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RESUMO 

 

 

O desenvolvimento tecnológico trouxe profundas mudanças de comportamento ao 

setor industrial brasileiro, permitindo melhorar a qualidade dos produtos fabricados e 

competir no mercado globalizado. As inovações tecnológicas marcaram as modali-

dades de produção e os fluxos de novos produtos. Neste sentido, o processo produ-

tivo recebeu o aporte de novas formas de automação, tornando-o mais integrado e 

flexível. Como conseqüência, há várias vantagens para as empresas, como a redu-

ção de custos, melhoria de qualidade e da estrutura industrial. Faz-se uma revisão 

bibliográfica sobre alguns aspectos dos impactos tecnológicos provocados no setor 

industrial, tendo como estudo de caso uma comparação entre sistemas de fecha-

mento manual e automático de caixas de papelão. Apresenta-se uma pesquisa bibli-

ográfica sobre os impactos tecnológicos no Brasil e no mundo, mostrando seus pon-

tos positivos e negativos. Também se avalia como foi feita a inserção dessas novas 

tecnologias na empresa Da Ilha Comércio de Álcool Ltda., situada em Almirante Ta-

mandaré, Paraná. Nesta indústria foi feita uma análise comparativa entre os siste-

mas manual e automático de caixas de papelão, conhecendo-se, assim, os efeitos 

da inserção de nova tecnologia.  

A conclusão relata os resultados conseguidos com a pesquisa, avaliando os efeitos 

das novas tecnologias em uma indústria que reformulou seu processo produtivo de 

fechamento automático de embalagens com caixas de papelão. 

 

Palavras-chave: inovações tecnológicas, embalagens, processo de automatização 

industrial.  
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ABSTRACT 

 

 
The technological development brought deep changes of behavior to the Brazilian 
industrial sector, thus allowing to improve the quality of the manufactured products 
and to compete in the global market. Technological innovations leave a deep imprint 
in the modalities of production and the flows of new products. As a result, the produc-
tive process was the most susceptible to the new forms of automation, becoming 
more integrated and more flexible. The companies had, as a consequence, several 
advantages as the reduction of costs, better quality and the improvement of the in-
dustrial structure. A theoretical review is presented on some of the technological im-
pacts caused in the industrial sector. The case study is a comparison between ma-
nual and automatic systems of packaging using cardboard boxes. We also review the 
technological impacts in Brazil and the world, presenting positive and negative as-
pects. We evaluate the insertion of new technologies at the Da Ilha Comércio de 
Álcool Ltda. company, located in Almirante Tamandaré, Paraná. A comparative anal-
ysis between manual and automatic packaging systems is performed, and its results 
presented and analyzed.  
The conclusion shows the results obtained throughout the research, evaluating the 
effects of the new technologies in a reformulating industry.  
 

 

Key Words: technological innovation, packaging, automatization industrial process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O impacto do desenvolvimento tecnológico no Brasil e no mundo trouxe para as 

indústrias brasileiras profundas mudanças de comportamento e de aproveitamen-

to da capacidade industrial. Neste sentido, as tecnologias hoje existentes podem 

fazer profundas mudanças quando se necessita produzir mais e diminuir os cus-

tos industriais. Ao utilizar as novas tecnologias, o empresário brasileiro poderá 

melhorar sua produtividade e consequentemente aumentar a qualidade dos pro-

dutos fabricados e competir dentro do mercado globalizado. 

 As inovações tecnológicas que estão ocorrendo já marcaram de forma 

importante as modalidades de produção, os fluxos de novos produtos ou de pro-

dutos renovados. Dessa forma, a produção possui cada vez mais insumos mo-

dernos produzidos pelas novas tecnologias, em que o peso dos custos indiretos é 

crescente. 

 Observa-se atualmente, nos processos produtivos, a conjunção de novos 

processos de automação com novas formas de organização, que tornam a produ-

ção mais integrada e flexível. A produção flexível tem como característica a facili-

dade de produzir determinado produto fora do planejado, por exemplo: um fabri-

cante de fogões produz somente na cor branca, mas um determinado cliente soli-

cita uma remessa na cor azul. Mediante esta solicitação e o interesse em atender 

este cliente, a fábrica se adapta rapidamente para produzir na cor solicitada com a 

troca rápida de ferramentas (setup) trocando os equipamentos que produziam na 

cor branca para a cor azul.      

 A relevância das novas tecnologias nas empresas abre espaço para que 

elas possam ser inseridas no mercado global que exige cada vez mais competên-

cia, capacidade e eficiência. 

 

 Este novo padrão tecnológico, ou, como prefere (FRIGOTO 1995), esta 

“reconversão tecnológica”, faculta, de um lado, a flexibilização da seqüência, da 

integração, da otimização, do tempo e do consumo de energia dos processos 

produtivos, de outro, a ampliação da capacidade intelectual da mão-de-obra asso-

ciada à produção.  



 

 

 

 

 

2 
 

 Os componentes eletrônicos e os programas de informática transforma-

ram inúmeros campos de produção, sobretudo os industriais. Os novos materiais 

foram inseridos em diversos campos produtivos, mesmo tendo isso ocorrido em 

áreas em que os custos são menos importantes.  

 Como conseqüência dessas inovações tecnológicas, tem ocorrido uma 

rápida queda dos preços relativos dos produtos portadores das inovações, com 

fortes impactos sobre as estruturas organizacionais, processos de trabalho, sobre 

a produtividade e a competitividade – como asseveram (LACERDA et al. 2001). 

 Nota-se também o papel representado pelas estruturas internas das em-

presas frente a esse novo processo. Assim, (PORTER 1992) apud (LACERDA et 

al. 2001) propõe a verificação da possibilidade da ocorrência de alguns dos as-

pectos por meio dos seguintes testes para avaliar se esta transformação gera 

vantagens competitivas em relação à concorrência: 

 

a) Redução de custos ou aumento de diferenciação para sustentar a lide-

rança; 

b) Custo e singularidade em favor de uma determinada empresa; 

c) Vantagens adicionais provenientes do pioneirismo; 

d) Melhoria da estrutura industrial geral. 

 

 Baseando-se nestes pressupostos, a empresa precisa analisar avaliar, 

definir e implementar uma estratégia que contemple a tecnologia, sem esquecer 

que essa tecnologia precisa estar articulada com a estratégia competitiva global 

da empresa, de forma a compatibilizar e otimizar esforços. 

 A consolidação deste novo padrão tecnológico depende, portanto, cada 

vez mais da participação dos trabalhadores nas decisões que afetam o dia-a-dia 

da produção. Uma maior qualificação do trabalhador direto passou a ser importan-

te complemento do trabalho. 

 Desta forma, o melhor desempenho da força de trabalho diz respeito ao 

conhecimento mais amplo do processo produtivo, ao grau de abstração das novas 

tarefas, às relações de trabalho mais cooperativas, e, portanto, ao uso de habili-

dades intelectuais que são produtos da educação geral. (SALM e FOGAÇA 1995) 

destacam que os homens de negócio vêem-se diante de um processo em que são 
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forçados a demandar trabalhadores com nível de capacitação teórica mais eleva-

do, o que implica para estes últimos, mais tempo de escolaridade e de melhor 

qualidade. 

 Como se observa, é a questão educacional como elemento crucial para 

uma nova estratégia industrial. Assim, são claras as intenções do empresariado 

de suas demandas efetivas de um novo trabalhador conformado às novas carac-

terísticas do processo produtivo, que lhes possibilite efetivar a reconversão tecno-

lógica, tornando-os competitivos no embate à concorrência. 

 Por outro lado, as novas tecnologias desencadearam uma série de efeitos 

sociais que afetaram os trabalhadores, repercutindo nas próprias condições de 

trabalho. A substituição do homem pela máquina, por exemplo, está trazendo um 

desemprego crescente, pois as novas tecnologias diminuíram sensivelmente o 

trabalho manual, exigindo-se menos trabalhadores para determinadas tarefas. 

 Neste quadro, a terceirização é mais um complicador.  

 Ao lado da precarização do ambiente laboral, está fazendo aparecer um 

novo conceito de trabalho, que se torna seleto. Com isso, exige-se maior qualifi-

cação dos trabalhadores que, por força das inovações, precisam se adaptar a is-

so.  

 As empresas, por sua vez, justificaram a eliminação dos postos de traba-

lho por conta da modernização tecnológica que racionalizou os processos labo-

rais, visando à adequação aos novos padrões de qualidade e competitividade. 

 Possivelmente, as empresas que sobreviverão à concorrência serão a-

quelas que puderem se adaptar às contínuas inovações, sem esquecer da busca 

pela qualidade e do atendimento personalizado ao cliente, ou seja, desenvolvendo 

produtos com inovações que satisfaçam suas expectativas. 

  Temos alguns exemplos pontuais de contribuições preciosas como resul-

tantes dos impactos das inovações tecnológicas: o avanço de equipamentos es-

peciais que possibilitaram a leitura do Genoma e o DNA; cura de doenças até en-

tão consideradas incuráveis; no campo da automação, a robótica e cirurgias es-

peciais; bancos; celulares; internet, produção em massa de refrigeradores, carros, 

televisores, computadores, produtos alimentícios em grande escala, etc. 
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1.1TEMA 

 

Análise dos Impactos das Inovações Tecnológicas no Fechamento Automático de 

Caixas de Papelão. Um estudo de Caso na empresa da Ilha Comércio de Álcool 

ltda.  

 

1.2 IMPORTÂNCIA DO TRABALHO 

 

 Igualmente, a adoção de novas tecnologias gera impactos nos indivíduos, 

nos grupos de trabalho, na administração e, em especial, na realidade sócio-

econômica do mundo moderno. Por isso, saber como isso se realiza é importan-

tíssimo, pois se constitui, ao mesmo tempo, em uma fonte de oportunidades e 

ameaças para os sistemas produtivos.  

 Além disso, uma inovação tecnológica implantada numa indústria poderá 

redefinir novos processos de produção, servindo de modelo para outras organiza-

ções que têm necessidade de implantar novas tecnologias, mas ainda não sabem 

quais serão os resultados. 

 Considerando-se que diversos setores da produção estão automatizados, 

o presente estudo defende que a automatização dos setores de embalagem é 

uma necessidade, para que exista uma sincronia entre a produção e o fechamen-

to de caixas. Seu objetivo central é analisar os impactos das inovações tecnológi-

cas nos fechamentos manuais e automáticos de caixas de papelão. A fim de que 

tornar o objeto adequado e produtivo para um estudo acadêmico, propõe-se um 

estudo de caso, cuja referência é a Empresa Da Ilha Comércio de Álcool Ltda.  

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

No intuito de atender os objetivos propostos, este trabalho está estruturado 

em sete capítulos, descritos da seguinte forma: 

O primeiro capítulo trata do resumo, da introdução do trabalho, do tema, do 

objetivo geral e específico, da importância e da estrutura do trabalho. 
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O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica. É apresentada 

uma revisão bibliográfica sobre a globalização, o Brasil no processo de globaliza-

ção, a definição de tecnologia, a ciência e tecnologia no Brasil. A tecnologia e ci-

ência aplicada. Aplicando à ciência à situação do setor de máquinas e ferramen-

tas. A competitividade, inovação e tecnologia. Analisam-se a gestão da qualidade, 

os impactos da tecnologia na produção e na produtividade. Os impactos das ino-

vações tecnológicas nas empresas, a tecnologia no apoio e como fator chave à 

gestão do conhecimento. A gestão administrativa, identificando os pontos fortes e 

pontos fracos das organizações, a ciência no Brasil, e o apoio institucional à ciên-

cia. E finalmente uma revisão sobre os principais impactos das inovações tecno-

lógicas no Brasil.  

O terceiro capítulo apresenta, a partir dos conceitos teóricos do segundo 

capítulo, o Estudo de Caso desta pesquisa.  

No quarto capítulo analisamos a Metodologia. Apresentam-se o contexto 

analisado, o tipo de coleta de dados, as técnicas da pesquisa e o sistema de ava-

liação dos levantamentos dos dados pesquisados.  

No quinto capítulo são demonstradas a apresentação e interpretação dos 

dados do estudo de caso, o diagnóstico da situação atual do processo de emba-

lagem, a análise do sistema de fechamento. A análise do ambiente do setor de 

embalagem manual, a escolha de equipamentos, a descrição do processo de fe-

chamento com equipamentos automático e manual, equipe de operadores para o 

sistema de fechamento automático, o treinamento dos operadores no fechamento 

automático de caixas. A paletização das embalagens fechadas no equipamento 

automático, a distribuição dos operadores na linha de fechamento automático, a 

viabilidade para a implantação do sistema automático de fechamento de embala-

gens. A análise comparativa de custos entre o sistema manual e o automático, 

mostrando separadamente os custos de fechamentos manual e automático entre 

fitas gomadas e fitas adesivas. A avaliação e resultados do sistema de fechamen-

tos automático, com planilhas de testes de fechamentos de caixas no sistema 

manual e automático tanto com vinagre como com álcool, resultados da avaliação 

da viabilidade do sistema automático. A escolha do equipam automático, os resul-

tados finais sobre a adoção do sistema de fechamento automático, e finalmente a 
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produtividade do equipamento automático versus a capacidade de manuseio do 

operador. 

No sexto capítulo são apresentados os impactos das inovações tecnológi-

cas na empresa em estudo após a implementação da automatização do sistema 

de fechamento de caixas de papelão, os impactos econômicos. Os impactos eco-

nômicos para investimentos, e para o crescimento sustentável, os impactos ambi-

entais, sociais, a relação dos impactos ambientais com a norma ISO 14001. Os 

impactos das inovações tecnológicas sobre o sistema logístico da organização, os 

pontos favoráveis para a logística com a implantação do novo sistema de fecha-

mento de embalagens, os impactos das relações interpessoais. Os aspectos posi-

tivos e negativos advindos da escolha do novo equipamento de embalagens, e 

finalmente a conclusão sobre os impactos da implantação da nova tecnologia na 

empresa. 

 A seguir, no sétimo capitulo apresentam-se as conclusões e recomenda-

ções sobre os impactos da implementação de aparelhos automáticos para fecha-

mentos de embalagens de caixas de papelão.  

No final deste trabalho encontram-se os anexos e as referências bibliográ-

ficas utilizadas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A GLOBALIZAÇÃO  

 

 (LACERDA et al. 2001) argumentam que é importante a globalização para 

as organizações, permitindo adequações às mudanças econômicas. Trazendo re-

flexos consideráveis no campo da produção. A globalização tem como origem o 

ambiente acadêmico norte-americano de gestão empresarial e se tornaram co-

nhecidas mundialmente no universo da administração moderna. Pois a globaliza-

ção existe há milhares de anos, e só agora com meios de comunicações eficazes 

é que se expandiu rapidamente por todo mundo.  

 Por causa da globalização muitas transformações organizacionais, tecno-

lógicas e de finanças têm acontecido dentro da internacionalização do setor pro-

dutivo mundial. Neste enfoque, (LACERDA 2001) relata que a indústria teve o seu 

perfil alterado com a crescente participação dos investimentos diretos estrangei-

ros, impulsionados em grande parte pelas fusões e aquisições. A privatização e o 

aumento do coeficiente de comércio externo no produto. O setor de serviços ga-

nha nova dimensão, tanto pelo peso crescente na pauta de exportações dos paí-

ses, quanto pelo seu papel nas novas formas de geração de riqueza.  

 Diversos autores que estudam o assunto afirmam que as empresas preci-

sam estar preparadas para o processo da globalização, ou seja, elas precisam 

estar presentes no mercado mundial – lembrando que devem ser competitivas e 

participar ativamente do ganho de economia de escala no campo produtivo, sem 

esquecer de inserir as pessoas no contexto das inovações tecnológicas.  

 (ARAÚJO e REDI 1997) argumentam que a globalização determina a 

queda da regulamentação por causa da abertura das economias. Desse modo, 

não há um consenso que uma organização ou produto pertençam a este ou aque-

le país, ou seja, todos pertencem ao mundo: sejam produtos, tecnologias, gestão 

que pode ser copiada e administrada pelos países ou pelas organizações. A dife-

rença das empresas num futuro próximo não está só em avançados sistemas 

produtivos, mas sim nos seres humanos que dela fazem parte.  
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2.1.1 A Globalização e Suas Influências para os Países em Desenvolvimento 

  

Segundo (ALMEIDA 2004) “pode ser irrelevante falar de “vantagens” ou 

“desvantagens” do processo de globalização, uma vez que o processo contém 

ambas as qualidades ao mesmo tempo, de forma obviamente contraditória”. Ne-

nhuma força humana, e provavelmente sequer social, seria capaz de controlar es-

se processo, moldando-o conforme os interesses de uma economia individual, de 

maneira a isolar apenas os fatores positivos – que seriam então selecionados e 

integrados a esse sistema nacional –, e mantendo a margem, ou neutralizando, 

aqueles fatores considerados como negativos ou perniciosos à “boa saúde” da-

quele sistema. “O qualificativo de “indomável” aplicado à globalização – ou “selva-

gem” e “assimétrica”, do ponto de vista dos antiglobalizadores – revela bem o ca-

ráter incontrolável desse processo ou fenômeno”. 

(LACERDA et al. 2001) lembram que a globalização está associada às 

transformações econômicas, especificamente quanto aos novos paradigmas no 

planejamento de produção, como a grande mudança de capitais, do comércio in-

ternacional e da ascensão da tecnologia, que representa grandes desafios, defi-

nindo o papel do Estado e das organizações, partes influentes deste processo 

globalizado.  

 Nesta seqüência, o processo de internacionalização da produção tem 

provocado transformações nos planos tecnológico, organizacional e financeiro e 

vem intensificando a concorrência em escala mundial.  

 (BRUNSTEIN e BUZZINI 1996, p.1453), confirmam que (SWAMIDAS & NE-

WELL 1987) destacam os elementos que compõem a estratégia de produção: 

a) áreas que abrangem as categorias de decisão: Inserem-se na definição de ob-

jetivos em longo prazo. Há dois tipos de categorias de decisão: 

1) Decisões estruturais, envolvendo capacidade, instalações e equipamentos, 

tecnologia e integração vertical.  

2) Decisões infra-estruturais, envolvendo qualidade, PCP, (programa de controle 

de produção), organização e força do trabalho (HORTE et al, 1987). 
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b) Dimensões competitivas: fundamentam-se nos objetivos da unidade corporati-

va, incluindo o atingimento de níveis de qualidade, serviço, flexibilidade, custos 

(“WHEEL ,  WRIGHT, 1984: BUFFA, 1985).”. 

Conforme explicam (LACERDA et al. 2001), existem muitas discussões so-

bre o que é ético e o que não é ético no fenômeno globalizado, porque entre os 

países em desenvolvimento existem muitas disparidades e quem sempre sai ga-

nhando são os países ricos, uma vez que são eles que detêm a tecnologia. As 

questões da globalização representam para a economia mundial e para os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento a competitividade para defender-se da con-

corrência. 

Ainda segundo os autores, o complexo eletroeletrônico (componentes elé-

tricos e eletrônicos), equipamentos industriais, geração, transmissão e distribuição 

de energia elétrica, informática, automação industrial, telecomunicações, utilida-

des domésticas e eletroeletrônicas assumem, cada vez mais, uma importância 

expressiva na economia nacional, como ocorre no cenário internacional. 

 Percebe-se que as influências das tecnologias nos países em desenvol-

vimento ainda são muitas, porém, um país em desenvolvimento só consegue uma 

vitória diante de alguma disputa com um país desenvolvido quando tem muita cri-

atividade e muita persistência para ser competitivo. Por outro lado, os países ricos 

têm muitas vantagens, especialmente no que diz respeito ao acesso às tecnologi-

as, que para eles têm um custo mais baixo em relação aos países pobres. 

  

2.1.2 O Brasil no Processo de Globalização 

 

(LACERDA et al. 2001) comentam que o Brasil esteve fora do mapa dos 

investimentos estrangeiros durante os anos oitenta, devido à inflação alta e à mo-

ratória. Só nos anos noventa, com o advento do Real como moeda forte, foi que 

os investimentos começaram a se consolidar, embora de forma restrita devido ao 

risco Brasil ser muito alto para grandes investidores. Todavia, o padrão industrial 

brasileiro mudou repentinamente do metal mecânico, migrando para as novas 

tecnologias da microeletrônica, informática, telecomunicações, automação, busca 

de novos materiais, energias renováveis e pela biotecnologia.  
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2.2 DEFINIÇÃO DE TECNOLOGIA 

 

 (ANGELONI 2002) defende que um dos possíveis modelos de tecnologia 

é que a tecnologia é igual à ciência, pois abrange o conjunto de conhecimentos 

científicos e empíricos de habilidades, experiências e organização requeridos para 

produzir, distribuir, comercializar e utilizar bens e serviços. Neste enfoque, a tec-

nologia inclui conhecimentos teóricos ou práticos, meios físicos, métodos e proce-

dimentos produtivos, gerenciais e organizacionais, entre outros. 

 Para (SAENZ e CAPOTE 2002), o sucesso de uma tecnologia depende 

de um sistema amplo de tecnologias utilizadas pela comunidade, de tal forma que 

possa traduzir mudanças nos sistemas tecnológicos existentes, incluindo-se os 

sistemas inovadores de tecnologia, os sistemas produtivos, a distribuição e o co-

mércio dos produtos. Desse modo, os sistemas tecnológicos de processos produ-

tivos impõem condições, padrões, em que os mais importantes são os manuais, a 

planta, a manutenção, o controle de qualidade, balanços de matéria e energia e 

as pessoas que fazem parte do complexo globalizado, entre outros. 

   

2.2.1 Ciência e Tecnologia no Brasil para um Mundo Global 

 

 Em artigo da década passada (SCHWARTZMANN e KRIEGER 1995) re-

latam que, por muitos anos, o Brasil não poupou esforços para produzir seu po-

tencial científico e tecnológico. Porém, eles confirmam que nos últimos anos o 

nosso crescimento diminuiu pela falta de recursos e de uma política sócio-

econômica e educacional. Deve-se lembrar que a globalização exige que a condi-

ção científica e educacional do país se torne muito importante e afinada com polí-

ticas coerentes com o crescimento industrial, educacional e da economia. A Ciên-

cia e a Tecnologia são significativas para o desenvolvimento do parque industrial 

brasileiro. 

Qualquer inovação pode ser aplicada em várias áreas, seja na tecnológica 

ou nas áreas de produção e gestão, abrangendo manufatura, organização empre-

sarial, marketing, dentre outros. Geralmente, quando esta inovação é aplicada ela 

traz vantagem competitiva, redução de custos e maximiza os lucros, segundo 

(SANTOS 2007). 
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 Conforme os escritos dos autores (SCHWARTZMANN e KRIEGER 1995) 

se entendem que a comunidade brasileira, entre 1950 até 1980, passou de um 

sistema quase que totalmente agrário para uma sociedade muito urbanizada e in-

dustrializada, mas com muitas desigualdades sócio-econômicas. Em 1970, as 

empresas brasileiras atendiam quase que a totalidade da demanda interna, ne-

cessitando apenas de importações de máquinas e equipamentos sofisticados, 

produtos químicos, petróleo e eletrônicos. Em 1968, o governo brasileiro criou um 

programa de desenvolvimento, apoiando a criação da indústria de base para rever 

sua base energética e o desenvolvimento científico e tecnológico. 

 Os autores relatam ainda que, entre os anos 1970 e 1980, a ciência e os 

sistemas tecnológicos eram considerados essenciais para o desenvolvimento fa-

bril de base e de alta tecnologia, com prioridade para as fábricas de bens de capi-

tal, eletrônica, química, siderúrgica, metalurgia, aeronáutica e nuclear. O moderno 

modelo de crescimento fabril está focado nas mudanças do papel da tecnologia e 

como são tratados os segmentos fabris pelos sistemas científicos e tecnológicos, 

como os setores de informação e de bens de capital. 

 Outra linha de conduta tecnológica considera a promoção da qualidade e 

produtividade vitais para garantir às organizações nacionais o acesso aos merca-

dos globais. Propõe, ainda, a promoção de ações sobre desenvolvimento das pe-

quenas e médias instituições e a utilização das contratações terceirizadas, se for 

o caso, para as diversas fontes produtivas. 

 Percebe-se que o Brasil saiu de um sistema de produção quase totalmen-

te agrícola para um sistema industrializado de produção em série. Isto por sua vez 

colocou o País entre os grandes produtores da indústria de máquinas e equipa-

mentos e de bens duráveis.  

 

2.2.2 Tecnologia e Ciência Aplicada 

 

 No tocante à Tecnologia e Ciência Aplicada, (SCHWARTZMANN e KRI-

EGER 1995) sustentam que gerenciar programas tecnológicos dentro de econo-

mias estáveis é mais fácil. E assim acelerar o processo técnico e produtivo para 

que o país possa tornar-se competitivo internacionalmente. A aceleração da nova 
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tecnologia e a competitividade requer, das organizações, mudanças internas para 

desenvolver produtos, processos e tecnologias. 

 Os autores lembram que o Brasil experimentou o maior crescimento da 

economia na década de 70, mas já na década de 80 amargou um grande período 

de inflação, com reflexos negativos para as décadas seguintes. Mesmo assim, a 

economia brasileira cresceu entre 1984 até 1987, não igual aos índices de 1970, 

mas com um aquecimento promissor, devido ao esforço das exportações nacio-

nais de produtos da indústria de base, mais precisamente, máquinas e equipa-

mentos. Máquinas e equipamentos para indústria metal mecânica como tornos 

computadorizados, (CNC) Controle Numérico Computadorizado, máquinas agríco-

las como colheitadeiras de milho, soja e máquinas para a fabricação de produtos 

diversos, como injetoras, sopradoras que produzem artigos em polipropileno e ou-

tros derivados de petróleo.   

Desta forma, o crescimento industrial, devido à demanda por produtos e serviços, 

elevou a capacidade de produção para patamares nunca experimentados antes. 

 Considerando a diferença entre os sistemas tecnológicos do Brasil e dos 

demais países, existe o acesso às tecnologias de baixo custo que não podem ser 

dispensadas, pois os sistemas tecnológicos e processos de produção são oferta-

dos para um mercado globalizado e muito competitivo. 

 Observa-se, assim, que o Brasil pode ter acesso à habitação, saúde, edu-

cação, saneamento básico desde que invista em tecnologia. 

 

2.2.2.1 Aplicando a Ciência - A Situação do Setor de Máquinas e Ferramentas 

 

 Conforme (LOPES 2006) o setor de máquinas e ferramentas possui a re-

gião sul do Brasil como pólo industrial, atualmente existem mais de 200 fábricas e 

está avançado em termos de inovações tecnológicas e, meios de produção. O se-

tor trabalha com produção variável, entre elas, ferramentas manuais, de corte, 

elétricas, diamantadas e facas industriais, e exporta para diversos países. (SCH-

WARTZMANN e KRIEGER 1995) relatam que este setor é formado por três mer-

cados: 

a) O de máquinas especiais, dominado por multinacionais por causa da 

alta sofisticação. 
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b) O de máquinas universais de comando lógico numérico, em que pre-

valecem as empresas brasileiras.  

c) O de máquinas convencionais realizado por pequenas e médias em-

presas nacionais, no qual prevalece a capacitação das empresas que 

adotam uma maneira própria para resolver seus problemas em tempo 

de crise. 

 Mundialmente, o setor de máquinas de comando lógico numérico é o que 

apresenta maior crescimento, pois a concorrência está na tecnologia e no preço. 

As máquinas especiais, solicitadas em projetos, são produzidas por empresas 

multinacionais, devido à complexa tecnologia apresentada nestes produtos. 

De um modo geral, as empresas da área de máquinas e ferramentas conseguem 

atender satisfatoriamente às necessidades do consumo interno. 

 Em razão desses aspectos, o Brasil precisa criar espaços para a indus-

trialização dos bens de capital, com tecnologias desenvolvidas dentro das univer-

sidades, para que o país possa adentrar no mundo tecnológico altamente produti-

vo, aproveitando as incubadoras locais e regionais e, de forma organizada, tornar-

se um grande provedor de tecnologia. 

 

2.2.3 Competitividade, Inovação e Tecnologia.  

 

 Em seus comentários sobre a competitividade, inovação e tecnologia 

(ROQUE 2007) esclarecem que o modelo econômico e conhecimento requerem 

uma elevada formação científica e tecnologia. Neste sentido, os projetos de cria-

ção dos Fundos Setoriais para Ciência e Tecnologia podem se tornar grandes 

propulsores de inovação tecnológica do país, pois através deles é possível que se 

promovam novas pesquisas destinadas à melhoria de processos de produção, i-

novações de produtos, redução de custos e, conseqüentemente, aumento de pro-

dutividade. 

 O autor afirma que não existe nenhuma nação que tenha um bom padrão 

de vida, sem ter competência tecnológica. 

 Ainda (LACERDA et al. 2001), confirmam que a competitividade tecnoló-

gica na economia global, proporciona condições para a empresa tornar-se um 

modelo tecnológico através do seu capital intelectual, que nada mais é que seus 
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recursos humanos, seus colaboradores. O desenvolvimento tecnológico acontece 

principalmente no capital intelectual das organizações, trazendo vantagens com-

petitivas em relação à utilização da matéria-prima e mão-de-obra, porque no futu-

ro os produtos terão menos insumos e mais conhecimento, ou seja, serão produ-

zidos por pessoas com muito mais capacitação e conhecimento tecnológico. 

 Acredita-se, principalmente, que as ferramentas para a competição entre 

os países industriais estão inter-relacionadas com o poder aquisitivo do setor pú-

blico, uma intervenção direta para a reconstrução das áreas, sistema de acompa-

nhamento para medir os investimentos de fora, incentivos fiscais e de finanças 

diretos e indiretos. 

 No Brasil, os três alicerces conhecidos para o desenvolvimento em tecno-

logia são: 

a) Políticas baseadas em crescimento da infra-estrutura, na educação, 

ciência e tecnologia e programas de produção viabilizados pela tecno-

logia. 

b) As interlocuções com o estado, setor de produção e a comunidade, vi-

abilizando interesses entre os setores econômicos e o crescimento 

competitivo. 

c) Busca do equilíbrio social em relação às metas competitivas, de ma-

neira que os empregadores e funcionários possam se orientar de for-

ma igualitária quanto aos proventos e benefícios resultantes da globa-

lização. 

 Desta forma, pode-se deduzir que os sistemas competitivos, mercado, i-

novação e os sistemas tecnológicos convivem entre si. A tecnologia está ligada 

com o crescimento da ciência e da economia de forma que implica na competitivi-

dade das organizações e de todos envolvidos, lembrando sempre dos impactos 

provocados pelos reflexos que os sistemas tecnológicos inovadores implicam na 

competição de uma instituição. 

 As inovações tecnológicas e o crescimento científico podem trazer melho-

rias e aumento da produtividade para as empresas. Imagine-se uma empresa que 

fabrique refrigeradores: se para produzir um produto levasse um mês, quanto isso 

custaria? Esse custo abrangeria a mão-de-obra, custos fixos e variáveis e teriam 

que ser agregados ao preço final deste refrigerador.  
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 Por sua vez, com as tecnologias de última geração em máquinas e equi-

pamentos esses custos poderiam ser reduzidos. No entanto, as novas tecnologias 

trazem vários problemas sociais, pois diminuem milhares de empregos, como a 

exemplo do que aconteceu recentemente com os serviços bancários, em que fo-

ram eliminados milhares de postos de trabalho. 

 Por outro lado, se não fossem os benefícios da tecnologia e da ciência, o 

que seria do indivíduo no que se refere à aquisição de um bem durável como um 

refrigerador?  Quanto custaria um refrigerador se fosse necessário um mês para 

ser produzido? Por um lado, poder-se-ia manter o emprego da população, mas, 

por outro, esta mesma população não teria poder aquisitivo para adquirir este 

mesmo refrigerador que ela mesma ajudou a produzir.  

 Em razão desse fato, qual é a melhor opção: manter empregos no setor 

produtivo, ou dar condições para que pessoas possam ter um melhor poder aqui-

sitivo? Mesmo considerando os altos níveis de desemprego, pode-se inferir que 

os que têm trabalho conseguem adquirir produtos de alta tecnologia. Pode-se de-

duzir, então, que a alta tecnologia e as sofisticadas máquinas e equipamentos são 

fontes do crescimento mundial, pois simplificam o trabalho e barateiam o custo 

das mercadorias. Por sua vez, as novas tecnologias têm se caracterizado pelo 

grande espectro de aplicação em bens e serviços e pela velocidade crescente do 

processo de difusão em diferentes indústrias. Isso faz com que ocorra uma queda 

dos preços relativos dos produtos portadores das inovações, com fortes impactos 

sobre as estruturas organizacionais, afetando processos de trabalho, a produtivi-

dade e a competitividade.  

 Dentre as estratégias de capacitação tecnológica propostas por (LACER-

DA et al. 2001), estão: 

a) O aprofundamento e difusão das inovações organizacionais. 

b) A mudança qualitativa na relação com os fornecedores. 

c) A interação com usuários e consumidores. 

d) A busca de sinergia interna nas estratégias de diversificação. 

e) A busca de sinergias externas através de alianças e acordos de coo-

peração. 

f) O uso intensivo da informação técnica e tecnológica. 

 



 

 

 

 

 

16 
 

 

2.2.3.1 Ameaça de Produtos Substitutos 

 

 (LACERDA et al. 2001) concordam que alguns produtos podem ser subs-

tituídos por outros que desempenham as mesmas tarefas e eles aparecem quan-

do procuramos inovações tecnológicas. O sistema competitivo dos produtos subs-

tituídos é uma grande ameaça para o desempenho das organizações, pois, de 

uma maneira geral, uma empresa sempre estará competindo com outra empresa 

e um produto poderá ser substituído por outro do concorrente. 

 Assim, fica claro que o desenvolvimento em tecnologia e de novos produ-

tos deve ser constante; caso contrário, a concorrência com certeza substituirá 

seus produtos e a empresa poderá sair do mercado se não souber aproveitar as 

vantagens das novas tecnologias. 

 

2.2.4 Aquisição de Tecnologia 

  

 (BRUNSTEIN e BUZZINI 1996, p.1554) esclarecem que as novas tecno-

logias, especialmente no que se refere às máquinas e equipamentos utilizados em 

fábricas, garantem a produção de resultados capazes de aumentar os lucros via 

diminuição de custos. 

 (LACERDA et al. 2001) entendem que para adquirir uma tecnologia, seja 

uma licença ou um equipamento, maquinário, deve existir a troca de conhecimen-

to, para que possam existir benefícios financeiros de ambos os lados, abrangendo 

o adquirente e o proprietário da patente ou da produção do equipamento.  

 

2.3 TECNOLOGIA NA GESTÃO DA QUALIDADE  

 

 O Ministério da Ciência e Tecnologia – (MCT 2001) iniciou, na década de 

90, o sistema de negócios da economia brasileira, trazendo grande impacto sobre 

as competições industriais nacionais. Os brasileiros tiveram momentos importan-

tes dos sistemas de qualidade, tanto de produtos, de bens e serviços, como tam-

bém no aprendizado de técnicas do tipo Controle de Qualidade Total e CEP - 

Controle Estatístico de Processos dirigidos para a qualidade. Por exemplo, nesta 
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ocasião, conheceram-se os indicadores de qualidade de produtos e serviços feitos 

no Brasil e foram introduzidas novas técnicas e metodologias de produção como 

PCP Planejamento Controle da Produção e de gerenciamento das tecnologias. 

 Sob a ótica de (OLIVEIRA 1996), é necessário que as empresas adotem 

medidas voltadas à qualidade dos serviços e produtos, o que lhes garantirá uma 

vantagem competitiva no mercado, haja vista que os clientes sempre estarão a-

tentos para as empresas que têm na qualidade total a sua política de ação. Por 

isso, as organizações devem averiguar o atendimento às necessidades dos con-

sumidores, nos processos de produção e administração, na sondagem sistêmica, 

no trabalho em conjunto e na mensuração constante do processo. 

 (GARVIN 1988) direciona o aspecto da qualidade de uma empresa em 

atender seus clientes de forma satisfatória através de produtos enfocando a quali-

dade como princípio básico. 

 (SCHWARTZMANN e KRIEGER 1995) admitem que, por volta dos anos 

oitenta, com a rapidez da divulgação global de inovações nos produtos e proces-

sos produtivos e com o advento do sistema japonês de produção, conheceu-se o 

crescimento da eficiência e os sistemas de qualidade na manufatura mundial. 

Dessa maneira, os sistemas de qualidade tornaram-se práticas nos processos 

brasileiros de produção. 

 As mudanças dos sistemas tecnológicos utilizados no contexto internacio-

nal serviram de base para uma terceira reforma produtiva, da qual sobressai um 

novo modelo competitivo, no qual são fundamentais a qualidade dos sistemas 

produtivos, a flexibilização, a rápida resposta nas entregas dos produtos e a dimi-

nuição dos custos industriais que formam a competitividade globalizada. 

 O critério para a formação da qualidade está relacionado com a adoção 

de práticas de controle de qualidade. As sondagens mais conhecidas sobre os 

processos tecnológicos estão focadas nas inovações e fatores da parte da oferta 

da demanda e da economia. 

 (BRANCHINI 2007) em seu artigo “Princípio da Gestão da Qualidade”, 

tendo como base nas normas ISO 90001, afirma que o sucesso de uma organiza-

ção pode resultar da implementação e manutenção de um sistema de gestão para 

                                                           

1
 ISO 9000 (International Organization for Standartization - Organização de Padrão 
Internacional). 
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melhorar continuamente o seu desempenho, mas, levando em conta as necessi-

dades de todas as partes interessadas. 

 Assim, esta implementação é abrangente e devem contemplar outros fato-

res, como o aproveitamento dos recursos humanos e insumos de matérias-primas 

na melhoria da qualidade dos produtos para uma conseqüente promoção da em-

presa no mercado. 

 O autor também enfatiza a importância do princípio de gestão da qualida-

de, como uma regra fundamental da empresa na direção de um aumento de seu 

desempenho, concentrando-se nos clientes, e abordando as necessidades de to-

dos os interessados na organização.  

 Á seguir um gráfico demonstrativo dos Princípios da Gestão da Qualida-

de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

19 
 

 

GRÁFICO 1 - Princípios da Gestão da Qualidade 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Odécio Branchini (2007)-extraído do artigo Princípios gestão da qualidade 

 

O gráfico acima demonstra a importância do cliente numa empresa, que deve ser 

o foco de toda organização que quer se firmar no mercado, como produtora de 

bens com qualidade. Por isso, a empresa antecipa-se às necessidades dos clien-

tes de forma a atender suas expectativas quanto a produtos, prazos de entregas, 

preços, confiabilidade, dentre outros fatores. Assegurar que esses objetivos sejam 

atendidos, deve ser meta principal de toda empresa que quer fidelizar seus clien-

tes.  

 

 (SCHWARTZMANN e KRIEGER 1995) estabelecem que os meios estru-

turais focados na qualidade fabril se relacionam com os mercados conforme as 

exigências dos clientes finais, ou industriais, com referência às conformidades dos 

produtos. Desta maneira, pode-se confirmar que a qualidade tem dois tipos de 

desempenho: o que pode ser de boa qualidade para um indivíduo, pode não ser 

para outro. Tudo depende do grau de exigência e de percepção de cada pessoa. 

Foco no cliente 

Melhoria contínua Liderança 

Tomada de decisão 
baseada em fatos Pessoas envolvidas 
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 O Brasil, ainda conforme os autores possuem, desde 1973, a lei 5966, 

que criou o Sistema Nacional de Metrologia, que protege os sistemas de qualida-

de e é responsável pelo sistema tecnológico fabril. E outros órgãos como ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, o INPM Instituto Nacional de Pesos e 

Medidas, de responsabilidade da iniciativa privada. O TIB Tecnologia Industrial 

Básica e o Sinmetro Sistema de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. 

Os parâmetros de qualidade brasileiros são regidos por estes órgãos, sejam eles 

institucionalizados pelo poder central ou pela iniciativa privada, isto sem contar 

com os sistemas internacionais de qualidade ISO 9000-International Standartizati-

on Organization (Organização de Padrão Internacional). 

 Já a política de produção, elaborada em 1988, pelo governo Sarney, dava 

alguns incentivos às fábricas de altos sistemas tecnológicos, por meio da diminui-

ção dos impostos de importação de bens com mais investimentos na aquisição de 

máquinas e equipamentos nacionais. 

 (GONÇALVES et al. 1996) esclarecem que a ISO 9000 é uma série de 

três normas internacionais responsáveis pelo gerenciamento da qualidade e qua-

lidade assegurada publicadas em 1987 e revisada em 1994. Essas normas po-

dem ser usadas por indústrias ou empresas de serviços. 

 (SCHWARTZMANN e KRIEGER 1995) afirmam que houve impactos no 

volume de emprego e na qualidade, em termos de qualidade e produtividade nas 

organizações. O primeiro impacto foi o aumento da qualificação laboral e a mu-

dança do tipo de trabalho. 

 Observa-se que o Brasil já possui uma política de qualidade bem definida, 

com órgãos responsáveis pelo seu controle, para que possa se tornar competitivo 

nos mercados mundiais. Se o país tivesse mais acesso às tecnologias modernas, 

poderia ter condições de produzir mais e melhor muitos produtos. 

 O que se destaca, entretanto, é o maior interesse do consumidor pela 

qualidade, com as indústrias buscando melhores métodos para produzir com me-

nor custo e maior qualidade, atendendo os interesses do consumidor. Com essa 

evolução dos conceitos e técnicas para a qualidade, (PALADINI 1995, p. 40) lista 

quatro conceitos e técnicas para qualidade evidentes para o futuro próximo. 

a) Ajuste ao consumidor requer cada vez maior qualidade. 

b) Das empresas à crescente demanda por qualidade. 
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c) Novos métodos de produção e avaliação da qualidade com auxílio de 

novas tecnologias. 

d) Abrangência cada vez maior do conceito da qualidade. 

 Como se percebe, a qualidade é vista como o critério que os clientes exi-

gem retratado através das especificações em todas as fases. Por isso, as organi-

zações devem ter um sistema voltado à satisfação do consumidor, gerando produ-

tos de forma econômica e que satisfaça ao usuário, estruturando-se de tal modo 

que os diferentes grupos integrantes da organização contribuam para o esforço do 

desenvolvimento, manutenção e melhoria da qualidade de forma global.  

 Assim, as novas tecnologias que favoreçam a qualidade, devem ser trans-

feridas de unidades fabris de empresas localizadas em países avançados, com 

maior conhecimento em tecnologia, para suas filiais localizadas em países menos 

desenvolvidos, para que um produto fabricado na Europa, tenha a mesma quali-

dade que outro produzido em sua filial localizada na Ásia. 

 

2.3.1 Impactos da Tecnologia na Produção 

 

 (TOFLER 1995) admite que os sistemas produtivos de curta duração, a-

queles com pequenas operações de trabalho, possuem a mesma importância do 

que as operações que não são de fabricação. Quando existe um aumento de pro-

dutos e serviços, a empresa deverá procurar novas formas para processá-los, se-

ja através de novas máquinas ou equipamentos que possam processar o aumento 

dos serviços e produtos existentes.  

 Assim, à proporção que se multiplicam as tarefas, aumenta o número de 

vezes em que cada tarefa é efetivada. Portanto, os sistemas de fechamento de 

embalagens se identificam neste sistema de operações, pois quanto mais emba-

lagens existirem para ser fechadas, mais tarefas de fechamento terão que entrar 

no processo.  

 O fechamento de caixas de papelão pode significar aumento da produtivi-

dade e da qualidade para uma empresa, pois esse sistema permite fecharem-se 

mais embalagens no mesmo período de tempo.  

 (LAS CASAS 1999) explica que, para uma mesma situação mercadológi-

ca, a organização poderá vender um novo produto e, desta forma, aumentar sua 



 

 

 

 

 

22 
 

oferta de mercadorias. Outra forma de vender é ofertar novos produtos para um 

mercado novo. Desta maneira, tem-se um mercado diversificado – e a organiza-

ção poderá ofertar novos produtos para mercados ainda não explorados.  

 Para (LAS CASAS 1999, p. 113), ”as estratégias de marketing podem ser 

conduzidas segundo uma relação de produtos e mercados para aumentar o fatu-

ramento da empresa. (Assim um planejador poderá pensar em táticas do mesmo 

produto para o mesmo mercado.)”.  

 O impacto causado pela introdução de novas tecnologias da automatiza-

ção no setor de produção tem tido reflexos perturbadores nos funcionários que ali 

trabalham, pois eles têm consciência de que poderão ser substituídos pelas má-

quinas e, conseqüentemente, serão dispensados. Há também a necessidade de 

operários com maior nível de capacitação.  Os funcionários dispensados devem 

ser reaproveitados em outras atividades da empresa. 

Atualmente o desenvolvimento da tecnologia prolonga a vida dos traba-

lhadores, diminuindo a fadiga, uma vez que, hoje, o trabalho é feito pelas máqui-

nas e equipamentos.  Isto ainda espanta os trabalhadores acostumados ao traba-

lho, e persistirá enquanto não nos livrarmos dos paradigmas da laboriosidade. O 

trabalho traz a possibilidade de possuir o dinheiro, prestígio e poder, mas o tempo 

livre oferece o convívio, a amizade, amor e solidariedade. (DE MASI, 2000, p.319) 

Segundo (DE MASI 2000, p.276-277), em 2015 os produtos terão uma vi-

da útil muito maior do que a de hoje, principalmente os produtos de alta tecnologi-

a. Por outro lado, as empresas estão dispostas a fornecer produtos com qualidade 

superior às fornecidas até o final do século passado, como afirma (DE MASI 

2000). Porém, as empresas estão fabricando produtos que tenham qualidade, 

mas uma menor durabilidade (no máximo cinco anos), e com preços baixos, isto 

para que a produção em grande escala seja consumida mais rapidamente possí-

vel, assim ao se repetir as compras dos mesmos produtos, contam com o giro dos 

estoques e das finanças e mantêm-se empregos. O autor confirma que a potência 

dos atuais chips (dispositivo microeletrônico que consiste de muitos transistores e 

outros componentes interligados capazes de desempenhar muitas funções, suas 

dimensões são extremamente reduzidas, os componentes são formados em pasti-

lhas de material semicondutor), que representam o coração dos computadores, 

duplicará a cada dezoito meses. Assim, nos próximos quinze anos, o chip terá o 
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tamanho de um neurônio humano, custará muito pouco e terá uma potência muito 

superior aos computadores do Vale do Silício de hoje. Analisando friamente, as 

tarefas manuais e intelectuais serão executadas por máquinas que farão os traba-

lhos sem a existência de erros. Exigir que pessoas fizessem tarefa manual será 

cada vez mais anti-econômico.  

Conforme o autor, onde afirma que os chips irão duplicar a cada dezoito 

meses, podemos citar a lei de MOORE. Em que “Gordon Moore, um dos fundado-

res da Intel, empresa de tecnologia conhecida no mundo inteiro,” profetizou duran-

te os anos 70, que a potência dos processadores dobraria a cada 18 meses. Mui-

tos acreditam ainda que os processadores possam continuar dobrando de potên-

cia a cada 18 meses, ou em até menos tempo pelos próximos 50 ou 80 anos. A-

pesar do ciclo evolutivo dos transistores aproximarem-se do fim, nota-se que eles 

ainda devem continuar evoluindo por pelo menos mais uma década, até os limites 

das técnicas de 0.02 mícron. (www.guiadohardware.net/termos/lei-de-moore) 

(DE MASI 2000, p.172; 175) postula que a organização é uma instituição 

onívora, que de uma forma geral quer absorver todo tempo disponível do colabo-

rador, a ponto de, se fosse possível, fazê-lo dormir na empresa. É uma maneira 

de não abrir mão do funcionário e este, por sua vez, não consegue deixar de ser 

subordinado à organização. Assim, se os colaboradores realizam em dez horas o 

trabalho que poderia ser feito em cinco, isto não criaria novos postos de trabalho, 

a não ser que o expediente fosse concebido em apenas três horas diárias e em 

uma semana de três dias úteis. 

 

2.3.2 Os Impactos na Produtividade 

 

Para (SANT’ANA, et al 1990), a produtividade é o ato econômico do volu-

me de produção, no qual o esforço da tarefa é o montante de uso dos atos produ-

tivos, como o trabalho, capital, físico e insumos intermediários agregados ao pro-

duto final durante a transformação. 

Dessa maneira, a produtividade nada mais é do que o maior volume de 

produto acabado em um menor tempo de produção. Isso significa fazer mais com 

menos recursos. E dentro do conceito da experiência, quanto mais se produz de-

terminado produto, mais rápido se consegue produzir. Porque mais experiente es-
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tá o operador e mais produtos ele consegue produzir no mesmo período de tem-

po.  

 Em razão disso, pode-se inferir que os recursos tecnológicos ou científi-

cos podem aumentar a produtividade. A produtividade pode aumentar através de 

dois modos:  

a) Através da curva da experiência, na qual o funcionário, quanto mais 

executa a mesma tarefa, mais ágil se torna e, portanto, produz mais.  

b) Quando se possui alta tecnologia em máquinas e equipamentos que 

possam substituir a tarefa manual executada pelo ser humano e capa-

citação técnica. 

(DE MASI 2000, p.96) ainda comenta que, nos EUA, a falta de emprego é 

mitigada com a entrada de novas profissões, de empregos sem muita expressão e 

ainda com informações não muito confiáveis sobre a falta deles. Mas com a au-

tomação dos setores produtivos no Brasil, perdem-se postos de trabalhos. Em 

compensação, quando é possível remanejar para as demais áreas da produção, 

os funcionários são alocados para elas, como foi o que aconteceu na empresa em 

estudo.  

 

2.4 OS IMPACTOS DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NAS EMPRESAS 

 

 Tradicionalmente, os objetivos das empresas visam a sua sobrevivência e 

geração de lucros. Porém, atualmente há uma compreensão de que devem a-

branger aspectos de qualidade dos produtos e serviços oferecidos e existe a 

consciência de responsabilidade social, segundo (SBRAGIA et al. 1996). 

 

 Para tal objetivo, as empresas precisam lançar mão de inovações na sua 

busca de produtividade e competitividade para poder garantir a sua sobrevivência. 

 Neste contexto e segundo (SBRAGIA et al. 1996), a empresa tem a ne-

cessidade de desenvolver uma sólida estratégia tecnológica, que deve incluir um 

confronto entre oportunidades e desafios diante da firma e suas possibilidades a-

tuais no campo da tecnologia. Os mesmos autores elencam seis questões básicas 

a serem tratadas de maneira integrada em qualquer estratégia tecnológica:  
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a) Escolha de tecnologia: quais tecnologias são mais promissoras e co-

mo incorporá-las aos produtos e processos da empresa. 

b) Nível de competência: quais conhecimentos a serem adquiridos em re-

lação às tecnologias de produção da firma. 

c) Fontes de tecnologia: onde obter as novas tecnologias (de fontes ex-

ternas ou internas de P&D). 

d) Nível de investimento em P&D: quanto investir em P&D. 

e) Tempo competitivo: qual o objetivo dentro do processo de inovação (li-

derar ou seguir). 

f) Política e organização para P&D: como organizar laboratórios e pes-

soal.  

 Certamente, esses objetivos devem ser vistos como opções dentro de um 

modelo que caracteriza a ação tecnológica, lembrando que cada um deles aborda 

um ponto fundamental a ser tratado na elaboração de uma estratégia tecnológica 

eficaz.  

 Conforme (SBRAGIA et al. 1996), a escolha de um modelo tecnológico 

deve levar em conta algumas atividades básicas, como:  

 a) A sondagem de novas tecnologias.  

b) Avaliação das tecnologias relevantes à linha de negócio da empresa. 

c) Aquisição de tecnologias a serem utilizadas. 

d) Assimilação dessas tecnologias ao processo produtivo da empresa tornando-

as parte de sua competência básica.  

e) Coordenação.  As atividades de sondagem e avaliação estão ligadas à defini-

ção da estratégia da empresa e voltadas às gestões de melhoria e rotina.  

 

As atividades de aquisição e assimilação se relacionam ao esforço da 

empresa em interiorizar as tecnologias necessárias ao seu processo pro-

dutivo. A atividade de coordenação irá garantir a eficácia da ação da em-

presa em nível de gestão da rotina na área de tecnologia.   

 É importante lembrar que o procedimento a ser seguido pela empresa ao 

desempenhar suas atividades de ação tecnológica pode variar consoante à estra-

tégia escolhida, a qual deve levar em conta as condições de mercado, as diretri-

zes públicas, a experiência passada da empresa, como também, os riscos e o re-

torno do investimento específico. 
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 Enquanto a empresa define a sua estratégia, ela precisa estar atenta para 

a trajetória da evolução tecnológica. Em se tratando de um produto, por exemplo, 

quando a evolução tecnológica passa por inovações incrementais sucessivas ten-

dendo a uma difusão intensa e padronização no mercado, pode acarretar a con-

seqüente perda de vantagem competitiva. Neste caso, a empresa precisa redire-

cionar sua estratégia para as inovações de processo com o intuito de baixar o 

custo para manter a vantagem competitiva.  

 Conforme o artigo de (BRUSTEIN e BUZZINI, 1996) onde confirmam que 

“em estratégia de tecnologia de processo, deve ser feita uma introdução parcial, 

em algumas áreas, geralmente uma ou duas, no máximo de equipamentos auto-

matizados, visando buscar principalmente eficiência do processo produtivo.” Isto 

vem de encontro com o objeto deste trabalho, que é a automatização do fecha-

mento das embalagens de caixas de papelão de uma empresa. 

 

 Ao se buscar a inserção sistematizada da variável tecnológica no plane-

jamento estratégico, (LACERDA et al. 2001) elencam as seguintes questões, que 

também devem ser consideradas: 

a) Sensibilização da empresa para a tecnologia. 

b) Coerência entre o plano de desenvolvimento tecnológico e a estratégia global. 

c) Capacitação tecnológica da empresa em relação aos seus concorrentes.  

d) Nível de integração entre o pessoal especializado e as demais áreas da empresa. 

e) Capacidade de auto-adaptação frente a ameaças e oportunidades. 

f) Estrutura da função tecnológica e a sua compatibilidade com a missão da empresa. 

g) Sistema de informações tecnológicas, o seu grau de adequação e capacidade de re-

gistro e recuperação do ativo tecnológico da empresa. 

h) Recursos (humanos, materiais e financeiros) adequados. 

i) Sistema de avaliação da performance do pessoal especializado. 

j) Técnicas de gestão tecnológica mais adequada para operacionalizar e estimular um 

clima favorável à inovação. 

 Certamente que estes princípios não esgotam a matéria, pois há a neces-

sidade de um planejamento estratégico global da empresa, no qual a adoção tec-

nológica contribua como elemento avaliador e orientador da rota tecnológica a ser 

seguida.  
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 Para isso, (LACERDA et al. 2001) sugerem algumas estratégias de au-

mento da capacitação tecnológica, que são em síntese: 

a) O aprofundamento e difusão das inovações organizacionais. 

b) A mudança qualitativa na relação com os fornecedores. 

c) A interação com usuários e consumidores. 

d) A busca de sinergia interna nas estratégias de diversificação. 

e) A busca de sinergias externas através de alianças e acordos de cooperação. 

f) O uso intensivo da informação técnica e tecnológica. 

 Essas estratégias podem ser viabilizadas, desde que se use a informação 

para gerar o conhecimento necessário. Em outras palavras, a empresa deverá 

explorar-se através da Gestão do Conhecimento.   

 

2.5 TECNOLOGIAS DE APOIO À GESTÂO DO CONHECIMENTO 

            

 O conhecimento é o novo paradigma para as organizações e países e, 

portanto, faz parte dos recursos estratégicos. A vantagem competitiva conhecida 

como fonte permanente e capaz de responder aos altos e baixos das economias 

mundiais faz parte do conhecimento tecnológico. 

 (PEREIRA 2002, p 156 -157) deixa claro que:  

 “A variedade de recursos tecnológicos per si não garante resultados eficazes na utiliza-

ção de uma tecnologia na gestão do conhecimento. Nesse caso como em qualquer outra 

área do conhecimento, deve ser aplicada a regra dos 33,3% : se mais de um terço do to-

tal de recursos de tempo e dinheiro estiverem sendo gastos em tecnologia, este se torna 

um projeto de tecnologia da informação, não um projeto de conhecimento.”  

  

 O conjunto de informações da gestão do conhecimento necessita funda-

mentalmente de conceitos e práticas de capacitação tecnológica (FURTADO, 

1994) e de uma forma de aprendizagem organizacional (SENGE, 1990) dentro da 

perspectiva e dos princípios de uma organização do conhecimento (SVEIBY, 

1998). 

             Existe muita informação sobre ciência e tecnologia que pode ser absorvi-

da pelas empresas e para o desenvolvimento de novos produtos e dos negócios 

de forma geral. Essas informações referem-se às inovações em produtos, diferen-

temente da forma e do know how (conhecimento). Essas informações sobre a ci-
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ência e tecnologia são encontradas nas bibliotecas em livros, artigos e relatórios, 

(MARTINS, 1996).  

 Nota-se então que de uma forma encontra-se a explosão de informação. 

E de outro lado, o do aumento crescente da necessidade de mais conhecimento, 

que transformem dados e informações disponíveis em conhecimento útil (CYSNE, 

1996). 

 É importante para as organizações, qualquer indústria, qualquer setor, uti-

lizar adequadamente o sistema de informação e agregar valor aos seus produtos 

ou processos. 

            Para tanto, as empresas terão que aprender a gerenciar o seu conheci-

mento interno, seu capital intelectual (EDVINSSON & MALONE, 1998; STE-

WART, 1998) e o potencial conhecimento advindo do gerenciamento estratégico 

das informações (McGEE & PRUSAK, 1994). 

            Com o intuito de obter conhecimento e informações, a organização deve 

explorar o meio externo, para tanto, é vital que as empresas programem uma in-

fra-estrutura de informações na qual a tecnologia da informação (TI) seja uma fer-

ramenta da tomada de decisão. 

 Para a obtenção e tratamento adequado de informações externas do am-

biente de negócios, a empresa pode estruturar um Sistema de Inteligência Com-

petitiva (SIC). Trata-se de um conjunto de atividades de controle do ambiente ex-

terno de uma empresa (coleta e análise das informações de mercado, informa-

ções tecnológicas, sobre clientes e concorrentes, sobre tendências externas polí-

ticas e sócio-econômicas, etc.), úteis à definição de suas estratégias de evolução 

(POZZEBON et al., 1997).  

 A literatura apresenta, ainda, outros termos com pouca mudança entre 

eles: “Inteligência Empresarial, Inteligência do Competidor, Inteligência de Negó-

cios, Inteligência Econômica, Monitoramento Tecnológico, Vigília tecnológica, Vi-

gília científica e técnica e Vigília concorrência e comercial” (POZZEBON et al., 

1997). 

 O conhecimento é um importante requisito para que os funcionários te-

nham condições de manter seus empregos. As empresas que possuírem o capital 

intelectual através do conhecimento de cada colaborador terão, sem dúvida, van-

tagens competitivas. Através do conhecimento de seus colaboradores, as empre-
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sas podem ter mais crescimento, pois elas terão abertas muitas chances de pro-

gredir, seja através das tecnologias, do produto ou da lucratividade. Valorizar a 

inteligência do funcionário significa valorizar a inteligência empresarial, e a con-

corrência terá mais trabalho e a empresa se manterá no mercado de maneira 

mais tranqüila, vendendo seus produtos e obtendo seus lucros.  

 

 2.5.1 A Tecnologia como Fator Chave na Gestão do Conhecimento 

 

 (BRUNSTEIN e BUZZINI 1996) esclarecem que a Gestão da inovação 

tecnológica visa atingir o equilíbrio entre o conhecimento disponível externa e in-

ternamente nas empresas e a criatividade. 

 A gestão do conhecimento é conhecida como número de atividades para 

criar, armazenar, disseminar e utilizar o capital intelectual das organizações. A 

tecnologia tem um papel importante na Era do Conhecimento, adotando técnicas 

que facilitem a captação, a estruturação e a disseminação do conhecimento, an-

tes disperso nas empresas. A tecnologia da informação ajuda as atividades admi-

nistrativas e estratégicas (PEREIRA, 2002). 

 

2.5.2 Gestão Administrativa 

 

Segundo (SULL e ESCOBARI 2004), os profissionais da gestão podem pri-

orizar mudanças que possam diminuir ou aumentar os riscos evitando ameaças 

ou mitigar impactos financeiros. Podem, por exemplo, aumentar o portfólio (diver-

sidade) de produtos e serviços. Podem proteger-se dos riscos como o câmbio e 

de commodities, (produtos, ou bens e serviços comuns). Podem também aumen-

tar a eficiência de suas operações, produção, distribuição e serviços prestados, 

pois isso, sem dúvida, aumenta a capacidade de suportar situações desagradá-

veis para a organização. 
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2.5.3 Pontos Fortes e Pontos Fracos das Organizações 

 

           (LAS CASAS 1999) lembra que os pontos fortes das organizações em si 

estão no que elas sabem fazer de melhor, onde a vantagem competitiva é um di-

ferencial, onde um ponto forte pode ser a capacidade administrativa com domínio 

da tecnologia. 

 Os pontos fortes e os pontos fracos das organizações estão claros  quan-

do se sabe quem são os colaboradores, os concorrentes, os produtos e a compe-

titividade no mercado consumidor. Os pontos fracos, na maioria das vezes, reca-

em sobre os funcionários, onde e como estão seus conhecimentos. Os pontos for-

tes estão ligados diretamente a sua competitividade, como ela consegue novos 

clientes e, especialmente, de que forma a empresa mantém sua lucratividade e 

seus clientes ativos. 

 

 2.6 A CIÊNCIA NO BRASIL 

  

Mesmo considerando que a tradição científica brasileira seja nova e de 

pequeno número como já citamos, existem muitas instituições conhecidas como 

na saúde, a Fundação Osvaldo Cruz, (Fio cruz); na agricultura, o Instituto Agro-

nômico de Campinas (IAC), Embrapa, entre outros. A Embrapa (Empresa Brasilei-

ra de Pesquisa Agropecuária), com suas pesquisas sobre a soja, contribuíram pa-

ra que o Brasil se tornasse um dos maiores produtores de soja do mundo. Em 

particular, os trabalhos da pesquisadora Johanna Dobereiner, que conseguiu a 

fixação do nitrogênio por bactérias, permitiram ao Brasil economizar milhares de 

dólares em fertilizantes. Assim por outro lado, não se deve esquecer dos traba-

lhos científicos desenvolvidos no COPPE/UFRJ (Instituto Alberto Luiz Coimbra de 

Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia) e no CENPES, Centro de Pesquisas 

da Petrobras, onde o Brasil desenvolveu tecnologia na exploração de petróleo em 

águas profundas. O Brasil é pioneiro neste conhecimento (CNPq, 1994), Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  
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2.7 O APOIO INSTITUCIONAL À CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Considerando as ações governamentais, a instituição que mais se destaca 

é a FAPESP (Fundação de Amparo às Pesquisas do Estado de São Paulo), que 

desenvolve pesquisas diversas no campo da ciência e tecnologia. O governo bra-

sileiro possui outros órgãos de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, por e-

xemplo: a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-

rior; CNPq (Conselho Nacional de Pesquisas e Desenvolvimento), criado nos a-

nos 50; o FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 

criado em 1969; o IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnolo-

gia; o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Algumas empresas tam-

bém se mostram interessadas pela ciência brasileira, por isso investem em pes-

quisas. Citemos três exemplos: Fundação Roberto Marinho, Fundação Bradesco 

e Fundação Araucária.  

Desde 1984, a FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos vem atuando 

no ramo da ciência e da Tecnologia. São analisadas as linhas de produtos, infor-

mações financeiras, estrutura de propriedade, experiência tecnológica, fontes de 

informação tecnológica e infra-estrutura. 

  

2.8 OS PRINCIPAIS IMPACTOS DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO BRA-

SIL 

 

 Certamente, a tecnologia trouxe um aumento na expectativa de vida das 

pessoas, no melhoramento rápido das informações e das comunicações, pelo a-

vanço da produção em massa, na melhoria dos transportes e do saneamento bá-

sico nos grandes conglomerados urbanos. 

De um lado, a tecnologia conseguiu aumentar os sistemas de automação 

industrial, ganhando em produtividade e ganhos de escala; de outro lado, diminuiu 

postos de trabalho. É o caso dos bancos, que passaram por uma completa remo-

delação com a implantação de terminais de informática, o que tem favorecido a 

clientela, redução das operações e rapidez no atendimento. 

Imagine-se uma sociedade sem a automação de certos produtos: haveria, 

de um lado, o aumento da mão-de-obra, e, por outro, o aumento dos custos des-
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tes mesmos produtos que poderiam ser tão altos que inviabilizaria a sua aquisi-

ção. 

(LOPES 1964) afirma que a década de 50 foi marcada pela revolução 

causada pelo avanço da industrialização no Brasil. O país ganhou grandes inves-

tidores, que incorporaram siderúrgicas, metalúrgicas, refinarias, indústrias quími-

cas, indústrias de bens de consumo não duráveis, fabricantes de eletrônicos, ele-

trodomésticos, montadoras de automóveis, e tantos outros produtos. Houve tam-

bém um avanço na melhoria dos serviços, fazendo do nosso território um grande 

canteiro industrial.  

Na época, estas transformações causaram grandes impactos na socieda-

de em geral, pois muitos camponeses migraram do campo para as cidades indus-

trializadas. Trocaram suas enxadas, suas foices e seus arados, por melhores o-

portunidades de trabalho nos centros urbanos. 

Mas ao mesmo tempo tiveram que aprender as novas técnicas de traba-

lho industrial, sujeitando-se a horários pré-estabelecidos pelos empreendedores e 

convivendo com o aumento da poluição criada pelas mudanças das formas de 

produção. Estas pessoas estavam expostas aos riscos de acidentes e às novas 

doenças oriundas dos resíduos industriais. 

Entre os impactos causados pelas inovações das tecnologias estão: 

 

a) As mudanças nos comportamentos das pessoas com a utilização das 

novas tecnologias; o telefone fixo, os telefones comunitários, públicos 

e a telefonia celular que chegou ao alcance de todos, devido aos bai-

xos custos de fabricação.  

b) A televisão chegou ao seu auge, com produtos de alta qualidade, e 

preços acessíveis, porque a maior parte de sua produção foi semi-

automatizada ou automatizada. Atualmente já existe a televisão digital, 

com tela plana, de plasma e interativa. As distâncias entre os países já 

não existem mais: o que acontece no Oriente é transmitido ao vivo pa-

ra o Ocidente e vice-versa.  

c) Os toca-discos de vinil foram substituídos pelos aparelhos de CD(s), 

(Compact Disc) ou disco compacto DVD(s), (Digital Versatile Disc). Es-

tes podem conter filmes e informações digitais, tendo uma maior capa-
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cidade de armazenamento. O micro-sistem, Mini (Sistema de áudio) e 

home theater(s) (cinema em casa). As músicas são ouvidas em CD(s) 

e DVD(s) ou através de pequenos equipamentos MP3 e MP4(s) onde 

são armazenados e digitalizados uma enorme quantidade de músicas 

e filmes.  

d) O vídeo-cassete praticamente desapareceu, dando lugar ao DVD. As 

tecnologias dos CD(s) e DVD(s) são tão difundidas que é quase im-

possível regredir aos sistemas antigos, porque os custos de fabricação 

diminuíram muito.  

e) Os computadores foram aperfeiçoados, os servidores de hoje são bem 

menores e fazem os mesmos serviços que se fazia antigamente. Um 

notebook é pequeno, fácil de transportar e faz muitas tarefas, antes 

exclusivas de máquinas de maior porte. 

f)  As tecnologias utilizadas nos atuais computadores são tão avançadas 

que hoje o usuário de um computador pode se conectar via Internet 

com qualquer país, ouvir músicas e assistir a filmes. 

g) A internet é um importante meio de comunicação e com baixo custo. 

Trouxe uma vasta gama de conhecimento que pode ser difundida en-

tre todo globo. Virou a grande arma para a difusão do conhecimento. 

Pela Internet pode-se comunicar, através de editor de texto, ou através 

de Chat(s), (salas de conversas), vídeo conferências, e até mesmo ver 

com quem se está conversando. Um profissional da medicina pode e-

fetuar uma cirurgia a longa distância, utilizando o computador e as fer-

ramentas da Internet.  

h) O desemprego foi o que mais impactou na economia. Com o advento 

das novas tecnologias, foram fechados milhares de postos de trabalho. 

Muitos empregos desapareceram. Vale lembrar que o telex, uma tec-

nologia eficiente para a época, nos dias de hoje foi substituído pelos 

computadores.  

i) O acesso ao emprego depende muito da capacitação do indivíduo, 

pois quanto mais capacitado e mais informado, mais habilitado estará 

para exercer determinada função na empresa. Hoje é bem empregado 

quem for bem informado. É a era da informação. As universidades 
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transformam informação em conhecimento, habilitando seus discentes 

para enfrentarem a guerra dos empregos, mitigando de forma clara os 

impactos do desemprego. Mas nem todos têm condições de se capaci-

tar, uma vez que não têm acesso a uma escola ou a uma universida-

de. O mundo do emprego está em constante transformação. 

j) A empresa moderna não se assemelha em nada (ou quase nada) com 

as organizações do passado. As instituições estão em pleno processo 

de mudanças e muitas ainda estão por vir. As grandes multinacionais 

ainda farão fusões, aquisições, incorporações e se deslocarão com 

suas plantas fabris para países onde a mão-de-obra da produção in-

dustrial seja a mais barata possível. Para que possam se tornar com-

petitivas neste mercado globalizado, a automação da maquinaria in-

dustrial será uma das ferramentas mais utilizadas no mundo globaliza-

do. Engenheiros industriais e mecânicos desenvolvem máquinas e e-

quipamentos cada vez mais sofisticados, utilizando cada vez menos a 

mão-de-obra humana para a produção de bens de consumo. 

k) A industrialização dos bens de consumo está em pleno desenvolvi-

mento. Já é possível produzir milhares de produtos em poucas horas 

de produção, viabilizando, de um lado, a aquisição de um bem a custo 

baixo e, do outro, reduzindo os postos de trabalho com a automação 

de linhas de produção em massa. Pode-se afirmar que uma linha de 

produção de refrigeradores é capaz de produzir até 12.000 itens por 

dia, enquanto que uma linha de produção de automóveis pode produ-

zir acima de 1000 carros por dia, viabilizando custos, gerando rique-

zas. Isto sem considerar as linhas de produção de televisores, eletro-

eletrônicos, eletrodomésticos, fogões e outros produtos de consumo 

em massa, produzidos aos milhares diariamente, viabilizando seus 

custos para o consumo em larga escala. E se não existisse a automa-

tização? Quanto custaria estes produtos se não houvesse uma auto-

matização em massa? Os custos de produção, com certeza, seriam al-

tos, o que inviabilizaria a venda destes produtos, feitos em grande es-

cala. Então se pode dizer que a automatização diminui a oferta dos 
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postos de trabalho de um lado, mas minimiza custos de outro, fazendo 

com que a população menos favorecida tenha acesso aos produtos. 

l) Por sua vez, os impactos causados na produção agroindustrial, da co-

lheita da soja, dos cereais em geral, auxiliam na produção em massa e 

na automatização dos maquinários para as colheitas. O Brasil é cam-

peão mundial na exportação de soja e de frangos resfriados prontos 

para o consumo.  
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3 ESTUDO DE CASO 

 

 Considerando os impactos no desenvolvimento tecnológico e a melhoria de 

produtividade da empresa em estudo, questiona-se: Quais os resultados da ino-

vação tecnológica resultantes da substituição do sistema manual de fechamento 

das caixas de papelão, por um sistema automatizado?  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

FIGURA 1 Fachada principal da Empresa Da Ilha em Almirante Tamandaré-PR 

Fundada há 23 anos, a Empresa Da Ilha Comércio de Álcool Ltda. está lo-

calizada na Rodovia dos Minérios, km 8, na cidade de Almirante Tamandaré, no 

estado do Paraná.  A planta fabril situada em Almirante Tamandaré produz 

100.000 garrafas do tipo p.e.t. 1, com Vinagre e 40.000 garrafas tipo pet de Álcool 

por mês. Todos os produtos estão em vasilhames de 750 mililitros. 

                                                           

P.E.T. 1 (Poli Tereftalato de Etileno) - um poliéster, polímero termoplástico. 
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É uma empresa paranaense que emprega mais de 650 funcionários, além 

dos mais de 1.000 empregos indiretos. Atualmente 14 (quatorze) colaboradores 

trabalham na linha de fechamento de embalagens.  

A empresa optou pela automatização da linha de fechamento de caixas de 

papelão pela necessidade da rapidez dos fechamentos das embalagens.  

 

Com equipamentos fechadores de caixas, estas seriam fechadas sem que 

houvesse estrangulamento da produção no setor de fechamento, além da quali-

dade e segurança dos fechamentos das caixas de papelão. 

A empresa em estudo optou pelo sistema de comodato da 3M do Brasil pa-

ra utilizar o equipamento modelo TB 1446 no fechamento de caixas de papelão. É 

um contrato no qual a empresa fornecedora do equipamento instala o fechador 

incluindo a assistência técnica, a instalação e faz as trocas de peças desgasta-

das. Reinstala um novo aparelho quando o que estiver instalado ficar obsoleto, 

tudo isto para que a empresa estudada adquira as fitas adesivas para fechamento 

de caixas da empresa fornecedora do equipamento. Se houver interesse por parte 

da empresa em estudo em adquirir o equipamento, existe a possibilidade de com-

pra, ao custo de R$ 20.000,00 e que não foi conveniente para a Da Ilha. 

  

3.1.1 Processo de Fechamento de Caixas Manual 

 

O Diagrama 1mostra o fechamento de embalagens no sistema manual 

funciona da seguinte forma: 

1) Inicialmente o operador pega a caixa de papelão, arma as abas inferiores, 

2) Numa segunda operação, o funcionário fecha as abas inferiores com fita go-

mada, sem produtos na caixa. 

3) Na terceira, o empregado coloca as 12 garrafas de produtos álcool ou vinagre 

dentro da caixa. 

4) Na quarta, o funcionário fecha com fita gomada as abas superiores da caixa. 

5) Na quinta, o empregado empilha as caixas sobre um palete (um estrado de 

madeira). 

Para uma melhor visualização, apresenta-se um diagrama da seqüência das ope-

rações de fechamento manual de caixas. Este diagrama de processo de bloco 
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contínuo serve para mostrar uma progressão ou etapas seqüenciais em uma tare-

fa, um processo ou um fluxo de trabalho. O tempo é em média de um minuto por 

caixa fechada. 

 

FIGURA 2:  

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 do fechamento manual de caixas 

 

 

3.2 ANÁLISE DOS RECURSOS UTILIZADOS PARA O FECHAMENTO DAS EM-

BALAGENS NO SISTEMA AUTOMÁTICO 

 

 A análise dos recursos utilizados para o fechamento das embalagens pau-

tou-se na compreensão de (ANGELONI 2002) de que a tecnologia deve ser apli-

cada de forma integrada e sistêmica à organização. Dessa forma, além dos obje-

tivos da aplicação tecnológica, deve-se buscar a sua integração com os indiví-

duos, com suas competências, com visão e propósitos organizacionais e sua a-

daptação à infra-estrutura organizacional, e a escolha de equipamento fechador 

de caixas de papelão. Praticamente, foram as idéias deste teórico que orientaram 

a análise dos recursos utilizados para o fechamento de embalagens.   
 

 

3.2.1 Processo de Fechamento Automático de Caixas de Papelão 

 

O fechamento de embalagens no sistema automático funciona da seguin-

te forma: 

1) Inicialmente o operador pega a caixa de papelão, arma as abas inferiores, 

2) Na segunda operação, o empregado coloca as 12 garrafas dos produtos álcool 

ou vinagre dentro da caixa. 

1-Operador 
arma as 
abas infe-
riores da 
caixa  

2-Operador 
fecha as 
abas infe-
riores da 
caixa com 
fita  

3-Operador 
coloca 12 
garrafas de 
produtos 
na caixa 
 

4-Operador 
fecha as 
abas supe-
riores com 
fita 
 

5-Operador 
coloca a 
caixa sobre 
um estrado 
de madeira 
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3) Na terceira, o funcionário arma as abas superiores da caixa. 

4) Na quarta, o mesmo passa a caixa pelo fechador automático. 

5) Na quinta o fechador automático aplicará a fita auto - adesiva simultaneamente 

nas abas inferiores e superiores. 

6) Nesta sexta operação o funcionário retira a caixa do fechador. 

7) Na sétima, o empregado empilha manualmente as caixas sobre um palete (um 

estrado de madeira). Para uma melhor visualização, apresenta-se um diagrama 

da seqüência das operações de fechamento automático de caixas. Este diagrama 

de processo de bloco contínuo serve para mostrar uma progressão ou etapas se-

qüenciais em uma tarefa, um processo ou um fluxo de trabalho. O tempo é em 

média de quatro segundos por caixa fechada. 

 

 

FIGURA 3:  

 

 

 

    

 

 

 

 

                                                                                

  

 

Diagrama de fechamento automático de caixas 

 

Observações: 

No sistema de fechamento manual o operador demora mais tempo para fechar 

uma caixa com produtos, leva em média um minuto para fechar uma caixa. 

E no sistema de fechamento automático as tarefas das operações são mais rápi-

das, o tempo para fechar uma caixa é menor e ergonomicamente correto, diminu-

1-Operador 
arma as 
abas infe-
riores da 
caixa  

2-Operador 
coloca as 
12 emba-
lagens na 
caixa 

3-Operador 
arma as 
abas supe-
riores da 
caixa  

4-Operador 
passa a 
caixa  
no fecha-
dor 
 

5-O fecha-
dor aplica 
a fita ade-
siva nas 
duas abas  
 

6-O 2º ope-
rador retira 
a caixa do 
fechador  
 

7-O 2º ope-
rador colo-
ca a caixa  
palete 
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indo a fadiga e o cansaço do operador, fecham-se no mínimo quinze caixas por 

minuto. 

 

3.3 OBJETIVOS 

 

Para atingir o objetivo geral desse trabalho, os seguintes objetivos específi-

cos devem ser atingidos: 

a) Identificar os pontos positivos e negativos que os impactos das inova-

ções tecnológicas podem causar nas organizações, na sociedade pro-

dutiva e no comportamento dos funcionários. 

b) Fazer uma análise nos pontos positivos e negativos dos desenvolvimen-

tos das inovações tecnológicas sobre os impactos econômicos, sócio-

econômicos e ambientais da empresa em estudo.  

c) Efetuar uma análise comparativa entre os sistemas manual e automáti-

co de fechamento de caixas de papelão, seguindo os seguintes passos: 

1) Fazer um levantamento das medidas, pesos das caixas de papelão 

com 12 garrafas dos produtos vinagre e álcool, utilizadas para pa-

râmetros de mensuração, em um estudo de caso na empresa Da I-

lha Comércio de Álcool Ltda. situada em Almirante Tamandaré-PR. 

2) Verificar os resultados da análise comparativa entre os sistemas 

manual e automático de caixas de papelão, para concluir sobre as 

vantagens e limitações entre os sistemas de fechamentos. 

3) Mensurar através de cronômetro os tempos de fechamentos manu-

ais e automáticos de uma caixa de papelão com fitas adesivas, iden-

tificando quantas caixas fechadas por minuto manualmente e quan-

tas caixas se consegue fechar por minuto com aparelhos automáti-

cos. 

4) Verificar se as formas de fechamentos manual e automático causam 

efeitos na ergonomia, fadiga e cansaço nos operadores do setor de 

embalagens. 
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4 METODOLOGIA 

 

São vários os autores que ressaltam a importância do planejamento da 

pesquisa, a fim de que se possam obter informações confiáveis e adequadas aos 

seus propósitos. Assim, conforme (SELTIZ et al. 1974, p. 23), “uma vez que o 

problema de pesquisa tenha sido formulado de maneira suficientemente clara pa-

ra que possa especificar os tipos de informações necessárias, o pesquisador pre-

cisa criar o seu planejamento de pesquisa que varia de acordo com o objetivo de 

cada pesquisa”. 

 Assim, esta dissertação caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e 

descritiva, com enfoque em estudo de caso. A escolha deste tipo de pesquisa de-

ve-se ao fato de que o presente estudo “expõe características de determinado fe-

nômeno, como também, pode estabelecer correlações entre variáveis e definir 

sua natureza” (VERGARA 2000, p. 47). A pesquisa apresenta uma análise dos 

resultados dos impactos das novas tecnologias através do estudo comparativo 

entre o sistema manual de fechamento e o sistema automatizado de fechamento 

de caixas de papelão.  

 Para o problema em pauta, optou-se pelo estudo de caso porque “é co-

mum proceder-se ao estudo de caso partindo da leitura de documentos” (GIL, 

2000, p. 122). Este trabalho utilizou-se de vários documentos sobre a empresa. 

Através de relatórios de arquivos verificou-se o histórico anual das quantidades de 

caixas fechadas por dia, mês e ano. Foi através de fichários da empresa que se 

fez levantamento das medidas das caixas, quantidades de garrafas por caixa e 

peso por caixa fechada. 

 A técnica da pesquisa é exploratória, porque enfatiza “a descoberta de 

práticas ou diretrizes que precisam modificar-se tendo como referência o impacto 

da adoção de novas tecnologias para a modificação de sistemas manuais”.  (OLI-

VEIRA, 2000, p. 134).   

O estudo de caso foi o procedimento escolhido para esta pesquisa porque 

tem caráter profundo e possibilita estabelecer um delineamento mais adequado 

para a investigação, também porque “vem sendo utilizado com freqüência cada 

vez maior por diversos pesquisadores” (GIL, 2000, p. 124).  
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 Apesar da utilização de diversos quadros e planilhas que apontam dados 

quantitativos, é importante ressaltar que a pesquisa realizada teve como ênfase a 

obtenção de dados descritivos e quantitativos, que proporcionam uma melhor 

análise comparativa entre os sistemas manual e automático do sistema de fecha-

mento de caixas de papelão. Através desta comparação, permite-se conhecer a 

importância das inovações tecnológicas no ambiente da produção e que se desti-

na a dar mais competitividade à empresa, ampliando a sua parcela de mercado, 

e, assim, agregando valor econômico e lucratividade.  

O ponto central do modelo apresentado é a esfera de produção da empre-

sa. A partir dela é que as inovações alcançarão o mercado. (SBRAGIA et al. 

1996) confirmam a idéia de que é através da inovação tecnológica que as empre-

sas buscam a produtividade e a competitividade que poderão garantir a sua so-

brevivência.  

 

4.1 CONTEXTO ANALISADO 

 

 O contexto analisado refere-se à descrição do sistema de automatização 

de fechamentos de caixas de papelão da empresa Da Ilha Ltda., identificando os 

ganhos em produtividade e rapidez no fechamento de caixas que o sistema auto-

mático proporciona à empresa em estudo. 

 A preocupação nesta abordagem é com a descrição e apresentação da 

realidade tal como é em sua essência, sem o propósito de introduzir informações 

substanciais. Por meio dela, reúnem-se informações sobre os fenômenos investi-

gados com o uso de estudo de caso, tal como a pesquisa foi realizada.  

 Faz-se uma pesquisa bibliográfica sobre os diversos modelos de embala-

gens de caixas de papelão e sua utilização, como também, aos métodos de fe-

chamentos manual e automático (Anexo 13). 

 A unidade de análise do estudo é o departamento de fechamento de em-

balagens de caixas de papelão. O nível de análise do estudo são os fechamentos 

manual e automático de caixas, nesta pesquisa foram apresentadas as fases de 

acordo com o processo da empresa.  Para isso, foram descritos: 

a) O sistema de fechamento de caixas manual dos produtos Vinagre e 

Álcool da empresa. 
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b) O sistema de fechamento de caixas automático dos produtos citados. 

c) Descrição de como ocorreu a implantação do sistema de fechamento 

de caixas automático e suas etapas. 

d) Comparação dos dados relativos do sistema de fechamento de caixas 

manual com o automático.   

 

4.2 TIPO DE COLETA DE DADOS 

 

 A fase de coleta de dados teve seu início a partir de visitas à matriz da 

empresa. Foram realizadas entrevistas com o Gerente da Produção e o Diretor 

Administrativo-Financeiro, a fim de coletar informações e a autorização para reali-

zação da pesquisa na empresa. 

 Para a coleta de dados foram apresentadas as fases do processo da aná-

lise comparativa entre os sistemas de fechamento manual e automático de emba-

lagens. 

 A verificação do processo de análise comparativa entre o sistema de fe-

chamento manual e o automático de caixas de papelão na empresa Da Ilha, fabri-

cante de álcool e vinagre, produtos de uso doméstico, tem como base os seguin-

tes produtos: Garrafas Pet (de polipropileno reciclável) de vinagre e álcool.  

 A coleta de dados para este trabalho foi presencial, feita a partir da obser-

vação dos fechamentos de embalagens na área fabril da empresa com amostras 

de caixas de papelão. Foram cronometrados os tempos de fechamentos de caixas 

manual e automático.  

O processo de fechamento de embalagens na empresa Da Ilha é feito pe-

los responsáveis pelo departamento de fechamento de caixas: um encarregado e 

um supervisor do setor de fechamento de caixas de papelão. 

A operação de fechamento com o equipamento automático ocorre da se-

guinte forma: um operador na linha de produção pega a caixa, arma as abas, co-

loca o produto no seu interior, leva-a até o equipamento fechador, o qual aplica a 

fita adesiva nas partes inferior e superior, corta a fita nas laterais da caixa e aplica 

inclusive um reforço de 50 mm em cada aba.  Após esta operação, a caixa é reti-

rada da esteira por um segundo operador que faz a paletização das caixas. 
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4.3 TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

As informações foram coletadas por meio de pesquisa documental com as 

planilhas de verificação, com os seguintes dados:  

a) Tipos de equipamentos (que demonstra qual equipamento que melhor 

se adapta). 

b) O tempo da operação de fechamento da caixa; a produtividade de cai-

xas fechadas por hora e o volume de caixas fechadas mês.  

c) O treinamento dos novos operadores para o sistema de fechamento au-

tomático. Para este sistema utilizou-se de planilhas que demonstram as 

etapas em que os funcionários devem ser habilitados para efetuar os 

fechamentos das embalagens no sistema automático de caixas; tam-

bém demonstram os tempos para o fechamento de caixa de papelão no 

sistema manual e automático. 

Foram utilizadas, para coleta de dados, as técnicas (ou recursos) de pes-

quisa documental.  Os dados colhidos na pesquisa foram através de informativos, 

catálogos, site da empresa, planilhas, folder(s), planilhas de verificação de textos, 

escolha de equipamentos e relatórios de acompanhamento de desempenho da 

empresa. 

 

4.4 SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 

 

 Foi adotada, como critério de avaliação, a abordagem quantitativa, verifi-

cando as quantidades de caixas fechadas por dia, mês e ano. Procurou-se, assim, 

analisar as diversas fases dos dois processos de fechamento de caixas de pape-

lão e fazer uma comparação, diante da qual se procurou dar ênfase ao impacto 

das inovações tecnológicas. 

 Para a comparação entre os dois sistemas de fechamento de caixas de 

papelão, a empresa estudada informou as quantidades de caixas de papelão fe-

chadas mensalmente, os tamanhos das caixas e o número de operadores para 
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efetuar o fechamento destas embalagens, tendo como base o histórico do consu-

mo de caixas de papelão nos últimos três meses.  

 O sistema de coleta de dados envolve cronômetros para avaliar os tem-

pos de fechamento das embalagens tanto no sistema manual como no automáti-

co, mostrando todas as fases de fechamento das caixas, com a demonstração 

dos tempos feitos pelos cronômetros, e anotados na planilha de avaliação. Foram 

instituídos dias alternados para as avaliações, e também trabalhando com diferen-

tes operadores e em dias alternados demonstrando o mais próximo possível a re-

alidade das avaliações e as coletas de dados. Os operadores participantes das 

avaliações só tinham conhecimento de sua participação nos dias das avaliações e 

das coletas de dados.   

Por outro lado, fez-se uma análise comparativa de tempo de fechamento 

de embalagens no sistema automatizado, para detectar o número máximo de cai-

xas que o colaborador poderia alimentar o equipamento. Foram observadas diver-

sas situações de alimentação do equipamento fechador de caixas. Notou-se, por 

exemplo, que o operador, num esforço conjunto, consegue fechar, sem prejuízo à 

saúde ou ergonomia durante um turno de 8 horas, 15 caixas por minuto, sem can-

saço, fadiga ou prejuízo ergonômentro do funcionário, enquanto que a velocidade 

do equipamento é de 25 caixas por minuto. 

 Na empresa em estudo, o sistema foi analisado nas linhas de fechamento 

de embalagens. Para todos os produtos, existe apenas um tamanho de caixa. Pa-

ra a análise de custos da automatização, utilizou-se de dois quadros explicativos, 

um para cada produto. Desta forma, procurou-se estabelecer o custo real de cada 

caixa fechada, seja no sistema manual ou automático. Todas as fases deste pro-

cesso foram explicadas separadamente e envolveram:  

a) Fase 1: Diagnóstico da situação atual do processo de embalagem e 

análise do ambiente do setor de embalagem. 

b) Fase 2: Viabilidade para a implantação do sistema de automatização. 

  c) Fase 3: Análise comparativa de custos entre o sistema manual e o sis-

tema automático. 

  d) Fase 4: Avaliação e resultados do sistema de fechamento automático. 
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5 RESULTADOS DA ANÁLISE DOS DADOS DO ESTUDO DE CASO 

 

Na análise dos resultados, adotaram-se, como eixo referencial da presen-

te pesquisa, autores identificados pelo pesquisador junto à literatura diretamente 

associada aos impactos das inovações tecnológicas nas organizações. Esses au-

tores têm alguns princípios que foram importantes para esta pesquisa, no que se 

refere ao impacto das inovações tecnológicas. Dentre eles, destacam-se: Princí-

pios destacados, mas (LACERDA et al. 2001), ressaltam a importância do desen-

volvimento tecnológico por trazer vantagens competitivas em relação à matéria-

prima e mão-de-obra. Além disso, todas as novas tecnologias seja uma licença ou 

um equipamento, maquinários, possibilitam a troca de conhecimentos, para que 

possam existir benefícios financeiros de ambos os lados, abrangendo o adquiren-

te e o proprietário. Esses autores elencam várias questões que devem ser consi-

deradas, enfocando a variável tecnológica no planejamento estratégico. Dentre 

elas, duas foram selecionadas e se assemelham ao procedimento do estudo de 

caso em tela: 1) sensibilização da empresa para a tecnologia e 2) técnicas de 

gestão tecnológicas mais adequadas para operacionalizar e estimular um clima 

favorável à inovação. 

               

a) As novas tecnologias melhoraram a qualidade dos serviços e produ-

tos, o que, na visão de (OLIVEIRA 1996), garantirá às empresas uma 

vantagem competitiva no mercado. 

b) (SCHWARTZMANN e KRIEGER 1995) apresentam alguns impactos 

que podem advir das inovações tecnológicas, abrangendo o aumento 

da qualificação laboral e a mudança do tipo de trabalho. 

c) (SBRAGIA et al. 1996) salientam que as empresas precisam desen-

volver uma sólida estratégia tecnológica, que deve incluir um confronto 

entre oportunidades e desafios diante da forma e suas possibilidades 

atuais no campo da tecnologia. Por isso, a empresa deve encarar sua 

atuação no campo da tecnologia como um investimento contínuo, e 

não como um esforço a ser realizado em um período finito de tempo.  
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d) (SANT’ANA et al 1990) inferem que os recursos tecnológicos ou cientí-

ficos podem aumentar a produtividade da empresa, especialmente 

quando se possui alta tecnologia em máquinas e equipamentos que 

possam substituir a tarefa manual executada pelo ser humano, sem 

esquecer da capacitação técnica. 

e) A abordagem de (PALADINI 1995) relaciona o auxílio de novas tecno-

logias com a ampliação cada vez maior do conceito de qualidade. 

f) (MARCOVITCH 1990) defende que as novas tecnologias abrem cada 

vez mais oportunidades em inúmeros setores produtivos, envolvendo, 

por exemplo, o controle de processos, a automação, o processamento 

de dados e a comunicação. As novas tecnologias tendem também a 

ter ciclos de vida mais curtos e uma maior flexibilidade para atender às 

necessidades dos clientes.  

Levando em conta esses teóricos, pode-se dizer que a conseqüência dire-

ta das inovações é que o país pode disputar o mercado internacional, ampliando o 

mercado para os seus produtos e, assim, propiciar condições de um crescimento 

mais rápido da economia, do Produto Interno Bruto – PIB. Observando estas pos-

turas teóricas, foi possível analisar as fases do processo de fechamento manual 

de caixas e a sua substituição pelo processo automatizado. 

 

5.1 FASE 1: DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO DE EMBA-

LAGEM NO SISTEMA MANUAL 

 

 Para o diagnóstico da situação atual, levou-se em conta a adoção de 

premissas explícitas sobre o futuro, pois, segundo (TOFLER 1995, p. 210): “sem 

uma visão de sua forma futura, até mesmo as organizações maiores e aparente-

mente mais seguras ficam expostas ao desastre, num período de turbulência re-

volucionária, tecnológica e econômica”. Deve, no entanto, afirmar que as organi-

zações precisam revisar seus planejamentos estratégicos e contemplar nos pla-

nos da empresa, sistemas de produção e outros sistemas de automação de numa 

maneira a suavizar os impactos que por ventura possam ocorrer. Assim, o diag-

nóstico de uma situação serve como pressuposto para se estabelecerem estraté-

gias que indiquem direções para a consecução dos objetivos institucionais e tam-
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bém orientam a utilização dos recursos disponíveis para seguir em direção a es-

tes objetivos. Tais estratégias podem, também, ser entendidas como um padrão 

de resposta da instituição às situações com que ela se defronta.  

 Desse modo, uma estratégia representa o método utilizado para “o de-

senvolvimento e uso da tecnologia”, devendo compreender, entre outros aspec-

tos, as tecnologias relevantes em uso, à capacitação tecnológica disponível e a 

seleção de alternativas para a viabilização das tecnologias necessárias ou consi-

deradas críticas, defende (PORTER 1989). 

 A fase do diagnóstico contempla os levantamentos gerais do organogra-

ma e do layout (desenho) do setor de caixas, iniciando-se com o estudo das em-

balagens, mão-de-obra, matéria-prima e equipamentos adequados para o fecha-

mento das embalagens. 

A importância da análise do ambiente é fundamental para se fazer o estudo 

de viabilidade da automatização dos sistemas de fechamento de embalagens. 

 

5.1.1 Análise do Sistema de Fechamento Manual 

 

O conhecimento do sistema atual deve permitir que se avalie toda a siste-

mática utilizada pela empresa, bem como a análise dos aspectos motivacionais, 

grau de instrução dos trabalhadores e o nível de participação da alta gerência. 

Assim, são fornecidos subsídios importantes para que se possa propor o estudo 

de viabilidade da automatização de fechamento de caixas de papelão. Neste con-

texto, (LACERDA et al. 2001) acreditam que a integração entre o pessoal especia-

lizado e as demais áreas da empresa é imprescindível para se buscar a inserção 

sistematizada da variável tecnológica no planejamento estratégico. 

É necessário verificar a disposição do lay out (desenho) do chão de fábrica, 

para que se tenha uma visão global de todos os processos utilizados pela empre-

sa. Através do fluxo da fabricação dos produtos, é possível que sejam visualiza-

das as perdas de produtos ou matérias-primas. 

 Os tempos de processamento dos produtos também devem ser analisa-

dos. Conforme as quantidades de tarefas são definidas as quantidades de máqui-

nas necessárias ao processo, o que leva à definição de quanto tempo é necessá-

rio na mão-de-obra e ao levantamento das operações. Os custos são importantes 
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para a tomada de decisão gerencial, para a escolha de automação ou não dos 

sistemas de fechamentos de embalagens. Caso exista a viabilidade, ou seja, se 

os custos forem aceitáveis dentro das necessidades previstas pela a empresa, 

trazendo melhoria na produtividade e qualidade no fechamento de embalagens, a 

adoção da automação se concretiza. Na análise proposta, as informações devem 

ser as mais confiáveis possíveis. Assim a coleta dos dados foi efetuada em seis 

observações através de cronômetros, em dias alternados e com operadores esco-

lhidos aleatoriamente, para dar credibilidade e qualidade na análise e coleta da 

análise. 

 

5.1.2 Análise do Ambiente do Setor de Embalagem Manual 

 

As embalagens no sistema manual são fechadas com fitas gomada e apa-

relho manual aplicador de fitas. Neste processo, o operador primeiro fecha as a-

bas inferiores das caixas, depois coloca as 12 garrafas com produtos vinagre ou 

álcool dentro da caixa e novamente passa a fita gomada nas abas superiores. 

Durante o processo de análise do setor de embalagem, deve-se dar uma 

atenção especial a questões relativas ao ambiente de fechamento de caixas de 

papelão, pois a ocorrência de quaisquer problemas relacionados ao fechamento 

pode prejudicar a comparação com os sistemas de fechamentos manual e auto-

mático de embalagens. Para tanto, atentou-se para os seguintes pontos: 

 

1) Motivação dos trabalhadores: define o grau de satisfação dos funcionários 

quanto à remuneração, à realização das tarefas, relacionamento entre co-

legas e chefia, e satisfação com relação ao sistema de gerenciamento da 

empresa. É necessário informar aos funcionários que a nova tecnologia de 

fechamento de embalagens não afetará seus vínculos empregatícios. Isto 

porque, os empregados excedentes do setor estavam treinados para traba-

lhar em todas as áreas da produção. O número de operações produtivas é 

pequeno, pois existem as seguintes operações de produção: o esmaga-

mento da cana, que é quase que totalmente automatizado, a destilação, 

estocagem dos produtos, a produção das garrafas tipo P. E. T, o envase, 

também é automático, o embalamento do produto nas caixas de papelão e 
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o fechamento das embalagens, a paletização e a armazenagem e transpor-

te. 

Assim não houve nenhuma dispensa de funcionários, porque os colabora-

dores foram remanejados para outros setores dentro da área de produção. 

Por outro lado, um índice de motivação baixo dos funcionários pode obstru-

ir a utilização do sistema de fechamento de embalagens, e, com isso, pode 

ser muito difícil ou até impossível ser realizada a implantação do novo sis-

tema de fechamento.  É bom lembrar que a motivação dos trabalhadores é 

um item muito importante. Quanto a isso, (LAS CASAS 1999) comenta que 

a introdução de novas tecnologias de automação do setor de produção tem 

tido reflexos perturbadores nos funcionários que ali trabalham, pois eles 

têm consciência de que poderão ser substituídos pelas máquinas e possi-

velmente, serão dispensados. 

 

2) Grau de instrução dos trabalhadores: este é um fator necessário para o 

dimensionamento da necessidade e forma de como vai ministrar-se o trei-

namento relativo ao fechamento das caixas de papelão. Quanto menor for 

o grau de instrução, mais detalhado e demorado será o período de treina-

mento dos funcionários. Se, ao contrário, o nível dos funcionários for relati-

vamente alto, fica mais fácil implantar-se o sistema de fechamento de cai-

xas automatizado. É importante salientar que a aquisição do conhecimento 

pelos funcionários é fundamental para que eles tenham condições de man-

ter seus empregos. (POZZEBON et al. 1997) comentam, nesse sentido, 

que as empresas que possuem o capital intelectual através do conhecimen-

to de cada colaborador, são sem dúvida, empresas competitivas. 

 

3) Nível de participação da alta gerência: qualquer modificação dentro do 

setor de embalagem pode ser considerada impossível quando não existir a 

participação decisiva da alta gerência. Portanto, é fundamental ter uma no-

ção clara do nível de envolvimento da gerência no processo. Ao contrário 

do que acontece com os funcionários, a percepção do nível de satisfação 

da gerência com o processo de mudanças somente é percebido ao longo 

do processo. (SBRAGIA et al. 1996) comentam que a escolha de um mode-
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lo tecnológico deve levar em conta algumas atividades básicas, dentre as 

quais a coordenação, que envolve a participação da alta gerência e garanti-

rá a eficácia da ação da empresa na gestão da rotina na área de tecnologi-

a. O compartilhamento de valores também faz parte do desempenho de 

uma aliança, pois as pessoas, quando trabalham com outras que têm valo-

res semelhantes, investem mais energia e podem chegar mais rapidamente 

a acordos sobre ações a serem enfatizadas, facilitando a “fixação de priori-

dades, as tarefas individuais e a coordenação”. (LEWIS, 1992, p. 280). 

 

5.1.3 Escolha de Equipamentos 

 

Para a escolha do equipamento fechador de embalagens é necessária uma 

análise prévia das dimensões das caixas a serem fechadas, bem como as quanti-

dades que serão fechadas dentro do período de 22 (vinte e dois) dias úteis iguais 

a um mês de trabalho. Consideram-se 22 (vinte e dois dias), porque a empresa 

estudada trabalha de segunda à sexta feira, e a média mensal é a acima citada. 

Assim, analisaram-se as dimensões de comprimento, largura e altura que devem 

estar compatíveis com as medidas suportadas pelo equipamento.  

 No caso em estudo, a empresa possui apenas dois modelos de caixas: 

vinagre e álcool. E as dimensões das caixas tanto de vinagre como de álcool são 

do mesmo tamanho, com comprimento de 300 mm, altura 260 mm e largura de 

220 mm. 

O equipamento fechador TB1446 foi escolhido para fechar as caixas, pois 

possui as dimensões dentro das necessidades da empresa sejam na altura, na 

largura ou no comprimento. Viabilizou-se a utilização através da planilha para es-

colha dos equipamentos no quadro 1 (anexo 1) para produtos vinagre e quadro 2 

(anexo 2) para álcool.  

Este equipamento foi escolhido pela empresa estudada porque pode ser 

utilizado para fechar aleatoriamente qualquer tamanho de caixa existente. 

Definido o equipamento adequado, a etapa seguinte refere-se à descrição 

do procedimento do fechamento com equipamento automático. 
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5.1.4 Descrição do Procedimento do Fechamento com Aparelho Automático 

 

 O operador postado na esteira da linha de produção, pega a caixa de pa-

pelão, arma a mesma arrumando as abas inferiores. Depois desvira a caixa e co-

loca os 12 frascos com produtos dentro da caixa, sejam de vinagre ou de álcool, 

em seguida coloca-o no equipamento, o equipamento por sua vez aplica a fita au-

to - adesiva tanto nas abas inferiores com as superiores, cortando a fita assim que 

a caixa acabe de passar pelo aparelho. Do outro lado do aparelho fechador de 

caixas, o outro operador retira a caixa do equipamento e coloca no palete (estrado 

de madeira), empilhando umas sobre as outras até uma altura de 1,80 metros.   

 

5.1.5 Descrição do Procedimento de Fechamento Manual 

 

O funcionário postado na esteira da linha de produção, pega a caixa de 

papelão, arma a caixa arrumando as abas inferiores, numa segunda operação a-

plica manualmente a fita gomada sobre as abas, até nas laterais da caixa, desvira 

a caixa e coloca os 12 frascos produtos dentro, sejam de vinagre ou de álcool, em 

seguida aplica a fita gomada nas abas superiores. Depois coloca a caixa fechada 

no palete (estrado de madeira), empilhando umas sobre as outras até uma altura 

de 1,80 metros. O próximo passo é a escolha da equipe de operadores para o sis-

tema de fechamento automático. 

 

5.1.6 Equipe de Operadores para o Sistema de Fechamento Automático 

 

A equipe de operadores necessária para operar um equipamento fechador 

é de dois funcionários. Um deles trabalha na frente do equipamento armando e 

dobrando as abas das caixas vazias, colocando os produtos dentro das caixas e 

passando a caixa pelo equipamento para receber simultaneamente a fita adesiva 

na parte superior e inferior. O segundo operador retira a caixa, depois de passada 

pelo equipamento, para em seguida paletizar e enviar ao setor de armazenagem 

de estoques. Para o cumprimento destas operações, é necessário treinamento 

específico dos operadores. 
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5.1.7 Treinamento dos Operadores no Fechador Automático 

 

O treinamento dos operadores é feito pela empresa que fez o contrato tipo 

comodato do fechador de embalagens. O nível de escolaridade requerido para a 

execução das tarefas é o do ensino médio completo, mais o treinamento específi-

co para operar os equipamentos. O treinamento tem o objetivo de oferecer todas 

as informações, principalmente para favorecer as habilidades exigidas nesta tare-

fa. As etapas do treinamento são:  

a) Armar e dobrar as abas da caixa.  

b) Colocar o produto dentro da caixa. 

c) Passar a caixa pelo fechador.  

A partir do fechamento da caixa, o processo seguinte é o da paletização 

das caixas, que consiste em empilhá-las umas sobre as outras em um estrado de 

madeira. O ideal na paletização é colocar pilhas de caixas até a uma altura de 

1,80 metros por 1,20 metros de largura. Este estrado é posteriormente carregado 

por uma empilhadeira até o setor de estoques e lá, armazenado. 

 

5.1.8 Paletização das Embalagens Fechadas no Equipamento Automático 

 

Na primeira fase, os operadores sentiram-se inibidos e sem prática nas o-

perações, devido à falta de experiência. Percebeu-se que, os funcionários, à me-

dida que repetiam operação, dominavam cada vez melhor as rotinas do trabalho. 

O quadro 3 e 4 (anexo 3 e 4) mostra as habilidades e conhecimentos necessários 

ao setor de fechamento de caixas. No decorrer do processo, todos os funcionários 

desenvolveram suas habilidades a contento para operar o equipamento. 

 

5.1.9 Distribuição dos Operadores na Linha de Fechamento Automático 

 

Depois de concluído o treinamento dos operadores, eles são distribuídos 

na linha de fechamento de acordo com suas habilidades. A classificação das tare-

fas possibilita um acompanhamento e avaliação da eficácia do modelo. É impor-



 

 

 

 

 

54 
 

tante frisar que todas as tarefas foram acompanhadas pelo supervisor e pelo en-

carregado de setor e revelou as seguintes melhorias:  

a) Redução de custo de mão-de-obra.  

b) Melhoria ergonômica. 

c) Motivação dos funcionários.  

No entanto, não deve ser descartada a operação de manutenção e acom-

panhamento que devem ser efetuados constantemente a fim de que não possa 

surgir nenhum obstáculo futuro, quanto ao despacho de mercadorias.  

O que mais chamou a atenção nesta fase foi que, através da adoção da 

nova tecnologia, houve uma redução da mão-de-obra, melhoria da ergonomia e 

motivação dos funcionários. Isso se aproxima ao que dizem (LACERDA et al. 

2001): houve uma capacitação tecnológica da empresa em relação aos seus con-

correntes, capacidade de adaptação dos funcionários frente a ameaças e oportu-

nidades e técnicas de gestão tecnológicas mais adequadas para operacionalizar e 

estimular um clima favorável à inovação, ou seja, houve uma motivação dos fun-

cionários.  

 

5.2 FASE 2: VIABILIDADE PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMA-

TIZAÇÃO DO FECHAMENTO DAS EMBALAGENS 

 

 A viabilidade deve compreender as medidas rotineiras para a elevação da 

produtividade e qualidade, os projetos de inovação necessários para a viabiliza-

ção da tecnologia necessária para a modernização e expansão e as ações em-

preendedoras para enfrentar rupturas tecnológicas imprevistas, promovendo ali-

anças estratégicas ou investindo em novas unidades de negócios.  (MARCOVIT-

CH, 1990).  

 Para a viabilidade da implantação do sistema de automatização, recorreu-

se a (LACERDA et al. 2001), os quais sugerem algumas estratégias visando à ca-

pacitação tecnológica. Eles propõem alguns princípios que foram seguidos, por 

exemplo: a) a busca de sinergia interna nas estratégias de diversificação e b) o 

uso intensivo da informação técnica e tecnológica. Em razão disso, foram defini-

das: a distribuição dos operadores na linha de fechamento de embalagens e o 

treinamento dos operadores. 



 

 

 

 

 

55 
 

Esta etapa da fase do modelo proposto consiste na distribuição dos opera-

dores da linha de fechamento, feita pelo encarregado e supervisor do setor de 

embalagens. 

 Depois de classificar as tarefas e colocar em operação a equipe de fun-

cionários, os resultados são analisados e avaliados pelos funcionários e pela ge-

rência geral da empresa.  A fase de acompanhamento da eficácia do modelo deve 

contemplar desde os dados qualitativos até os dados quantitativos ligados ao se-

tor de fechamento de embalagens. 

 Outra preocupação com a viabilidade para a implementação do sistema 

automatizado de fechamento de embalagens é com os custos do fechador de cai-

xas de papelão. No caso em estudo, existem as opções de compra do equipa-

mento ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a de fazer um contrato de co-

modato, o contrato de comodato do equipamento é a melhor opção, pois além de 

não existir custos com aquisição ou aluguéis com o fechador, a assistência técni-

ca e reposição de peças é feita gratuitamente pelo fabricante do aparelho, tendo 

como em troca a empresa em estudo ter que adquirir as fitas adesivas para o fe-

chamento de caixas da empresa que cedeu o equipamento em comodato (em-

préstimo), quanto aos custos das fitas adesivas, elas já estão contempladas e in-

seridas no estudo de viabilidade (vide tabelas números 3-5, p.63-64; 66).   

Tendo em vista que todo sistema é continuamente atualizado a partir da 

renovação e atualização tecnológica do modelo de fechamento de embalagens e 

das flutuações da demanda de caixas de papelão, ressalta-se a necessidade da 

atualização constante. Assim, a próxima etapa é a do treinamento dos operado-

res.   

A necessidade de treinamento em todas as operações e demais atividades 

envolvidas no processo é fundamental para o sucesso da análise do fechamento 

de caixas de papelão. Por sua vez, o nível requerido para operar os equipamentos 

é, em linhas gerais, o seguinte: 

1) Operadores: ensino médio completo e treinamento operacional para tra-

balhar no setor de embalagens com equipamento automático e fitas adesi-

vas; 

2) Supervisores: ensino médio e treinamento descrito acima; 

3) Encarregado de setor: ensino médio e treinamento descrito acima.  
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As atribuições da Gerência Geral abrangem a apresentação dos dados bá-

sicos, sua discussão entre os integrantes da linha de fechamento de caixas, su-

pervisores, líderes e operadores, de forma a possibilitar o treinamento dos opera-

dores.  

A etapa inicial do treinamento compõe-se em capacitar os funcionários em 

todas as operações envolvidas do setor de fechamento de embalagens. Para isso, 

elabora-se a folha de treinamento, na qual os operadores são correlacionados às 

suas habilidades. 

A gerência elaborou, mediante o conhecimento e as habilidades das pes-

soas, um plano de treinamento para operar os equipamentos fechadores de cai-

xas de papelão. Esse treinamento deve ser desenvolvido preferencialmente no 

próprio local de trabalho, através do quadro de treinamento.  

A função da planilha de treinamento constante no quadro 4 (anexo 4) é vi-

sualizar como a equipe está envolvida no treinamento, identificando em quais ati-

vidades do processo os operadores possuem conhecimento e dominam a execu-

ção da tarefa e em quais atividades os operadores simplesmente desconhecem a 

operação. Assim sendo, utiliza-se uma legenda para identificar o nível de conhe-

cimento dos operadores. Terminado o projeto do sistema de fechamento de cai-

xas, faz-se o teste do sistema, que vai permitir avaliar o equipamento e a viabili-

zação do sistema, através da análise comparativa de custos entre o sistema ma-

nual e automático de fechamento de caixas. 

 

5.3 FASE 3: ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS ENTRE O SISTEMA MA-

NUAL E O SISTEMA AUTOMÁTICO 

   

  É necessário conhecer os resultados da análise comparativa entre os 

sistemas manual e automático de caixas de papelão para concluir sobre as vanta-

gens e limitações entre os sistemas de fechamentos. 

 A análise comparativa teve como ponto central o sucesso da empresa. 

Considerou-se que a escolha de um determinado equipamento deve atender a 

uma estratégia geral eficaz, que venha a norteá-la em como alcançar seus objeti-

vos globais, cumprindo sua missão. Para (SBRAGGIA et al. 1996), a fixação de 

uma estratégia tecnológica deve ser feita através de um processo participativo de 
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confrontação de oportunidades e capacidades, avaliando-se riscos e impactos, 

dentre os quais os custos têm papel relevante. 

Para automatizar uma linha de fechamento de caixas de papelão, a empre-

sa efetuou um estudo de viabilidade econômica, partindo do sistema atual (manu-

al) e efetuando o levantamento de todos os custos da unidade de fechamento de 

cada embalagem. Este levantamento foi composto dos seguintes itens:  

• Levantamento dos tamanhos das caixas identificando o comprimento, lar-

gura e altura. 

• Levantamento do peso existente em cada caixa fechada com o produto 

acabado. 

• Levantamento do custo dos produtos utilizados para fechar uma embala-

gem, no estudo de caso, fitas adesivas e fitas gomadas ativadas a base 

de água. 

• Custos de mão-de-obra dos operadores; no fechamento manual e auto-

mático. 

• Consumo do reforço das laterais da caixa em mm; nos dois sistemas. 

• Custo total por caixa fechada, no sistema manual e no automático. 

A empresa possui dois tipos de embalagens com os seguintes produtos:  

• Caixas com vinagre, e peso de 9 kg, isto é, 12 embalagens com 750 ml. 

• Caixas com álcool, e peso de 9 kg, em 12 embalagens de 750 ml, com 

peso bruto total de 9,20 kg. 

Na apresentação do fechamento automático de caixas de papelão conten-

do vinagre, foram obtidos os seguintes resultados: 
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TABELA 1: Planilha de verificação para testes para fechamento de caixas de pa-

pelão com embalagem de vinagre em equipamento automático /Produtividade 

 

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE TESTES 

VERIFICAÇÃO  SITUAÇÃO 

Código  V0001 

Descrição Caixa de papelão 

Item  V 1000 

Produtos  Vinagre 

Peso em kilogramas -12 garrafas de 750 ml 9 kilos 

Peso bruto  9.20 kilos  

Data de alteração ____/___/______ 

Identificação da linha de fechamento de caixas Setor B 

Descrição da operação  Armar, dobrar as 

abas, colocar o produto 

na caixa, passar a caixa 

no fechador e coloca-la 

no estrado de madeira.  

TP- Tempo Padrão 4 segundos. 

Quantidade de caixas fechadas por hora  900 caixas 

Quantidades de caixas fechadas por mês 40.000 

Modelo do fechador automático  TB 1446 

Postos de trabalho  Dois operadores 

Observações  Quando houver 

Data da aprovação A aguardar 

 

A TABELA 1 é a Planilha de verificação de testes de produtividade de fe-

chamentos de caixas de vinagre. Ela mostra as atividades que envolvem o fe-

chamento de caixas do produto vinagre no sistema automático, que constam de: 

armar e dobrar as abas, colocar o produto na caixa e passar a caixa no fechador e 

colocar a caixa no estrado de madeira (palete). A produtividade/hora no sistema 

automático é de 900 caixas, utilizando-se de 2 operadores. 

Já a produtividade de fechamento manual de caixas de papelão uma caixa 

por minuto, ou 60 caixas/ hora, 480 caixas/dia/operador. Necessitando neste caso 



 

 

 

 

 

59 
 

de quatro operadores para fechar a demanda diária de 1920 caixas, e mensal de 

40.000 caixas. 

 

GRÀFICO 2 Produtividade/hora de Fechamento de Caixas no Sistema Manu-

al e Automático em Caixas com Vinagre. 

 

 

 

• Produtividade no fechamento automático de caixas de papelão, obtida 

de 900 caixas/ 01hora, ou seja, o equipamento leva 4 segundos para 

fechar uma caixa.  

• Tempo de ciclo: de 4 segundos por caixa fechada. Ou seja: 15 caixas 

por minuto, resultam em 900 caixas fechadas por hora. 

• Produtividade de caixas fechadas/dia – 900 caixas/hora que multiplicado 

por oito horas é igual 7.200 caixas / dia (turno de oito horas). 

• Produtividade fechamento (22 dias úteis): 158.400 caixas/mês. 

• Volume da produção mensal neste modelo com produto vinagre: 40.000 

caixas. 

 • Posto de trabalho: 2 operadores – sendo um para armar a caixa, dobrar 

as abas inferiores, colocar o produto dentro da caixa, passar a caixa 
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pelo fechador – e um segundo funcionário para retirar a caixa e paleti-

zá-la para que seja enviada ao setor de estoque. 

Na apresentação do fechamento automático de caixas de papelão conten-

do Álcool, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

TABELA 2: Planilha de verificação para testes para fechamento de caixas de pa-

pelão com embalagem de álcool com equipamento automático / Produtividade 

 

PLANILHA DE VERIFICAÇÂO DE TESTES 

VERIFICAÇÃO  SITUAÇÃO 

Código  A0001 

Descrição Caixa de papelão 

Item  A 1000 

Produtos  Álcool 

Peso em kilogramas – 12 garrafas de 750 ml 9 quilos 

Peso Bruto 9,20 quilos  

Data de alteração ____/___/______ 

Operações envolvidas  Quando houver 

Identificação da linha de fechamento de caixas Setor A 

Descrição da operação  Armar e dobrar as abas, 

colocar o produto na cai-

xa e passar a caixa no 

fechador e colocá-la no 

estrado de madeira. 

TP-Tempo Padrão 4 segundos 

Quantidade de caixas fechadas por hora  900 caixas 

Quantidades de caixas fechadas por mês  100.000 

Modelo do fechador automático  TB 1446 

Postos de trabalho  Dois operadores 

Data da aprovação A aguardar 
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A TABELA 2 é da Planilha de verificação de testes de produtividade do fe-

chamento automático em caixas com álcool. Ela mostra as atividades que envol-

vem o fechamento de caixas do produto vinagre no sistema automático, que cons-

tam de: armar e dobrar as abas, colocar o produto na caixa e passar a caixa no 

fechador. A produtividade/hora no sistema automático é de 900 caixas, utilizando-

se de 2 operadores, o equipamento automático pode fechar até 158.400 cai-

xas/mês, mas a demanda atual é de apenas 100.000 caixas/mês. 

 

 

GRÁFICO 3 – Produtividade/hora do Fechamento Manual e Automático de 

Caixas de Papelão com Álcool. 

 

 

                                                 

 A produtividade manual de fechamento de caixas é de 1 caixa por minuto, 

igual a 60 caixas por hora, ou 480 caixas/dia/operador, necessitando neste caso 

de 10 (dez) operadores para fechar a demanda média diária de 4800/100.000 cai-

xas/mês. 

 

• Produtividade obtida de 900 caixas / hora no sistema automático.  

•Tempo de ciclo: de 4 segundos por caixa fechada, ou seja, 15 caixas por 

minuto. Produtividade de caixas fechadas/dia 7.200 caixas/ 158.400/ 

mês. 
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Na verdade o volume de caixas que o equipamento comporta em fe-

chamento é de até 25 caixas por minuto. Mas na observação feita no 

estudo de caso, percebeu-se que os operadores não tinham a mesma 

rapidez do fechador, devido à fadiga e cansaço. Então a média conse-

guida ergonomicamente razoável sem prejudicar as tarefas e a saúde 

dos operadores foi de 15 caixas por minuto, ou seja, sessenta por cen-

to da capacidade do equipamento.   

• Volume da produção mensal do cliente neste modelo do produto álcool é 

de 100.000 caixas. A capacidade do equipamento fechador é de 

158.400 caixas/mês. 

•  Posto de trabalho: utiliza-se de dois operadores, sendo um para armar a 

caixa, dobrar as abas inferiores, colocar o produto dentro da caixa, 

passar a caixa pelo fechador – e um segundo funcionário para retirar a 

caixa e paletizá-la para que seja enviada ao setor de armazenagem de 

estoque. 

As planilhas dos dados de fechamento de caixas de vinagre e álcool, mos-

tradas nas tabelas 1 e 2, mostram claramente dados importantes para o estudo de 

custos e produtividade da automatização. As planilhas mostram volumes de cai-

xas fechadas, hora, dia e mês, quantidades de dias trabalhados, jornada diária, 

tempo de operação, produtividade homem/hora, quantidades de caixas fechadas, 

postos de trabalho, descrição das tarefas do fechamento de caixas e número de 

operadores.   

O volume de caixas fechadas revelou que a quantidade produzida viabiliza-

ria a utilização de um equipamento em cada linha de produto, mesmo porque são 

linhas de produção independentes, não podendo um equipamento fechar todas as 

caixas, porque as linhas de produção são distantes umas das outras. Assim, para 

se fazer o estudo de viabilidade do sistema proposto, se faz necessário comparar 

os custos dos dois sistemas (manual e automático), utilizando-se a planilha de 

custos para fechamento de caixas constante nas tabelas 3, 4, 5,6. 

Tanto para as caixas com Vinagre ou Álcool, as dimensões das caixas são 

as mesmas, sendo Altura 260 mm, largura 220 mm, comprimento 300 mm e peso 

bruto 9,20 kg.  
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5.3.1 Custos de Fechamento Manual com Fitas Gomadas em Caixas com Vi-

nagre 

 

TABELA 03: Comparativo de custos totais e produtividade no fechamento manual 

com fitas gomadas em caixas com vinagre. 

 

 

TEMPO DE 
FECHA-

MENTO 
MANUAL DE 

CAIXA 
/MINUTO 

 

TOTAL 
DE CAI-

XAS FE-
CHADAS 

/HORA 

 

CUSTO DA 
FITA GO-

MADA 
POR CAIXA 

 

CUSTO 
DE MÃO-

DE-OBRA 

 

CUSTO 
TOTAL DA 

UNIDADE 

 

CUSTO TO-
TAL DO 

FECHA-
MENTO EM 

REAIS 
40.000  

CAIXAS 

 

QUANTI-
DADE 

/MÊS 
(22 DIAS 

ÚTEIS) 

 

Nº. DE 
OPERA-

DORES 

 
1 minuto 

 
60 

 
R$ 0,05 

 
R$ 0,131 

 
R$ 0,181 

 
R$ 7.240,00 

 
40.000 

 
4 

 

OBSERVAÇÕES: O tempo de fechamento manual de caixas foi de 1 minuto para 

cada caixa, somando 60 caixas por hora. O custo da fita gomada total é de R$ 

0,05 (rolos com 50 x 100 metros), mais a mão-de-obra que é de R$ 0,131 somou 

um custo total de R$ 0,181 por caixa fechada. Deste produto vinagre fecha-se 

mensalmente 40.000 caixas e o custo total é de R$ 7.240,00, com 4 operadores. 

NOTA: O custo de R$ 0,05 de fita gomada por caixa foi calculado sobre o preço 

por rolo de 50 mm x100 metros que é R$ 4,20 como o consumo de fita gomada 

por caixa é de 1200 mm, 600 mm para as abas e 600 mm para os reforços late-

rais das abas, e o preço por metro linear R$ 0,042. 

Os salários foram calculados sobre R$ 1.319,50 já com encargos, 4 operadores 

totalizam R$ 5.278,00, considerando 40.000 caixas/mês, chega-se a R$ 0,131 por 

caixa fechada. 

Custo total R$ 7.240,00, é a soma dos custos de mão de obra R$ 0,131 mais da 

fita gomada R$ 0, 05, igual R$ 0,181 multiplicado por 40.000 caixas/mês. 

Dimensões das caixas comprimento 300 mm, altura 260 mm, largura 220 mm. 

Peso total 9.20 kg com 12 garrafas de vinagre de 750 mililitros. 

Esta Tabela demonstra todos os custos para se fechar uma caixa do produto vi-

nagre. Nesta planilha mostram-se os custos de mão de obra, da quantidade de 

operadores nas operações de fechamentos, porque na operação manual temos 
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uma quantidade de operadores e na operação automática se utilizam apenas dois 

operadores. Mostram-se as dimensões das embalagens, as quantidades de fitas 

adesivas utilizadas no fechamento manual. É uma planilha que viabiliza a adoção 

e implementação dos equipamentos automáticos para fechamentos de caixas de 

papelão com vinagre na empresa Da Ilha Comércio de Álcool Ltda.  

 

5.3.2 Custos de Fechamento Automático com Fitas Adesivas em Caixas com 

de Vinagre 

 

TABELA 04: Comparativo de custos totais e produtividade no fechamento automá-

tico com fitas adesivas em caixas com vinagre 

 

 
TEMPO DE 
FECHA-
MENTO DE 
CAIXAS 
/MINUTOS 

 
TOTAL 
DE 
CAI-
XAS 
FECHA
CHA-
DAS/ 
HORA 

 
CUSTO DA 
FITA ADE-
SIVA 
/CAIXA 

 
CUSTO 
DE MÃO-
DE-OBRA 

 
CUSTO 
TOTAL 
DA UNI-
DADE 

 
CUSTO TO-
TAL DO FE-
CHAMENTO 
EM REAIS 
40.000 CAI-

XAS 

 
QUANTI-
DA-

DE/MÊS 
(22 DIAS 
ÚTEIS) 

 
Nº. DE 
OPERA-
DORES 

 
DIFERENÇA 
DE CUSTOS 
ENTRE O 
SISTEMA 

MANUAL E O 
AUTOMÁTI-
CO/MÊS 

 
15 caixas 

 
900 

 
R$ 0,021 

 
R$ 0,065 

 
R$ 0,086 

 
R$ 3.440,00 

 
40.000 

 
2 

 
R$ 3.800,00 

 

  

Nesta tabela 4, o tempo de fechamento automático foi de 15 caixas por 

minuto, somando 900 caixas por hora. O custo da fita adesiva total foi de R$ 

0,021 mais a mão-de-obra de R$ 0,065 somou um custo total de R$ 0,086 por 

caixa fechada. A demanda mensal é de 40.000 caixas, que resulta em um custo 

de R$ 3.440,00, isto com 2 operadores. Comparando com o fechamento manual 

que é o total de R$ 7.240,00, houve uma economia de R$ 3.800,00/mês. 

O custo de R$ 0,021 de fita auto - adesiva por caixa foi calculado sobre o preço 

por rolo de 50 mm x1200 metros que é R$ 32,78 como o consumo de fita adesiva 

por caixa é de 800 mm, 600 mm para as abas e 200 mm para os reforços laterais 

das abas, e o preço por metro linear R$ 0,027. 

Os custos de mão de obra, os salários foram calculados sobre R$ 1.319,50 já com 

encargos, 2 operadores totalizam R$ 2.639,00 considerando 40.000 caixas/mês, 

chega-se á R$ 0,065 por caixa fechada. 
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Custo total do fechamento de caixas no sistema automático R$ 3.440,00, isto é a 

soma dos custos de mão de obra R$ 0,065 somando mais os custos da fita adesi-

va R$ 0,021 igual R$ 0,086 por caixa fechada foi multiplicado por 40.000 cai-

xas/mês. 

Dimensões das caixas comprimento 300 mm, altura 260 mm, largura 220 mm. 

Peso total 9.20 kg com 12 garrafas de vinagre de 750 mililitros. 

O custo total incluindo mão de obra e fita adesiva do fechamento automático de 

caixas de papelão é de R$ 0,086 contra os custos totais com fitas gomadas de R$ 

0,181. 

 

GRÁFICO 4-Comparativo dos Custos Totais do Fechamento Manual e Auto-

mático de Caixas de Papelão com Fita Adesiva versus Fita Gomada em Cai-

xas com Vinagre 
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A Tabela 4 - Quadro comparativo de custos totais e produtividade no fechamento 

de caixas pelo sistema automático em caixas com Vinagre. Demonstra todos os 

custos para se fechar uma caixa do produto Vinagre. Nesta planilha mostram-se 

os custos de mão de obra, da quantidade de operadores nas operações de fe-

chamentos, porque na operação manual temos uma quantidade de quatorze fun-



 

 

 

 

 

66 
 

cionários, e no processo de fechamento automático se utilizam apenas dois ope-

radores. Mostram-se as dimensões das embalagens, as quantidades de fitas ade-

sivas utilizadas no fechamento no fechamento automático. É uma planilha que vi-

abiliza a adoção e implementação dos equipamentos automáticos para fechamen-

tos de caixas de papelão com vinagre na empresa Da Ilha Comércio de Álcool Lt-

da.  

 

5.3.3 Custos de Fechamento Manual com Fitas Gomadas em Caixas com Ál-

cool. 

 

TABELA 5: Comparativo de custos totais e produtividade para fechamento manual 

com fitas gomadas em caixas com álcool 

 

 
TEMPO DE 

FECHAMENTO 
DE CAIXAS/ 
MINUTOS 

 
TOTAL 
DE CAI-
XAS 

FECHA-
DAS/ 
HORA 

 
CUSTO DA 
FITA GO-
MA-

DA/CAIXA 

 
CUSTO DE 
MÃO-DE-
OBRA 

 
CUSTO 
TOTAL DA 
UNIDADE 

 
CUSTO TOTAL 
DO FECHA-
MENTO EM 
REAIS PARA 
100.000 CAIXAS 

 
QUANTI-
DADE/MÊS 
(22 DIAS 
ÚTEIS) 

 
Nº. DE 
OPERA-
DORES 

1 minuto 60 R$ 0,05 R$ 0,131 R$ 0,181 R$ 18.100,00 100.000 10 

 

 Observações: A tabela 5, o tempo de fechamento manual de caixas foi de 

1 minuto para cada caixa, somando 60 caixas por hora. O custo da fita gomada 

total foi de R$ 0,05 mais a mão-de-obra de R$ 0,131 somou um custo total de R$ 

0,181 por caixa fechada. O total mês das caixas fechadas são 100.000, que resul-

ta em um custo total mensal de R$ 18.100,00, com 10 operadores. 

 O custo de R$ 0,05 de fita gomada por caixa foi calculado sobre o preço 

por rolo de 50 mm x100 metros que é R$ 4,20 como o consumo de fita gomada 

por caixa é de 1200 mm, 600 mm para as abas e 600 mm para os reforços late-

rais das abas, e o preço por metro linear R$ 0,042. 

Os salários foram calculados sobre R$ 1.319,50 já com encargos, 10 operadores 

totalizam R$ 13.195,00, considerando 100.000 caixas/mês, chega-se á R$ 0,131 

por caixa fechada. 

Custo total R$ 18.100,00 é a soma dos custos de mão de obra R$ 0,131 mais da 

fita gomada R$ 0, 05, igual R$ 0,181 que multiplicado por 100.000 caixas/mês. 

Dimensões das caixas comprimento 300 mm, altura 260 mm, largura 220 mm. 
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Peso total 9.20 kg com 12 garrafas de vinagre de 750 mililitros. 

A Tabela 5 demonstra todos os custos para se fechar uma caixa do produto álco-

ol. Nesta planilha mostram-se os custos de mão de obra, da quantidade de ope-

radores nas operações de fechamentos, porque na operação manual temos uma 

quantidade de 10 operadores e no sistema de fechamento automático se utilizam 

apenas dois operadores. Mostram-se as dimensões das embalagens, as quanti-

dades de fitas adesivas utilizadas no fechamento manual. Trata-se de uma plani-

lha que viabiliza a adoção e implementação dos equipamentos automáticos para 

fechamentos de caixas de papelão com vinagre na empresa Da Ilha Comércio de 

Álcool Ltda.  

 

5.3.4 Custos do Fechamento Automático com Fitas Adesivas em Caixas com 

Álcool 

 

TABELA 06: Comparativo de custos totais e produtividade no fechamento automá-

tico com fitas adesivas em caixas com álcool. 

 

 
TEMPO 
DE FE-
CHA-
MENTO 
DE 

 CAIXAS/ 
MINUTOS 

 
TOTAL 
DE CAI-

XAS 
FECHA-
DAS/ 
HORA 

 
CUSTO 
DA FITA 
ADESI-
VA/CAIXA 

 
 
 

 
CUSTO DE 
MÃO-DE-
OBRA 
 
 
 
 

 
CUSTO 
TOTAL 
DA  

UNIDADE 
 
 
 

 
CUSTO TO-
TAL DO FE-
CHAMENTO 
EM REAIS 
100.000  
CAIXAS 

 

 
QUANTI-
DA-

DE/MÊS 
(22 DIAS 
ÚTEIS) 
 

UN. 

 
Nº. DE 
OPE-
RADO
DO-
RES 

 
DIFERENÇA DE 
CUSTOS EN-
TRE O SISTE-
MA MANUAL E 
O AUTOMÁTI-
CO/MÊS 

 

15  900 R$ 0,021 R$ 0,026 R$ 0,047 R$ 4700,00 100.000 2 R$ 13.400,00 

 

 

Nesta tabela 6, o tempo de fechamento automatizado de caixas foi de 15 

caixas por minuto, somando 900 caixas por hora. O custo da fita adesiva total foi 

de R$ 0,021 por caixa fechada, mais a mão-de-obra de R$ 0,026 somou um custo 

total de R$ 0,047 por caixa fechada. O custo total mês das 100.000 caixas é de 

R$ 4.700,00, utilizando 2 operadores. Comparando com o fechamento manual um 

total de R$ 18.100,00/100.000 caixas, houve uma economia de R$ 

13.400,00/mês, ou R$ 160.800,00/ano, em caixas com álcool. 

Isto sem considerar que no produto vinagre obteve-se uma economia de 

R$ 3.800,00 mensal, e anual de R$ 45.600,00, que somados com os R$ 

160.800,00 do produto álcool, chega-se em uma economia anual entre os produ-
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tos álcool e vinagre de R$ 206.400,00. Se compararmos os fechamentos manual 

e automático no produto álcool, obtivemos um percentual de 74,03% menor nos 

custos com a adoção do sistema de fechamento automático.  

E ainda se fizermos uma comparação somando os fechamentos manuais 

dos produtos álcool e vinagre comparando com o sistema de fechamento automá-

tico nos mesmos produtos a diferença entre os dois sistemas ficará em 67,87%, 

ou seja, os custos totais no ano no sistema manual nos dois produtos R$ 

304.080,00, contra R$ 97.680,00 quando optamos pelo sistema automático de fe-

chamentos das embalagens. 

 

GRÁFICO 5-Comparativo dos Custos Totais do Fechamento Manual e Auto-

mático de Caixas de Papelão com Fita Adesiva versus Fita Gomada em cai-

xas com Álcool.  
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Onde no sistema automático os custos foram de R$ 0,047 por caixa fecha-

da, contra R$ 0,181 no sistema manual. 

Dimensões das caixas: comprimento 300 mm, altura 260 mm, largura 220 

mm.  



 

 

 

 

 

69 
 

 

GRÁFICO 6-Demonstração dos Custos Totais Anual do Fechamento Manual 

versus Fechamento Automático 
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 Já o produto álcool, quando fechados manualmente com fitas gomadas, o 

custo total por caixa é de R$ 0,181 e no fechamento automático R$ 0,047. Como 

são fechados 100.000 caixas por mês, a economia é de R$ 13.400,00. 

Quando se soma as economias encontradas nos dois produtos, chega-se 

ao total de R$17.200,00 economizados mensalmente. Se considerados anual-

mente, esses valores chegam a R$ 206.400,00, representando um percentual 

menor no sistema automático em 67,87 %. Isto sem considerar a rapidez e uni-

formidade do fechamento das embalagens, pois aparelho automático TB 1446, 

fecha em média 900 caixas por hora, contra 60 caixas no mesmo período de tem-

po quando fechadas manualmente. Isso vem ao encontro do que dizem LACER-

DA et al. (2001) sobre a economia das empresas no caso de adoção de novas 

tecnologias: os autores acreditam que tudo isso favorece o surgimento de condi-
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ções para que a empresa se torne um importante modelo tecnológico, trazendo 

vantagens em relação à matéria-prima e mão-de-obra, que são fatores essenciais 

para que uma empresa possa permanecer no mercado e competir satisfatoria-

mente.  

A planilha da tabela 6 viabiliza a adoção e implementação dos equipamentos au-

tomáticos para fechamentos de caixas de papelão com vinagre e álcool na em-

presa Da Ilha Comércio de Álcool Ltda.  

 

5.4 FASE 4: AVALIAÇÃO E RESULTADOS DO SISTEMA DE FECHAMENTO 

AUTOMÁTICO  

  

 Depois de efetuada a comparação entre os custos, explicou-se o motivo 

por que um sistema é mais vantajoso que o outro. Desse modo, a escolha de um 

modelo apropriado pode ser visto como uma das etapas de sua aplicação como 

instrumento de gestão, antecedendo à fixação da estratégia tecnológica, ou auxi-

liando na sua modificação, conforme (SBRAGIA et al. 1996). Esses autores argu-

mentam que a formulação de uma escolha tecnológica deve incluir um confronto 

entre oportunidades/desafios diante da empresa e suas possibilidades atuais no 

campo da tecnologia. Uma vez identificados os desafios e as oportunidades, e 

avaliadas as condições atuais da empresa, inicia-se o processo de fixação da es-

tratégia tecnológica em si, ou a escolha da tecnologia mais promissora e como 

incorporá-la aos produtos e processos da empresa. 

Os testes do sistema referem-se à aprovação do equipamento utilizado, 

TB1446, produzido pela 3M do Brasil, dentro da linha de produção de fechamento 

de caixas. Assim, cada produto possui uma planilha de verificação de testes que 

indica a sua aprovação, no qual todos os dados constantes em cada planilha via-

bilizaram a automatização do fechamento de caixas, porque são compatíveis com 

a necessidade do cliente pesquisado, na seqüência os testes individuais de cada 

produto aprovado (anexos 5 e 6).  
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5.4.1 Planilha de Testes de Fechamento de Caixas no Sistema Automático 

em Caixas com Vinagre 

 

O quadro 5 (anexo 5) apresenta os testes utilizados para produtos vinagre. 

O código da embalagem refere-se a cada tipo de embalagem, independente do 

modelo do produto. Este código é instituído pelo setor de produção. No caso do 

produto vinagre este código é V0001. A descrição da embalagem será sempre de 

caixa de papelão ondulado para despacho de mercadorias. O item é V1000.  O 

peso líquido é de 9 kg e o bruto é de 9,20 kg. O produto embalado é vinagre. As 

alterações de testes são feitas quando necessárias, principalmente quando tem 

que ser refeita a operação dos mesmos. As operações envolvidas no caso de fe-

chamento de caixas com produto vinagre também são feitas quando acontece al-

guma alteração de deficiência nos testes. A linha de fechamento é identificada por 

setor de fabricação; por exemplo, linha V significa produção de vinagre e para o 

produto álcool código A0001 e item A1000. 

 Na descrição da operação de fechamento automático, o funcionário arma 

as abas das caixas, principalmente a parte inferior (fundo), coloca em seguida o 

produto dentro dela. E numa terceira etapa passa a caixa no equipamento fecha-

dor para receber automaticamente a fita adesiva na parte inferior e superior da 

caixa e a seguir os TAB(s) nas laterais das caixas, que são de 50 mm nos quatro 

lados da caixa, totalizando 200 mm. O valor do tempo padrão é de 4 segundos 

para fechar uma caixa. A quantidade caixas/hora é de 900 unidades. O equipa-

mento fechador utilizado para o fechamento de caixas nesta empresa é o TB1446. 

Os postos de trabalho para cada linha de fechamento de caixas são com dois o-

peradores: um operador arma a caixa e dobra as abas da caixa, coloca o produto 

dentro dela e passa-a no aparelho fechador; outro retira a caixa depois de passa-

da no equipamento e a paletiza para enviar ao setor de armazenagem.  
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5.4.2 Planilha de Testes de Fechamento de Caixas no Sistema Automático 

com Álcool 

 

O quadro 6 (anexo 6) apresenta os testes utilizados para o produto álcool. 

O código da embalagem refere-se a cada tipo de embalagem, independente do 

modelo do produto. Este código é instituído por setor de produção. No caso do 

produto álcool, este código é A0001. A descrição da embalagem será sempre de 

caixa de papelão ondulado para despacho de mercadorias. O item é A1000.  O 

peso líquido é de 9 kg e o bruto é de 9,20 kg. O produto embalado é álcool em 

garrafas do tipo pet. As alterações de testes são feitas quando necessárias, prin-

cipalmente quando tem que ser refeita a operação de testes. As operações envol-

vidas no caso de fechamento de caixas também são feitas quando acontece al-

guma alteração de deficiência nos testes. A linha de fechamento do produto é i-

dentificada por setor de fabricação; por exemplo, linha A significa produção de Ál-

cool. O valor do tempo padrão é de 4 segundos para fechar uma caixa, ou seja, o 

equipamento automático é alimentado pelo operador que consegue fechar 15 cai-

xas por minuto, que multiplicado por 60 minutos tem-se um total de 900 cai-

xas/hora. O equipamento fechador utilizado para o fechamento de caixas nesta 

empresa é o TB1446. Os postos de trabalho para cada linha de fechamento de 

caixas são de dois operadores, sendo um para armar e dobrar as abas da caixa, 

colocar o produto dentro da mesma e passar a caixa no aparelho fechador, e um 

segundo operador para retirar a caixa depois de passada no equipamento e pale-

tizá-la para enviar ao setor de armazenagem. 

 

5.4.3 Resultados da Avaliação e Viabilidade do Sistema de Fechamento Au-

tomático 

 

 Os resultados da avaliação esclarecem a viabilidade ou não da utilização 

do equipamento. Em caso positivo significa que o equipamento atendeu a todas 

as exigências da empresa e, por isso, pode ser utilizado.  

• Durante a execução de cada um dos requisitos dos testes do sistema, 

constatou-se que todas as etapas foram concluídas com sucesso, não 

apresentando problemas durante as operações, conforme planilhas 
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apresentadas. O equipamento indicado para o fechamento automático 

de caixas foi o modelo TB1446 da 3M do Brasil. Tudo isto em razão 

das vantagens já apresentadas, que são adaptação imediata dos ope-

radores com o novo equipamento, adequação deste a qualquer tama-

nho de caixa existente na empresa e as vantagens oferecidas pelo 

fornecedor do equipamento com referência ao sistema de comodato 

(sistema de empréstimo), como assistência técnica e reposição de pe-

ças gratuitas, podendo ser indicado a sua utilização. Houve um au-

mento na energia elétrica em 5%, mas devido ao aumento das vendas 

em unidades em 20%, e uma redução de custo de mão-de-obra em 

71,42%, onde havia necessidade de 14 funcionários, hoje se necessita 

apenas de dois colaboradores por equipamento fechador. 

 

5.4.4 A Escolha do Equipamento Fechador Automático 

 

 A empresa em estudo escolheu o equipamento TB1446, que fecha em 

média 900 caixas por hora, contra apenas 60 caixas no sistema manual. Dentre 

as vantagens dessa escolha, cita-se a economia de R$ 17.200,00 mensais, perfa-

zendo R$ 206.400,00 anuais, quando comparada com o sistema manual. Além 

disso, foram levados em conta outros fatores, como a qualidade do produto final 

oferecido e a redução de custos com materiais e mão-de-obra. Na empresa pes-

quisada, todos os funcionários excedentes do antigo sistema manual foram reutili-

zados em outras áreas da produção, fato esse importante para a saúde financeira 

da empresa e dos funcionários. Desse modo, a empresa preocupou-se não só 

com a sua parte financeira, mas também com a parte social dos funcionários, 

conseguindo, assim, preservar seus interesses e os dos funcionários.  

 A atitude tomada pela empresa levou em conta os seguintes pressupostos 

teóricos: 

a) A postura de (LACERDA et al. 2001), que ressaltam a importância do 

desenvolvimento tecnológico, trazendo vantagens em relação à maté-

ria-prima e mão-de-obra. 
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b) A escolha dessa nova tecnologia vai melhorar a qualidade dos servi-

ços, garantindo à empresa maior competitividade no mercado, confor-

me diz OLIVEIRA (1996). 

c) A aquisição da citada máquina trouxe maior qualidade, qualificação la-

boral e mudança do tipo de trabalho, que segundo (SCHWARTZMANN 

e KRIEGER 1995), (PALADINI 1995) e (MARCOVITCH 1990) é muito 

salutar e abre cada vez mais novas oportunidades em inúmeros seto-

res produtivos, dentre os quais: o controle de processos, a automação, 

o processamento de dados e a comunicação. 

d) A escolha desse novo equipamento vai aumentar a produtividade da 

empresa, porque substitui a tarefa manual por outra mais rápida, as-

semelhando-se ao que dizem (SANT’ANA et al. 1990). 

 

5.5 RESULTADOS FINAIS SOBRE A ADOÇÃO DO SISTEMA DE FECHAMEN-

TO AUTOMÁTICO DE EMBALAGENS 

 

Comenta (DE MASI 2000, p.297-298; 312) que o trabalhador pós-

industrial foi sendo substituído aos poucos pelas máquinas e equipamentos – e 

nas organizações começam a aparecer novas pessoas com maior capacitação 

para poder operar as novas máquinas. O autor lembra que antigamente, quando 

havia uma greve, paralisava-se a fábrica. A empresa e a economia entravam em 

crise. Entretanto, se a greve fosse entre os funcionários administrativos, nada a-

conteceria na produção. O autor acredita que no futuro muito próximo as pessoas 

irão trabalhar menos e viver mais intensamente, pensando em atividades que lhes 

tragam prazer, como estudo, solidariedade, lazer, o convívio e as atividades lúdi-

cas. Tudo isto considerando que a distribuição de renda e a sua produção sejam 

eficientes.  

(DE MASI 2000), confirma que, nos Estados Unidos, um adulto médio que 

já tenha trabalhado em média 80 mil horas, ao mesmo tempo, contemplou 170 mil 

horas de tempo livre, o ócio.  Portanto, tiveram tempo para o lazer, ócio, convívio, 

amizade e solidariedade. Para o teórico, ”o caminho para a felicidade e prosperi-

dade está na diminuição do trabalho”. Lembra também que, antigamente, antes 

do advento industrial em massa, os nobres não trabalhavam – e os escravos mui-
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to menos do que os operários de hoje. Neste mesmo período, os trabalhadores, 

homens mulheres e crianças, trabalhavam em média 15 horas por dia. Hoje traba-

lhamos a metade do que trabalhavam nossos antepassados, e ainda poderemos 

trabalhar menos se a distribuição de renda e de trabalho for igual para muitos tra-

balhadores, desde que, todos, tenham acesso ao trabalho, mesmo que trabalhan-

do menos, mas com distribuição de renda igualitária ao que for produzido. O autor 

recorda que, no século XIX, os homens tinham uma média de vida que não ultra-

passa os trinta e quatro anos e das mulheres trinta e cinco, isto porque trabalha-

vam muito – tanto é que as companhias de seguros lucravam muito nesta ocasi-

ão, pois quando os segurados estavam prontos para usufruir a tão esperada apo-

sentadoria, faleciam. (DE MASI, 2000 p.63; 313; 315-316). 

Hoje a expectativa de vida ultrapassa os 60 anos. Isto graças às tecnolo-

gias das máquinas e equipamentos, das inovações tecnológicas criadas, que au-

xiliam o homem do campo e da cidade, minimiza o trabalho pesado e o desgaste 

mental e melhoram o saneamento básico. 

 

5.5.1 Produtividade do Equipamento X Capacidade de Manuseio do Opera-

dor 

 

     O equipamento escolhido pela empresa em estudo fecha 25 caixas por minuto, 

porém, o operador consegue alimentar o aparelho em uma média de 15 caixas 

por minuto. Esta média foi encontrada de maneira que não venha prejudicar a sa-

úde nem a ergonomia do operador. A tabela 7 mostra o desempenho da produti-

vidade média de alimentação de caixas por operador no sistema automático. 
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TABELA 7: Desempenho da média de caixas fechadas por operador no sistema 

automático 

 

HORAS TRABALHADAS 

 

8H 

 

7H 

 

6H 

 

5H 

 

4H 

 

3H 

 

2H 

Capacidade de alimentação * 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%  

Totais **  15 16 17 18 20 21 22 

            

* Média do percentual da capacidade de alimentação de caixas no fechador 

** Quantidade média de caixas fechadas por minuto, quanto mais horas de traba-

lho, menor a quantidade de caixas fechadas, quanto menos horas trabalhadas, 

mais caixas colocadas do equipamento para fechar e maior o percentual de capa-

cidade de alimentação do equipamento.  

 

OBSERVAÇÕES: Horas trabalhadas são as quantidades de horas em que o ope-

rador efetivamente trabalhou alimentando o aparelho automático com caixas de 

papelão contendo vinagre ou álcool.  

O trabalhador do setor de fechamento automático tem maior capacitação devido 

ao treinamento recebido pela empresa detentora do equipamento. 

A remuneração continua a mesma dentro do piso da categoria, a vantagem é que 

o funcionário que exerça a nova função é considerado de maior capacidade.    

• Notamos que se o operador trabalhar durante 8 horas seguidas, ele 

consegue alimentar 15 caixas por minuto. Na capacidade de ali-

mentação, o operador tem um aproveitamento de 60% de capaci-

dade de fechamento do aparelho, ou seja, o aparelho fecha 25 cai-

xas por minuto, mas no período normal de oito horas de trabalho o 

operador só consegue alimentar 15 caixas por minuto.  

• Se o operador aumentar sua capacidade de alimentação de caixas 

no equipamento, o máximo que ele consegue alimentar são 22 cai-

xas por minuto, portanto, um aproveitamento de 90%, mas só du-

rante duas horas de trabalho. Depois de duas horas de trabalho, 

sua produção cai aos níveis de 4 a 5 caixas por minuto. Nas obser-

vações feitas no cronômetro na unidade fabril notou-se que, se o 

funcionário trabalhar na velocidade de 22 caixas por minuto, au-
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menta demasiadamente a fadiga e prejudicam a ergonomia da 

pessoa, apresentado náuseas e dores na coluna, devido ao cansa-

ço físico, porque o organismo humano não consegue acompanhar 

a velocidade do equipamento que é de 25 caixas por minuto. Assim 

o fechador automático de caixas de papelão é mais produtivo (25 

caixas por minuto) enquanto que o operador só consegue alimentar 

uma média de 15 caixas por minuto, sem prejuízo para a ergono-

mia, fadiga e a saúde do funcionário, podendo trabalhar regular-

mente turnos de 8 (oito) horas diárias durante meses e anos.  

• A produtividade do operador fica assim: se ele trabalhar durante 

sete horas seguidas, ele consegue alimentar 16 caixas por minuto, 

um aproveitamento de 65%.  

• Se trabalhar seis horas seguidas, consegue alimentar 17 caixas por 

minuto neste período, com aproveitamento de 70%. 

• Se trabalhar durante cinco horas seguidas, consegue alimentar 18 

caixas por minuto, com aproveitamento de 75% em cinco horas. 

• Se trabalhar durante quatro horas seguidas, consegue alimentar 20 

caixas por minuto, com um aproveitamento de 80% em quatro ho-

ras. 

• Se trabalhar durante três horas seguidas, consegue alimentar 21 

caixas por minuto, com aproveitamento de 85%. Depois destes pe-

ríodos, a produtividade vai caindo aos níveis de 14 a 15 caixas por 

minuto. O ideal, portanto, é um aproveitamento de 60% no período 

de oito horas, sem prejudicar a saúde, a ergonomia e a fadiga do 

operador. 

 

Á seguir o Gráfico 7 mostra a capacidade máxima de alimentação de caixas de 

papelão no aparelho automático por operador, onde a capacidade máxima é de 

15 caixas por minuto, no período normal de 8 horas de trabalho, com uma capaci-

dade máxima de 60%, sem prejudicar a saúde e a ergonomia do operador. 
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GRÁFICO 7 – Demonstração do Percentual da Capacidade de Alimentação 

com Caixas de Papelão no Equipamento versus Horas Trabalhadas. 
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Operação de fechamento de caixas no equipamento TB 1416 

 

FIGURA 4 Aparelho fechador modelo TB 1416 de caixas de papelão, extraída na 

linha de produção da empresa. 
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Aparelho Fechador de caixas de papelão modelo TB 1416 

 

FIGURA 5 Aparelho fechador modelo TB 1416 extraída na linha de produção da 

empresa. 

Nota: Observou-se nos testes descritos acima que o correto para a saúde do ope-

rador e para a boa ergonomia é a média de 15 caixas por minuto. É considerado 

ideal, pois evita o cansaço físico, psicológico e a fadiga. Verificou-se que, nos 
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demais testes e cargas horárias, os operadores inicialmente desenvolviam muitos 

esforços para manter as médias conseguidas, mas depois de um determinado 

tempo diminuíam a produtividade, retornando à média de 15 caixas por minuto e 

muitas vezes até menos, devido ao cansaço físico. 

Outra informação detectada foi na produtividade de 4 horas seguidas de trabalho 

em que o operador consegue alcançar uma alimentação média de 20 caixas por 

minuto durante esta carga horária. A seguir a tabela 8 mostra o desempenho indi-

vidual por operador na alimentação do fechamento automático de caixas.  

 

TABELA 8: Desempenho da produtividade individual de fechamento de caixas por 

minuto por operador no sistema automático 

      

HORAS TRABALHA-

DAS 

 

8H 

 

7H 

 

6H 

 

5H 

 

4H 

 

3H 

 

2H 

Capacidade 1 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 

Hora de trabalho 2 Média  Média  Média  Média  Média  Média  Média  

1ª. Hora 16 17 18 19   21  21  22 

2ª. Hora 16 17 18 19   20  21  22 

3ª. Hora 15 16 17 18   20  21 - 

4ª. hora  15 16 17 17   19  - - 

5ª. Hora 15 16 16 17 - -  

6ª. Hora 15 15 16 - - - - 

7ª. Hora 14 15 - - - - - 

8ª. Hora 14 - - - -  - 

Quantidade 3    15   16   17    18    20    21    22 

Operadores      A    B       C     D     E     F    G 

Levantamentos individuais de dados de cronometria dos testes realizados na empresa 

em estudo. 

1) Capacidade - Média do percentual da capacidade de alimentação de caixas no 

fechador, quanto maior a capacidade de alimentação menor é a quantidade de 

hora trabalhada. 

2) Hora de trabalho - Média - É a média de caixas fechadas por minuto 

3) Quantidade média de caixas fechadas por minuto 
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Por outro lado, fez-se uma análise comparativa de tempo de fechamento 

de embalagens no sistema automatizado, para detectar o número máximo de cai-

xas que o colaborador poderia alimentar o equipamento.  

Assim tivemos na média os seguintes resultados: 

Operador A conseguiu fechar uma média 15 caixas por minuto em um tempo limi-

te de 8 horas de trabalho. 

Operador B fechou 16 caixas por minuto durante um tempo de 7 horas. Depois 

deste tempo a produção foi caindo aos limites entre 15 caixas/ minuto. 

Operador C conseguiu alimentar até 17 caixas por minuto em um tempo de 6 ho-

ras. A produtividade foi retornando aos índices médios de 15 caixas. 

Operador D conseguiu fechar 18 caixas por minuto durante um período de 5 ho-

ras, retornando aos poucos aos níveis de 14 a 15 caixas por minuto. 

Operador E fechou 20 caixas por minuto, trabalhando exaustivamente durante 4 

horas, caindo sua produção aos níveis de 14 a 15 caixas por minuto. 

Operador F fechou 21 caixas em um período de 3 horas. 

Operador G conseguiu alimentar o equipamento com 22 caixas por minuto num 

período de 2 horas, retornando em seguida aos níveis de 15 caixas por minuto. 

Chegou, portanto, a alimentar noventa por cento da capacidade do equipamento, 

porém num período muito curto de trabalho.  

A seguir o Gráfico 8 demonstra a produtividade individual de fechamentos de cai-

xas no sistema anterior (manual). 
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GRÁFICO 8: Teste de Desempenho da Produtividade Individual de Caixas 

Fechadas por Operador no Sistema Automático – Caixas por Minuto. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

OBSERVAÇÕES 

  Os dados colocados na vertical do gráfico 1 se referem às quantidades de 

caixas fechadas, ou seja, o que cada operador conseguiu alimentar o equipamen-

to fechador. Neste caso os dados são de zero até 25 caixas por minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES  

Os dados colocados no sentido vertical do gráfico se referem à média de caixas 

fechadas, ou seja, alimentadas no fechador por cada operador, assim aparece a 

média de caixas alimentadas pelos operadores A, B, C, D, E, F, G. 

As colorações das barras indicam que cada hora de trabalho de cada operador, 

há uma quantidade de caixas fechadas por minuto. 

Exemplo: operador A, nas primeiras duas horas de trabalho alimentou o equipa-

mento com 16 caixas por minuto, nas quatro posteriores conseguiu alimentar o 

equipamento com 15 caixas por minuto e nas últimas duas horas com 14 caixas 

por minuto, perfazendo uma média de 15 caixas por minuto. 
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Cada barra colorida representa uma hora de trabalho e a quantidade de caixas 

fechadas no equipamento. 

 

TABELA 9: Desempenho da produtividade individual de caixas fechadas por ope-

rador no sistema anterior (manual) 

 

Levantamentos individuais de dados de cronometria dos testes realizados na em-

presa em estudo.   

 

 1) Produtividade máxima - capacidade de fechamento manual durante um perío-

do de 8 horas de trabalho 

2) Quantidade-produtividade alcançada é a média de caixas fechadas por minuto 

por operador 

 

OBSERVAÇÕES  

Como se observa na tabela 9, no sistema de fechamento anterior (manu-

al), os operadores em média consegue fechar manualmente 01(uma) caixa por 

minuto, sem prejudicar a saúde, evitando assim o cansaço e melhorando a ergo-

nomia do operador. Desse modo, um operador consegue fechar um total de 60 

caixas por hora, ou um total 480 caixas por dia / 8horas. 

Na tabela 8, referente ao sistema automático, o equipamento possui uma 

produtividade de 25 caixas por minuto, mas os operadores não conseguem a 

mesma produtividade. O número encontrado foi de 15 caixas por minuto – é o que 

um operador consegue alimentar o aparelho fechador para o fechamento de cai-

 TRABA-

LHO/HORA 

  

 8H. 

 

 8H. 

 

 8H. 

 

 8H. 

 

 8H. 

 

 8H. 

 

 8H. 

 Produtividade 1  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 

 Operadores      A     B     C      D     E     F     G 

Quantidade de caixas fechadas por minuto por operador na carga horária de teste 

 Produtividade  Média  Média  Média  Média  Média  Média  Média 

 Quantidade 2      1     1      1     1    1    1    1 

 operadores      A     B      C     D     E     F    G 
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xas sem prejuízo para a saúde do trabalhador. Então a produtividade final utiliza-

da no sistema automatizado é de 15 caixas por minuto.  

 

TABELA 10 Produtividade de Fechamento de Caixas no Sistema Automático 

 

 

EQUIPAMENTO 

UTILIZADO 

 

TEMPO DE O-

PERAÇÃO EM 

SEGUNDOS  

 

PRODUTIVI-

DADE HO-

MEM/HORA 

CAIXAS 

 

QUANTIDADES 

FECHADAS POR 

DIA 

 

TOTAL DE CAI-

XAS FECHADAS 

MÊS 

Modelo 

 TB 1446 

   

  4’’ 

    

   900 

  

    7200  

 

158.400  

 

OBSERVAÇÕES: Este quadro mostra o tempo de 4 segundos que o operador le-

va para fechar uma caixa no sistema automático, 900 caixas/hora/7200 cai-

xas/dia/158.400caixas mês.  

Abaixo o equipamento utilizado nos testes. 

 
 

 

FIGURA 6 Fechador de Caixas TB -1446 3M do Brasil Ltda. 
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TABELA 11: Produtividade de Fechamento de Caixas no Sistema Manual 

 

 

EQUIPAMENTO 

UTILIZADO 

 

TEMPO DE O-

PERAÇÃO EM 

SEGUNDOS 

 

PRODUTIVI-

DADE HO-

MEM/HORA 

CAIXAS 

 

QUANTIDADES 

FECHADAS POR 

DIA 

 

TOTAL DE CAI-

XAS FECHADAS 

MÊS 

Modelo manual   60”        60  480  10.560  

 

OBSERVAÇÕES: Este quadro mostra o tempo de 60 segundos que o operador 

leva para fechar uma caixa no sistema manual, 60 caixas/hora/480 cai-

xas/dia/10.560 caixas mês, para um período de 22 dias úteis.  

                                                                                                          

            

 

FIGURA 7 Aparelho manual para fechamento de caixas com fita gomada. 
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6 OS IMPACTOS DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA EMPRESA EM ES-

TUDO APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DA AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE 

FECHAMENTO DE CAIXAS DE PAPELÃO 

 

Este capítulo aborda os impactos econômicos, ambientais, sociais, de lo-

gística e as relações interpessoais entre os colaboradores da empresa objeto do 

estudo de caso, com referência à implantação do sistema de fechamento automá-

tico de caixas de papelão. Foram analisados os benefícios e as dificuldades en-

contradas com a adoção desta nova tecnologia na empresa em tela. 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

 Ao longo da história, os avanços tecnológicos vêm modificando a ativida-

de econômica, criando oportunidades ou ameaças para os sistemas econômicos. 

No contexto industrial, essas modificações têm provocado uma ampla reestrutura-

ção de todo o sistema produtivo.  

 Considerando-se que a maioria dos sistemas produtivos está de certa 

maneira automatizada, os setores de embalagens das empresas também estão 

aderindo às novas tecnologias, evitando que estes setores se tornem um gargalo 

para toda a produção.  

 Contudo, a implantação dessas novas tecnologias traz impactos profun-

dos nas empresas, alterando todo o ritmo normal de trabalho. (MARCOVITCH 

1990) comenta que o avanço tecnológico transforma o cenário empresarial, ame-

aça à sobrevivência de empresas, promove novos mercados, obsoletiza compe-

tências acumuladas, facilita a globalização e permite a geração de novas empre-

sas.  

 

6.2 IMPACTOS ECONÔMICOS  

 

 Os impactos econômicos para a empresa em estudo foram as economias 

em reais analisadas, no sistema manual a empresa tinha um custo anual de R$ 

304.080,00 e no sistema automático de fechamento os custos são de R$ 
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97.680,00. Assim obteve-se no sistema automático, uma economia anual de R$ 

206.400,00.   

 Constatou-se na empresa em estudo que houve uma melhoria nos lucros 

finais, com uma grande diferenciação em ganhos econômicos, por conta da signi-

ficativa parcela de aumento na lucratividade devido às diferenças entre os custos 

de fechamentos manuais e o sistema automatizado.  

 A aquisição da máquina de fechamento foi um procedimento correto da 

empresa, porque com a implantação do equipamento automático de fechamento 

de caixas no sistema de comodato, a empresa ganha assistência técnica e a re-

posição das peças com desgastes havendo, inclusive, um respaldo em (CHIAVE-

NATO 1993): ele comenta que as empresas que fizeram mudanças tecnológicas 

estão fazendo economia e, com as sobras destes lucros, podem aplicar em novas 

tecnologias, abrirem novas oportunidades de mercado e tornarem-se mais compe-

titivas. 

 Também (SBRAGIA 1996) comenta que a tecnologia é a principal impul-

sionadora de seis variáveis, como: produtividade, qualidade, preço, flexibilidade, 

tempo apropriado e marketing. Neste contexto, a empresa que adotar uma nova 

tecnologia vai permitir aos outros setores internos um desenvolvimento maior, 

pois abre novas oportunidades de negócio.   

  Quanto aos pontos negativos da adoção dessa nova tecnologia, a empre-

sa terá que manter um nível de crescimento econômico, seja através da introdu-

ção de novas tecnologias, seja por outra forma que possa dar continuidade nos 

lucros. Em outras palavras, a empresa deverá aplicar seus lucros obtidos com a 

nova máquina de embalagens em outros setores que necessitem de inovações, 

como é o caso do treinamento de seus funcionários que precisam estar sempre 

aptos a atender às novas demandas. 

 

6.2.1 Impactos Econômicos para os Investimentos  

  

  Os principais impactos econômicos aconteceram sobre as receitas mone-

tárias, dando condições para que a empresa possa fazer investimentos em novas 

máquinas e equipamentos de tecnologias avançadas, e com isto dando continui-
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dade no treinamento dos funcionários para que se adaptem às novas tecnologias. 

Contudo, a empresa não deve apenas buscar a eficiência do processo produtivo. 

(SBRAGIA 1996) aconselha que esta deva multiplicar as receitas monetárias em 

outros setores, buscando tornar a empresa mais competitiva, como, por exemplo, 

a introdução de esquemas participativos, os programas de gerenciamento da qua-

lidade total, aperfeiçoamento de técnicas de trabalho, novos produtos, novos e-

quipamentos, dentre outros. 

 

6.2.2 Os Impactos Econômicos para o Crescimento Sustentável 

 

 Conforme o artigo sobre crescimento sustentável de (PEREIRA e AL-

PERSTEDT 1996, p.1693) publicado no XIX Simpósio da Inovação Tecnológica, 

“o conceito de desenvolvimento sustentável tem um caráter multidimensional, o 

qual procura integrar a sustentabilidade físico-ecológica com as questões concer-

nentes ao tradicional processo de desenvolvimento sócio-econômico e crescimen-

to econômico, diminuição da pobreza, geração de emprego e alcance das neces-

sidades básicas de sobrevivência (DOWNES, 1995). Além do que, sobre o tema, 

sempre haverá o inter-relacionamento entre meio ambiente, desenvolvimento e-

conômico (economia), ciência, tecnologia e fatores políticos conforme (BRUSEKE, 

1995)”. 

  O crescimento sustentável é uma busca de muitas empresas que real-

mente querem se manter competitivas no mercado. A inovação tecnológica im-

plantada na empresa em estudo é apenas o passo inicial para o crescimento sus-

tentável, uma vez que transforma por completo os hábitos das pessoas e o siste-

ma produtivo. Para (SBRAGIA 1996), esta inovação poderá ter muita significação 

para o crescimento sustentável de uma empresa, desde que seja contínua, ou se-

ja, haja outras inovações na empresa.  

  Segundo o site a Voz do Cidadão, o artigo de Marcos Felipe Guimarães 

disse que ”Crescimento sustentável é sinônimo de sobreviver e preservar. A so-

brevivência organizacional, que é a forma mais evoluída de crescimento, depende 

da habilidade das organizações em competir em um mercado global no qual a ú-

nica maneira de continuar é através de inovações, mudanças evolutivas e cons-

tante adaptação aos ambientes. A adaptação, a forma mais primária de inovação, 
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é utilizada desde o começo da história humana, como um meio de progredir e 

evoluir para o ser humano e as suas instituições. Portanto, devido à velocidade 

cada vez maior da economia moderna, a competitividade e a sobrevivência ao 

longo prazo das organizações depende cada vez mais da sua capacidade de mu-

dar para ficar à frente de seus concorrentes”.  

  

6.3 OS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 Sabe-se, atualmente, que muitas indústrias brasileiras estão conscientes 

da necessidade de adotarem práticas de proteção ambiental. Assim, a questão 

ambiental está cada vez mais integrada ao planejamento das empresas, pois as 

transformações no ambiente competitivo têm pressionado as empresas a conside-

rar, com empenho e comprometimento cada vez maiores, o impacto de suas ope-

rações sobre o meio ambiente, tanto em perspectiva atual, como futura.   

 Reconhecendo estes princípios, a empresa em estudo, ao adotar o siste-

ma de fechamento automatizado de caixas, contribuiu para reduzir a poluição am-

biental, uma vez que diminuiu o nível de ruído e acabou com os restos de materi-

ais que ocorriam com o fechamento manual, que eram jogados no lixo. O novo 

sistema não tem sobras de materiais conseqüentemente, neste estágio do pro-

cesso, não há impacto negativo no meio ambiente. 

 

6.3.1 A Relação dos Impactos Ambientais com a Norma ISO 14001 

 

 A empresa utilizando o sistema de fechamento automático de caixas, com 

motores de baixa rotação, sem ruídos e sem expelir poluentes, está de acordo 

com o que diz a ISO 14001, (vide anexo 12). Dentre os quais, trata da prevenção 

de poluição e o uso de processos, práticas, materiais ou produtos que evitem, re-

duza ou controlem a poluição, os quais podem incluir reciclagem, tratamento de 

efluentes, mudanças no processo, mecanismos de controle, uso eficiente de re-

cursos e substituição de materiais. A mesma norma ressalta sua ênfase no mode-

lo eficiente, levando as empresas a compreenderem a produção limpa (que é a 

produção sem poluir o ambiente), e conseqüentemente a melhorarem seu de-

sempenho ambiental. (HOURNEAUX, 2006). 
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6.4 OS IMPACTOS SOCIAIS 

 

 Ao falar sobre os impactos sociais com a adoção de novas tecnologias, é 

importante citar (DIAS 2003), segundo o qual as inovações tecnológicas trazem 

muitos impactos sociais, que devem ser propícios a uma maior interação entre as 

pessoas, favorecendo a criação de equipes, com pessoas que partilham as mes-

mas crenças e constituindo um ponto de referência para as empresas. 

 Em sentido próximo, (ANGELONI 2002) defende que, numa empresa da 

era do conhecimento, o líder e os colaboradores precisam reformular alguns dos 

conceitos a que eram submetidos, desaprendendo parte do que acreditavam e 

com o que se acostumaram como hábito para possibilitar o desenvolvimento de 

novos conceitos, como crenças, valores e normas diferentes. Por isso, diante de 

qualquer mudança, o líder deve mostrar e ajudar as pessoas a perceberem as no-

vas oportunidades de ação, conquistando-as e engajando-as de forma determi-

nante neste processo, possibilitando o compartilhamento do conhecimento, a ex-

pansão das visões pessoais, a reavaliação dos modelos mentais e a realização do 

processo de aprendizagem.  

 Embasado nestas teorias, foi possível tecer algumas considerações a 

respeito da nova tecnologia implantada na empresa em estudo, relacionadas aos 

aspectos sociais. 

  

6.4.1Pontos Favoráveis Relacionados aos Aspectos Sociais  

 

 A introdução de novas tecnologias na empresa desencadeou uma série 

de efeitos sociais que afetaram os trabalhadores e a organização em estudo. Es-

ses efeitos repercutiram: 

a) Nos processos de trabalho, houve melhoria no processo de fechamento das 

embalagens, como ergonomia, e como o sistema é automatizado, a esteira elétri-

ca envia as caixas da produção diretamente para o operador, sem esforço físico 

de levantamento de peso. 
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b) Na qualificação da força de trabalho, nota-se que os operadores tiveram trei-

namento para operar o equipamento automático, com isto obtiveram melhoria na 

qualificação, pois o conhecimento mínimo para este trabalho é o 2º grau. 

c) Nas próprias condições de trabalho, as melhorias nas condições de trabalho 

vieram com a qualidade no fechamento das caixas com fitas adesivas, a limpezas 

do ambiente de fechamento das embalagens, menor desperdício em perdas com 

embalagens arrebentadas. 

d) E na saúde do trabalhador, como o operador deixou de fazer esforço físico, 

houve melhoria ergonômica, diminuição da fadiga e do cansaço físico. Pode-se 

observar que houve uma diminuição do trabalho necessário.  

 Em muitas empresas, como defende (DIAS 2003), essa economia do 

tempo de trabalho levou ao chamado “desemprego tecnológico”, que trouxe tam-

bém uma melhor otimização dos recursos humanos nos processos produtivos. 

Dos diversos efeitos que derivaram dessa orientação, surgiram a terceirização, a 

precarização e a flexibilização nas relações de trabalho. A terceirização objetiva 

alcançar tanto elementos de produtividade, quanto condições novas de competiti-

vidade. A terceirização é uma estratégia que visa gerar maior produtividade com 

competitividade. Quanto à precarização, esta ocorre pela saída de trabalhadores 

do mercado formal de trabalho para os setores informais. Neste caso, o trabalha-

dor, para não perder totalmente sua dignidade, acaba se transferindo para o setor 

informal, perdendo a possibilidade de assegurar direitos que havia conquistado ao 

longo de suas atividades laborais. Por sua vez, a flexibilização do trabalho ocorre 

quando a empresa adota algumas medidas que flexibilizem os processos de tra-

balho, como a reestruturação completa dos recursos humanos, visando estabele-

cer regimes e contratos de trabalho mais flexíveis. 

 Pode-se dizer que a empresa em estudo não adotou práticas de terceiri-

zação de funcionários, nem tampouco a precarização e a flexibilização nas rela-

ções de trabalho. Certamente, o ponto favorável da implantação da nova tecnolo-

gia foi o aproveitamento do pessoal remanescente em outros setores da organi-

zação. Ou seja, a empresa se preocupou com a condição social dos empregados, 

não os despedindo.  A empresa possui um programa de treinamento, no qual os 

funcionários ficam aptos para exercer todas as tarefas produtivas dentro do setor 

de fabricação. Os funcionários excedentes foram remanejados para o setor de fa-
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bricação de vinagre, porque existia a falta de operadores devido o aumento das 

vendas, a vantagem concreta é que não houve demissão de pessoal. (DIAS 2003) 

garante que as inovações facilitam uma maior interação entre as pessoas, que foi 

o que aconteceu na empresa em estudo. 

 Embora pareça paternalista o aproveitamento do pessoal pela empresa, 

ela mostrou que possui programas de requalificação de sua força de trabalho, o 

que é bastante positivo, pois o processo de modernização tecnológica foi mais 

amplo.  

Também foram fomentadas na empresa em estudo novas formas de rela-

cionamento entre os funcionários remanescentes e outros, o que é uma prática 

bastante positiva. A qual se encontra respaldo teórico em (BENNIS 1999, p. 499), 

que se refere ao quadro de mudanças “bem-sucedidos como resultados de ações 

inspiradas, referentes tanto a problemas quanto a oportunidades, de motivar as 

pessoas a mudar e de fazer uma abordagem estratégica para programar a mu-

dança”. Desse modo, cabe a todo empresário a responsabilidade não só de con-

tratar pessoas, mas a de geri-las e desenvolvê-las, abrindo espaço para novos 

treinamentos em serviço, como também levando em conta os seus planos de vida 

e de carreira. 

 

6.5 OS IMPACTOS DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS SOBRE O SISTEMA 

LOGÍSTICO DA ORGANIZAÇÃO 

 

 (DIAS 2003) esclarece que a logística atualmente está sendo encarada 

sob uma nova visão holística. Esta define como um processo de gerenciar estra-

tegicamente a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e 

produtos acabados (e fluxos de informações correlatas), por meio da organização 

e de seus canais de marketing, de modo a maximizar as lucratividades presente e 

futura, pelo atendimento dos pedidos a baixo custo. A logística também é respon-

sável pelo planejamento, operações e controle de todo fluxo de mercadorias e da 

informação, desde a fonte fornecedora até o consumidor final, identificando como 

logística integrada. 

 Para o autor, os campos da atuação logística se referem a todas as ativi-

dades econômicas nas quais são movimentados materiais e/ ou pessoas, isto é, 
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praticamente em todos os ramos da economia. Em alguns, a logística é a própria 

razão de ser do negócio, caso das inúmeras empresas de transporte rodoviário, 

ferroviário marítimo e aéreo. 

 Reconhece (DIAS 2003) que os princípios da logística abarcam conside-

ráveis gamas de técnicas administrativas, cada qual compreendendo princípios, 

isto é, regras consagradas de tomada de decisão e procedimentos eficientes.  

 No setor de embalagens, (LAMBERT 1998) lembra que a embalagem tem 

as funções de marketing e logística. Na primeira, a embalagem age como uma 

forma de promoção ou propaganda e na atividade logística, protege o produto de 

avarias durante o armazenamento e transporte e facilita o armazenamento e a 

remoção do produto, reduzindo o manuseio e os custos de movimento.  

 

6.5.1 Os Pontos Favoráveis para a Logística com a Implantação do Novo Sis-

tema de Fechamento de Embalagens 

 

 No aspecto logístico, o sistema de embalagens implantado vai permitir 

que a empresa agilize suas entregas, por causa da rapidez com que são fechadas 

as caixas. Assim, o departamento de Marketing pode avaliar melhor todas as fa-

ses do trabalho logístico, mostrando com exatidão as medidas que podem ser to-

madas, no sentido de atender aos clientes e, conseqüentemente, criar vantagens 

competitivas ou até procurar espaços no mercado que possam ser explorados. 

Praticamente, neste estudo de caso, não existem pontos negativos no aspecto 

logístico. 

 Levando em conta a agilização do sistema logístico na empresa em estu-

do e o que diz (CESAR 2005), percebe-se que a empresa em estudo já está se 

adequando aos mercados competitivos, pois outras empresas como os Correios, 

por exemplo, também efetuaram mudanças em seus sistemas logísticos: a em-

presa gasta R$ 250 milhões anuais para a adoção de novas tecnologias e o refle-

xo disso já podem ser observados, pois a empresa atualmente possui 6.327 uni-

dades operacionais, presentes em todos os municípios do Brasil, com mais de 

110 mil funcionários que já estão interligadas por meio de uma rede corporativa. A 

Nextel é outra empresa que também está agilizando o seu processo logístico e 

tecnológico. Se antes um cliente demorava até duas semanas para receber sua 
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nota fiscal, atualmente isso acontece automaticamente, o que significa que a em-

presa está adiantando o seu faturamento em 15 dias.  

 Os impactos favoráveis da logística já podem ser observados na empresa: 

levando-se em conta que o consumidor final, com seu estilo de vida marcado pe-

las pressões de trabalho, valoriza cada vez mais a qualidade e a agilidade dos 

serviços na hora de decidir que produtos e serviços comprarem. Neste aspecto, a 

agilização, ao lado da qualidade desempenha um papel primordial, pois a demora 

na data de entrega implica em vendas não realizadas e até mesmo na perda de 

clientes. (LAMBERT 1998) esclarece que a logística não é apenas mais uma fer-

ramenta gerencial moderna, mas é também uma importante atividade econômica, 

contribuindo de forma significativa para a estrutura de custos das empresas, as-

sim como para o Produto Interno Bruto das nações. 

 Na empresa estudada observou-se que os impactos das inovações tecno-

lógicas sobre o sistema logístico da organização foram muito bem aceitos pelos 

colaboradores, pois houve inicialmente uma mudança no lay out (desenho) da fá-

brica para a adoção do equipamento fechador. Isto auxiliou todo sistema de pro-

dução, trazendo uma seqüência na disposição dos produtos acabados e transpor-

tados até o fechamento das embalagens. A disposição dos operadores na linha 

de fechamento das embalagens com os equipamentos fixados de forma que hou-

vesse melhoria ergonômica, diminuição da fadiga e o cansaço físico e facilitação 

das condições de trabalho, as esteiras fixadas em todo sistema de produção e de 

fechamento de embalagens, trouxeram melhorias importantes com a diminuição 

de carregamento das embalagens. 

 

6.6 OS IMPACTOS NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 

 As relações sociais são a base da dinâmica de funcionamento de qual-

quer interação humana, seja num contexto de trabalho ou num ambiente social, 

argumenta (MOSCOVICI 1998). O autor esclarece que a interação humana fun-

ciona como suporte para o desenvolvimento das empresas. Em situações de tra-

balho, a interação deve centrar-se em atitudes de comunicação, cooperação e 

amizade. Os sentimentos positivos de simpatia e atração deverão provocar au-

mento de interação e cooperação, repercutindo favoravelmente nas atividades e 
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ensejando maior produtividade. Sentimentos negativos de antipatia e rejeição, por 

sua vez, tenderão a provocar diminuição das interações, afastamento e menor 

comunicação, repercutindo desfavoravelmente nas atividades, com provável que-

da de produtividade. Não foi isto que aconteceu na empresa em estudo, mas sim 

uma profunda interação entre os colaboradores.  

 Para o autor, o relacionamento interpessoal deve inclusive tornar-se har-

mônico e prazeroso, permitindo um trabalho cooperativo, em equipe, com integra-

ção de esforços, conjugando energias, conhecimentos e experiências para se al-

cançar um produto maior que a soma das partes, ou seja, de plena sinergia. Ou 

então tenderá a tornar-se tenso, conflitante, levando à desintegração de esforços, 

à divisão de energias e à crescente deterioração do desempenho grupal, tenden-

do para um estado de entropia do sistema e, finalmente, para a dissolução do 

grupo. 

 É importante lembrar que o fomento das relações interpessoais facilitado 

pela empresa em estudo baseia-se na necessidade de uma troca contínua de in-

formações e experiências entre os profissionais das diversas células de negócios 

da empresa. Por isso, o sistema de comunicação interpessoal de uma organiza-

ção deve envolver toda a empresa, de forma a permitir que o acompanhamento e 

a avaliação dos resultados ou das metas atingidas seja uma tarefa comum e parti-

lhada por todos os funcionários da organização.  

 

 6.6.1 Os Aspectos Negativos e Positivos Advindos da Escolha do Novo E-

quipamento de Embalagens  

 

 Levando em conta o que diz (MOSCOVICI 1998), percebeu-se que a im-

plantação do novo sistema de embalagens trouxe algum receio ou ressentimento 

entre aqueles funcionários que ficaram sem o seu cargo, por conta desta inova-

ção. Contudo, a administração da empresa conseguiu superar este ponto negativo 

e adequaram os funcionários remanescentes em outras seções, fomentando ati-

tudes de comunicação, cooperação e amizade, para que não baixasse a produti-

vidade.  

 Pode-se dizer que atualmente as relações interpessoais entre os funcio-

nários são satisfatórias, pois não existem entre eles motivos de discórdia quanto à 
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perda de emprego, pois a empresa não efetuou demissões, apenas remanejou os 

funcionários excedentes do setor de fechamento de embalagens para outros seto-

res da produção. A empresa não se descuida de incentivar seus funcionários à 

promoção de valores, como amizade, respeito, ética e profissionalismo.  

 Assim, a interação psicológica entre os funcionários e a organização ocor-

re num processo de reciprocidade. Isso implica dizer que a organização realiza 

certas coisas pelo indivíduo e reciprocamente o indivíduo deve responder traba-

lhando e desempenhando a sua autoridade e, por sua vez, o funcionário espera 

ser tratado com justiça pela organização, que é o que está acontecendo na em-

presa. 

 Isso se assemelha ao que confirma (KANAANE 1999) em sua obra Com-

portamento Humano nas organizações: ele visualiza a organização como um sis-

tema total que se compromete a melhorar a sua eficiência mediante intervenções 

construtivas em prol de certas variáveis, como o fomento de transformações e a 

utilização adequada das novas tecnologias. 

 

6.7 CONCLUSÃO SOBRE OS IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA TEC-

NOLOGIA NA EMPRESA EM ESTUDO 

 

 A implantação do sistema automático de fechamento de caixas na empre-

sa trouxe uma melhoria nos lucros finais, e com ganhos de R$ 206.400,00 anuais 

com a implantação do novo sistema de fechamento automático, o que vai permitir 

à empresa aplicar em novas tecnologias e com isso abrir novas oportunidades de 

mercado e tornar-se mais competitiva. Contudo, ela precisa aplicar os lucros con-

seguidos com o novo sistema de fechamento de caixas, em outras áreas que ne-

cessitam de inovações, como é o caso do treinamento de seus funcionários, os 

programas de gerenciamento da qualidade total, aperfeiçoamento de técnicas de 

trabalho, a criação de novos produtos, novos equipamentos e outros. 

 A empresa aproveitou o seu pessoal excedente em outros setores da or-

ganização, não os despedindo, o que é uma preocupação da empresa com as 

pessoas que nela trabalham embora a alta administração buscasse novas formas 

de relacionamento, pois os funcionários remanescentes mudaram de seção, com 

acompanhamento para assumir novas tarefas e operações. 
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 A implantação da nova tecnologia melhorou o sistema logístico, permitin-

do que a empresa se prepare para atender melhor e com maior rapidez os seus 

consumidores, ampliando o seu poder de competição no mercado. 

 A empresa fomentou maior relacionamento interpessoal, adequando seus 

funcionários excedentes em outras seções, sem causar tumulto, estimulando ati-

tudes de comunicação, cooperação a amizade, evitando baixar a produtividade.  
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 As inovações tecnológicas trazem importantes vantagens para as empre-

sas, especialmente no que se refere às melhorias e aumento da produtividade. 

Contudo, o Brasil está iniciando este processo, pois se ressente da falta de recur-

sos e de uma política sócio-econômica e educacional mais adequada.  

 Por outro lado, a globalização exigiu que as condições científicas e edu-

cacionais do país se tornassem muito importantes e afinadas com políticas glo-

bais de desenvolvimento, deixando claro que o Brasil precisa urgentemente pre-

parar-se para os ambientes competitivos. Portanto, a busca por um espaço dentro 

do mercado altamente competitivo, vivenciado pelas empresas atualmente, tor-

nou-se uma questão vital para os administradores.  

 Pode-se dizer que a globalização abriu espaço para novas tecnologias e, 

por isso, a competitividade foi alavancada pelo acesso fácil e rápido a equipamen-

tos sofisticados, com a importação facilitada e financiamentos abrangendo a im-

plantação de inovação tecnológica incentivada pelo governo brasileiro.  

 Sem dúvida, o acesso à alta tecnologia já é uma realidade para qualquer 

empreendedor, bastando este possuir subsídios para incorporação dessa tecno-

logia e fluxo de caixa suficiente. Há duas opções que podem ser admitidas para 

isso: na primeira, basta que o empresário solicite um empréstimo via instituição 

bancária; na segunda, adota-se um regime de comodato, tal como efetivado pela 

empresa em estudo, objeto desta pesquisa. 

 Em relação ao estudo de caso e a interface teórica, podem ser apontadas 

as seguintes conclusões: 

• A estratégia tecnológica de substituição de equipamentos está sendo 

muito proveitosa para a empresa, pois teve seus reflexos na maior agi-

lidade nas entregas, minimizando os desperdícios e tendo como alvo o 

poder de competitividade ampliado que a empresa poderá garantir no 

futuro. Essas vantagens poderão se multiplicar, permitindo à empresa 

uma resposta bastante dinâmica em relação à concorrência. 

• A empresa mostrou que tem uma preocupação social com seus fun-

cionários, pois não os despediu, remanejando-os para outras opera-
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ções de produção, e inclusive buscou novas formas de relacionamento 

entre eles. Sem dúvida, a requalificação de funcionários é um dos ob-

jetivos da empresa que pode ser considerada uma empresa de res-

ponsabilidade social. 

• A troca do equipamento poderá proporcionar à indústria a busca de 

novas possibilidades de mercado, pois ampliará as vendas de seus 

produtos. Certamente, os resultados da implantação desse sistema se-

rão indiscutíveis devido aos elevados índices de ganhos e incremen-

tos, fazendo com que a empresa pesquisada passe nos testes de qua-

lidade mantidos pela ISO2. Com essa certificação, a companhia pode 

aumentar a sua participação de mercado, conseqüentemente incre-

mentando sua produção e seus lucros, pois, com a implantação do fe-

chamento automático, diminui os custos totais de fechamento em 

67,87%. 

• Houve uma melhoria ergonômica nas operações produtivas;  

• Rapidez no fechamento das embalagens de caixas de papelão, pois 

se fechava uma caixa por minuto manualmente, hoje se fecham 15 

caixas. 

• Uniformidade no fechamento das caixas, porque o aparelho fechador 

aplica a fita tanto na parte superior como na inferior na mesma veloci-

dade e a mesma pressão, fazendo com que o adesivo obtenha uma fi-

xação por toda caixa. 

• Qualidade de fechamento das embalagens, devido à aplicação unifor-

me da fita adesiva. 

• Funcionários menos estressados, porque não necessitam efetuar tare-

fas que tragam desconforto nas operações de fechamentos manuais 

de embalagens. 

• Aumento da capacitação dos funcionários, pois com a entrada das no-

vas tecnologias dos fechadores, houve a necessidade de conhecimen-

to técnico para operar o equipamento, treinamento efetuado. 

                                                           
2
ISO Norma da International Standards Organization, um certificado que atesta a aplicação perma-
nente de padrões de qualidade reconhecidos internacionalmente, o que é indispensável para par-
ticipação do mercado internacional. 
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 Este trabalho deve ser compreendido como o início de uma pesquisa - 

e não como o ponto final nesta questão que, demanda mais estudos. Nesse sen-

tido, será importante compreendê-lo como uma alternativa e um incentivo a outras 

pesquisas que tomem como objeto de estudo, empresas que necessitem de subs-

tituição de sistemas manual de fechamento de caixas para um sistema automati-

zado.  

 Serve, ainda, para balizar o impacto da introdução de novas tecnologi-

as em indústrias do porte da Da Ilha Ltda. E também como complementação para 

avaliação de novas formas de fechamentos automáticos com fitas gomadas, 

grampos, cola e adesivos especiais que não foram objetos desta pesquisa. 
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ANEXO 1 

Quadro 1: Escolha de Equipamentos Setor de Vinagre 

 

 EQUIPAMENTO UTILIZA-

DO 

 

 TEMPO DE  

 OPERAÇÃO EM 

SEGUNDOS (TO) 

 

  PRODUTIVIDADE 

  HOMEM/HORA 

 DE CAIXA FECHADA 

 

   VOLUME DE  

  CAIXAS FECHA

DAS/MÊS 

TB1446 4” 900/un./hora 40.000 

 

O anexo1 mostra a planilha da escolha do equipamento fechador de caixas do 

produto Vinagre, demonstrando o tempo de fechamento de quatro segundo para 

fechar uma caixa, com uma produtividade de 900 caixas/hora. 

 

ANEXAO 2  

Quadro 2: Escolha de Equipamentos Setor de Álcool 

 

EQUIPAMENTO 

 UTILIZADO 

 

TEMPO DE OPE-

RAÇÃO EM SE-

GUNDOS (TO) 

 

PRODUTIVIDADE 

HOMEM/HORA 

DE CAIXA FECHADA 

 

VOLUME DE CAI-

XAS FECHA-

DAS/MÊS 

 

TB1446 4” 900/un./hora 100.000 

 

O anexo 2 é igual ao primeiro, mudando apenas o produto, que agora é o álcool, 

com um volume de 100.000 caixas/mês. Mostra a planilha da escolha do equipa-

mento fechador de caixas, demonstrando o tempo de fechamento de quatro se-

gundo para fechar uma caixa, com uma produtividade de 900 caixas/hora. 
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ANEXO 3 

Quadro 3: Quadro de Treinamento em Branco 

OPERADORES 

 

PLANILHA DE TREINAMENTO ATIVIDADES DO SETOR DE EMBALAGENS 

  Armar a Caixa  Dobrar as abas 

inferiores da 

caixa 

C colocar o

produto na 

caixa 

 Passar a caixa na

esteira do equipa-

mento 

 Paletizar a 

caixa 

A       

B       

 Dados com base no relatório de acompanhamento de desempenho de empresa. 

Legenda:  

X = desconhece a operação  

O = domina a operação 

O anexo 4 mostra uma planilha de treinamento em branco, no qual um novo ope-

rador venha a ser treinando, passando a efetuar todas as tarefas do fechamento 

de embalagens, sejam de vinagre ou álcool. Neste quadro o operador deverá a-

prender todas as operações de fechamento. 

 

 ANEXO 4 

Quadro 4: Quadro de Treinamento com Equipamento Fechador de Caixas 

 

OPERADORES 

 

PLANILHA DE TREINAMENTO ATIVIDADES DO SETOR DE EMBALAGENS 

 Armar a 

Caixa 

 Dobrar as abas 

inferiores da 

caixa 

Colocar o 

produto na 

caixa 

   Passar a caixa 

na esteira do  

equipamento 

Paletizar a caixa 

A X X O 

B X X O 

Legenda: 

X = desconhece a operação 

O = domina a operação 

A necessidade do anexo 4 está na demonstração da planilha de treinamento de 

operadores fechando embalagens no equipamento TB 1416. A planilha mostra 

todas as etapas das operações de fechamento e indica justamente a operação 

que é de desconhecimento ou falta de domínio do operador.  
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ANEXO 5 

Quadro 5: Planilha de Verificação para Testes para Fechamento de Caixas 

de Papelão com Vinagre no Equipamento Automático 

 

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE TESTES  

VERIFICAÇÃO  SITUAÇÃO 

Código  V0001 

Descrição Caixa de papelão 

Item  V 1000 

Produtos  Vinagre 

Peso em kilogramas -12 garrafas de 750 ml 9 kilos 

Peso bruto  9.20 kilos  

Data de alteração ____/___/______ 

Data  Quando houver  

Operações envolvidas  Quando houver 

Identificação da linha de fechamento de caixas Setor B 

Descrição da operação  Armar, dobrar as 

abas, colocar o produto 

na caixa e passar a caixa. 

TP - Tempo Padrão 4 segundos. 

Quantidade de caixas fechadas por hora  900 caixas 

Modelo do fechador automático  TB 1446 

Postos de trabalho  Dois operadores 

Observações  Quando houver 

Data da aprovação A aguardar 

Dados extraídos com base no relatório de acompanhamento de desempenho da 

empresa pesquisada. 

Este anexo 5 é da Planilha de verificação de testes de fechamentos de caixas de 

vinagre. Ela mostra tudo o que envolve no fechamento de caixas do produto vina-

gre. 
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ANEXO 6 

Quadro 6: Planilha de Verificação para Testes para Fechamento de Caixas 

de Papelão com Álcool no Equipamento Automático 

 

PLANILHA DE VERIFICAÇÂO DE TESTES  

VERIFICAÇÃO  SITUAÇÃO 

Código  A0001 

Descrição Caixa de papelão 

Item  A 1000 

Produtos  Álcool 

Peso em kilogramas - 12 garrafas de 750 ml 9 quilos 

Peso Bruto  9,20 quilos  

Data de alteração ____/___/______ 

Data  Quando houver 

Operações envolvidas  Quando houver 

Identificação da linha de fechamento de caixas Setor A 

Descrição da operação   Armar e dobrar as abas, 

colocar o produto na cai-

xa e passar a caixa no 

fechador. 

TP-Tempo Padrão 4 segundos 

Quantidade de caixas fechadas por hora  900 caixas 

Modelo do fechador automático  TB 1446 

Postos de trabalho  Dois operadores 

Observações  Quando houver 

Data da aprovação A aguardar 

Dados extraídos com base no relatório de acompanhamento de desempenho da 

empresa pesquisada. 

 

Esta planilha é igual à do anexo 5. Este anexo 6 é da Planilha de verificação de 

testes de fechamentos de caixas de álcool. Ela mostra tudo o que envolve no fe-

chamento de caixas do produto vinagre. 
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ANEXO 7 

Quadro 07: Quadro Comparativo de Custos Totais e Produtividade Entre os 

Produtos: Vinagre e Álcool 

 DESCRIÇÃO   MANUAL 
 AUTOMÁTI-
CO   MANUAL 

  AUTOMÁ-
TICO 

 Produto embalado   Vinagre     Vinagre   Álcool   Álcool 
 Peso bruto em gramas   9.20 kg     9.20 kg   9.20 kg    9,20 kg  
 Dimensões da caixa em milíme-
tros Comprimento Altura e Largu-
ra- C.A.L. 

  
 300x260x220 

       
300x260x220 

  
 300x260x220 

  
 300x260x220 

 Modelo da caixa   V0001    V0001   A0001   A0001 
 Custo da fita gomada por metro 
linear  

  
  R$ 0,042 

  
  R$ 0,042 

 

 Custo da fita gomada por metro 
linear  

    R$ 0,027    R$ 0,027 

 Quantidade de caixas fechadas 
mês 

  40.000    40.000   100.0000   100.000 

 Quantidade de fitas por caixa   600 mm    600 mm   600 mm     600 mm 
 TAB – Reforço lateral da caixa   600 mm    200 mm   600 mm    200 mm 
 Quantidade total de fita goma
da/caixa 

  
  1200 mm 

   
  1200 mm 

 

 Quantidade total de fita adesi-
va/caixa 

     
  800 mm 

     
  800 mm 

 Custo da fita gomada por metro 
linear 

 
  R$ 0,05 

    
  R$ 0, 05 

 

  Custo da fita adesiva por metro 
linear 

     
  R$ 0,021 

    
  R$ 0,021 

 Custo da mão de obra sistema 
manual 

  
  R$ 0,131 

    
  R$ 0,131 

 

 Custo da mão de obra sistema 
automático 

   R$ 0,065    R$ 0,026 

 Custo total por caixa fechada 
(manual) 

 
  R$ 0,181 

   
 R$ 0,181 

    

 Custo total por caixa sistema au-
tomático  

     
  R$ 0,086 

     
  R$ 0,047 

 Custo total em reais    
  R$ 7.240,00 

  R$ 3.440,00  R$ 18.100,00   R$ 4.700,00 

 Economia mensal    
  R$ 3.800,00 

  R$ 13.400,00 

 Economia Total anual  R$ 17.200,00 X
12 meses 

  R$ 
206.400,00 

  

CAL: Comprimento, Altura e Largura. 

 

Nota: fechamento de caixas no sistema manual é com fitas gomadas e no sistema 

automático é feito com fitas auto-adesivas. 
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OBSERVAÇÕES:  

 

O anexo 7 do Quadro 7: Quadro comparativo de custos totais e produtividade en-

tre os produtos: vinagre e álcool. Demonstra todos os custos para se fechar uma 

caixa do produto vinagre ou álcool. Nesta planilha mostram-se os custos de mão 

de obra, da quantidade de operadores nas operações de fechamentos, porque na 

operação manual é uma quantidade, por exemplo, no produto vinagre em que a 

empresa fecha mensalmente 40.000 caixas é necessário 4 operadores e no pro-

duto álcool onde são fechadas 100.000 embalagens/mês necessita-se de 10 ope-

radores para este trabalho. Na operação automática se utilizam apenas dois ope-

radores, tanto para a linha do produto vinagre como para as embalagens do pro-

duto álcool. Mostram-se as dimensões de comprimento, altura e largura das em-

balagens, as quantidades de fitas adesivas utilizadas no fechamento manual e as 

quantidades utilizadas no fechamento automático. Apresenta os custos totais en-

tre mão de obra e fitas, no sistema manual aparece um custo final por caixa fe-

chada de R$ 0,181 e no sistema automático um custo total de R$ 0,047 no produ-

to álcool e, de R$ 0,086 no produto vinagre, esta diferença está nas quantidades 

fechada, quanto maior a quantidade fechada menor o custo total. Demonstra tam-

bém a economia na adoção do sistema automático entre os dois produtos que é 

de R$ 17.200,00 por mês e R$ 206.400,00/anual. É uma planilha que viabiliza a 

adoção e implementação dos equipamentos automáticos para fechamentos de 

caixas de papelão com vinagre e álcool na empresa Da Ilha Comércio de Álcool 

Ltda.  
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ANEXO 8 

Quadro 8: Produtividade de Fechamento de Caixas no Sistema Automático 

com Fechador Modelo TB 1446 

EQUIPAMENTO 

UTILIZADO 

 

TEMPO DE O-

PERAÇÃO EM 

SEGUNDOS 

(TO) 

 

PRODUTIVIDADE 

HOMEM/HORA 

CAIXAS 

 

QUANTIDADES 

FECHADAS 

POR DIA DE 

CAIXAS 

 

TOTAL DE CAI-

XAS FECHADAS 

MÊS 

Modelo TB 1446 4”  900 7200  158.400 

 

OBSERVAÇÕES: Este quadro mostra o tempo de 4 segundos que o operador le-

va para fechar uma caixa no sistema automático, 900 caixas/hora/7200 cai-

xas/dia/158.400caixas mês.  

Abaixo o equipamento utilizado nos testes. 

 

 

FIGURA 6 Fechador de Caixas TB-1446 3M do Brasil Ltda. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

117 
 

ANEXO 9 

Quadro 9: Produtividade de Fechamento de Caixas no Sistema Manual 

 

 

EQUIPAMENTO 

UTILIZADO 

 

TEMPO DE O-

PERAÇÃO EM 

SEGUNDOS 

(TO) 

 

PRODUTIVIDADE 

HOMEM/HORA 

DE CAIXAS 

 

QUANTIDADES 

FECHADAS POR 

DIA DE CAIXAS 

 

 

TOTAL DE CAI-

XAS FECHADAS 

MÊS 

 

Modelo TB 

1446 

 

60”  

 

60 

 

480  

 

10.560  

 

OBSERVAÇÕES: Este quadro mostra o tempo de 60 segundos que o operador 

leva para fechar uma caixa no sistema manual, 60 caixas/hora/480 cai-

xas/dia/10.560 caixas mês.  

 

 

FIGURA 7: Aparelho Manual para Fechamento de Caixas com Fitas Gomada 
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ANEXO 10 

FIGURA 2: Diagrama 1 de processo de bloco contínuo serve para mostrar uma 

progressão ou etapas seqüenciais em uma tarefa, um processo ou um fluxo de 

trabalho. O tempo é em média de um minuto por caixa fechada. 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

Diagrama 1 de fechamento manual 

 

 

ANEXO 11 

FIGURA 3: Diagrama 2 de processo de bloco contínuo serve para mostrar uma 

progressão ou etapas seqüenciais em uma tarefa, um processo ou um fluxo de 

trabalho. O tempo é em média de quatro segundos por caixa fechada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2 – fechamento automático de caixas. 

 

1-Operador 
arma as 
abas infe-
riores da 
caixa  

2-Operador 
fecha as 
abas infe-
riores da 
caixa 

3-Operador 
coloca 12 
garrafas de 
produtos 
na caixa 
 

4-Operador 
fecha as 
abas supe-
riores com 
fita 
 

5-Operador 
coloca a 
caixa sobre 
um estrado 
de madeira 
 

1-Operador 
arma as 
abas da 
caixa  

2-Operador 
coloca as 
12 emba-
lagens na 
caixa 

3-Operador 
arma as 
aba supe-
rior da cai-
xa  

4-Operador 
passa a 
caixa  
no fecha-
dor 

5-O fecha-
dor aplica 
a fita ade-
siva nas 
abas  

6-O 2º ope-
rador retira 
a caixa do 
fechador  

7-O 2º ope-
rador colo-
ca a caixa 
no palete 



 

 

 

 

 

119 
 

ANEXO 12 - NORMA ISO 14001 

Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001  

A gestão das questões ambientais é um dos maiores desafios que as empresas 

enfrentam atualmente.  

Um sistema estruturado de gestão possibilitará a uma organização acompanhar e 

assegurar sua conformidade com requisitos de legislação ambientais cada vez 

mais complexos, otimizando o uso de seus recursos e minimizando, ao mesmo 

tempo, seu impacto sobre o meio-ambiente.  

A Organização Internacional de Normatização (ISO) desenvolveu a série ISO 

14001 para oferecer às empresas uma estrutura internacionalmente reconhecida 

de criação, implantação, monitoração e aperfeiçoamento de Sistemas de Gestão 

Ambiental (EMS – Environment Management Systems). 

As normas ISO 14001 poderão ser utilizadas para integrar o EMS à estrutura ge-

ral da empresa, utilizando seus requisitos como um modelo para gerenciar e con-

trolar, de forma eficiente, todos os sistemas.  

A ISO 14001 permite que as questões ambientais sejam criteriosamente analisa-

das à luz da gestão eficaz, resultando em redução do desperdício (de materiais, 

energia e recursos) e seus custos inerentes.  

O registro em ISO 14001 possibilitará à sua empresa: 

1) Trabalhar em direção a um contínuo aperfeiçoamento 

2) Obter melhores resultados de produtividade, redução de desperdício e preven-

ção da poluição. 

3) Aperfeiçoar a gestão da eficiência 

4) Reduzir os custos com o uso de energia e com outros recursos 

5) Melhorar a imagem da empresa perante os funcionários, fornecedores, clientes 

e o público em geral. 
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6) Estar em conformidade com as atuais e futuras regulações relativas ao meio 

ambiente 

7) Atender às regulações de compras do governo, dos clientes e da indústria. 

8) Ganhar uma vantagem competitiva de mercado no que se refere ao meio-

ambiente 

O processo de registro 

O processo de registro para as normas ISO 14001 oferece todo o suporte e infor-

mações necessárias ao longo do processo de desenvolvimento, implementação e 

registro.  

Um representante fará uma visita de cortesia à sua empresa para discutir as 

questões relativas ao registro. Os profissionais podem dirimir quaisquer dúvidas e 

obter informações abalizadas sobre a atividade de sua empresa.  

A partir de sua solicitação, será feito uma avaliação em duas etapas, de acordo 

com um cronograma projetado para se adequar aos sistemas e necessidades 

comerciais de sua empresa.  

Etapa 1: envolve a análise da documentação, uma visita detalhada às instala-

ções, a avaliação dos elementos do sistema de EMS de sua empresa e o plane-

jamento da Etapa 2. 

Etapa 2: compreende a avaliação da implementação do sistema, o acompanha-

mento das pendências da Etapa 1 e o planejamento de uma avaliação permanen-

te após o registro.  

Após o registro, o processo permanente de avaliação inclui seis visitas de super-

visão que irá resultar em uma revisão completa do sistema a cada dois anos. 
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ANEXO-13 REVISÃO TEÓRICA SOBRE EMBALAGENS E FECHAMENTOS 

MANUAIS E AUTOMÁTICOS 

 

Processo de Embalagem 

 

Entende-se como sistema de embalagem tudo aquilo que envolve suas o-

perações e materiais necessários para mover os produtos do ponto de origem até 

o consumo. Esses materiais são: maquinários, equipamentos e veículos para o 

seu embarque. A melhor definição de embalagem é de um sistema, e não sim-

plesmente de um contentor físico, mas sim de um conjunto inter-relacionado de 

componentes de atividades constituídos de: 

 

- Matéria-prima básica (isto é, madeira, areia, minérios e produtos quími-

cos). 

- Operações que conformam os materiais em embalagem ou contendor. 

- Operações onde a embalagem é preenchida, qualificada, inspecionada 

quanto à qualidade e fechada. 

- Utilização ou outras preparações para distribuição. 

- Distribuição através de canais, envolvendo estocagem, movimentação e 

transporte. 

- Esvaziamento da embalagem através do consumo do produto. 

- Disposição ou reciclagem da embalagem. 

 

Três pontos importantes em relação aos sistemas de embalagem estão 

sempre em mente, segundo (MOURA 1998): 

1. Como em todos os sistemas, os componentes individuais são unidos. 

As decisões tomadas e implementadas em nível de um componente 

provocam ramificações em outros níveis. 

2. São diversas as partes do sistema, incluindo: fornecedores de matéria-

prima, transformadores, fornecedores de máquinas de embalar, fabri-

cantes de produtos (usuários de embalagem), serviços (por exemplo, de 

projetistas e consultores), intermediários no canal de distribuição (por 

exemplo, empresas de transportes, atacadistas e varejistas e empresas 
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especializadas em sistemas logísticos e de transportes) e consumidores 

de produtos embalados. 

3. O próprio sistema de embalagem faz parte do componente de um sis-

tema de fornecimento mais amplo, manufatura e produtos de distribui-

ção. 

 

Classificação das embalagens 

 

‘Há embalagens que são essencialmente de transporte (uma caixa de madeira), 

outras de apresentação (o envoltório de um tablete de chocolate) e outras que são 

essencialmente de proteção (o óleo com o qual se cobre um objeto metálico). Mas 

a divisão não é tão nítida como poderia ser à primeira vista. O envoltório de cho-

colate serve para apresentar o produto, mas também, ainda que por pouco tempo, 

para conservá-lo; o óleo protege o objeto metálico durante sua estocagem; a caixa 

de madeira construída adequadamente pode contribuir para a apresentação do 

produto ou para dar uma imagem da empresa. Na realidade, proteção, apresenta-

ção e conservação são mais funções que atributos da embalagem. (MOURA, 

1998)’’. 

 

Uma embalagem ou um conjunto de embalagens podem ser classificados 

de diversas maneiras: 

‘‘1 - Funções: primária, secundária, terciária, quaternária e de quintenária; 

- Embalagem Primária - é aquela que contém o produto, que está junto 

com o produto (vidro, lata, plástico, entre outros), sendo a medida de 

produção e de consumo, também podendo ser a unidade de venda no 

varejo. 

- Embalagem Secundária - é o acondicionamento (contendor) que prote-

ge a embalagem primária. Por exemplo, uma bandeja de cartão com 

filme termo-encolhível. 

- Embalagem Terciária - é o caso das caixas de madeira, papelão, plásti-

co ou outro material. A combinação da embalagem primária e secundá-

ria acaba sendo a forma de venda ao atacadista. 

- Embalagem Quartenária - envolve o contendor, que facilita a movimen-

tação e a armazenagem. 
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- Embalagem Quintenária – é a unidade conteinerizada ou as embala-

gens especiais para envio a longa distância. 

As embalagens podem ainda classificar-se segundo outros métodos. 

 

A classificação abaixo permite definir os quatros grupos por utilização (MOURA 

1998): 

- Embalagem das unidades de venda, também chamada de embalagem 

de apresentação ou de distribuição. 

- Embalagem para estocagem. 

- Embalagem de movimentação ou de transporte industrial. 

- Embalagem de transporte.  

Uma mesma embalagem pode ter, simultaneamente, duas três ou até 

mesmo quatro funções, tais como as embalagens de “venda, apresentação ou 

distribuição”, as quais têm por finalidade assegurar a distribuição do produto até 

chegar ao cliente final. Por isso é que geralmente se estuda a sua concepção cui-

dadosamente. A cooperação dos especialistas de ‘marketing’ permite assegurar 

uma apresentação da embalagem agradável, prática, sugestiva, que torna o pro-

duto atraente e ‘vendável’. Naturalmente aplica-se apenas aos produtos de gran-

de consumo. Consideram-se principalmente, as dimensões, a forma, a cor e o as-

pecto gráfico para tornar a embalagem atraente. Estas embalagens geralmente 

necessitarão de uma embalagem suplementar para as operações de movimenta-

ção, armazenagem e transporte, conforme descrito a seguir. 

 

Embalagem para estocagem 

 

Este tipo de embalagem tem a função protetora do produto ou do objeto 

contra os agentes agressivos externos: 

- Contra os agentes físicos: variações de temperatura, grau hidrométrico, 

luminosidade. 

- Contra os agentes químicos: oxidação, vapores ácidos, ação do ar so-

bre o comportamento químico de alguns produtos de fraca estabilidade. 

- Contra as parasitas vegetais ou animais: bolores, bactérias, insetos, ro-

edores, etc. 



 

 

 

 

 

124 
 

 

Neste caso, a embalagem pode ser formada por uma simples película de 

óleo, gordura, cera ou comportar um revestimento hermético simples ou compos-

to, como uma folha de material plástico.    

 

Embalagem de transporte  

 

Dentro da rede de distribuição dos pedidos, essas embalagens podem a-

companhar o produto desde a fábrica até o cliente final como no caso de geladei-

ras, entre outros, ou desde a fábrica até um centro de distribuição, como um su-

permercado, por exemplo. A principal função é proteger o seu conteúdo dos aca-

sos do transporte, abrangendo os movimentos necessários a cada mudança de 

veículo. 

 

Deve ser estruturada em função dos elementos seguintes: 

- Natureza da mercadoria. 

- Meios de transporte utilizados sucessivamente. 

- Número de interrupções do carregamento e meios de movimentação 

usada nas várias escalas, incluindo os de extremidades do percurso; 

- Duração do transporte. 

- Influência climática das zonas atravessadas, considerando o período de 

expedição e a duração total do transporte (incluindo os tempos eventu-

ais de paradas). Disposições especiais resultantes de regulamentos le-

gais (alfândega, estocagens portuárias etc). Por outro lado, a embala-

gem de transporte permite, na maior parte dos casos, uma estocagem 

de duração mais ou menos longa, quer antes da expedição, quer duran-

te as escalas, quer ainda no decurso da distribuição pelo vários entre-

postos e armazéns da empresa. É, afinal, uma embalagem multifuncio-

nal, o que exige uma máxima eficiência (MOURA 1998). 
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Tipos de Sistemas de Fechamento 

 

Fechamento por grampos 

 

Os grampos metálicos são utilizados na montagem e no fechamento de 

embalagem de madeira, fibra, papelão e até de papel. Nas caixas e nos engrada-

dos de madeira, os grampos prendem os travessões às ripas e placas de com-

pensados. Nas embalagens de papelão, unem as partes pré-montadas e fecham 

as abas; nos sacos de papel, juntamente com fitas de tecido ou mesmo de papel, 

vedam bocas e fundos. 

Há basicamente, dois tipos de máquinas de grampear: as que operam com 

fios de arame, fabricando os seus próprios grampos e as que trabalham com 

grampos já prontos. Em ambos os casos, estes são geralmente feitos de aço gal-

vanizado, para resistir à oxidação, podendo apresentar diversos perfis: redondos, 

ovalados e chatos. Os equipamentos que operam com arame cortam o material 

no tamanho preestabelecido; formam, cravam e redobram os grampos, em uma 

só operação. O mecanismo que efetua esse ciclo é o cabeçote de costura, que 

pode ser montado em máquinas diferentes para realizar diversos tipos de opera-

ção, entre elas temos: grampeamento de caixas cheias, grampeando fundos, late-

rais e ângulos de embalagens. Existem, inclusive, máquinas munidas de cabeço-

tes múltiplos, destinados a tarefas específicas. Esses equipamentos – montáveis 

em bancas de serviços ou no solo – podem, para maior eficiência, ser dotados de 

mesas inclináveis ou giratórias, transportadores de roletes livres, gatilhos elétri-

cos, com capacidade para pregar até 200 grampos por minuto. As máquinas que 

operam com grampos já fabricados podem ser de três tipos (MOURA 1998): 

GRAMPEADORA – para unir duas partes de materiais fundos de caixas, 

por exemplo, utilizando uma superfície ou barra de apoio, colocado sob a embala-

gem para dobrar os grampos; 

EQUIPAMENTO - para efetuar o fechamento de quinas, com uma ‘bigorna’ 

retrátil funcionando como uma superfície de dobramento, sob os grampos; 

MÁQUINA – para introduzir grampos em superfícies com a madeira, sem 

dobrá-los. 
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Os equipamentos que funcionam com superfície de apoio podem ser de di-

versos tipos: desde pequenos modelos mesa até máquinas complexas de cabeço-

tes múltiplos de pedestal. Os modelos menores são os mais utilizados no Brasil, 

dividindo-se em três categorias: manuais, elétricos e pneumáticos. Os modelos 

manuais fecham até 400 caixas por dia; os mecanizados, mais de 800. 

As grampeadoras do tipo ‘bigorna’ retrátil, antes de introduzirem o grampo, 

perfuram a superfície da embalagem com dois dispositivos (semelhantes a bigor-

nas), que servirão de superfície de apoio, para o dobramento dos grampos. É o 

princípio de funcionamento das máquinas que efetuam o fechamento de embala-

gens de papelão cheias. Há modelos manuais e pneumáticos. 

Os equipamentos que aplicam grampos sem dobrá-los são de funciona-

mento simples, podendo ser do tipo martelo ou alavanca. O primeiro funciona des-

ferindo golpes sobre a superfície a ser grampeada. No caso do equipamento de 

alavanca, um braço móvel provoca a penetração de grampo na embalagem. Es-

ses equipamentos são utilizados, principalmente, na montagem de embalagens 

de compensado pré-fabricadas. 

As principais vantagens da utilização de grampos no fechamento de emba-

lagens são os seus baixos custos em comparação às fitas de aço, aplicação rápi-

da em embalagens de tamanhos variados. Apesar de não serem afetados por 

condições de umidade ou outros fatores, os grampos podem danificar a mercado-

ria durante a aplicação, além de não constituírem barreira contra a infiltração de 

poeira, umidade etc.  

    

Fechamento por fitas ou cintas metálicas 

 

As fitas ou cintas metálicas são empregadas para reforçar embalagens de 

madeira ou de papelão. Uma boa fita de aço deve ter: alta resistência, elasticida-

de adequada, bordas inofensivas, soldas bem feitas, largura e espessura unifor-

mes, além de boa ductilidade. Há três tipos de fitas: planas, redondas e ovaladas. 

As planas ou chatas têm maior resistência ‘aderindo’ à embalagem ao criar um 

rebaixamento nas arestas do material. O fechamento de volumes com fitas redon-

das (arames) somente deve ser feito quando o material da embalagem não correr 

risco de ser danificado pelo arame. Não obstante, este tipo - comparado com as 
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planas – economiza de 30 á 60 por cento de matéria prima em sua fabricação. Os 

arames ovalados, de uso relativamente recente, combinam a economia de mate-

rial das fitas redondas às características físicas das planas, mediante o aumento 

da superfície de apoio. As fitas planas custam o dobro do preço das fitas de ara-

me. 

Há três tipos de equipamentos para ‘arquear’ fitas em volta de embalagens: 

ferramentas manuais de duas peças, de uma só peça e máquinas automáticas 

estacionárias. As primeiras consistem em tensor e selador. O tensor estica as fi-

tas, juntando-as uma sobre a outra. A operação de selagem é feita separadamen-

te. As ferramentas manuais de uma só peça tencionam e selam as fitas, simulta-

neamente. Um mecanismo a elas acoplado executa o corte. Utilizam-se três tipos 

de ferramentas manuais de uma só peça: 

 

a) Para arames redondos e ovais. 

b) Para fitas planas e sem selo. 

c) Para fitas planas com selo. 

 

O equipamento destinado ao primeiro tipo faz a junção das duas pontas da 

fita mediante torção, não havendo necessidade de selos. A ferramenta para o se-

gundo tipo, planas sem selo funciona como a anterior, devendo ser utilizadas fitas 

estreitas, de grande ductilidade. As ferramentas para fitas planas, com selo, fun-

cionam da seguinte maneira: 

 

1. A fita é passada em volta da embalagem. 

2. Aplica-se o selo metálico, juntando as duas partes da fita. 

3. O aparelho faz a tensão. 

4. Selagem da fita tencionada. 

5. Corte das extremidades. 

Há alguns modelos, no exterior que funcionam à base de ar comprimido. 

Seu emprego diminui o tempo requerido para fechamento das embalagens, facili-

tando o trabalho do operador, que passa a despender menos energia na tensão. 

Os equipamentos estacionários podem ser semi-automáticos ou comple-

tamente automáticos. Os primeiros exigem operador para envolver o volume com 
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a fita; os completamente automáticos (importados) dispensam essa exigência. 

Tais máquinas – destinadas a indústrias que despachem milhares de volumes por 

dia – devem operar em conjugação com transportadores de esteiras ou roletes. 

Esses equipamentos são capazes de arquear 50 paletes carregados, ou grandes 

volumes por hora. Apesar de sua grande resistência, as fitas de aço são de difícil 

manuseio; suportam o peso de centenas de quilos, oferecem o risco de danificar 

as embalagens, principalmente às de papelão.  

 

Fechamento por fitas adesivas 

 

As fitas para o fechamento de embalagens classificam-se segundo seu ma-

terial e tipo de adesivo empregado. Conforme os adesivos podem ser: 

- Fitas gomadas: utilizam um adesivo ativo por água ou solvente. 

- Fitas sensíveis à pressão: usam um adesivo que se fixa através 

de pressão, não requerendo umedecimento, calor ou solvente pa-

ra ativação. 

- Fitas ativadas por calor: empregam calor e pressão, para provocar 

a aderência. 

 

Os materiais mais comuns para a fabricação de fitas gomadas são: papel, 

tecido, películas plásticas e materiais laminados. Essas fitas encontram muita a-

plicação no fechamento de embalagens de papelão, de fibra e em volumes envol-

tos por papel. Seu largo uso deve-se às seguintes vantagens (DIAS, 1993): 

 

1. Apresentam-se convenientemente aplicadas – grande resistência às 

operações de manipulação e embarque. 

2. Proporcionam vedamento completo contra poeira e outros agentes, 

quando aplicadas nas juntas das caixas. 

3. Propiciam, pela possibilidade de impressão, um meio econômico e efici-

ente de publicidade e identificação. 

4. Possibilitam, pela facilidade de abrir, o reaproveitamento das embala-

gens. 
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Há vários tipos de fitas gomadas para fins industriais; as principais são: de 

papel, à prova de água; de tecido; reforçadas ou de filamento. As de papel feitas 

dos mesmos materiais das caixas de papelão (Kraft) têm grande capacidade de 

aderência. Os tipos à prova de água são utilizados principalmente na exportação 

marítima, sua impermeabilização pode ser obtida pela aplicação de uma película 

plástica ou asfáltica sobre o papel que a compõe. As fitas reforçadas consistem, 

geralmente, em uma estrutura de papel laminado com fibras de vidro, náilon ou 

rayon. Segundo a necessidade de utilização, essas fibras de reforço podem orien-

tar-se em sentido longitudinal, perpendicular ao comprimento ou em dupla dire-

ção. 

As fitas gomadas ativadas por água utilizam quase sempre com adesivos 

de origem animal, o que dificulta sua aderência em embalagem frigorificadas. 

Os equipamentos para aplicação de fitas gomadas podem ser manuais, 

semi-automáticos e automáticos. Os primeiros dispõem de um mecanismo sim-

ples (alavanca) que, acionado, faz correr determinado comprimento de fita sobre o 

umedecedor. A quantidade de fita requerida pode ser determinada por gradua-

ções existentes na própria alavanca, variando, de poucos centímetros até um me-

tro. Os equipamentos semi-automáticos – acionados por motor - cortam e umede-

cem automaticamente, somente a aplicação da fita é manual. Os equipamentos 

automáticos umedecem, cortam e aplicam as fitas nas embalagens. Seu maior 

inconveniente é só poder aplicar a cinta em um sentido. 

Os principais tipos de fitas sensíveis à pressão são fabricados a partir de 

materiais como celofane, tecido, fibra de acetato, papel, etc. As mais utilizadas 

são as de celofane. As fitas de pressão, apesar de mais caras que as gomadas, 

apresentam sobre estas uma série de vantagens: dispensam ativador e podem 

ser aplicadas sobre maior número de materiais e têm maior força de adesão. As 

fitas de pressão de maior adesividade são as denominadas ‘filamentosas’, em cu-

ja composição entra fios de raiom. Os equipamentos para a aplicação dessas cin-

tas pouco diferem dos destinados às fitas gomadas, não possuindo somente, o 

dispositivo de umedecimento. 

As fitas ativadas a calor, de uso recente, evitam a necessidade de aplica-

ção, em seu dorso, de goma ou massa sensível à pressão. A adesão é consegui-

da ao serem revestidas com um material inerte, ativado quando aquecido. As fitas 
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desse tipo têm grande adesividade e são fáceis de ser arrancadas da embalagem, 

mediante calor.  

Como a presente pesquisa restringe-se à embalagem do tipo caixa de pa-

pelão, portanto, será analisado a seguir o sistema de fechamento para essas em-

balagens em específico. 

 

Fechamento de embalagens de caixas de papelão manual 

 

As empresas se esforçam em automatizar o máximo possível o setor de 

produção para obter ganhos de produtividade e competitividade, mas esquecem 

de automatizar os setores de fechamento de caixas de papelão. 

O fechamento manual de caixas de papelão acontece de maneira simples 

com um operador fazendo artesanalmente o fechamento individual de cada caixa, 

seja com fita adesiva, fita gomada, cola grampo, cintas plásticas e adesivas do 

tipo Hot Melt. 

No fechamento com fita adesiva, a fita é aplicada sobre a parte inferior, 

com a caixa ainda vazia e cortada com um aparelhinho manual ou até mesmo 

com um estilete, logo depois de colocado o produto acabado, o operador continua 

a operação aplicando a fita adesiva na parte superior da caixa. 

Quanto aos aparelhos aplicadores de fitas adesivas que possuem uma ser-

rilha que corta a fita, logo terminada a aplicação da mesma na caixa, pode-se di-

zer que existem alguns modelos, sejam aparelhos de mesa ou aplicadores utiliza-

dos manualmente. 

 

a) Fechamento Manual com Fitas Adesivas 

 

A aplicação manual de fitas adesivas para o fechamento de caixas de pa-

pelão é de fácil aplicação, sem necessidade de nenhuma técnica, as empresas 

que produzem ou vendem fitas auto-adesivas para fechamento de caixas de pa-

pelão também fornecem aparelhos aplicadores manuais. 

O Brasil possui alguns fornecedores de aparelhos aplicadores manuais de 

fita adesiva na sua maioria produtos importados e citamos os principais: 
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1. STRAPACK - com o aparelho modelo WITT-336 para fitas adesi-

vas de até 50 mm de largura e o WITT- 510 para fitas de até 70 

mm de largura, para fitas de filmes de polipropileno, produto de 

baixo custo, de fácil operação. 

2. WILTON FITAS ADESIVA - aparelho aplicador de fitas adesivas 

ref. H61 para fitas adesivas de até 50 mm de largura com 100 me-

tros de comprimento, para fitas de filmes de polipropileno. 

3. ADERE FITAS ADESIVAS LTDA - aparelho manual H11-CP para 

fitas adesivas de até 50 mm de largura e com até 50 metros de 

comprimento, possui sistema de freio para controle de tensão da 

fita, e o aparelho manual H15 para aplicação de fitas adesivas 

com até 50 mm de largura por 50 metros de comprimento. Aplica-

ção silenciosa, e o H5CP para aplicação de fitas adesivas com 50 

mm de largura e até 100 metros de comprimento, para fitas de 

filmes de polipropileno. Este aparelho também possui sistema de 

freio para controle de tensão da fita, e também o aparelho aplica-

dor manual H75CP para fitas de até 75 mm de largura e 100 me-

tros de comprimento para fitas de filmes de polipropileno e com 

sistema de freio para controle de tensão da fita. 

4. ADELBRAS FITAS ADESIVAS LTDA - aparelho manual utilizados 

para fechamento de caixas de papelão modelo AE50 para aplica-

ção de fitas de até 50 mm de largura e até 100 metros de com-

primento e o aparelho manual AE-70 para aplicação de fitas de 

até 70 mm de largura e 100 metros de comprimento para fitas de 

filmes de polipropileno. 

5. 3M DO BRASIL LTDA – aparelho manual TI 1756 para aplicação 

de fitas adesivas de até 50 mm de largura e 100 metros de com-

primento, possui freio tracionador para controlar a tensão da fita e 

o aparelho aplicador manual H 183 para aplicar fitas adesivas de 

até 75 mm de largura e 100 de comprimento, também com freio 

tracionador para controle de tensão da fita. 
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b) Fechamento Manual com Grampos 

 

No fechamento manual de caixas de papelão com grampos, encontraram-

se, durante a pesquisa, as grampeadeiras manuais operadas simplesmente pelo 

operador designado para o trabalho, ela recebe grampos prontos ou em linha (em 

rolos com média de 1000 metros). Os grampos prontos são colocados na gram-

peadeira normal como um grampeador de papel e aplicados nas abas inferiores e 

superiores das caixas de papelão no sentido de fixar as caixas para efetivar o fe-

chamento da mesma. Já no fechamento em linha ou em rolos, o grampo é com-

posto no momento da aplicação, a ponta do fio de ferro é colocada na grampea-

deira e inicia-se a operação, o grampeador forma o grampo dobrando-os no for-

mato C e aplica sobre as abas; inferiores e superiores. 

 

c) Fechamento Manual com Cola 

 

 Neste sistema de fechamento de caixas encontrou-se cola fria (branca) fei-

ta de P.V. A que manualmente é aplicada com pincel sobre as partes internas das 

abas das caixas de papelão. Depois de aplicado a cola de P.V. A, as abas são 

encostadas sobre a caixa para que se feche, auxiliando na aderência. O operador 

sempre coloca um tijolo ou uma peça pesada para forçar as abas sobre a caixa. 

 

d) Fechamento Manual com adesivo Hot Melt (adesivo á calor) 

 

O fechamento manual de caixas de papelão com adesivo do tipo Hot Melt, 

é feito por intermédio de uma pistola aplicadora de adesivo. Esta pistola é elétrica 

com resistência para dissolver o batoque de adesivo (adesivo sólido em barras). 

O adesivo em barras é produzido no tamanho da pistola aplicadora. Existem no 

Brasil, pelo menos seis modelos. A pistola aplicadora é movida a energia elétrica 

provida de uma resistência que aquece o adesivo em barras, ao mesmo tempo 

em que o operador aplica o adesivo derretido sobre as abas internas das caixas. 

O operador sobrepõe as abas entre si para que as mesmas se fixem e selem a 

caixa de papelão.  
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e) Fechamento Manual com Cinta Plástica (de poliestireno) 

 

A cinta plástica é produzida de poliéster na medida de 16 mm de largura 

em rolos de 5000 metros, a aplicação manual é feita envolvendo-se a caixa de 

papelão sobre a caixa e para que se fixe a cinta. É necessária a utilização de uma 

fivela fixadora, existe para isto, um aparelho que une a fivela com a cinta e ao 

mesmo tempo dá o aperto sobre a caixa de papelão. A Strapack possui uma vasta 

linha de aparelhos manuais para arqueamento de caixas de papelão. O arqueador 

H 42 é um aparelho manual para a arqueação com fitas plásticas de polipropileno, 

de construção robusta, eficiente e prático, indicado para pequenas e médias esca-

las de produção. Já o arqueador P 403 e P 404 são destinados a arquear cinta 

plástica de polipropileno ou poliéster em escalas de alta produção, leves e robus-

tos e de fácil manuseio, possibilitam o ajuste de tensão do arqueamento e propor-

cionam um seguro lacre entre a cinta e o selo, ideais para cintar paletes lateral-

mente. 

 

 

f) Fechamento Manual com Cinta Metálica  

 

Neste tipo de fechamento notaram-se as mesmas opções oferecidas pelo 

fechamento de cintas plásticas, a cinta metálica é envolvida nas caixas de pape-

lão e fixada com uma fivela fixadora de aço. Existe também um aparelho que une 

à fivela e a cinta e ao mesmo tempo dando um aperto sobre a caixa de papelão. 

Nota-se neste sistema de fechamento com cinta plástica ou cinta metálica que, 

não existe nenhuma segurança para o operador, a cinta pode romper-se e ferir o 

operador seja no fechamento, ou na abertura da embalagem em si. 

 

g) Fechamento Manual com Fitas Gomadas 

 

O sistema de fechamento de caixas de papelão com fitas gomadas é uma 

das mais antigas aplicações, pois é o primeiro sistema de fechamento. As fábricas 

de caixas de papelão produziam as caixas e com as sobras fabricavam a fita go-

mada que é um subproduto do papelão. Passavam o adesivo de origem animal ou 
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vegetal a frio e para ativar este tipo de adesivo, o operador tinha que colocar água 

no papel. Durante a elaboração da pesquisa soube-se que o inconveniente deste 

processo está nas estações frias, como outono e inverno das quais existe a difi-

culdade da dissolução do adesivo e para que possa melhor diluí-lo, o operador 

deve utilizar-se de água quente. Esta tarefa traz problemas de segurança ao fun-

cionário, por causa do manuseio de produtos de altas temperaturas. Existem al-

guns fabricantes de aparelhos dispensadores manuais de fitas gomadas que sol-

tam a fita e ao mesmo tempo passam uma camada de água para ativar o adesivo, 

um dos fabricantes é a Strapack com os modelos 5HT e o 3 FH. O modelo 5HT, 

com um simples acionamento dispensa um pedaço de fita gomada umectado e 

cortado no tamanho regulado entre 10 cm á 105 cm com larguras entre 30 á 80 

mm de largura. O 3 FH são indicados para linhas de alta velocidade de fechamen-

to de caixa, pois a fita é pré-ajustada em dois tamanhos, pode ser acionado por 

pedal e a fita utilizada pode ter larguras entre 25 á 76 mm. Existe um terceiro mo-

delo de aplicador de fita gomada que é o KFG2, o qual é idêntico aos 3 FH, po-

rém, serve para fita com larguras entre 40 á 80 mm. Outro fabricante de fita go-

mada é a Cyklop que possui as marcas multiband e supercolante que podem ser 

aplicadas com aparelhos manuais. A Cycklop também possui aparelhos aplicado-

res manuais de fitas gomadas modelos: UNI-99 e o DTM-1000 ,que molham, cor-

tam e dispensam a fita gomada na medida pré - estabelecida pelo usuário, elimi-

nando o desperdício e reduzindo o consumo em 20%. A fita gomada nestes casos 

pode apresentar reforço de nylon ou não, o reforço de nylon é para dar reforço no 

fechamento da caixa. Nota-se também que se for molhada a caixa onde está apli-

cada a fita a mesma é ativada por água e se solta da base da aba do papelão 

quando ativado com água.  

 

Fechamento automático de embalagem de caixas de papelão 

 

Neste sistema de fechamento encontram-se alguns fabricantes de Máqui-

nas e Equipamentos para a Automatização do Fechamento de Caixas de Pape-

lão. Principalmente fechamentos com fitas auto-adesivas, e fechamentos com Hot 

Melt, mas a proposta para deste trabalho é fechamento de caixas de papelão, fo-

cado no sistema de fechamento automático, utilizando aparelhos automáticos com 
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fitas auto-adesivas, isso porque 90% (noventa por cento) das embalagens fecha-

das no Brasil hoje é com fitas adesivas devido à praticidade, rapidez e baixo cus-

to. Na pesquisa notou-se que os aparelhos fechadores de caixas são providos de 

motorredutores, motores de equilíbrio estabelecido por válvula solenóide. Muitos 

destes equipamentos chegam a fechar 25 (vinte cinco) caixas por minuto, depen-

dendo do tamanho das caixas de papelão a serem fechadas. Se as caixas tiverem 

o tamanho normal dentro de mais ou menos 500 mm de comprimento, a produti-

vidade de fechamento pode chegar a 25 (vinte e cinco) caixas por minuto. Identifi-

cou-se também, a presença de equipamentos aplicadores automáticos de fitas 

gomadas, que são ativadas à água. O aparelho é provido de uma resistência elé-

trica que aquece a fita gomada para a secagem da mesma sobre as abas das cai-

xas. Este equipamento não existe no Brasil, e na pesquisa encontrou-se apenas 

01 (um) aparelho na empresa Higie Brás Indústrias Químicas Ltda. de Araucária – 

Paraná. Mas o mesmo encontrava-se desativado devido à falta de peças de ma-

nutenção, tanto é que a empresa já tinha feito a opção por fechamento de caixas 

de papelão com fitas adesivas e equipamentos automáticos da empresa 3M do 

Brasil Ltda. – Campinas – São Paulo.  

 

a) Fechamento Automático com Fitas Adesivas 

 

No setor de fechamento de caixas de papelão com fitas adesivas identifica-

ram-se fabricantes e importadores de aparelhos automáticos para fechar caixas 

de papelão com fitas adesivas, entre os pesquisados pode-se citar: 

 

1 - 3M DO BRASIL LTDA – Sumaré- Campinas – São Paulo, com apare-

lhos fechadores de caixas de papelão automáticos e semi-automáticos. Encontra-

ram-se os modelos: TB 1445, TB 1447- (semi-automáticos), ou seja, para cada 

tamanho de caixa diferente deve-se antes fazer uma regulagem no equipamento, 

esta regulagem é para a altura e largura da caixa a ser fechada. O tempo de se-

tup (troca ou regulagem de ferramenta) é de no máximo 3 (três) minutos. O TB 

1446 é totalmente automático fechando aleatoriamente diversos tamanhos de cai-

xas de papelão independente da altura ou largura das caixas de papelão, mas 

com uma limitação em milímetros tanto na altura como na largura das caixas. Este 
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limite no equipamento stand é de no máximo 560 mm de altura, e 600 mm na lar-

gura, podendo inclusive ser maior estas medidas tornando o equipamento com 

medidas especiais, produzido sob consulta na área de engenharia da empresa. 

Notou-se nesta pesquisa na 3M do Brasil Ltda. que, o setor de engenharia de e-

quipamentos da empresa, possui os equipamentos stands e se for necessário, 

são produzidos equipamentos fechadores especiais dentro das medidas das cai-

xas solicitadas pelos clientes, ou seja, o equipamento é adaptado dentro das no-

vas medidas. Notou-se também que a empresa 3M do Brasil é bastante flexível na 

forma de transformar os equipamentos fechadores de caixas de maneira tal que, 

possa suprir as necessidades dos seus clientes. Com isto ela desenvolve novos 

equipamentos. O equipamento TB1448-E, é provido de guia nas abas superiores, 

estas guias ajudam a abaixar as abas das caixas no momento em que as mesmas 

estão recendo a aplicação de fita adesiva. Além de elas serem totalmente auto-

máticas, dispensa o operador, ou seja, as caixas são colocadas na esteira da li-

nha de produção, e armadas. Numa segunda operação, os produtos são coloca-

dos dentro das caixas. As mesmas continuam na esteira e, numa terceira opera-

ção passando pelo aparelho fechador, as abas superiores abaixam automatica-

mente (devido a guia existente) aplicando a fita adesiva instantaneamente nas 

abas superiores e inferiores. Este equipamento é o único no mercado que dispen-

sa mão-de-obra humana. 

O aparelho armador e fechador de caixas de papelão TB1449 é um equi-

pamento que arma a caixa de papelão na parte inferior (fundo) e fecha simultane-

amente com fita. O operador na de linha de produção coloca o produto dentro da 

caixa e um segundo aparelho fechador de caixas (acoplado) modelo TB 1447 

termina por fechar as abas superiores. Esta última operação é feita sem o auxílio 

de um operador, porque o equipamento também é dotado de guias para abaixar 

as abas. Notou-se que o segundo equipamento possui um cabeçote aplicador de 

fitas adesivas somente na parte superior. 

Estes equipamentos abrangem uma ampla gama de aplicações, sendo in-

dicado tanto para rotinas em que as caixas tenham o mesmo tamanho, quanto pa-

ra aquelas em que volumes de diferentes dimensões necessitem ser fechados 

seqüencialmente. Isto é possível por que tanto o cabeçote superior e as guias de 

ajuste lateral da máquina são acionados por sistemas pneumáticos. Cabeçotes 
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superiores e inferiores facilmente removíveis, recarregáveis e intercambiáveis, 

transmissão da caixa por correias motorizadas pré-centralizadas e pré-

tensionadas, com protetores das facas de corte nas entradas e saídas das correi-

as especialmente desenhadas para máxima segurança do operador, que ajustam 

automaticamente a máquina às dimensões da caixa a ser fechada, com a assis-

tência técnica permanente no Brasil. 

2 - STRAPACK: Avenida Piraporinha, 50 – Diadema – São Paulo - SP – es-

ta empresa possui uma série de equipamentos semi-automáticos e automáticos 

modelo Soco System, a Strapack também comercializa equipamentos fechadores 

de caixas totalmente automáticos que fecha diferentes tamanhos de caixas simul-

taneamente na linha de produção. A empresa possui também aparelho armador 

fechador de caixas de papelão, que arma a caixa na parte inferior e aplica auto-

maticamente a fita adesiva em uma única operação, permitindo redução significa-

tiva nos custos operacionais e aumento da produtividade. 

3 - WILTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - utilizando a marca Superfix 

e sediada na Rodovia Régis Bittencourt, km 276, em Embu no estado de São 

Paulo - SP, além das fitas adesivas de polipropileno também comercializa equi-

pamentos fechadores de caixas semi-automáticos modelo W-500, para linhas de 

fechamento de alta produção, a empresa utiliza rolos de fitas com 1200 metros de 

comprimento, para dar uma maior produtividade. 

4 - ADERE FITAS ADESIVAS LTDA: instalada na Via Anhanguera, em 

Campinas - São Paulo. A empresa comercializa os equipamentos modelo S2, um 

fechador de caixas que a empresa a chama de Seladora de Caixas S2, que utiliza 

fitas adesivas. Possui tracionamento através de duas correias motorizadas na par-

te inferior e duas correias motorizadas na parte superior de ajuste manual com 

botoeira de segurança, que fecha caixas de papelão com altura de 110 mm até 

500 e largura de 140 mm a 500 mm e 150 mm ao infinito de comprimento, com 

uma produtividade média de 800 caixas/hora, peso máximo das embalagens 40 

kg. 

Já o modelo SM1 de ajuste manual, é especial para caixas de altura entre 

100 mm a 500 mm. E largura de 50 mm a 130 mm, comprimento mínimo de 120 

mm ao infinito, peso máximo de 15 kg, possui 2 (duas) correias com tracionamen-

to na parte inferior. A produtividade é de 700 a 1200 caixas/hora. O modelo SM11 
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de ajuste manual com tracionamento lateral é motorizado através de correias e 

fechamento das abas superiores para caixas com altura de 120 mm a 500 mm. E 

largura de 100 mm a 500 mm, comprimento de 200 mm a 600 mm peso máximo 

25 kg, produtividade de 600 a 800 caixas/hora. 

O modelo SM 26 de ajuste manual, e tracionamento inferior e superior mo-

torizado através de correias, para caixas com altura de 100 mm a 800 mm. E lar-

gura de 150 mm a 650 mm e comprimento de 160 mm ao infinito, peso máximo de 

40 kg, com uma produtividade de 400 a 800 caixas/hora. 

O equipamento SM4 de ajuste automático e de tracionamentos inferior e 

superior que são motorizados através de correias, para caixas com altura entre 

100 mm a 500 mm. E largura de 130 mm a 500 mm, comprimento de 150 mm ao 

infinito, peso máximo de 40 kg, este equipamento possui uma produtividade entre 

400 a 800 caixas/hora. 

 O fechador de caixas modelo SM8 de ajuste manual e tracionamento late-

ral são motorizados através de correias, para caixas com altura 100 mm a 500 

mm. E largura entre 110 mm a 500 mm, comprimento de 120 mm ao infinito, peso 

máximo da caixa de 25 kg, produtividade de 700 a 1200 caixas/hora.  

5 - CYCLOP DO BRASIL EMBALAGEM S/A – sediada em Diadema e uma 

outra planta em Itupeva no estado de São Paulo. Esta empresa possui uma série 

de equipamentos semi-automáticos e automáticos para fechamento de caixas de 

papelão que utilizam fitas adesivas de PVC ou Polipropileno, nas medidas de 38 

mm e 45 mm. Ou 50 mm, 60 mm, 70 mm de largura por 400 a 1200 metros de 

comprimento, das marcas de fitas adesivas cyklop, cyklopol, polifit (HM), à base 

de adesivo Hot Melt, que selam com rapidez e segurança. 

O equipamento mais comercializado no Brasil pela Cyklop é o modelo CT4, 

semi-automático para fechamento de caixas de papelão de tamanhos variados 

nas abas superiores e inferiores, com fitas entre as larguras de 38 mm a 50 mm 

por 400 ou 1200 metros de comprimento, e possui uma esteira transportadora de 

21metros/minuto. 

O Equipamento CT2 é totalmente automático de fechamento de caixas de 

papelão nas abas superiores e inferiores. A empresa mantém uma grande equipe 

de assistência técnica sediada nas principais cidades do país e principalmente 

perto do mercado consumidor. 
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6 - ADELBRÁS FITAS ADESIVAS: sediada na Avenida das Indústrias, 175 

em Valinhos, no estado de São Paulo, comercializa equipamentos fechadores de 

caixas de papelão da The Loveshaw Corporation, desde 1993. A empresa repre-

senta a divisão da Lilte David (EUA) máquinas para aplicação de fita adesiva, a-

proximadamente certa quantidade destes equipamentos está instalada em indús-

trias de diversos ramos como: alimentícios, químicos, na indústria do setor do fu-

mo fabricantes de plásticos, indústrias têxteis e, atualmente comercializa 03 (três) 

modelos a LD-4, LD-7, LD-16. 

O modelo LD-4 abrange uma ampla gama de aplicações, sendo indicado 

tanto para rotinas em que as caixas tenham o mesmo tamanho quanto àquelas 

em que volumes de diferentes dimensões necessitem ser fechados seqüencial-

mente. Isto é possível por que tanto o cabeçote superior quanto às guias de ajuste 

lateral da máquina são acionados por sistemas pneumáticos. Cabeçotes superior 

e inferior, facilmente removíveis, recarregáveis e intercambiáveis, transmissão da 

caixa por correias motorizadas pré-centralizadas e pré-tensionadas, com proteto-

res das facas de corte nas entradas e saídas das correias especialmente dese-

nhadas para máxima segurança do operador, que ajustam automaticamente a 

máquina às dimensões da caixa a ser fechada, com a assistência técnica perma-

nente no Brasil. 

O equipamento LD-16 é para caixas de comprimento mínimo de 114 mm e 

infinito, largura mínima de 114 mm até 508 mm. E altura também de 114 mm a 

508 mm (para trabalho com unidade de um só tamanho) e 139 mm a 508 mm pa-

ra auto-ajustável, fechamento de caixas de papelão com diversos tamanhos, tam-

bém é possível fazer adaptações fora das dimensões especificadas. 

O modelo D-7 possui as mesmas características de resistência e facilida-

des de operação dos modelos mais caros ou sofisticados; a principal diferença é 

que, para cada novo tamanho de caixa, o ajuste da altura e largura da nova caixa 

pode ser feito em segundos, esse modelo possui cabeçotes contra balanceadores 

de fácil ajuste a cada nova altura de caixa. As caixas passam por correias motori-

zadas, pré-centralizadas e pré-tensionadas de fácil regulagem das caixas entre 

comprimento mínimo de 152 mm, largura mínima de 114 mm e máxima 508 mm, 

altura mínima de 114 mm e máxima de 508 mm, outras dimensões também po-

dem ser fechadas, mas dentro das especificações pretendidas.  
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b) Fechamento Automático com Grampos 

 

Na verdade não foi encontrado nenhum equipamento automático aplicador 

de grampos dentro do mercado nacional, as empresas que fecham caixas com 

grampos, continuam utilizando a grampeadeira como ferramenta de aplicação de 

grampos. Notou-se também que devido à necessidade de automatizar as linhas 

de fechamento de caixas, as empresas estão passando para outras modalidades 

de fechamento, principalmente para fechamento por fitas adesivas.  

 

c) Fechamento Automático com Cola 

 

Como no caso de fechamento por grampos, não foi encontrado dentro do 

mercado brasileiro nenhum aplicador automático de cola fria à base de PVA, o 

que encontramos foi uma adaptação de fechamento com cola fria utilizando-se um 

equipamento automático de fita adesiva. Neste equipamento é adaptada uma ca-

lha que deixa escorrer a cola fria na parte superior das abas. Em seguida, a caixa 

passa pelo cabeçote aplicador de fitas adesivas, ou seja, a cola fria serve como 

reforço contra violação, a caixa é fechada finalmente pelo cabeçote por fitas ade-

sivas.  

 

d) Fechamento Automático com Adesivo Hot Melt 

 

As marcas Nordson e a Breda italiana são as principais fabricantes de e-

quipamentos para fechamento automático de caixas de papelão por adesivo tipo 

Hot Melt. O equipamento consiste em armar as caixas, colocar os produtos dentro 

das mesmas e, na seqüência da esteira as abas sejam elas superiores ou inferio-

res, recebem dois filetes de adesivos em cada lado, este adesivo seca em segun-

dos fechando e selando as caixas. Esta operação acontece devido às guias exis-

tentes no equipamento que ajudam a baixar as abas, estes equipamentos são 

muito utilizados principalmente em empresas que embalam produtos enlatados 

tipo: óleo de soja, extrato de tomate, conserva em geral. Foi constatada também 

na indústria de margarina a utilização deste tipo de equipamento para fechamento 
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das caixas. Note-se que este fechador também utiliza caixas de papelão do tipo 

Wrap arround, ou seja, a caixa se envolve com o produto de maneira segura e re-

cebe automaticamente os filetes de adesivos justamente para formatar a caixa 

propriamente dita, a operação leva segundos. Toda linha consiste em uma emba-

ladora, seladora de tampa metálica, armadora de caixas de papelão com magazi-

nes que estocam em média de 175 a 200 caixas. Estas quantidades elevadas são 

colocadas de propósito justamente para não haver demora de produção na linha 

de fechamento. 

 

 

e) Fechamento Automático com Cinta Plástica 

 

Foi feita uma pesquisa e encontraram-se alguns fabricantes Cyklop e Stra-

pack, a empresa Strapack possui o arqueador elétrico P300 que estica solda, e 

corta cintas de polipropileno e poliéster, de maneira simples e eficiente, agilizando 

a produção e evitando desperdícios. 

Já o arqueador marca FROMM P350 é o aparelho para executar arquea-

ções plásticas que necessita de mais força para aplicações pesadas, pois possui 

alto poder de tensionamento. A tensão e o tempo de arqueação podem ser ajus-

tados para melhor se adequar ao seu trabalho.  

Outro equipamento importante da Strapack é a máquina semi-automática 

para arquear com cintas plásticas modelo TP 202. Ele utiliza cintas tipo phoenix, 

podendo ser ajustada para larguras das cintas em 03 (três) segundos, possui co-

mando através de circuito eletrônico, ideal para a arqueação de caixas e produtos 

de tamanhos e formas variadas. 

O modelo A70/S é uma máquina automática para a arqueação de cintas 

plásticas, utiliza cintas tipo phoenix de 10 e 12 mm de largura, possui sistema de 

controle de tensão, comandos elétricos de baixo consumo e, o motor desliga-se 

automaticamente após o término da operação. 

 A Cyklop a maior empresa do ramo de cintamento automático de embala-

gem encontrado na pesquisa, trata-se de uma empresa atuante no mercado brasi-

leiro por muitos anos, que possui tecnologia alemã nos seus produtos. Comercia-

liza as fitas para arqueamento automático Petstrap de Poliéster e de polipropileno; 



 

 

 

 

 

142 
 

possuem excelente resistência e reserva contra choques, podendo ser utilizadas 

para proteger cargas pesadas. As fitas de poliéster podem até substituir fitas de 

aço em várias aplicações, estas fitas são aplicadas com aparelhos de cintamento 

automático, sistemas semi-automáticos com equipamentos elétricos. 

Dentre os equipamentos comercializados no Brasil encontra-se o modelo 

DBA-200, arqueação automática de volumes variados com fitas (cintas) plásticas, 

este equipamento é dotado de velocidade de operação de 26 ciclos por minuto, 

acionamento do ciclo por botão ou pedal. O botão de ajuste da tensão encontra-

se na frente da máquina, facilitando o ajuste da tensão conforme o tipo de volume. 

A tensão é ajustável entre 20 e 70 kg. Eliminam a necessidade de lubrificação e 

prolongam a vida útil da máquina. A lubrificação permanente é uma das caracte-

rísticas exclusivas deste modelo. O painel de controle que possui um circuito im-

presso, que facilita a movimentação e troca do rolo de fita plástica. 

O equipamento SP-4 é semi-automático para arqueação de cintas plásti-

cas. Possui como benefícios: economia de tempo; diminuindo custos; de fácil ope-

ração; força de arqueação garantida; dupla segurança; ocupa pouco espaço no 

setor de embalagem; facilidade de locomoção porque possui quatro roldanas des-

lizantes; menor consumo de energia elétrica e desliga automaticamente quando 

não estiver sendo utilizada.  

 

f) Fechamento Automático com Cinta Metálica 

 

Não foi encontrado equipamento automático para fechar caixas com cinta 

metálica, o que existe no mercado brasileiro é um aparelho manual que faz o a-

perto do cintamento e aplica a fivela de proteção. Foi constatou-se que este tipo 

de fechamento está em desuso devido aos problemas de segurança tanto na apli-

cação da cinta metálica, como na hora de retirar a mesma e abrir a embalagem. 

Engenheiros de segurança das organizações industriais não aceitam mais que, 

operários trabalhem com equipamentos ou produtos que possam trazer prejuízos 

à saúde de seus funcionários. 

 

 


