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RESUMO 

 
 

 Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica dos processos produtivos 

baseado nas premissas da Teoria das Restrições, na Linha de Acabamento da Gráfica Editora 

Guteplan Ltda. Ao levantarmos a produção de apostilas de 2011, juntamente com a 

produtividade das máquinas, foi possível constatar teoricamente que a Gráfica está 

trabalhando além da sua capacidade para atender a demanda atual. Com a projeção de 

crescimento em 2012 cerca de 10%, decidimos estudar a viabilidade de aquisição de um 

equipamento automatizado, com capacidade produtiva que atenda a demanda do Acabamento, 

além de oferecer melhores condições de trabalho para os operadores e de modernizar o setor, 

afinal uma empresa em crescente expansão precisa pensar no seu futuro e em estar 

competindo com o mercado, oferecendo produtos e serviços diferenciados, mantendo a 

qualidade sem comprometer os prazos. Fizemos um levantamento de custo de equipamentos 

de perfuração, dos custos de produção e de quanto tempo a empresa vai obter o retorno 

financeiro desse investimento, porque o retorno em qualidade e produtividade serão 

imediatos.  

  

 
Palavras-chave: Teoria das Restrições; Máquinas Perfuradoras; Gargalos; Produção. 



ABSTRACT 
 
 

This paper presents a literature review of manufacturing processes based on the 

assumptions of the Theory of Constraints, the Finish Line Graphics Ltd. Publisher Guteplan. 

By raising the production of textbooks for 2011, along with the productivity of machines, it 

was theoretically possible to verify that the graphic is working beyond its capacity to meet 

current demand. With the projected growth in 2012 about 10%, we decided to study the 

feasibility of acquiring an automated equipment with a production capacity that meets the 

demand of the finish, and offer better working conditions for operators and to modernize the 

sector, after a rapidly expanding company needs to think about its future and to be competing 

with the market, offering differentiated products and services while maintaining quality 

without compromising deadlines. We survey the cost of drilling rigs, production costs and 

how long the company will get the financial return on this investment because the return on 

quality and productivity will be immediate. 

 

 
Keywords: Theory of Constraints; Machines Drills, Bottlenecks, Production 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1. Histórico do sistema de ensino 

 

Os sistemas de ensino tiveram início através dos chamados “cursinhos” ou cursos pré-

vestibulares. A procura dos jovens em ingressar nas grandes universidades impulsionou os 

sistemas de ensino, assim como mostra o artigo: 

 

Por volta de 1980, os cursinhos começaram a se transformar em sistemas, 
difundindo suas apostilas por meio de escolas conveniadas. A situação 
social do país justificava os passos iniciais dessa aventura 
empresarial.(LELLIS, 2011) 

 

Nessa época era de costume matricular os filhos primeiro na escola privada, depois 

nos cursinhos e assim ingressar nas grandes universidades públicas. 

Na década de 90 houve expansão dos sistemas de ensino, segundo Lellis: 

 

As escolas mantinham uma estrutura de alto custo, pagando coordenadores 
e orientadores para suprir as deficiências do professorado, produzindo 
esporadicamente material próprio que era acrescentado aos livros 
didáticos, oferecendo atividades extraordinárias (inglês para crianças, 
esportes, aulas de informática) como parte do marketing essencial em um 
mercado competitivo. (LELLIS, 2011) 

 

Em 1994 com a crise no sistema de ensino, provocada pela estabilização da inflação, 

gerou um sistema mais “enxuto”, houve redução de gastos e medidas para evitar a 

inadimplência dos alunos. 

Ao longo da história, o sistema apostilado tem mudado em questões de qualidade e 

“estrutura”, possuem equipe de marketing, gráficas especializadas para esse segmento, uso de 

tecnologias para promover cursos e palestras, etc.  

 

1.1  Principais sistemas de ensino 

 

Atualmente se destacam no sistema de ensino o Anglo, Objetivo, Etapa (originários de 

São Paulo – SP), COC (fundado em Ribeirão Preto – SP),  Intergraus e Positivo (proveniente 

de Curitiba – PR). O COC congrega mais de uma dezena de unidades escolares próprias junto 

a mais de 200 escolas conveniadas na rede particular. 
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 O Objetivo, além das 700 escolas privadas conveniadas, já havia firmado, em 2007, 

acordo com mais de 30 prefeituras espalhadas pelo país (de acordo com a bem 

elaborada reportagem sobre educação na revista Cláudia); 

 Seu histórico concorrente, o Anglo, mantinha convênio com 600 escolas particulares 

(mesma fonte do exemplo anterior). 

 

1. 2  Produção de apostilas nos sistemas didáticos 

 

As apostilas são adotadas por inúmeros sistemas de ensino em todo o país. Quando 

elaboradas, com um conteúdo pedagógico adequado, além de uma boa produção visual e 

gráfica, por um custo bem mais acessível que os livros, tornou-se um mercado bastante 

promissor, em que algumas Editoras e Colégios apostam e tem conseguido bons resultados, 

produzindo seu próprio material didático. Esse mercado vem apresentando crescimento 

significativo nos últimos anos fato esse que acabou por chamar a atenção de alguns grupos 

nacionais e estrangeiros. Embora haja um processo de consolidação, ainda assim é possível 

observar uma grande quantidade de empresas neste segmento ofertando produtos simples e 

alguns mais sofisticados. 

O sucesso dos sistemas de ensino se dá por serem de fácil manuseio pelo aluno, de 

acompanhamento mais controlado pelo professor, com atrativos gráficos e fotográficos sob 

uma metodologia que facilita o trabalho docente. Devido aos bons resultados os sistemas vêm 

sendo adotados tanto nas escolas particulares como também nas escolas municipais e 

estaduais. 

Os mais otimistas consideram que as apostilas, se forem de qualidade intelectual igual 

à dos livros didáticos, não têm por que deixarem de ser usadas nas engrenagens pedagógicas 

da aprendizagem, cujos resultados imediatos já são registrados pelas avaliações regionais, 

nacionais e internacionais.” (PAIVA, 2008) 

Apresentamos a seguir as etapas do processo de produção de uma apostila. 

Acreditamos que a maioria dos sistemas siga esse processo, variando um processo ou outro de 

acordo com a estrutura de cada sistema e com a variedade de apostilas. 
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Figura 1 – Etapas do processo de produção de uma apostila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 1  Elaboração de conteúdo 

 
O processo é feito baseado em pesquisas de conteúdos por parte dos autores, 

levantamentos de sugestões e correções por parte das escolas parceiras (que aderiram ao 

sistema didático), atualizações etc. Todo o conteúdo é passado para uma equipe que avalia o 

teor pedagógico do material. Após a aprovação, esse material precisa da autorização de textos 

de outros autores, bem como de imagens que possam ilustrar todo o conteúdo, além de um 

projeto gráfico atrativo e coerente com a faixa etária do aluno. 

Após a aprovação dos textos e imagens, a apostila vai para a editoração eletrônica, em 

editoras próprias ou terceirizadas, onde será diagramada, revisada e aprovada pelo autor. 

 

1. 2. 2  Diagramação/Ilustração 

A diagramação consiste em distribuir uniformemente numa página texto e imagens, 

ilustrações, infográficos, que podem ser adquiridos nos bancos de imagens e normalmente 

relacionam-se com o conteúdo apresentado. Tudo isso seguindo um layout pré-definido 

(página-mestra). 

 

1. 2. 3  Revisão/Correção 

A revisão cuida das correções de digitação, ortografia, gramática, concordância e 

adequação ao Acordo Ortográfico vigente.  

 

Elaboração de 
conteúdo 

Diagramação/ 
Ilustração 

Revisão/
Correção 

Pré-Impressão 
Produção

(Impressão  + 
Acabamento)

Distribuição 

1º 2º 3º 

4º 5º 6º 
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1. 2. 4  Pré-Impressão 

A pré-impressão consiste em processos realizados para a conversão dos arquivos em 

matriz de impressão. Ela deve levar em conta o tamanho do impresso, padrão de cor e o 

formato da folha e dependendo do produto quantas páginas serão aproveitadas na folha. A 

partir daí os arquivos são transferidos para uma processadora de chapas (Compute to Plate). 

Esse processo permite a transferência dessas informações para uma chapa metálica (alumínio) 

através de um laser que sensibiliza a chapa, através de um sistema de gravação denominado 

CTP. Essa chapa depois é revelada e já está pronta para ser impressa. Normalmente é gerada 

uma chapa para cada cor da escala CMYK (cyan, magenta, yellow e black), além da Bicromia 

(2 cores) e Monocromia (1 cor). 

 

1. 2. 5  Impressão 

O processo de impressão pode ser feito em máquinas offset planas, alimentadas por 

folhas, normalmente em tiragens médias ou pequenas; ou em máquinas offset rotativas, 

alimentadas por bobinas, utilizadas em grandes tiragens. 

O processo de impressão offset é indireto, ou seja, o suporte não entra em contato com 

a matriz (chapas metálicas). Neste caso, a imagem é transferida para um cilindro de borracha 

(blanqueta), que serve de intermediário entre a matriz e o substrato (papel). 

A chapa é colocada na máquina offset e cada unidade de impressão corresponde a uma 

cor da escala CMYK, podendo haver equipamentos com até 8 cores (impressão frente e verso 

simultâneas), além de uma cor especial (pantone) e um enobrecimento (verniz).  

Para que a imagem seja transferida para o papel, a matriz é umedecida pelos rolos do 

sistema de molhagem, a seguir pelos rolos entintadores. Na sequência, a matriz entra em 

contato com o cilindro de borracha, que recebe a imagem e a transfere para o papel, 

realizando assim a impressão. 

Pelo desenho esquemático abaixo é possível observar como e por onde o papel 

caminha dentro da máquina para sua impressão. 
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Figura 2 – Fluxo do papel dentro da máquina impressora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CAPARROZ, 2011. 

 

1. 2. 6  Acabamento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ABRO, 2011. 

 
A última etapa do processo gráfico é o acabamento do material impresso, que pode 

variar segundo suas características. Enquanto um livro de literatura geralmente é costurado e 

colado, uma apostila pode ser espiralada ou grampeada, porém a finalização depende de 

vários aspectos, como por exemplo, seu número de páginas, o tipo de capa e também sua 

finalidade: resistência, durabilidade etc. 

Para livros e apostilas com elevado número de páginas, após a impressão, o papel 

segue para a dobra, onde é dividido em cadernos, respeitando sempre a sequência de páginas. 

Em seguida é encaminhado para a alceadeira, equipamento que sobrepõe os cadernos uns 

sobre os outros. Posteriormente é enviado para o corte (guilhotina) que ajusta o material em 

Figura 3 – Wire-o. Figura 4 – Acabamento espiral. 
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seu formato adequado e logo após recebe seu acabamento final, picote e colocação de espirais 

(arame galvanizado ou espiral plástico).  

 

1. 2. 7  Acabamentos de Impressos 

Figura 5 – Tipos de Acabamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ABRO, 2011. 
 

Encadernação é a técnica de juntar, de várias maneiras, as páginas que compõem um 

volume. 

Existem muitas maneiras de apresentar um livro encadernado e todas contribuem para 

lhe dar características especiais. Todas, porém, prescindindo do material para encadernar e da 

decoração em si, podem ser brochados, cartonados e encadernados à mão. 

Os tipos de acabamentos são: 

 

• A brochura 

A brochura apresenta-se como um conjunto de cadernos costurados, com uma simples 

capa de cartão ou papel reforçado colada no dorso. Essa capa pode ser refilada junto com o 

miolo do livro ou sobressair do formato das suas páginas, formando saliências trilaterais 

denominadas seixas. 

As fases operacionais na execução da brochura são o corte (necessário para separar os 

vários cadernos ou partes impressas na mesma folha), a dobradura, aplicação de possíveis 

encartes sanfonados (por exemplo, tabelas com abas laterais cujo formato aberto é maior do 

que o formato da página), colecionamento, alinhamento e costura dos cadernos, sua 

prensagem, colocação da capa e refile trilateral. 
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Figura 6 – Brochura. 
 

 

 

 

 

 
Fonte: TIPOS DE ACABAMENTOS, 2011. 

 

• Acabamento para revistas 

No acabamento de revistas, as operações de costura e colagem são substituídas pela 

grampeação. 

Dependendo das características e da finalidade do impresso, a grampeação pode ser 

feita com grampos metálicos, atravessando a lombada da capa e dos cadernos e fechando na 

dobra central do impresso. 

A capa, geralmente de papel mais encorpado, e as folhas do miolo, juntas em um único 

caderno, dão origem ao nome lombada canoa ou grampeação a cavalo, acabamento que 

caracteriza a produção da maioria das revistas. 

 
 
            Figura 7 – Lombada canoa.     Figura 8 – Tipos de grampo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ABRO, 2011. 
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• Encartes 

Os encartes são peças publicitárias ou promocionais, encasadas ou encartadas junto 

com o miolo de revistas e, em casos excepcionais, de livros. 

Na linha de encadernação, os encartes são inseridos soltos ou presos, com as páginas 

do miolo. 

Para que possam ser grampeados, precisam ter pelo menos duas páginas ou uma 

página com um flap, espécie de orelha ou aba necessária para prender os encartes na lombada. 

 

• Acabamento mecânico 

Sua confecção se dá por meio de máquinas ou aparelhos especiais que perfuram, com 

furos redondos ou retangulares, os cadernos ou as folhas avulsas e as juntam, aplicando no 

dorso da encadernação espirais de fios metálicos (na sua maior parte com revestimento 

plástico) ou uma vasta gama de dispositivos de material plástico, geralmente de PVC, com 

várias opções de cor. 

Uma das vantagens da encadernação mecânica é a facilidade de substituição das folhas 

da publicação, permitindo fazer atualizações frequentes com baixo custo. 

Na encadernação mecânica, as folhas são perfuradas com uma série de furos 

circulares, quadrados ou retangulares, feitos com brocas e punções através de folhas, próximo 

da borda da lombada. As folhas são alceadas em ordem numérica e refiladas nos quatro lados, 

antes da perfuração. O tamanho da obra determina se o método de encadernação será manual 

ou mecanizado. 

 

1. 2. 8  Distribuição 

 

Toda a produção de apostilas segue um fluxo baseado na seqüência didática e também 

na formação dos conjuntos de cadernos. Denominamos conjunto pois as matérias estão 

distribuídas em mais de um caderno, além do que há também guias, tabela periódica e outros 

informativos para o aluno. O material é agregado desta forma para facilitar tanto internamente 

como quando chegar ao consumidor final: o aluno e o professor. 
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1. 3  Gargalos e restrições 

 

Todo processo produtivo possui dentro do seu fluxo de produção alguma atividade que 

limita ou restringe o sistema, ou seja, as atividades não seguem o mesmo ritmo. Em algum 

momento do processo existe um ou mais gargalos. 

Para KRAJEWSKI e  RITZMAN (2004, p. 143) em “um gargalo é uma operação que 

possui a menor capacidade efetiva (produção máxima que um processo ou uma empresa pode 

manter economicamente sob condições normais) de qualquer operação no processo e, 

portanto, limita a produção do sistema. A verdadeira expansão da capacidade de um processo 

ocorre somente quando a capacidade do gargalo é aumentada. 

A capacidade do gargalo pode ser ampliada a longo prazo através de investimentos em 

novos equipamentos, expansão das instalações, aumento do número de turnos ou no número 

de dias de trabalho de 5 para 6 dias semanais, por exemplo. Ou mesmo através da 

reengenharia do processo. 

No entanto, as ampliações de capacidade a longo prazo não constituem a única 

maneira de melhorar os gargalos. A curto prazo, é possível obter resultados através de horas-

extras, contratação temporária ou terceirização durante alguns picos do processo. 

Ainda segundo KRAJEWSKI e RITZMAN (2004, p. 144) em “a chave de uma boa 

administração consiste em monitorar cuidadosamente a programação a curto prazo, mantendo 

os gargalos em operação tanto quanto possível, minimizando o tempo gasto 

improdutivamente para ajustes e preparação. Maximizar o número de unidades processadas 

por lote significa que haverá menos preparações por ano e, portanto, menos tempo total 

perdido para preparações”. 

De acordo com a Teoria das Restrições, os gargalos são programados para maximizar 

sua produção de produtos e cumprir os prazos de entrega. 

A Teoria das Restrições, também denominada de TOC (Theory of Constraints) é um 

desenvolvimento relativamente recente no aspecto prático da tomada de diversas decisões 

organizacionais nas quais existem restrições. A TOC foi inicialmente descrita pelo Dr. 

Eliyahu Goldratt em seu livro, A Meta . 

Uma restrição é qualquer coisa numa empresa que a impede ou limita seu movimento 

em direção aos seus objetivos. É claro que a aplicação da TOC requer uma apropriada 

definição dos objetivos a serem atingidos. Para a maior parte das empresas, o objetivo 

principal é o lucro presente e sua sustentabilidade no futuro. Existem dois tipos básicos de 

restrições: físicas e não-físicas. As restrições físicas na maior parte das vezes estão 
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relacionadas a recursos: máquinas, equipamentos, veículos, instalações, sistemas etc. As 

restrições não-físicas podem ser a demanda por um produto, um procedimento corporativo ou 

mesmo um paradigma mental no encaminhamento de um problema. 

 

1.3.1 Aplicação e Implementação 

A TOC é baseada em princípios lógicos que podem ajudar a identificar e resolver os 

“gargalos”, ou restrições, que limitam a performance e dificultam o alcance das metas nas 

empresas. Em seu livro, Goldratt afirma que é a restrição que determina o desempenho global 

de uma empresa. Por isso, a Teoria das Restrições é baseada na identificação do ponto fraco e 

em focalizar os esforços de todos os demais elementos da organização em função desta 

recuperação.  

O planejamento do fluxo de produção deve ser desenvolvido tendo como foco as 

restrições físicas existentes no processo produtivo, o que permite a redução do inventário sem 

perda do ganho ou aumento de despesas operacionais. A técnica da combinação da produção 

denominada tambor-pulmão-corda que forma um ritmo a toda linha de produção. 

O tambor principal recurso restritivo, dita o ritmo da produção. O pulmão, os estoques 

temporários colocados estrategicamente para o abastecimento ser contínuo.  

A corda obriga os demais componentes do sistema a manter o ritmo determinado pelo 

tambor Segundo Goldratt, na TOC a palavra chave deixa de ser gargalo e passa a ser restrição, 

a qual é definida como qualquer coisa que limita o sistema na busca do atingimento de sua 

meta. 

 

São quatro os passos para aplicação da TOC: 

 

1) Identificar a restrição do sistema 

Numa empresa industrial, a restrição pode ser o tempo disponível ou a capacidade de 

uma máquina, de um departamento ou de uma estação de trabalho. Para empresas de serviços 

ou de alta tecnologia, a restrição pode ser o tempo disponível dos funcionários mais 

capacitados. 
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2)  Explorar ao máximo a restrição do sistema 

“Depois de identificado o elo mais fraco, deve-se reforçá-lo para que sua capacidade 

seja aproveitada ao máximo. Isto pode ser feito ou providenciando mais daquilo que está 

faltando ou usando melhor o que está disponível.” 

 

3)  Subordinar todo o resto à política de exploração da restrição 

“A decisão de explorar o elo mais fraco ao máximo de sua capacidade deve ser 

apoiada pela forma como os outros elos são administrados, caso contrário, a exploração não 

acontecerá.” 

Isso implica duas coisas: 

– Todos os recursos não-restritivos devem ser administrados de forma que garantam a 

exploração da restrição. 

– Devem-se administrar todos os recursos não-restritivos de uma forma que assegure 

que eles não façam mais do que requerido pela restrição.” 

 

4)  Elevar a restrição do sistema 

“Reforçar o elo mais fraco pode ser feito mediante aumento de capacidade 

(contratando mais pessoas, abrindo um novo turno de trabalho ou adquirindo mais 

equipamentos), se houver restrição de capacidade, ou investindo em campanhas de marketing, 

se a restrição estiver no mercado. Estas ações elevam o desempenho da restrição e, portanto, 

do sistema como um todo. 

Voltar ao primeiro passo, evitando que a inércia das políticas atuais se torne uma 

restrição: “Quando um elo mais fraco é constantemente reforçado, pode-se chegar ao ponto no 

qual ele deixa de ser o elo mais fraco do sistema. Isto quer dizer que a restrição mudou de 

lugar e um novo elo mais fraco necessita ser identificado. Quando a restrição muda de lugar, é 

necessária uma reorientação de toda a empresa.” 

Existem alguns softwares capazes de auxiliar em modelos de gestão como a TOC. Em 

alguns casos, quando se tem muitas linhas de produção na mesma empresa, ou quando se trata 

de um ambiente de multiprojetos, torna-se muito difícil ou até mesmo impossível administrar 

todo o sistema manualmente.  

Para Fernando Bernardi de Souza, professor da Universidade Estadual Paulista 

(Unesp) “devido ao fato de estes sistemas incorporarem conhecimentos muito especializados 

e atualizados, geralmente não encontrados em sistemas integrados de gestão empresarial, e de 
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já terem sido testados e validados em mais de uma aplicação real, um investimento assim 

pode, ser encarado como uma necessidade, especialmente em projetos de grande escala”. 

Além disso, em projetos maiores, que envolvem transformações mais profundas de 

toda a empresa, ter o apoio de uma consultoria especializada nos métodos TOC para gerenciar 

a mudança pode ajudar bastante ou mesmo ser fundamental. “Devemos lembrar que fazer uso 

da TOC envolve quebrar certos paradigmas e um adequado processo de gestão da mudança se 

faz necessário”, conclui Bernardi. 

 

1. 4  Equipamentos de Encadernação e Perfuração 

 

1.4.1 JBI EX610  
 

Figura 9 – Máquina perfuradora EX610. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: JBI..., 2011. 

 

A EX610 pode perfurar 150 mil folhas A4 (80 g) por hora. 

A EX610 é a mais flexível e permite trabalhar com qualquer tipos de ferramenta.  

Este modelo pode também ser adaptado para trabalhar em módulo DUPLEX 

perfurando capa dura de até 2,5 mm. 
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Figura 10 – Orçamento máquina perfuradora EX 610 
 

COD. Descrição 
Preço Preço 
1 und 2 und 

     

  
EX 610  Máquina automática de 
Perfurar R$ 146.750,00 R$ 132.750,00 

  FERRAMENTA 3:1 QD R$ 11.141,00 R$ 10.500,00 
  FERRAMENTA 2:1 QD R$ 10.637,00 R$ 10.100,00 

  
FERRAMENTA OVAL passo 
6.35mm furo 4X5mm R$ 16.527,00 R$ 15.350,00 

Fonte: JBI..., 2011. 
 

1.4. 2  KUGLER ProPunch 36 / 50 

 

As perfuradoras Kugler trabalham em espaços pequenos e são operadas por apenas 

uma pessoa.  

Apresenta alimentador “non-stop” e com controle de qualidade do material. Um 

mecanismo especial garante a sequência de entrada de material ilustardo ou numerado. O 

alinhamento preciso do material antes da perfuração garante alta qualidade do trabalho.  

A troca das matrizes de perfuração é rápida e requer pouca intervenção . 

Características:  

-  Novo design ergonômico   

-  Baixa manutenção  

-  Alta eficiência 

-  Fácil operação 

- Adaptação rápida a outros formatos   

- Capacidade aumentada   

- Concepção moderna de acionamento do motor com regulagem de frequência  
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Figura 11 – Máquina perfuradora KUGLER Pro Punch. 
-  

-  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: KUGLER..., 2011. 
 

Dados técnicos :    

Kugler Pro Punch 36  

- Formato de máximo 360 mm 

- Espessura de até 3 mm (1/8")  

- Velocidade de 100 – 150 ciclos por minuto  

- Dimensões:  2,60 x 1,30 m  

- Peso:  1150 / 1600 kg   

 

Kugler Pro Punch 50 

- Formato de máximo 500 mm 

- Espessura de até 3 mm (1/8")  

- Velocidade de 100 – 150 ciclos por minuto  

- Dimensões:  2,60 x 1,30 m  

- Peso:  1580 / 2300 kg   
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Figura 12 – Orçamento máquina perfuradora KUGLER Pro Punch. 
 

COD. Qtd. Descrição Preço 
und 

         
  1 KUGLER Pro Punch 36 / 50 R$ 419.369,40 
  - Dispositivos para segurar matrizes cortadoras R$ 16.193,52 
  - Trilho para matrizes cortadoras R$ 1.234,44 
  - Eixo regulador para matrizes cortadoras R$ 30.844,80 

- Dispositivo para soltar ar, inclui compressor  R$ 8.482,32 
- Alimentação folha a folha, incl. compressor. 80 ciclos / min R$ 28.531,44 
- Empilhadora p/ ProPunch 36 e 50 (incl. cabo de ligação) R$ 162.706,32 
- Matriz p/ espiral passo 6mm, furo oval 4,5mm x 3,6mm R$ 19.344,96 
- Matriz p/ espiral passo 8mm, furo redondo ø=5,5mm R$ 13.466,52 
- Matriz p/ RW passo 3:1, furo 4 x 4mm ou 4,5 x 4,5mm R$ 18.609,48 
- Matriz p/ RW passo 2:1, furo retangular 5,5 x 3,5mm R$ 17.691,48 
- Matriz p/ RW passo 2:1, furo 6 x 6mm ou 6,5 x 6,5mm R$ 18.242,28 

Fonte: KUGLER..., 2011. 
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2  DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

2  Gráfica Editora Guteplan 

 

O estudo foi realizado na Gráfica Editora Guteplan Ltda., Endereço Alameda Itajubá, 

2586 – bairro Joapiranga, na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, CNPJ 

43.719.855/0001 – 80, Inscrição Estadual 708.037.814.116, Inscrição Municipal 6758-00. A 

empresa segue o ramo de editoração gráfica, com 4 (quatro filiais), um quadro de 119 

funcionários sendo que no espaço fabril esse número é de 62 funcionários. 

A empresa foi criada há cerca de 40 anos junto com a criação do Curso Etapa para a 

confecção das apostilas e demais materiais que são adotados em um curso preparatório para 

vestibulares. Acompanhando o crescimento do curso e a criação do Colégio no ano de 1982 

fez com que a Gráfica acompanhasse esse desenvolvimento e posteriormente com a inclusão 

das escolas parceiras com o Sistema Didático Etapa fazendo-se necessária à ampliação do 

parque gráfico.  

Nos últimos 17 anos a Gráfica construiu um moderno parque na cidade de Valinhos, 

cerca de 82 km de São Paulo, e desde então vem atendendo o próprio grupo e as escolas 

parceiras, trabalhando de forma exclusiva. 

Dos produtos, o principal deles são as apostilas que iniciam desde o Infantil, passando 

pelo Ensino Fundamental e chegando ao Ensino Médio, passando por todas as séries. Além 

das apostilas também há confecção de livros (todos voltados para Vestibulares) e todo 

material de propaganda do Curso e Colégio (Marketing), além de provas e resoluções de 

vestibulares. 

 

2.1  Missão, Visão e Valores 

 

Sua missão é ser uma gráfica ágil e inovadora, focada para o cliente interno e escolas 

conveniadas, atuando de forma sustentável, valorizando colaboradores, sócios, fornecedores e 

a sociedade. 

O seu objetivo é apresentar o melhor material didático no mercado e para acompanhar 

essa premissa a Gráfica segue rigorosamente os padrões de qualidade para atender essa 

necessidade.  

Os valores que norteiam a Gráfica Editora Guteplan estão pautados pelo compromisso 

com a ética, transparência e simplicidade nas relações. Oferecendo qualidade nos produtos e 



29 
 

serviços, fortalecendo a relação com o cliente, além de desenvolver a organização de forma 

pioneira e empreendedora, além do compromisso com a valorização e qualificação dos 

colaboradores. 

 

2. 2  Ramo de Atuação 

 

Confecção de materiais didáticos (apostilas e livros) para todas as séries desde a 

Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e 2, Ensino Médio e Cursos pré-vestibulares, além 

de livros de literatura. 

 

2.3  Principais produtos ou serviços 

 

• Apostilas para todas as etapas que compõe os ciclos do Ensino Fundamental e Médio; 

• Apostilas complementares: língua estrangeira (inglês e espanhol); 

• Apostilas de Filosofia, Sociologia, Artes e Atualidades; 

• Livros da literatura brasileira; 

• Materiais promocionais: calendários, folders e pastas customizadas para as escolas 

parceiras; 

• Materiais para consumo próprio: impressos, folhas de provas, tíquetes diversos de 

eventos internos entre outros; 

• Jornais para os alunos: edição para alunos do Colégio e do Curso. 

 

2.4  Participação no mercado  

 

A participação do mercado é restrita a um público interno, cerca de 3 mil alunos do 

Colégio e cerca de 7 mil alunos do curso pré-vestibular e que somados aos cerca de 50 mil 

alunos de escolas conveniadas do Sistema ETAPA de ensino.  

 



30 
 

2.5  Área de produção 

O departamento de produção da Gráfica Editora Guteplan é responsável pela linha de 

produção, como podemos observar a seguir na figura 11. 

 
Figura 13 – Fluxograma sintético da área de produção. 
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2.6 Descrição do fluxograma das atividades desenvolvidas na área 

 
2.6.1 Ordens de serviço  
 

No caso das apostilas a Gráfica recebe a Ordem de Serviço gerada pelo setor denominado 

Editora e nesta OS vem descrito o caderno com o número de páginas, tipo de capa e 

quantidade a ser produzida e um exemplar de modelo. Ainda neste documento vem o estoque 

do ano anterior e também a informação para saber se pode ser reaproveitado integralmente ou 

uma parte dele. 

 
2.6.2 Matérias-primas 

 
De posse do número de páginas discriminado na Ordem de Serviço é calculado a 

quantidade de folhas necessárias e que então são retiradas do almoxarifado e levadas para a 

linha de produção. Na primeira etapa, o material é levado para a guilhotina para ser cortado 

nas medidas necessárias para cada tipo de produto. 

As chapas gravadas através do processo CTP ou mesmo convencional também são 

enviadas para a impressão.    

Também são separadas as tintas para a impressão bem como os arames (metálico ou plástico) 

com a cor de acordo com o solicitado.  

 
2.6.3 Impressão 

 

A impressão consiste na colocação das chapas na máquina, do papel já cortado de acordo 

com o produto e que dependendo da determinação das cores é encaminhado para as máquinas 

de duas cores ou quatro cores e que também já vem discriminados na Ordem de Serviço.  

 
2.6.4 Dobra 

 
A Gráfica possui duas dobradeiras similares e que efetuam a dobra atendendo ao número 

de páginas e o formato da apostila. Após o processo de dobra, o material vai sendo colocado 

numa área de estoque intermediário cuja principal função é colocar todos os cadernos que 

compõe a apostila e depois são enviados para a encadernação. 

 



32 
 

2.6.5 Encadernação 

Unidade também conhecida como alceadeira tem a função de montar em uma 

sequência lógica de páginas e matérias (disciplinas) para compor um caderno integral. No 

final desta etapa é feita uma revisão cujo objetivo é evitar a troca de páginas e a ordem dos 

cadernos.  

 
2.6.6 Corte Trilateral 
 

O material que chega nesta unidade tem apenas uma das faces devidamente cortadas, as 

outras três estão demarcadas em função do processo de dobra. Então nesta unidade é realizado 

o corte dessas três faces restantes.  

 

2.6.7 Coladeira 

Dependendo do tipo de material a ser produzido, principalmente no caso de livros, a 

máquina coladeira ao receber o miolo (páginas impressas) é prensada e serrilhada para poder 

receber uma camada de cola e que juntamente com a capa formar o livro. 

 

2.6.8 Costura 

O material,  principalmente os livros, dependendo do número de páginas, antes de receber 

a cola é necessário ser feito uma costura entre os cadernos. Essa costura permite um elevado 

número de páginas bem como a garantia de que não se soltarão. 

 

2.6.9 Perfuração 

O material oriundo da etapa anterior, já devidamente cortado, revisado e com as capas é 

colocado em máquinas perfuradoras, que perfuram o material. 

 

2.6.10 Aramação 

O material da etapa anterior perfurado, pode receber dois tipos de arame: metálico ou 

plástico. O material metálico é inserido através de um mandril formando o espiral de acordo 

com o número de páginas da apostila. O outro processo, plástico, é inserido manualmente, 

porém já vem no tamanho determinado pelo número de páginas. 
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2.6.11 Expedição 

Para finalizar, o produto final passa pelo setor de embalagem, onde são formados pacotes 

de apostilas unidos mediante filmes plásticos (máquina de Shirink), armazenados em caixas e 

distribuídos para as escolas internas e parceiras. 

 

2.7  Os produtos e o processo produtivo 
 
2.7.1 Produtos 
 

A Gráfica abastece o sistema de ensino e produz todos os materiais impressos para uso 

em todas as escolas próprias e conveniadas. As famílias de produtos atualmente produzidas 

são: apostilas, livros, jornais, vestibulares resolvidos, provas, simulados e materiais 

promocionais diversos. 

Os produtos de maior volume são as apostilas que respondem por aproximadamente 

80% do tempo de impressão. Cada apostila em geral compreende um grupo de 5 a 8 diferentes 

disciplinas e inclui conteúdos relativos a um mês de aula. Considerando-se algumas apostilas 

complementares (disciplinas opcionais e revisões), existem até 30 apostilas diferentes 

produzidas ao longo de um ano para uma única série. A empresa produz materiais didáticos 

que abrangem: Educação Infantil (2 anos – Infantil I ao IV); Ensino Fundamental 1 (5 anos); 

Ensino Fundamental 2 (4 anos); Ensino Médio (3 anos) e Cursos Pré-Vestibulares (Extensivo, 

Turmas de Maio, Semi e Intensivo). 

Uma apostila típica, portanto, possui uma estrutura simples de produto que está 

representada na figura 6. Os conteúdos de cada disciplina são produzidos e depois agrupados 

com as capas para a colocação dos espirais. Os mesmos conteúdos das disciplinas formam 

outros produtos que são os exemplares dos professores. Desta forma, a produção precisa 

eventualmente produzir tiragens diferentes para determinados cadernos de uma disciplina 

(que possua previsão para 3 professores) em quantidade superior para outra disciplina que 

tenha apenas um professor previsto, para formar as quantidades necessárias dos cadernos dos 

professores. As tiragens de cada apostila são feitas em função da quantidade de alunos em 

cada série e variam tipicamente entre 1.000 e 10.000 unidades. 
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Figura 14 – Exemplo de estrutura de produto típico da empresa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2  Insumos e fornecedores 

O principal insumo na produção da gráfica são os papéis em diferentes tamanhos, 

gramaturas e acabamentos. A distribuição dos papéis utilizados na produção concentra-se em 

4 tipos: 

• papel offset 63g/m em tamanho 66 x 96 cm (miolo das apostilas) 

• papel offset 75 g/m em tamanho 89 x 117 cm (materiais ensino infantil) 

• papel cartão 250 g/m (capas) 

• papel couché 115 g/m (jornais e outros impressos) 

• demais distribuídos em outros 20 tipos de papel 

 

Além dos papéis, são consumidas tintas no processo de impressão, mas seu custo não 

chega a representar 3% das compras. Outro insumo de pequena representatividade nos custos 

totais são os fios utilizados no acabamento das apostilas (espirais). Os principais fornecedores 

da empresa são fabricantes e distribuidores dos papéis utilizados, dentre os quais se destacam 

as empresas Suzano Papel e Celulose e Votorantim. 

 
2.7.3 Concorrentes 

De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional 

(2010), junto às escolas de todo Brasil, 1,35 milhão de estudantes, de um total de 6,2 milhões 

de alunos das escolas privadas, utiliza materiais pedagógicos produzidos pelos sistemas de 

ensino. Os números são concentrados entre os três maiores: Positivo, Anglo e Pitágoras, 

seguidos por Uno, Objetivo, Dom Bosco e COC.  

Apostila Aluno 

Capas Conteúdo 
Disciplina 1 

Conteúdo 
Disciplina 2 

Conteúdo 
Disciplina 3 Espiral 

Tinta 

Papel Cartão 
250 g/m² 

Tinta 

Papel Cartão 
63 g/m² 

Tinta 

Papel Cartão 
63 g/m² 

Tinta 

Papel Cartão 
63 g/m² 
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Mas o número de sistemas disponíveis no mercado hoje é bem maior, o que tem 

obrigado cada um deles a criar novos diferenciais para conquistar as escolas. Segundo o 

mesmo levantamento da Editora Moderna, há 52 sistemas ativos, dos quais 20 tem presença 

significativa em termos de market share. Segundo o site da Associação Brasileira de 

Tecnologia Educacional, o Objetivo tem 23 escolas próprias e em torno de 750 de parceiros 

(alguns com a logomarca do grupo; o Pitágoras opera com mais de 500 parceiros e o Anglo 

com mais de 600. O Positivo, líder do segmento, tem uma carteira de 2.600 escolas 

conveniadas na esfera privada, com cerca de 540 mil alunos.   

Essa  empresa situa-se entre as 10 maiores do segmento no Brasil. 

 

2.7.4  Clientes 

Os produtos impressos pela empresa estudada destinam-se a mais de 150 escolas 

distribuídas pelo país, mas com grande concentração no Estado de São Paulo. Um total de 

mais de 70.000 alunos utilizam as apostilas impressas na Gráfica em questão. 

Cerca de 10.000 alunos deste total estudam em unidades pertencentes ao mesmo grupo 

empresarial da gráfica estudada, parte nos ensinos infantil, fundamental e médio (1 empresa) e 

outra parte nos cursos pré-vestibulares (outra empresa). Estas duas empresas se destacam, 

portanto como sendo os maiores clientes da gráfica e representando mais de 15% do seu 

faturamento. Os 85% restantes estão distribuídos entre as demais 150 escolas. 

 

2.7.5  Estratégia de produção 

O produto analisado são as apostilas que respondem por cerca de 80% do tempo de 

produção. Por volta do mês de setembro o setor comercial da empresa fornece previsões da 

quantidade de apostilas que serão necessárias para o ano seguinte, baseadas em registros 

históricos. Ao longo de um ano são feitas em torno de 8 distribuições de materiais para as 

escolas parceiras. Em dezembro já são despachados os materiais para uso em março (segundo 

lote), enquanto já se produz o terceiro lote. Somente nesta época as previsões melhoram sua 

acuracia, principalmente devido à conclusão das matrículas (número de estudantes) pelos 

colégios. 

Portanto, observa-se que a estratégia seguida pela empresa para a impressão de 

apostilas é inicialmente uma produção para estoque, baseada em previsões (Make to Stock), 
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mas posteriormente transforma-se em uma produção sob encomenda (Make to Order). As 

etapas do processo produtivo são detalhadas conforme a tabela 1.. 
 

Tabela 1 – Etapas do processo de produção. 
___________________________________________________________________ 

 Etapa       Tempo [meses] 

______________________________________________________________________ 

  Desenvolvimento: Elaboração conteúdo    1 

  Diagramação / Ilustração      1 

  Revisão / Correção      1 

  Pré-Impressão/Impressão e Acabamento    2 

  Distribuição       1 

__________________________________________________________________ 

  Total         6 

__________________________________________________________ 

 

2.7.6  Desenvolvimento de conteúdo  

O processo é feito baseado em pesquisas de conteúdos por parte dos autores, 

levantamentos de sugestões e correções por parte das escolas parceiras (que aderiram ao 

sistema didático), atualizações etc. Todo o conteúdo é passado para uma equipe que avalia o 

teor pedagógico do material. Após a aprovação, esse material precisa da autorização de textos 

de outros autores, bem como de imagens que possam ilustrar todo o conteúdo, além de um 

projeto gráfico atrativo e coerente com a faixa etária do aluno. Após a aprovação dos textos e 

imagens, a apostila vai para a editoração eletrônica, em editoras próprias ou terceirizadas, 

onde será diagramada, revisada e aprovada pelo autor. 

A seguir, na figura 15, temos os recursos de produção da Gráfica Editora Guteplan, 

com suas respectivas capacidades produtivas. 
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Figura 15 – Recursos da produção. 
 
 

Recurso Quantidade/ 
[un] Capacidade Tempo Setup 

[min.] 
N° Ref. no 

Layout  
Guilhotina 
corte MP 2 180 cortes/h 30 1 

Impressora 
monocolor 1 5000 fls./h 30 (p/ chapa) 2 

Impressora 
bicolor 4 4000 fls./h 30 (p/ chapa) 3 

Impressora 
bicolor 1 8500 fls./h 30 (p/ chapa) 3 

Impressora 4 
cores 1 13000 fls./h 30 (p/ chapa) 4 

Virador de 
papel 1 ------ ------- 5 

Dobradeira 
folha inteira 2 25000 fls./h 60 (4 dobras) 6 

Dobradeira ½ 
folha 1 8000 fls./h 30 (4 dobras) 7 

Alceadeira 1 925 cad /h 90 (15 
estações) 8 

Costura 1 4800 cad /h 60 9 

Cola 1 1000  un./h 120 10 

Prensa Livros 1 ------ -------- 11 

Grampeadora 2 1200 un./h 30 12 

Guilhotina 
triple corte 2 360 cortes/h 30 13 

Máquina de 
perfuração 4 700 fls./min = 

42.000 fls./h 30 14 

Máquina de 
espirais 4 240 un./h 30 15 

Espiral plástico 1 120 un./h 30 16 

Mesa de 
embalagem 1 120 pct/h 30 (c/ 10 apost) 17 
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2.7.7  Arranjo físico e capacidades 

 

A figura 16 mostra a planta descrevendo os locais que comportam a gráfica. São 

sinalizados os diversos setores e é identificado o roteiro de produção para o produto principal 

(apostilas). Como se pode observar, a distribuição das máquinas segue um layout por 

processo.  

Figura 16 – Planta do setor produtivo da empresa. 

 

2.7.8  O sistema de planejamento e controle da produção 

A programação de atividades das máquinas se origina nas ordens de produção que são 

emitidas pela Editora, as quais descrevem em detalhes o tipo de material utilizado, quantidade 

de cores, tipo de capa e acabamento, bem como a tiragem a ser impressa. 

Tais ordens são geradas na editora considerando um programa de entregas previsto 

anualmente para que as escolas clientes do sistema de ensino recebam os materiais com uma 

pequena antecedência do inicio de seu uso efetivo em sala de aula. Esta antecedência permite 

a distribuição física dos materiais a partir da gráfica para as escolas, e em seguida a 

distribuição dos materiais pelas escolas aos alunos. 
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As tiragens estabelecidas pela editora embutem produções adicionais que formam um 

“estoque de segurança” cuja função no inicio de cada ano letivo é cobrir eventuais novas 

escolas que passem a utilizar os materiais do sistema de ensino e também os eventuais erros 

de previsão sobre a quantidade de alunos em cada escola.  

Ao longo do ano letivo, esta produção adicional pode ser reduzida tendo em vista a 

efetiva matrícula dos alunos nas escolas parceiras. Ainda assim, quantidades adicionais são 

produzidas, pois existem pequenos movimentos de transferência de alunos dentro do ano 

letivo. Caso o estoque existente não seja suficiente, uma reimpressão de um material já 

impresso naquele ano pode ser necessária, porém isto é evitado devido aos elevados custos de 

setup que seriam diluídos em um pequeno volume de produção. 

 

2.7.9 Programação 

 

Para a distribuição diária das atividades em cada máquina, existe um quadro de 

registro/controle em que uma coluna é atribuída a cada equipamento da gráfica e uma linha é 

atribuída a cada ordem de serviço. Este quadro é utilizado pelo Supervisor de produção para 

atribuição dos trabalhos em cada equipamento, e também para controlar o estágio atual de 

produção de cada ordem. 

Apesar de existirem, não há formalização sobre os roteiros alternativos para cada produto. 

Cabe ao Supervisor de produção a definição de quais equipamentos serão utilizados para cada 

ordem, seguindo regras empíricas tais como:  

• Atribuição é feita priorizando-se as datas de entrega, ou seja, inicia-se o carregamento 

pelas ordens de serviço com data menor de entrega (EDD – Earliest Due Date); 

• Atribuição é feita prioritariamente nas máquinas de maior produtividade (seja na 

preparação, impressão ou acabamento); 

• A impressora de 4 cores é mantida com elevada ocupação, pelo fato de que os 

materiais de maior volume são coloridos; 
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3  O PROBLEMA 

 

A Gráfica Editora Guteplan é uma gráfica não-comercial, que atende aos clientes do 

Colégio e do Curso ETAPA, em São Paulo e em Valinhos, além do Sistema Didático, que 

possui mais de 150 escolas parceiras. A Gráfica recebe um cronograma de produção baseado 

nas datas de entrega do Sistema Didático, pois as apostilas precisam ser expedidas e 

distribuídas com antecedência para as escolas parceiras, localizadas em diversos estados do 

Brasil.  

Além da antecipação dos prazos de entrega por conta da expedição do sistema 

didático, o lead time para a produção das apostilas na Editora vem diminuindo 

consideravelmente em virtude da atualização e inovação dos produtos gráficos. Os autores 

estão atualizando e reescrevendo o conteúdo das apostilas, diminuindo assim os prazos de 

entrega para a Editora. Além dos atrasos no recebimento dos originais, a Editora precisa 

adequar o novo conteúdo a novos projetos gráficos, pesquisas de imagens e solicitação de 

autorizações de texto de outros autores. De acordo com a tabela 1, o tempo ideal para a 

produção de uma apostila é de aproximadamente 6 meses. No entanto, algumas chegam à 

Gráfica há menos de 2 semanas da entrega, ocasionando ajustes constantes de programação e 

muitas vezes, os atrasos são inevitáveis. Além das atualizações de conteúdo, que são feitas de 

forma progressiva, estima-se para o ano de 2012 um crescimento de 10%, aproximadamente 

1.197.194 só de apostilas aramadas.  
Figura 17 – Gráfico da produção de Apostilas em 2011. 

 

 

Fonte: Tabela de apostilas aramadas 2011 (Anexo A). 
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Na tabela 2 podemos observar a tiragem total de apostilas aramadas pelo número de 

páginas e consequentemente o número de passadas necessárias para a perfuração. Como a 

máquina perfuradora só perfura 30 páginas por passada, para perfurar uma apostila de 460 

páginas, o operador precisa passá-la 15 vezes na máquina perfuradora.  

 
Tabela 2 – Impressão de apostilas com espiral em 2011. 

 

 
Quantidade de 

Páginas Tiragem 
Número de 

Passadas (por 
apostila) 

Total de 
Passadas 

  

  
0 - 64 127.214 2 254.428 

  

  
65 - 96 226.932 3 680.796 

  

  
97 - 152 116.796 5 583.980 

  

  
153 - 200 93.600 7 655.200 

  

  
201 - 256 257.898 9 2.321.082 

  

  
257 - 360 195.868 12 2.350.416 

  

  
361 - 460 70.050 15 1.050.750 

  

 Totais Gerais: 1.088.358 7.896.652 

Fonte: Tabela de apostilas aramadas 2011 (Anexo A). 
 
 

Tabela 3 – Cálculo de horas trabalhadas por ano 
 

Dias trabalhados/ ano Horas trabalhadas/ dia Horas trabalhadas/ ano 

239 6 1434 

 
 

Baseado no ano de 2011 e seus 365 dias, sendo que 105 dias equivalem a fins de 

semana, 9 feriados e 12 dias de pagamento (pessoal tem metade da jornada), totalizando 239 

dias trabalhados. 

Sobre as 9 horas trabalhadas por dia com intervalo de 1 hora para almoço e mais o 

tempo médio de 1 hora para a troca de material e as paradas por problemas operacionais 

(setup), concluímos que 6 horas são de efeito contínuo de trabalho.  
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3.1  Produção 

 

Da tabela de Impressão de Apostilas com Espiral em 2011, temos: 

 
Tabela 4 – Produção diária. 

 

Nº de passadas Nº de dias trabalhados Total/dia 

7.896.652 239 33.040 

      
 

 

 
Tabela 5 – Produção diária por máquina. 

 

   Capacidade Produtiva das Máquinas Perfuradoras   
     

   7.896.652   =   33.040 passadas por dia   

   239 dias de trabalho/ano     
         

   33.040   =   5.506 passadas por hora   

  
6 horas efetivas de 

trabalho/diário     
         

   5.506   =   1.377 passadas/máquina   

   4 máquinas     
         

  
  

  
 

∴ 1.377 passadas x 30 folhas (por passada)   =  41.300 folhas/hora/máquina   

Os cálculos acima representados são teóricos, ou seja, não levamos em consideração  

paradas programadas, manutenção das máquinas e outros tipos de paradas. Quando 
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comparados ao valor medido através de apontamento de produção, chegamos no número de 

700 folhas/minuto e que representarão 42.000 folhas/hora, aproximadamente. 

Ao analisarmos o incremento de produção da ordem de aproximadamente 10%, 

necessitaríamos de uma capacidade para 45.430 folhas/hora.  

Na tabela 6, temos uma análise detalhada da necessidade de produção para 2012. 

Tabela 6 – Análise detalhada do problema. 
 

  
Demanda de Produção para 2012 

  

     

  

33.040 passadas/dia/4 máquinas x 30 
folhas/passada   =   991.200 folhas/dia 

  

  

10% acréscimo em 2012               
( 33.040 + 10% )   =   36.344 passadas/dia 

  

  
36.344 x 30 folhas/passada   =   1.090.320 folhas/dia 

  

  
Diferença de 99.120 folhas 

  

           

 

De acordo com os dados da tabela, precisamos atingir uma produtividade de 

aproximadamente 99.120 folhas/dia para atender a demanda de 2012. 
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4  ANÁLISE DO PROBLEMA 

 

Ao analisarmos a capacidade das máquinas de perfuração atuais (vide cálculos no 

Capítulo 3), foi possível  concluir que elas operaram com capacidade máxima ao longo de 

todo o ano de 2011. Além dos atrasos, que muitas vezes são inevitáveis, há também uma 

sobrecarga de trabalho para os funcionários do Acabamento e uma demanda de produção para 

2012 de aproximadamente 10% a mais da produção atual, ou seja, 99.120 folhas/dia. Diante 

desse quadro, analisamos a seguir algumas propostas para a solução do problema. 

 

Proposta A:  Análise da aquisição de mais 1 máquina perfuradora manual e contratação de 1 

operador  

O equipamento sugerido é uma máquina perfuradora manual com capacidade  para 

perfurar 41.300 fls/hora, conforme citado no capítulo 1 e um operador. 

• Capacidade atual (4 máquinas) = 165.200 folhas/hora 

• Capacidade diária = 165.200 folhas/hora x 6 horas de trabalho (menos 1h de 

almoço e 1h de paradas e acertos de máquina) = 991.200 folhas/dia 

• Capacidade sugerida (5 máquinas) = 206.500 folhas/hora x 6 horas de 

trabalho 

• Capacidade sugerida = 1.239.000 folhas/dia 

De acordo com os cálculos de capacidade do capítulo 3, a demanda de produção para 

2012 precisa de uma capacidade produtiva em torno de 1.090.320 folhas/dia. Com essa 

proposta, a demanda de 2012 seria atendida e teria uma folga de produção de 

aproximadamente 148.680 folhas/dia. 

 

Proposta B:  Análise do aumento do número de horas trabalhadas para atender a demanda 

• 6 horas diárias________991.200 folhas (atual) 

•  X__________________1.090.320 folhas (futura) 

• 991.200 X = 6.541.920 

• X = 7 horas  
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Ou seja: aproximadamente 5 horas-extras semanais para atingir apenas a demanda 

futura, caso haja mais algum incremento de produção, esse número aumenta 

proporcionalmente. Essa proposta além de causar mais custos para a empresa, não apenas com 

mão-de-obra, mas também com o aumento na manutenção das máquinas, além de outros 

custos indiretos, é uma medida paliativa, que resolve um problema emergencial e provoca 

outros, como perda da qualidade do serviço, perda da produtividade, etc. 

 

Proposta C: Análise da aquisição de 1 máquina perfuradora automatizada substituindo 4 

máquinas perfuradoras manuais 

O equipamento sugerido é uma 1 máquina perfuradora com capacidade para perfurar 

150.000 folhas/hora, conforme citado no capítulo 1 e 1 operador. 

• Capacidade atual (4 máquinas) = 165.200 folhas/hora 

• Capacidade diária = 165.200 folhas/hora x 6 horas = 991.200 folhas/dia 

• Capacidade sugerida (1 máquina automatizada) = 150.000 folhas/hora x 8 

horas de trabalho (menos 1h de paradas e acertos de máquina) = 1.200.000 

folhas/dia 

De acordo com a proposta C, podemos verificar que a capacidade produtiva foi 

atingida, pois segundo os cálculos do capítulo 3 a demanda para 2012 é de 1.090.320 

folhas/dia. Nessa proposta, consideramos 8 horas de trabalho efetivo, desprezando 1 hora de 

almoço, pois o equipamento é automatizado, bastando alimentar a pilha e o equipamento 

trabalha durante a parada para o almoço. Além disso, existe revezamento de almoço no setor 

de Acabamento, caso haja necessidade de realimentar a pilha, outros operadores podem fazê-

lo. Pelo fato de ser automatizado, existe uma redução das perdas, pois a perfuração segue 

linear ao longo de toda a tiragem, diferentemente das máquinas manuais que apresentam 

variação no furo. 
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5  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

Proposta C: Análise da aquisição de 1 máquina perfuradora automatizada substituindo 4 

máquinas perfuradoras manuais 

O equipamento sugerido é uma 1 máquina perfuradora com capacidade para perfurar 

150.000 folhas/hora, conforme citado no capítulo 1 e 1 operador. 

De acordo com os cálculos de capacidade do capítulo 3, a demanda de produção para 

2012 precisa de uma capacidade produtiva em torno de 1.090.332 folhas/dia.  

Com a aquisição do equipamento automatizado temos a seguinte situação: 

• Capacidade sugerida (1 máquina automatizada) = 150.000 folhas/hora x 8 

horas de trabalho (menos 1h de paradas e acertos de máquina) = 1.200.000 

folhas/dia 

Custos de Aquisição: 

• 1 operador = R$ 950.40 x 2  (Encargos Sociais) = R$ 1.901,00 

• Menos 3 operadores x R$ 1.901,00 (custo de 1 operador) = R$ 5.703,00 

• Equipamento proposto EX 610 – Máquina de perfurar automática da James 

Burn Internacional = R$ 146.750,00. 

 

Segundo o cálculo de Retorno do Investimento, temos: 

 

Custo do equipamento 

R$ 146.750,00. =  26 meses (Tempo do retorno) 

Custo de 3 operadores 

R$ 5. 703,00 
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De acordo com os cálculos realizados, a Gráfica teria o retorno desse investimento em 

aproximadamente 26 meses. Apresentaremos essa proposta para a diretoria da empresa, onde 

serão analisados todos os aspectos envolvidos na implantação de um sistema de perfuração 

automatizado. Além do aspecto econômico-financeiro, deve-se levar em consideração outros 

aspectos ao adquirir um equipamento automatizado, tais como aumento da produtividade, 

eficiência e melhora na qualidade da perfuração, conforme descrevemos a seguir: 

 

1.) questões ergonômicas: as máquinas atuais exigem que os operadores trabalhem de pé 

e façam movimentos repetitivos com os braços e também com as pernas para acionar o 

pedal  que irá picotar. O equipamento sugerido é totalmente digital, facilitando a 

movimentação constante dos braços e pernas do operador, que precisa apenas 

alimentar a pilha de perfuração. 

 

2.) produtividade: nos cálculos adotados encontramos uma média de produção, mas que 

varia em função do operador. A variação ocorre no número de folhas retiradas para 

perfuração de cada operação, lembrando que só é possível perfurar 30 folhas por 

passada; 

 

3.) qualidade: embora as máquinas tenham limitadores para adequar a distância entre a 

borda e a região dos furos, há uma variação da qualidade (linearidade) em função do 

operador. O novo equipamento permite o ajuste de perfuração e ele se mantém durante 

a perfuração de todo o material, evitando assim a variação da linearidade do furo. 
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CONCLUSÃO 
 
 

Ao levantarmos a produção de apostilas nos últimos anos, em especial no ano de 2011, 

em que ocorreram diversas alterações na composição dos materiais didáticos, com mudanças 

de ordem pedagógica e aliado ao bom momento em que passam as editoras de materiais 

didáticos, observamos um incremento de produção previsto para os próximos anos que nos 

fez estudar as áreas que podem se transformar em gargalos em pouco tempo. Dentro deste 

estudo notamos que a área de acabamento da Gráfica Editora Guteplan carece de melhorias no 

que concerne à produção e qualidade. 

Para o ano de 2012 já tivemos um incremento de 10% na produção dos materiais e ao 

estudarmos o setor de acabamento nos deparamos com os problemas da área de perfuração. O 

processo atual é quase artesanal, como podemos observar no desenvolvimento desse estudo e 

a proposta para a aquisição de uma máquina moderna implica além do aumento da  

capacidade produtiva, resolver problemas de qualidade, exposição dos operadores a esforços 

repetitivos.  

A proposta apresentada prevê o retorno do investimento em aproximadamente 2 anos e 

também a opção de aumentar a capacidade produtiva da máquina, sem a necessidade de 

ampliar o quadro de colaboradores atual. Além desses ganhos diretos, existem os ganhos 

indiretos, pois há uma redução no desperdício de materiais, uma vez que o equipamento 

mantém constante a lineatura de perfuração ao longo de toda tiragem. 

Apresentaremos esse estudo para a gerência da Gráfica para subsidiá-lo no trabalho 

interno de modernização da área de acabamento, sugerindo também um estudo no processo 

posterior à perfuração, aramação, que é praticamente artesanal, podendo vir a se tornar um 

gargalo de produção. Além disso, a modernização do setor de acabamento promove melhorias 

internas e tecnicamente se nivela às gráficas editoriais de grande porte e caso haja uma 

demanda maior, como por exemplo, uma concorrência pública, a empresa teria maiores 

chances de participar. Segundo as pesquisas feitas no capítulo 1, os sistemas de ensino vem 

crescendo consideravelmente e algumas escolas públicas já estão adotando o material 

apostilado, devido sua estrutura Aula a Aula facilitar ao aluno e ao professor o 

desenvolvimento do conteúdo didático. 
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ANEXO A – TABELA DE APOSTILAS ARAMADAS 2011 

 

 


