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RESUMO 

A empresa escolhida para nosso trabalho é a Elanders Brazil, uma 

multinacional Sueca que montou seu parque gráfico na cidade de Diadema/SP - 

Brasil. Os problemas principais analisado foram o custo gerado pelo incorreto 

aproveitamento do papel e as horas extras excedentes decorrentes da falta de 

matéria prima, falta de programação, falta de controle na ocupação de máquina, 

entre outros.   Abordando também pontos de desperdícios gerados como 

conseqüência de um fluxo de trabalho não planejado. A solução sugerida foi a 

implantação do PCP – Planejamento e Controle de Produção, toda a dinâmica de 

um PCP e suas ferramentas para organizar, controlar e medir a produção. 

 

Palavras-chave: Incorreto aproveitamento do Papel. Horas Extras. Pontos de 

Desperdícios. Organizar. Controlar. Medir.Produção. 
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ABSTRACT 

The company chosen for our work is Elanders Brazil, a Swedish multinational 

company that has built a printing plant in the city of Diadema / SP - Brazil. The 

problem to be discussed is the cost incurred with the use of bad paper and 

unnecessary extra hours due to lack of raw material, lack of planning, lack of control 

in the occupation of the machine, among others. Also addressing points of waste 

generated as a result of an unplanned workflow. The suggested solution is the 

implementation of the PCP - Production Planning and Control, the whole dynamic of 

a PCP and its tools for organizing, controlling and measuring the production. 

 

Keywords: Bad use of paper, Overtime, Points of Waste, Organizing, Controlling, 

Measuring and Production. 



 7 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 01 – Organização do Grupo.................................................................... 19 

Figura 02 – Países com a Elanders Presente.................................................... 20 

Figura 03 – Desperdício de Papel...................................................................... 23 

Figura 04 - Fluxograma antes do PCP............................................................... 35 

Figura 05 – Fluxograma com o PCP.................................................................. 37 

Foto 01 – Empilhadeira a Gás........................................................................... 22 

Foto 02 – Carrinho Hidráulico............................................................................ 22 

Gráfico 01 – Por porte de Funcionários............................................................. 12 

Gráfico 02 – Quantidade de OS com oportunidade de melhoria....................... 25 

Gráfico 03 – Consumo x Perda.......................................................................... 26 

Gráfico 04 – Valores em R$............................................................................... 27 

Gráfico 05 – Horas Extras dos 05 primeiro meses de 2011.............................. 28 



 8 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Por porte de Funcionários...................................................................... 12 

Tabela 02 - Ordens de Serviços Produzidas......................................................... 25 

Tabela 03 – Consumo em KG................................................................................ 26 

Tabela 04 – Valores em R$...................................................................................  27 

Tabela 05 – Horas Extras dos primeiros 05 meses de 2011................................. 28 

Tabela 06 – Consumo de Papel em KG de Jun/11 á Set/11................................. 41 

Tabela 07 – Comparativo Antes x Depois do Consumo de Papel......................... 42 

Tabela 08 - Valores em R$ do 2º período.............................................................. 42 

Tabela 09 – Valores em R$ Antes x Após PCP..................................................... 43 

Tabela 10 – Horas Extras de Jun/11 à Set/11....................................................... 43 

Tabela 11 – Comparativo Horas Extras................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 
 

SUMARIO 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................... 11 

1.1 Cenário Gráfico Brasileiro................................................................................ 11 

1.2 Gráficas por porte............................................................................................. 11 

1.3 Consumo de papel convertido (papel transformado)....................................... 13 

1.4 O que é o PCP (Planejamento e Controle de Produção)................................ 13 

1.5 Objetivos essenciais de um PCP..................................................................... 16 

1.6 O PCP sobe a visão de Thomaz Caspary........................................................ 17 

2 DESCRIÇÃO DA EMPRESA.............................................................................. 19 

2.1 Elanders no Brasil............................................................................................ 20 

2.2 Equipamentos................................................................................................... 21 

2.3 Cultura Elanders............................................................................................... 21 

3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA........................................................................... 23 

3.1 Ordens de Serviços produzidas....................................................................... 24 

3.2 Papéis Convertido............................................................................................ 25 

3.3 Perdas em Reais.............................................................................................. 27 

3.4 Horas Extras..................................................................................................... 28 

4 ANÁLISE DO PROBLEMA................................................................................. 29 

4.1 Análise do Problema com o Aproveitamento de Papel.................................... 30 

4.2 Análise do problema com as Horas Extras...................................................... 30 

4.2.1 Excesso de hora extra faz mal ao coração................................................... 31 

4.3 Solução para os problema 32 

5 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO.............................................................................. 34 

5.1 Novo Fluxo de Trabalho................................................................................... 34 

5.2 Reserva de Papel / Corte do Papel.................................................................. 38 

5.3 Programação.................................................................................................... 39 

5.4 Sequencia de Acabamento/Expedição............................................................. 40 

5.5 Resultados........................................................................................................ 41 

5.5.1 Comparativo de Papel consumido................................................................. 41 

5.5.2 Comparativo do papel em R$........................................................................ 42 

5.5.3 Comparativo das horas extras....................................................................... 43 

6 CONCLUSÃO..................................................................................................... 45 

REFERÊNCIAS..................................................................................................... 47 



 10 
 

APÊNDICES........................................................................................................... 48 

APÊNDICE A – TRAÇADO DE IMPOSIÇÃO........................................................ 48 

APÊNDICE B – TRAÇADO DE IMPOSIÇÃO 16 PGS.......................................... 49 

APÊNDICE C – TRAÇADO DE IMPOSIÇÃO CAPA+MIOLO............................... 50 

APÊNDICE D – RESERVA DE PAPEL................................................................. 51 

APÊNDICE E – CORTE DE PAPEL...................................................................... 52 

APÊNDICE F – SEQUÊNCIA DE IMPRESSÃO.................................................... 53 

APENDICE G – OCUPAÇÃO DE MÁQUINA  ...................................................... 54 

APENDICE H – SEQUÊNCIA DE ACABAMENTO/EXPEDIÇÃO......................... 55 



11 
 

1 INTRODUÇÃO 

No Brasil segundo pesquisa encomendada pela Abrigraf (Associação 

Brasileira das Indústrias Gráficas) e realizada pelo IEMI – Instituto de Estudos e 

Marketing Industrial existem mais de 20 mil gráficas, das quais aproximadamente 

97% dessas gráficas têm menos de 100 funcionários, ou seja, muitas gráficas ainda 

trabalham de forma “amadora” e os custos de produção são elevados, consumindo 

parte do lucro dessas empresas. Através de um case real vamos demonstrar a 

importância de se ter um departamento de PCP organizado nas gráficas. Mesmo 

sendo ela pequena. Empresários donos de gráfica terão a real dimensão de quanto 

estão perdendo de dinheiro ou na melhor das situações deixando de ganhar com 

administração de suas gráficas de forma incorreta. Planejamento, programação, 

aproveitamento de papel, redução de horas extras, fluxo de trabalho, entregas 

dentro dos prazos prometidos são alguns pontos que veremos durante o nosso 

trabalho. (ABIGRAF, 2009) 

 

1.1 Cenário Gráfico Brasileiro 

Quase 57% das unidades produtivas possuem entre zero e quatro 

funcionários. Outras 19% têm entre cinco e nove empregados. Entre dez e 19 

empregados, são 13% das unidades. Isso significa que apenas 11% das unidades 

gráficas em operação no setor, empregam mais de 19 funcionários (mão de obra 

diretamente empregada e formalmente registrada). Segundo o levantamento do 

IEMI, 2009, somente oito unidades produtivas empregam diretamente mais de 1.000 

funcionários. (ABIGRAF, 2009) 

 

1.2 Gráficas por porte 

As micro e pequenas empresas, consideradas aquelas que têm entre zero e 

19 funcionários, representam 88,7% do contingente empresarial gráfico e por 32,2% 

dos empregos gerados pelo setor. Por ser o grupo de empresas preponderantes no 

parque gráfico, sua evolução no período estudado (de 2005 a 2007) segue a mesma 

tendência de crescimento (6,6%) verificada no número total de empresas gráficas 

ativas. (ABIGRAF, 2009) 
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Tabela 1: Por porte de Funcionários. Gráficas do Brasil por porte de Funcionários 

Por porte de Funcionários  2005 2006 2007₍₂₎ 

Com Zero funcionários 1.402 1.504 1.622 

De 01 a 04 funcionários 9.448 9.668 9.855 

De 05 a 09 funcionários 3.666 3.813 3.930 

De 10 a 19 funcionários 2.371 2.491 2.592 

De 20 a 49 funcionários 1.285 1.386 1.419 

De 50 a 99 funcionários 423 472 477 

De 100 a 249 funcionários 237 247 260 

De 250 a 499 funcionários 96 93 98 

De 500 a 999 funcionários 27 29 34 

Acima de 1.000 funcionários 9 9 8 

Total Brasil ₍₁₎ 18.964 19.712 20.295 

Fonte: RAIS, 2007 IEMI, 2009. Apude Abigraf, 2009 
Nota: (1) Foram consideradas as empresas com zero funcionário. 
(2) Dados de 31/12/2007. 
 
 
   Gráfico 1 – Por porte de Funcionários. % das Gráficas por porte de Funcionários 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Autor: Oseías Wesley Conrado 
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1.3 Consumo de papel convertido (papel transformado) 

A indústria gráfica brasileira converteu nada menos que 6,5 milhões de 

toneladas de papel, no ano de 2008; um volume 4,8% superior ao registrado no ano 

de 2007 e 8,8% ao volume convertido em 2006. Esse montante equivale a mais de 

70% de todo o papel disponível no mercado brasileiro, segundo os dados publicados 

pela Bracelpa (Associação Brasileira de Celulose e Papel), para 2007. 

Considerando-se que o faturamento total estimado neste estudo para o Setor 

Gráfico Nacional, foi de R$ 23,1 bilhões, em 2008, e que o volume de papel 

convertido nesse mesmo ano pelas empresas do segmento foi de 6,5 milhões de 

toneladas, podemos estimar que a receita média de venda, gerada pelas gráficas 

brasileiras, ficou na casa dos R$ 3,55 por quilo de papel. Entretanto, se 

desconsiderarmos os volumes e as receitas referentes à impressão de periódicos 

em papel jornal e embalagens de papelão, essa média sobe para R$ 5,24 por quilo 

de papel convertido. (ABIGRAF, 2009) 

 

1.4  O que é o PCP (Planejamento e Controle de Produção) 

É o departamento que permite a continuidade dos processos produtivos na 

indústria. Controla a atividade de decidir sobre o melhor emprego dos recursos de 

produção, assegurando, assim, a execução do que foi previsto no tempo e 

quantidade certa e com os recursos corretos. Em resumo, o PCP trata dados de 

diversas áreas, transforma-os em informações, suporta à produção para que o 

produto seja entregue na data e quantidade solicitada. 

Podemos dizer que o PCP estará pronto quando forem respondidas as 

seguintes questões: 

O que produzir, quanto produzir, onde produzir, como produzir, quando 

produzir, com o que produzir, com quem produzir. 

A partir da configuração do processo de produção, o PCP pode criar uma carta 

mapa, documento denominado plano mestre de produção (PMP), que é a diretriz de 

produção. 

Trata-se do conjunto de atividades da administração da produção 

relacionadas à alocação eficaz e eficiente dos recursos de produção da organização 

(materiais, máquinas, equipamentos e pessoas) para a produção dos bens e 

serviços demandados pelos clientes. 
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Historicamente, com o desenvolvimento da administração científica, as 

funções de planejamento e controle da produção, antes exercidas de forma empírica 

pelos supervisores de produção, passaram a ser centralizadas em um departamento 

específico da fábrica, usualmente denominado PCP. 

Em geral, o departamento de PCP dedica-se as atividades mais operacionais 

como a programação da produção, controle de estoques (matérias-primas, em 

processo e produtos acabados), emissão e controle de ordens de produção, entre 

outras atividades do dia-a-dia da produção. 

Entretanto, a atividade de planejamento não se limita ao nível operacional. No 

nível tático-estratégico, a gerência de produção toma decisões de médio e longo 

prazo que incluem decisões sobre a aquisição de equipamentos e máquinas, 

contratação de pessoas, administração de materiais e fornecedores, com base em 

previsões atualizadas de demanda.   Este processo de decisão, atualmente 

denominado Planejamento de Operações e Vendas (POV), envolve, além da 

Produção, outras áreas da empresa, especialmente as áreas de Vendas e 

Financeiro. 

Do ponto de vista acadêmico, os conceitos e habilidades necessários para o 

exercício das atividades de PCP são abordados em disciplinas também 

denominadas Planejamento e Controle da Produção. No currículo de uma disciplina 

típica de PCP, destacam-se os seguintes tópicos: 

Previsão da demanda: os métodos estatísticos e subjetivos de previsão de 

demanda auxiliam os gerentes de produção no dimensionamento da produção e dos 

recursos materiais e humanos necessários. A previsão de demanda assume um 

papel ainda mais importante quando a empresa adota uma estratégia de produção 

para estoque. 

Planejamento da capacidade de produção: a partir da previsão de 

demanda de médio e longo prazo e da análise da capacidade instalada, determina-

se a necessidade de adequação (aumento ou redução) da capacidade de produção 

para melhor atender a demanda no médio e longo prazo. 

Planejamento agregado da produção (PAP): visa determinar a estratégia 

de produção mais adequada para a empresa. No plano agregado, estão as decisões 

de volumes de produção e estoque mensais, contratação (ou demissão) de pessoas, 

uso de horas-extras e subcontratação, contratos de fornecimento e serviços 

logísticos. Usualmente, o horizonte de planejamento é anual com revisão mensal 
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dos planos. Neste nível de planejamento, as informações de demanda e 

capacidades são agregadas para viabilizar a análise e tomada de decisão. 

Programação mestra da produção (PMP): trata-se da operacionalização 

dos planos de produção no curto prazo. No programa mestre são analisados e 

direcionados os recursos (máquinas, pessoas, matérias-primas) no tempo certo para 

produzir a quantidade necessária para suprir a demanda de determinado período. 

Nessa etapa, temos uma definição mais precisa dos itens e quantidades de 

produção e estoques, com um grau de detalhamento maior que o utilizado no 

planejamento agregado, incluindo não apenas previsões de demanda, como 

também pedidos firmes e ordens abertas de produção e compras. 

Programação detalhada da produção (PDP): é a operacionalização 

propriamente dita no “chão da fabrica”. Define como a fábrica irá operar no seu dia a 

dia. As atividades que envolvem a programação da produção são: administração de 

materiais, sequenciamento das ordens de produção, emissão e liberação de ordens. 

Administração de materiais: planeja e controla os estoques, defini o 

tamanho dos lotes, a forma de reposição da matéria-prima e os estoques de 

segurança. 

Sequenciamento: é a determinação da sequência de execução das operações de 

produção nas máquinas, visando minimizar atrasos, ociosidades e estoques em 

processo. 

Emissão de ordens: implementa o programa de produção emitindo a 

documentação necessária para o inicio das operações e liberando-a quando os 

recursos estiverem disponíveis. 

Em sistemas de produção repetitiva (alto volume, baixa variedade), a 

programação detalhada é orientada por regras mais simples e visuais como os 

sistemas de produção puxada tipo Kanban. Por outro lado, em empresas de 

produção intermitente (baixo volume, alta variedade), a atividade de programação 

detalhada torna-se mais complexa, dificultando a sincronização das operações para 

redução de custos, atrasos e tempos de fluxo das ordens. Neste ambiente, a 

atividade de programação pode ser apoiada em software específico de programação 

da produção. 

Controle da produção: é a última etapa do PCP e consiste no 

acompanhamento dos processos produtivos a fim de verificar o andamento da 

produção conforme o planejado, ou seja, verificar se o que foi decidido no plano 
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agregado, programa mestre e programação detalhada estão sendo realizado. A 

partir do apontamento da produção (tempos e rendimentos do processo), o PCP 

acumula dados atualizados dos processos para utilização nas decisões futuras. 

 

1.5 Objetivos essenciais de um PCP 

Nas indústrias de pequenos e médios portes, onde varias dezenas de 

pessoas trabalham, não é possível contentar-se com um tipo de planejamento de 

produção informal. O PCP é o principal elemento de coordenação das atividades 

entre os setores administrativos da empresa. Esta coordenação é particularmente 

importante entre os setores de vendas, produção e compras. 

Há casos de indústrias pequenas que produzem sob encomenda e que, 

simplesmente, não se preocupam em programar. Elas partem do pressuposto que 

todas as encomendas recebidas poderão ser entregues no prazo estipulado, sem 

qualquer preocupação de calculo de disponibilidade dos fatores de produção, ou de 

possibilidade de redução dos custos, pelas distribuições organizadas de ordens de 

fabricação, ou do estabelecimento de prazos para entrega. 

A programação de produção, baseada em um plano de produção, é a 

determinação de quanto e quando deve ser produzido. A previsão de vendas 

transforma-se em um plano de vendas, em função do qual é estabelecido um plano 

de produção, considerando uma multiplicidade de fatores. 

O modo de programar a produção pode variar de indústria para indústria, mas 

seus objetivos essenciais são: 

• Entregar os produtos fabricados nas datas estabelecidas; 

• Garantir que toda a matéria-prima e componentes comprados estejam 

disponíveis quando os setores produtivos requisitá-los; 

• Distribuir a carga de trabalho total para maximizar o resultado econômico de 

utilização de equipamentos e de pessoal produtivo; 

• Prever e evitar gargalos na produção; 

• Prever ociosidade e capacidade inaproveitada; 

• Estabelecer as sequencias de produção, mais econômicas possíveis; 

• Reduzir, até um limite conveniente, o capital de giro aplicado em matérias e 

nos produtos em processamento; 

• Estabelecer um plano de produção e de aquisição de materiais. 
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O plano de produção permite previsões ou informações antecipadas, sobre a 

demanda das horas de trabalho e consumo de material, para um período, o mais 

longo possível, para que a administração possa decidir questões, como, por 

exemplo, estabelecer datas de entrega, plano de aquisição de equipamento 

adicional, necessidade de alterar o nível de estoque, contratação ou demissão de 

pessoal, previsão orçamentária e outras. (LINK, HANS; 1978. P.38) 

 

1.6 O PCP sobe a visão de Thomaz Caspary 

Conforme artigo publicado na Revista Tecnologia Gráfica, Ano VIII, nº 37,  

Janeiro de 2004, Pag.11 o PCP (Planejamento e Controle de Produção) está cada 

vez mais difundido, vem sendo adotado por empresas do mundo todo, em todas as 

especialidades da indústria gráfica. É utilizado, entre outras funções, para obtenção 

de dados a fim de elaborar custos e orçamentos corretamente, além de fornecer os 

fundamentos para uma produção mais racional, com maior velocidade e menores 

custos. “Especificamente para o departamento comercial, o PCP pode contribuir 

para determinar que tipo de impresso vender, oferecer suporte e alternativas de 

produção e agendar prazos de entrega” resumiu Thomaz Caspary, consultor da 

ABTG. 

  Segundo ele, o PCP pode ser utilizado também para o planejamento de 

investimento, com a finalidade de indicar os equipamentos mais adequados para a 

produção desejada e para o retorno do montante investido. O PCP é o setor que 

levanta as médias de produção, determina o fluxo de trabalho e as alternativas de 

material. Na área de compras, o departamento programa a entrega e analisa, 

juntamente com a produção, a qualidade dos materiais, verificando também se foi o 

que foi orçado se iguala ao que foi comprado. 

Na estrutura da produção, o PCP analisa os meios, através de organogramas, 

layouts da fábrica, disposição dos equipamentos, espaço físico de operação, 

fluxograma de produção, qualidade a da mão-de-obra e estado de conservação dos 

equipamentos. No planejamento de tarefas, o controle avalia o trabalho, 

produtividade, oferece soluções alternativas e terceirização de tarefas. 

Segundo Caspary, os conhecimentos básicos do pessoal que atua no PCP 

devem contemplar papéis englobando as opções indicadas para o programa, 

divididas entre os diferentes fabricantes, gramaturas, larguras de bobina, tipos de 
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autocopiativos, carbonos, tintas e cores padrão ou Pantone e conhecimentos com 

relação a dados variáveis. Para formulários contínuos, a lista de características 

incluídas no conhecimento necessário ao PCP é um pouco mais extensa, como por 

exemplo, gabarito, perfurações de remalina, estruturas dos formulários, tipos de 

serrilha, serrilhas especiais, numeração, área cega, aprisionamento de vias, traços, 

reticulas, pautas e bloqueios, projetos, dados variáveis e segurança. 

  A partir da correta introdução dessas especificações, o sistema passa a 

funcionar perfeitamente para controlar os processos. “O principal problema para o 

desempenho do PCP e conseqüentemente da produção está nos sistemas de 

informação”, explicou o consultor. Dados incorretos, incompletos ou desencontrados 

podem resultar na ineficiência de toda a produção. 

O especialista cita uma serie de modelos de fichas e requisições manuais 

oferecidas para controle. O PCP, entretanto, pode e deve hoje em dia ser baseado 

em sistemas computadorizados, por meio de ferramentas de gestão. Os principais 

programas existentes no mercado são Calcgraf, Ecalc, Login, Metrics, Pecom e 

Zênite enumerou Thomaz Caspary. 

Para ele, a empresa só tem a ganhar apostando também em terceirização. 

“Nãos trata apenas de mandar fazer o serviço fora; há vários benefícios nessa 

decisão”. Além da redução da estrutura organizacional, Thomaz Caspary citou 

redução do ativo, simplificação da organização, melhoria da qualidade em função da 

especialização, aumento da produtividade e conseqüentemente redução de custos. 

O Consultor afirmou que o PCP na empresa gráfica é na verdade o “centro 

nervoso” da empresa, “O PCP na empresa gráfica é na verdade o centro nervoso da 

empresa, onde tudo é centralizado, digerido e delegado”. “O que mais prejudica o 

desempenho do PCP são sistemas de informação imperfeitos” Thomaz Caspary. 

(ABTG, 2004; V. 37, P.11) 
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2 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa escolhida para nosso trabalho é a Elanders. A Elanders foi 

fundada em 1908 e hoje é uma empresa global de impressões com unidades em 

dez países, espalhados por quatro continentes. Atua no segmento de livros e 

revistas, produtos fotográficos, embalagens, material promocional e manuais. Além 

disso, oferece soluções “Web-to-print” (W2P), EDI, prepress avançado, fulfillment e 

logística.  

A Elanders possui aproximadamente 1.500 colaboradores e vendas líquidas 

que totalizam mais de 1,7 bilhões de Coroas Suecas (SEK), aproximadamente 458,5 

1 milhões de Reais ou ainda 256,7 2 milhões de dólares  As ações da Elanders estão 

listadas na NASDAQ OMX Stockholm, small cap. 

 

        Figura 1 – Organização do Grupo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

            
Fonte: ELANDERS, 2011 

 

 

 1 
01 coroa sueca equivale à R$ 0,27. 

2 
01 coroa sueca equivale à $ 0, 151 de dólar. 

Utilizado o conversor de moedas no dia 20.09.11 as 12:30h. 
 http://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/coroa-sueca-suecia-principal.jhtm 
 

http://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/coroa-sueca-suecia-principal.jhtm
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As unidades industriais da Elanders encontram-se no Brasil (Diadema, SP), 

Itália (Treviso), China (Pequim), Noruega (Oslo), Polônia (Płońsk), Grã-Bretanha 

(Harrogate e Newcastle), Suécia (Falköping, Ludvika, Lund, Malmö, Mölnlycke, 

Stockholm, Uppsala, Vällingby e Västerås), Alemanha (Stuttgart), Hungria (Zalalövő 

e Jászberény) e também nos Estados Unidos (Atlanta). 

 

Figura 2 – Países com a Elanders Presente 

Fonte: ELANDERS, 2011 

 
 
2.1 Elanders no Brasil 

Em 1970, a empresa Artcopy foi fundada em São Paulo, Brasil. No início a 

empresa funcionava como uma copiadora focada em serviços de cópia e heliografia. 

Em 2007 a maioria das cotas da Artcopy foi adquirida pela Elanders, empresa 

gráfica sueca, líder mundial no segmento em que atua. Essa parceria durou até 

2010, quando a Elanders adquiriu o restante das cotas e total controle da empresa. 

Atualmente a Elanders no Brasil é gerenciada pelo grupo sueco Elanders AB, o que 

significa que o mesmo padrão de qualidade é seguido, onde o cliente estiver. 

Desde o início das operações a Elanders tem focado no aumento de sua 

produtividade e desenvolvimento de seus colaboradores. Por tratar-se de mercados 

tão importantes, Brasil e América Latina estão recebendo investimentos 

substanciais. 

  A unidade produtiva no Brasil conta com uma área de 3.000m² e 

equipamentos de alta tecnologia. Além disso, preocupada com a satisfação de seus 

clientes e frente às necessidades e exigências do mercado, já possui a certificação 

FSC e está em processo de implantação do sistema de gestão ISO 9001:2008 que 

tem como prazo final até Fevereiro de 2012 e em seguida parte para a implantação 

da ISO 14001:2004. 

 
Alemanha  

 
Noruega 

 
Brasil  

 
China 

 
Estados Unidos 

 
Grã-Bretanha 

 
Hungria 

 
Itália    

 
Polônia 

 
Suécia   

http://www.elanders-germany.com/
http://www.elandersnovum.no/
http://www.elanders.com/pt/About-us/Operations/Elanders-in-Brazil/-BR
http://www.elanders.com.cn/?culture=en-us
http://www.elandersusa.com/
http://www.elanders.com/pt/About-us/Operations/Elanders-in-UK/-BR
http://www.elanders-hungary.com/
http://www.elanders.com/pt/About-us/Operations/Elanders-in-Italy/-BR
http://www.elanders.com/pt/About-us/Operations/Elanders-in-Poland/-BR
http://www.elanders.com/pt/About-us/Operations/Elanders-in-Sweden/-BR
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Atualmente tem aproximadamente 40 funcionários que trabalham em 01 

turno, de segunda à sexta, das 08:00h as 18:00h, o planejamento para 2012 é 

aumentar até 70% o números de funcionários e trabalhar em 02 turnos. 

 

2.2 Equipamentos 

O parque gráfico instalado da Elanders constitui de modernos equipamentos o 

que permite maior qualidade e agilidade em seus produtos, hoje dispõe dos 

seguintes equipamentos: 

 01 Roland 700, 04 cores com reversão 2x2 

 01 Speed Master 52, 05 cores com saída Infra Red (IR) 

 01 Dobradeira Heildelberg; 

 01 Lombada quadrada Heildelberg; 

 01 Grampeadeira Muller Martini Bravo; 

 01 Guilhotina Guarani, folha inteira; 

 01 Impressora Digital Océ; 

 02 Impressoras Digitais Docucolor; 

 02 Máquinas de Wire-o; 

 01 Máquina de Espiral; 

 01 Máquina de Corte-Vinco; 

 02 Furadeiras manuais, 

 01 Máquina de Shirink Manual 

 

2.3 Cultura Elanders 

A Elanders é uma empresa global com unidades em 10 países, de 

continentes diferentes e logicamente de culturas diferentes. Mas o Conselho que 

gerencia todas as unidades vem lutando para quebrar alguns paradigmas locais, tem 

se preocupado em manter em todas as empresas de seu grupo os mesmos 

benefícios e tratamento na medida do possível exercidos em sua sede na Suécia. 

  A preocupação com meio ambiente, e principalmente com a parte de 

ergonomia dos seus colaboradores é um fator muito positivo e que não detectamos 

em gráficas aqui no Brasil. Não é raro verificamos os colaboradores trabalhando em 

nenhuma preocupação com a postura, trabalho pesado, movimentos repetitivos, 
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ambiente de trabalho desfavorável (muito seco, muito quente, muito frio, pouco 

iluminado, apertado) 

A Elanders Brazil já tem se preocupado com essa parte, possui empilhadeira 

para carga e descarga e movimentar grandes quantidades de papeis dentro da 

gráfica, já adquiriu carrinhos hidráulicos para que os colaboradores não mais 

agachem para pegar e colocar os materiais. Está em fase de aquisição de um 

virador de pilha e para o próximo ano já tem planejado a aquisição de mais 

equipamento para auxiliar nessa parte como, por exemplo, um elevador e mesa 

vibratória. 

                   Foto 1 – Empilhadeira a Gás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Autor: Oseías Wesley Conrado 

 
 
                            Foto 02 – Carrinho Hidráulico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Autor: Oseías Wesley Conrado 
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3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 
 

  A Elanders por ter iniciado suas atividades em impressão Offset no começo 

de 2011. não tinha a principio a intenção de estruturar o departamento de PCP na 

empresa, acreditava que conseguiria coordenar os trabalhos apenas com o pessoal 

que já dispunha e utilizando do mesmo fluxo e estrutura que eram seguidos para 

materiais de impressão digital. Por certo os materiais entravam e saiam da empresa, 

o que não se sabia era quanto tempo demoraria esse lead time e a que custo isso 

seria possível. 

Com o passar dos meses foi ficando visível aos olhos da diretoria que a 

produção não caminhava de uma maneira “tranqüila”. As reclamações por atrasos 

eram freqüentes, tanto pela área comercial como pelos clientes, o que na maioria 

das vezes era resolvido com horas extras, principalmente nos fins de semana para 

entregar o material já atrasado. 

Portanto as horas extras geradas para amenizar esses atrasos começaram a 

incomodar e muito a diretoria financeira da empresa, por saber que essas horas 

extras era o final de uma cadeia produtiva que vivia em constante atrito.  

Outro fato que incomodava a diretoria de produção era presenciar 

constantemente materiais sendo impressos ou sendo refilados com excessiva sobra 

de papel nas laterais e na contra-pinça das folhas de máquina. O que seria 

explicado posteriormente pelo fato de todos os orçamentos feito pela Elanders 

serem elaborados com papel em um único formato, o 660x960mm. 

Exemplo: 

       Figura 03 – Desperdício de Papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Autor: Oseías Wesley Conrado, adaptado de Testform Gatf 
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Além desses 02 problemas que para gestão da empresa eram os principais 

por afetarem diretamente o resultado da operação, existiam outros que afetavam o 

fluxo do trabalho conseqüentemente, gerando mais custo de produção, mas não 

eram visíveis principalmente para a diretoria. 

A produção tinha como programação um quadro branco onde eram colocadas 

as fichas de cada Ordem de Serviço que os vendedores preenchiam antes de passar 

a OS para a Pré-Impressão e essas eram “presas” por imãs. A dificuldade era que 

se batesse um vento, alguém trocasse a ordem que estava no quadro ou até mesmo 

fosse esquecido de preencher essa ficha o material não seria impresso na seqüência 

correta para atender o prazo que o cliente esperava. 

Outro problema que afetava o fluxo de trabalho era a falta de matéria prima 

para materiais que seriam impressos ou já em fase de acabamento. A falta papel, 

tinta, pantones, verniz, sacos plásticos, Eva, cordão, bolinha de vinil, etc., também 

eram geradores de horas extras, mas nesses casos poucas vezes se conhecia o 

motivo das extras. 

A redução das horas extras e melhor aproveitamento do papel passaram a 

ser um desafio para a empresa que começava a pensar na contratação de um 

funcionário especificamente para esses fins. A seguir veremos alguns gráficos e 

dados que refletem como caminhava a empresa nos 05 primeiros meses de 2011, 

antes da implantação do PCP. 

 

3.1 Ordens de Serviços produzidas  

Nos meses de Janeiro/11 à Maio/11 a media das Ordens de Serviço abertas 

para cada mês foi de 58,8 Ordens de produção, dentre essas Ordens de Produção 

em média 58,4% poderiam ter sido produdizads com um melhor aproveitamento de 

papel. 
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Tabela 02 - Ordens de Serviços Produzidas 

2011 Qtde de OS. 

Qtde OS com 
oportunidade de 

melhoria no 
aproveitamento 

%  de melhor 
aproveitamento 

Janeiro  45 26 57,78 

Fevereiro  76 45 59,21 

Março  50 29 58,00 

Abril  66 36 54,55 

Maio  57 36 63,16 

Média  58,80 34,40 58,54 

             Autor: Oseías Wesley Conrado 

 

   Gráfico 2 – Quantidade de OS com oportunidade de melhoria 

    Autor: Oseías Wesley Conrado 

 

3.2 Papéis Convertido 

O mau aproveitamento foi constatado em levantamento e analise feita em 

todas as ordens de produção emitidas nos meses de Janeiro 2011 á Maio 2011, 

sempre considerando se o material a ser impresso poderiam ter sido impresso em 

outro papel com o melhor aproveitamento possível, todas as gramaturas e formatos 

foram colocados em uma base de dados e transformados em Kg. A tabela abaixo 

demonstra a quantidade em Kg do papel consumido e o quanto poderia ter sido 
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economizado se houvesse uma analise técnica antes da compra e produção do 

mesmo. Dos cinco meses iniciais de 2011 teve uma perda de 5.589,38Kg 

representando 8,45% dos 66.108,69kg consumido neste período.  

 

Tabela 03 – Consumo em KG 

2011 Consumo  
Com melhor 

aproveitamento 
Perdeu  %  

Janeiro 5.793,10 4.854,73 938,37 16,20 

Fevereiro 8.192,89 7.548,76 644,13 7,86 

Março 9.698,64 8.669,85 1.028,79 10,61 

Abril 16.793,64 15.262,77 1.530,87 9,12 

Maio 25.630,41 24.183,20 1.447,21 5,65 

Total KG 66.108,69 60.519,31 5.589,38 8,45 

Media KG 13.221,74 12.103,86 1.117,88 8,45 

 Autor: Oseías Wesley Conrado 

 

        Gráfico 03 – Consumo x Perda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Autor: Oseías Wesley Conrado 

 
 
 
 
 
 



27 
 

3.3 Perdas em Reais 

Quando convertido os 5.589,38Kg de papel perdido para reais (R$) 

constatamos que a empresa deixou de ganhar de Janeiro/11 a Maio/11 um valor 

superior a R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais), levando em conta o valor do Kg de 

cada tipo de papel, utilizando a media das compras efetuadas no período. Fica 

evidente a necessidade e preocupação em ter-se o melhor aproveitamento do papel 

para se produzir. 

 

 Tabela 04 – Valores em R$  

2011 Custo 
Custo com melhor 

aproveitamento 
Perdeu  % 

Janeiro                   19.940,84                18.334,28                1.606,56  8,06 

Fevereiro                   34.924,61                32.645,98                2.278,63  6,52 

Março                   35.606,07                31.645,21                3.960,87  11,12 

Abril                   59.638,07                54.289,65                5.348,42  8,97 

Maio                   91.265,13                86.708,57                4.556,56  4,99 

Total  R$           241.374,73               223.623,69   R$       17.751,03  7,35 

           Autor: Oseías Wesley Conrado 

          

        Gráfico 04 – Valores em R$ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Autor: Oseías Wesley Conrado 
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3.4 Horas Extras 

A quantidade de horas extras geradas nos primeiros cinco meses de 2011 foi 

além do planejado, sabemos que é quase inevitável concluirmos um mês sem que 

se faça 01 hora extra ao menos. Mas o que se constata nos números abaixo é 

realmente um problema a ser analisado e resolvido com urgência, o custo com horas 

extras é algo que nenhum empresário gostaria de ter, pois são quase zero as 

empresas que planejam seus trabalhos incluindo esse custo. O RH da Elanders 

informou as quantidades de horas extras a 75% e a 100%. Teve-se uma media de 

559 horas à 75% e media de 64 horas à 100%.  

 

         Tabela 05 – Horas Extras dos primeiros 05 meses de 2011. Horas  
          Mensais e media do período 

Mês 2011 Horas 75% Horas 100% 

Janeiro  456 0 

Fevereiro 498 40 

Março 606 150 

Abril 689 44 

Maio 548 88 

Total de Horas 2.797 322 

Media 559 64 

         Autor: Oseías Wesley Conrado 

 

   Gráfico 05 – Horas Extras dos 05 primeiro meses de 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Autor: Oseías Wesley Conrado  
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4 ANÁLISE DO PROBLEMA  

  Analisado os dados de Janeiro/11 á Maio/11 foi ratificado o que 

incomocadava a diretoria da Elanders, identificamos um grande problema no 

consumo de papel, e excesso de horas extras feitas nesse período principalmente 

horas extras a 100%.  

 

4.1 Análise do Problema com o Aproveitamento de Papel 

Quando analisado os orçamentos constatamos que todos eram gerados com 

o papel no formato 660x960mm, o que ocasionaram uma perda de aproveitamento 

em mais de 50% das ordens de serviço abertas nesse período. 

Investigando o que causava esse problema utilizando a Ferramenta da 

Qualidade dos 5 Porquês?  Chegamos até o programa utilizado para elaborar os 

orçamentos, atualmente o programa utilizado é bastante obsoleto, ainda tem como 

sistema operacional o “DOS” e não tem condições de auxiliar eficazmente o 

orçamentista na elaboração dos orçamentos. 

Outro detalhe que também ocasionava ou forçava a utilização de um papel 

maior do que realmente precisaria vinha da decisão interna da empresa que a Pinça 

para imprimir as matérias seria de 15 mm, quando 10 mm seria o suficiente.  

Para um melhor aproveitamento do papel algumas opções podem ser consideradas: 

 

Troca do orçamentista: A troca do orçamentista foi cogitada após alegação 

de que o atual não teria as qualificações técnicas suficientes para alimentar o 

programa de orçamento com os dados que fornecessem o melhor aproveitamento 

do papel. Essa opção foi descartada pela direção por entender que o programa é 

que deveria ser a ferramenta de auxilio na elaboração do orçamento e o mesmo não 

estava totalmente apto para essa função naquele momento. 

Também foi levado em consideração o tempo que o colaborador estava na 

empresa, a Elanders como já mencionada não nasceu uma gráfica offset e tem o 

principio de nunca demitir um colaborador sem antes tentar ajudá-lo a desenvolver 

suas funções dando treinamento ou disponibilizando as ferramentas apropriadas 

para execução das tarefas. Só após essas etapas é que a empresa ainda sob 

através de uma nova avaliação optaria pela dispensa se o colaborador não 

correspondesse. 
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Troca do programa de orçamento: A empresa tem conhecimento que o 

atual programa utilizado para gerar os orçamentos precisa ser atualizado por outro 

mais moderno. Mas a principio a Elanders não trocará o programa. Podemos até ser 

contundente em 02 afirmativas, a primeira é pelo custo, sabemos que um sistema 

integrado de gestão não é barato, temos várias opções no mercado como 

mencionado pelo consultor da ABTG Thomaz Caspary, realmente automatizar e 

integrar toda a fabrica é um grande passo para resolução e identificação de vários 

problemas, mas também devemos considerar que o investimento pode chegar até 

R$ 200.000,00(duzentos mil reais). 

A segunda afirmativa vem ao encontro do planejamento feito para 2012, 

segundo a direção da empresa a Elanders tende a crescer até 70% em 2012 e o 

investimento em um programa de gestão que integre todos os departamentos deste 

orçar, emitir ordens de produção, planejar, controlar a produção, comprar, faturar, 

receber, pagar, etc. passará a ser uma conseqüência natural aos olhos da direção. 

Já no 2º semestre de 2012 a expectativa é que se comecem as negociações para 

optar por um sistema de gestão integrado. 

 

4.2 Análise do problema com as Horas Extras 

As horas extras como em toda empresa é um dos maiores males se não for 

gerenciada de forma adequada, ela pode “engolir” todo resultado positivo planejado 

anteriormente. 

No período de Janeiro/11 á Maio/11 a quantidade de horas extras ficou muito 

acima do que se podia considerar normal para o volume de materiais produzidos 

pela Elanders. Já que os orçamentos fechados não atingiram a ocupação máxima 

das máquinas, ou seja, na teoria não precisaria ser feitas as horas extras. Mas 

sabemos que é quase inevitável passarmos um mês inteiro sem gerar em algum 

momento gargalo em alguma parte do processo, o que conseqüentemente pode 

gerar horas extras para se atender ao pedido previamente acordado com o cliente, 

mas nesses casos já se sabe antecipadamente que em alguma das fases irá 

precisar superar a capacidade de produção instalada. 
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  Apesar de não divulgarem a porcentagem do faturamento mensal que era 

gasto com as horas extras, a diretoria deixava claro para os lideres e encarregados 

de setores que as horas extras estavam fora de controle. 

A opção para redução das horas extras passava por um fator delicado, que 

poderia ser desprezado, muito dos colaboradores já consideravam as horas extras 

como parte integrante de seu salário mensal, mas para a diretoria essa era uma 

questão teria que ser cortada pela raiz o mais rápido possível.  

Opções para redução das horas extras: 

Criar um formulário de autorização de horas extras: Essa opção apesar 

de inibir a execução de hora extra sem necessidade, por ter que ser assinada pelo 

líder ou supervisor do departamento não atacava a raiz do problema. Como 

comentado anteriormente as horas extras eram geradas na sua maioria para 

executar materiais já atrasados, ou seja, a autorização para as horas extras 

aconteceriam na sua maioria para produzir os materiais já em atraso, além de gerar 

mais trabalho para o pessoal da área administrativa que teriam que controlar os 

formulários autorizados pelos encarregados e confrontar com o apontamento do 

relógio de ponto. 

Contratar um auxiliar administrativo: Um dos maiores geradores de horas 

extras era a falta de insumos como papel, tinta, verniz, bolinha de vinil, sacos 

plásticos, etc. Esses insumos eram alocados nos orçamentos, mas muitas vezes não 

eram comprados. A sugestão de contratar um auxiliar seria para ele ficar 

responsável por olhar todos os orçamentos e solicitar a compra. Essa opção além de 

aumentar o custo fixo da empresa e não resolveria o problema por completo, apenas 

parte dele, o de se comprar os insumos alocados na OS´s, mas era preciso mais que 

isso. Era necessário achar uma solução que abrangesse todo o fluxo produtivo, era 

preciso ter controle sobra à situação. 

 

4.2.1 Excesso de hora extra,faz mal ao coração 

Pensar na redução das horas extras sem dúvida nenhuma passa pelo anseio 

em lucrar mais, ter um resultado positivo no final de um período, mas a Elanders 

também se preocupa com a saúde de seus colaboradores. A tentativa de  reduzir as 

horas extras, a principio será apenas organizando e redimensionando seu fluxo de 

trabalho, mas se após esse estudo for concluído que a mão de obra é insuficiente a 
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contratação de mais colaboradores será o próximo passo. Como vamos ver no artigo 

abaixo deixar que os colaboradores exagerem nas horas extras é sinal também de 

irresponsabilidade social.  

“Trabalhar demais faz mal ao coração”. É o que sugere um estudo publicado pela 

edição on-line da revista especializada European Heart Journal. Cientistas alertam 

que fazer horas extras constantemente - trabalhando entre 10 e 11 horas diárias - 

aumenta em até 60% o risco de doenças cardíacas. 

Durante a pesquisa, os cientistas analisaram a saúde de 6.000 funcionários 

públicos britânicos, levando em consideração fatores de risco cardíacos tradicionais, 

como o fumo. Deste total, foram verificados 369 casos de pessoas que sofreram 

doenças cardíacas fatais, tiveram infartes ou desenvolveram angina (dor no peito 

devido ao baixo abastecimento de oxigênio ao músculo cardíaco). 

Em vários casos, os pesquisadores detectaram um forte vínculo entre as 

doenças cardíacas e as horas trabalhadas em excesso. Entre os fatores que 

explicam essa ligação estão a falta de tempo para relaxar ou praticar 

exercícios físicos, além do stress, ansiedade e depressão.  

"Funcionários que fazem horas extras também tendem a trabalhar quando 

estão doentes, ou seja, relutam em faltar ao trabalho", diz a pesquisa, realizada pelo 

Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional em Helsinki, em parceria com a University 

College of London. Alguns desses trabalhadores foram classificados pelos cientistas 

como personalidade "tipo A" por serem muito dedicados à carreira e altamente 

motivados, agressivos e irritáveis. 

Mianna Virtanen, coordenadora do estudo, acrescenta que as conclusões 

ainda não são definitivas e que mais pesquisas ainda são necessárias para que 

fique comprovada a ralação entre o excesso de trabalho e doenças do coração.  

 

4.3 Solução para os problema 

A implantação do departamento de PCP foi decido em reuniões da diretoria, 

após conversas e analises das possíveis soluções apresentadas anteriormente. 

Chegou-se ao consenso que o investimento mais apropriado seria a implantação de 

um PCP. Olhando todos os aspectos, o PCP teria condições de atacar as principais 

causas dos problemas da empresa, o mau aproveitamento do papel e a redução de 

horas extras. Através do planejamento e controle de produção, seria possível prever 
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o tempo de cada etapa do processo, ou seja, o lead time correto para cada trabalho 

dentro da Elanders, possibilitando todos os setores envolvidos no processo ficarem 

cientes e anteverem possíveis problemas como falta de matéria prima, atrasos na 

entrega, agendamento na expedição ou possíveis gargalos que gerariam horas 

extras. 

O PCP tem fundamental importância na ligação entre os departamentos da 

empresa, ele é uma espécie de “tradutor” dos trabalhos, uma de suas funções é de 

“traduzir’ a linguagem do “chão de fabrica” para os termos mais comercias onde o 

departamento de vendas e o cliente irão entender”. Da mesma forma ele faz na 

passagem de informações para o “chão de fabrica” que vem do cliente através de 

vendas.   

Ter controle da produção é algo essencial para se pensar em resolver 

problemas como desperdício de papel e excesso de horas extras. Gerar gráficos, 

planilhas, analisar produtividade, ociosidade, etc., são tarefas que se espera de um 

PCP.  
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5 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO  

Após seleção e contratação através de uma consultoria da área gráfica da 

pessoa para implantar o PCP, começava a parte pratica o dia a dia do “chão de 

fabrica”,  

O investimento para se contratar um PCP pode até ser considerado alto, 

dependendo do tamanho da gráfica, principalmente se olhar somente pelo valor do 

salário, mas nessas contratações o que se deve levar em conta é o retorno que se 

obtem com um PCP atuante. 

Para implantar o PCP, foi solicitada apenas uma mesa, 01 micro computador 

com pacote Office (Word e Excel) e um telefone, localizados perto da produção. 

Com isso conseguimos montar um eficaz departamento de PCP.  

 

5.1  Novo Fluxo de Trabalho  

Com os dados apresentados que vimos anteriormente o responsável pelo 

PCP de imediato solicitou a mudança do Fluxo de Compras da empresa. 

Anteriormente a OS era aberta e antes de enviá-la para pré-impressão 

manusear o trabalho e elaborar as provas quanto necessário, os vendedores 

imprimiam uma copia do orçamento e entregavam para a responsável por compras. 

Que automaticamente disparava a ordem de compra junto ao fornecedor, vale 

ressaltar que era comprado somente o papel. Não era feito nenhuma verificação 

para saber se as outras matérias prima que seria usada na “OS” tinha em estoque, 

os insumos como saco plástico, bolinha de vinil, fita dupla-face, etc. o qual o 

comprador esperava o vendedor ou o responsável pelo acabamento avisar que não 

tinha em estoque e iriam utilizar com urgência, pois a verificação só era feita quando 

material chegava ao setor da pós-impressão. Isso gerava um custo excedente para a 

produção dos serviços, pois na sua maioria era preciso contratar motoqueiros ou 

carros extras para ir buscar material que estava faltando. Também gerava horas 

extras para o responsável pelo recebimento de matérias, por vezes era preciso 

esperar depois do horário para receber o papel, tinta, verniz, pantone, etc. para 

rodar o material urgente. Veja como era o fluxo para efetuar compras 
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Figura 04 - Fluxograma antes do PCP 
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           O fluxo precisava ser modificado o mais rápido possível, pois a não 

verificação antecipadamente do que era preciso para produzir o material do começo 

ao fim gerava muitas situações desconfortáveis entre os setores da empresa e 

principalmente com atrasos para os clientes. 

O encarregado do PCP solicitou a vendas que quando abrisse a Ordem de 

Serviço não mais enviasse uma copia para compras, primeiro a ordem de serviço 

passaria pelo PCP onde seria feita toda a verificação necessária para se produzir o 

trabalho. 

No PCP primeiramente era verificado se o papel orçado realmente era o 

melhor aproveitamento possível, se estive orçado em um papel que poderia ser 

substituído por um com menos perda, o encarregado do PCP devolvia a ordem de 

serviço para que fosse alterado diretamente no orçamento original e numa eventual 

reimpressão já seria aberta a ordem de serviço corretamente, essa ação diminui o 

tempo que a ordem de serviço demorava a chegar até a pré-impressão e também 

evitando um retrabalho por parte do orçamentista e vendas para reimprimir as 

ordens de serviço com a correção. Não se esquecendo da melhor parte, que ao 

conseguir um melhor aproveitamento aumentamos a rentabilidade do trabalho. 

Também era feito o traçado de imposição a ser seguido pela pré-impressão, 

qual era a melhor montagem, se o material necessitaria que se deixasse orelha para 

a pós-impressão grampear, quando de pinça para rodar o material, se seria 

frente/verso, tira-retira, reversão, 02 pinças, etc. (Apêndices A, B e C ) 

Outra tarefa era a verificação no estoque se todos os insumos alocados na 

ordem de serviço estavam disponíveis, caso faltasse algum material o PCP enviaria 

um e-mail com as quantidades corretas e os prazos necessários de chegada de 

cada material. Evitando assim compra de material excedente ou faltante.  

A checagem se tudo que seria feito ou utilizado estava sendo cobrado, 

também ficou a cargo do PCP, não raramente algum material ou tarefa era 

esquecido de se embutir no orçamento, o que não era nada bom, pois com o 

orçamento aprovado ficava difícil renegociar os preços novamente, salvo quando 

fosse uma diferença de valor muito maior que o original.  

Veja o fluxograma resumido de como ficou o fluxo de trabalho dentro da 

Elanders.  
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Figura 05 – Fluxograma com o PCP 
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5.2 Reserva de Papel / Corte do Papel  

Depois de feita toda a verificação e feito os pedidos de compra quando 

necessário, o PCP também incluiu na rotina de trabalho a Reserva de Papel, que 

consistiu em deixar o papel separado em uma área reservada para uso da ordem de 

serviço que estava em fase de aprovação, essa ficha foi elaborada no Excel em 

formato A4(210x297mm) com campos já pré-definidos dos dados mais utilizados 

como formato do papel, por exemplo, 660x960m, 640x880mm, 890x11700mm e 

outros, também constavam o numero da ordem serviço, o nome do cliente, o papel, 

formato e gramatura a ser reservado, o componente a que se referia, por exemplo, 

capa, miolo, pasta, etc. essa ficha era fixada em cima da pilha do papel reservado 

(Apêndice D) pelo responsável do estoque, todos já sabiam que aquele papel 

estava reservado para a ordem de serviço especificada, eliminando assim o 

problema de faltar o papel para se imprimir o material. Existiam reclamações de que 

algumas vezes a chapa estava em máquina para se imprimir e descobria-se que o 

papel tinha sido utilizado em outro material e não ninguém tinha feito o pedido para 

repor o estoque, criando outra situação conflitante, pois causava um problema na 

seqüência de impressão, pois na maioria das vezes o material saía de máquina para 

dar lugar ao próximo da programação que por sua vez ainda não estava com chapa 

gravada, ou seja, a máquina ficava parada esperando ou chapa ou papel chegar, e o 

que geraria horas extras para repor o tempo perdido e para atender o material 

deixado para trás. 

Além da reserva do papel também foi criado um ficha auxiliar para o cortador 

efetuar o refile do papel branco, no formato A4(210x297mm) feito também no Excel. 

É uma ficha muito simples que ajuda o cortador a identificar visualmente o corte a 

ser feito, essa nessa ficha inclui-se o numero da ordem de serviço, o nome do 

cliente, o papel, o formato e a gramatura ser refilado, a quantidade do papel, esses 

campos eram preenchidos simultaneamente quando preenchemos a ficha de 

reserva de papel, além desses dados adicionou-se um desenho simulando o corte 

do papel e quantos pedaços no fim da operação resultaria aquela tarefa. (Apêndice 

E). 
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5.3 Programação 

O modo de programação foi alterado, substituindo o quadro branco com as 

fichas presas por imãs, foi criada uma planilha no Excel onde são inclusas todas as 

ordens de serviços abertas, o lançamento dos dados é feito antes do PCP enviar a 

ordem de produção para pré-impressão verificar o arquivo. 

As informações que são inclusas nessa programação possibilita ao impressor 

verificar a seqüência das ordens de serviços, quais OS estão em aprovação e quais 

já estão aprovadas, quantos setups terá cada material, o tempo estimado de cada 

componente já calculando o tempo de setup mais a máquina virando. Para se 

calcular esse tempo foi criado uma formula cujo tempo de acerto e o tempo de 

rodagem media foi estipulado previamente com a diretoria, podendo ser alterado 

caso a caso se o PCP julgar necessário. Essa programação foi feita para todas as 

impressoras inclusive as digitais, a determinação é sempre deixar uma via nas 

impressoras, uma via no CTP e 01 via na guilhotina, para que se saiba qual ordem 

correta de soltar as chapas e de se refilar o papel já reservado. Com essa medida 

reduziu a quase zero o tempo de máquina parada por espera de chapa ou por 

esperar o corte de papel, pois com essa programação é possível identificar 

antecipadamente problemas em qualquer uma das ordens de serviço que estão na 

fila e reprogramar o mais rápido possível soltando uma programação atualizada. O 

cortador sob orientação do encarregado do PCP tem a função de sempre deixar o 

próximo da fila refilado. (Apêndice F)  

Também para auxiliar no planejamento e agendamento dos materiais, foi 

criado o controle de ocupação de máquina, que consiste em uma tabela também em 

Excel com todos os dias do mês divididos de meia em meia hora. Quando a ordem 

de serviço passa pelo PCP é lançada também nessa planilha, tendo uma visão 

global da taxa de ocupação da maquina para os próximos dias e até semanas. 

(Apêndice G) . 
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5.4 Seqüência de Acabamento/Expedição 

Pensar no fluxo como um todo é um dever do PCP, por isso não foi esquecido 

o acabamento e a expedição. Criamos também uma seqüência para ser seguida 

especificamente pelo acabamento e expedição, nessa seqüência procuramos incluir 

todo o dado importante de cada ordem de serviço que ajude e informe 

antecipadamente o encarregado do acabamento e o encarregado da expedição qual 

será sua seqüência. 

Para o acabamento incluímos numero das ordens de serviço, nome do 

cliente, nome do serviço, quantidade, quais os acabamentos, como por exemplo, 

refile, dobra grampo, lombada quadrada, etc., a data e hora acordada com o cliente, 

se o material tem serviço terceirizado, como por exemplo, verniz UV, laminação, 

corte-vinco, faca, costura, etc. Visando mais a expedição também foi incluso o peso 

estimado e qual a previsão de entrega cada ordem de serviço, se carro, se moto, se 

transportadora, etc. (Apêndice H) 
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5.5 Resultados 

Após a implantação do PCP em meados de Maio/11 com todos os controles 

criados e mudanças de rotina e fluxo que vimos anteriormente, chegou hora de 

comparar os dois períodos, o antes e o depois do PCP. 

De Junho/11 á Setembro/11 foi utilizado a mesma sistemática para coletar os 

dados para analises, como nos primeiros 05 meses de 2011 foram analisadas as 

ordens de serviços que entraram na Elanders, possibilando avaliar se todas as 

medidas tomadas foram impactantes na melhora do aproveitamento do papel e na 

redução de horas extras. 

 

5.5.1 Comparativo de Papel consumido  

No período de Junho/11 a Setembro/11 a Elanders deixou de perder mais de 

5,5 toneladas de papel a porcentagem do aproveitamento teve um leve aumento 

para 8,75% de todo papel orçado contra os 8,45% do período anterior. 

 

Tabela 06 – Consumo de Papel em KG de Jun/11 á Set/11. 

Mês de 2011 Orçado Realizado Deixou de Perder  %  

Junho 6.947,09 5.979,94 967,15 13,92 

Julho 15.965,52 14.650,11 1.315,41 8,24 

Agosto 32.057,79 29.469,81 2.587,98 8,07 

Setembro 8.917,53 8.199,19 718,35 8,06 

Total 63.887,93 58.299,05 5.588,89 8,75 

Media 15.971,98 14.574,76 1.397,22 8,75 

Autor: Oseías Wesley Conrado 
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Tabela 07 – Comparativo Antes x Depois do Consumo de Papel 

Papel consumido antes x Papel Consumido após PCP 
  

 

Antes 
Perdeu   

Com PCP 
Ganhou 

    

 

Jan/11 á 
Maio/11 

Em % 
Jun/11 á 
Set/11 

Em % 
Total se houvesse 

PCP deste de 
Jan/11 

Total em KG 5.589,38 8,45 5.588,89 8,75 11.186,72 

Autor: Oseías Wesley Conrado 

 
 
5.5.2 Comparativo do Papel em R$ 

Quando estamos falando em redução das perdas sempre fica mais atrativo 

quando nos referimos a esses números em R$, o empresário, dono de gráfica na 

maioria das vezes “não quer saber” quantas toneladas ele perdeu ou deixou de 

perder, ele quer saber quanto em dinheiro ele perdeu ou ganhou.  No período pós 

PCP efetivamente a empresa deixou de gastar mais de R$ 22.000,00(vinte e dois mil 

reais) apenas com o melhor aproveitamento do papel, comparado com o período 

anterior onde a empresa gastou a mais cerca R$ 17.000,00(dezessete mil reias) 

comprando apenas um formato de papel. A porcentagem referente a economia 

aumentou de 7,35% do valor gasto com a compra de papel para 10,85% sinal 

também de uma melhora na negociação do papel. Quando se tem tempo para cotar 

e comparar preços, sempre se consegue uma melhora no fechamento do pedido. 

 

       Tabela 08 - Valores em R$ do 2º período. Papel Consumido de Jun/11 à Set/11 

Mês de 2011 Orçado Produzido Deixou e perder  % 

Junho 26.753,20 23.232,04 3.521,16 13,16 

Julho 49.444,60 45.350,75 4.093,85 8,28 

Agosto 99.900,04 88.231,56 11.668,48 11,68 

Setembro 31.445,90 28.206,04 3.239,86 10,30 

Total em R$ 207.543,73 185.020,39 22.523,35 10,85 

      Autor: Oseías Wesley Conrado 
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Tabela 09 – Valores em R$ Antes x Após PCP 

  
Valores em R$ antes x após PCP 

  

  Antes Perdeu   
Com PCP 
Ganhou 

    

 
Jan/11 á Maio/11 Em % 

Jun/11 á 
Set/11 

Em % 
Total se houvesse 

PCP deste de 
Jan/11 

Valor em R$ 17.751,03 7,35 22.523,35 10,85 40.281,73 

Media em R$ 3.550,21 
 

5.630,84 
  

Autor: Oseías Wesley Conrado 

 

5.5.3 Comparativo das horas extras 

A expectativa para saber o resultado da redução das horas extras foi grande, 

pois era facilmente percebido no “chão de fabrica” os colaboradores comentando 

que há muito tempo não ficavam em casa nos finais de semana, ou feriados. Alguns 

até com certa frustração, pois já contavam como um complemento salarial, mas a 

Elanders precisava muito reduzir as horas extras. Ao analisar o período de Junho/11 

à Setembro/11 já com o PCP em plena atividade a redução das horas extras como 

se suspeitava teve uma considerável queda nas horas extras a 75%, foram feitas 

1.663 horas uma media de 416 horas mensais contra uma media mensal de 559 

horas do período anterior, já nas horas 100%, levantou-se 95 horas, media de 24 

horas/mês contra uma media de 64 horas/mês do período anterior. 

 

         Tabela 10 – Horas Extras de Jun/11 à Set/11. 

 
Horas Extras 

 

Mês /2011 Horas 75% Horas 100% 

Junho 505 63 

Julho 456 32 

Agosto 429 0 

Setembro 273 0 

Total de 
Horas 

1.663 95 

Media 416 24 

          Autor: Oseías Wesley Conrado 
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No geral ocorreu uma redução de 30% das horas extras feitas na empresa, se 

olharmos separadamente as horas extras à 100% a redução chegou a 63%, um 

numero muito bom, confirmando o que se ouvia no “chão de fabrica”, a empresa não 

autorizou a divulgação dos valores em Reais(R$) do quanto significou essa melhora, 

mas a diretoria se manifestou positivamente com os resultados da empresa após a 

implantação do PCP, principalmente pelo fato de afirmar que a partir de Maio/11 a 

empresa começou a fechar no azul. 

 

    Tabela 11 – Comparativo Horas Extras. Comparativo antes x Depois PCP 

 
Horas Extras comparativo Antes x Depois PCP 

Media / Mês H.E 75% H.E 100% Total 

Antes 559 64 624 

Depois 416 24 440 

Redução em Horas 144 41 184 

Redução em % 26 63 30 

     Autor: Oseías Wesley Conrado 
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6 CONCLUSÃO 

Ao olharmos a empresa quando iniciamos esse projeto e nos recordamos dos 

problemas encontrados como o alto desperdício de papel, a falta de matéria prima 

para se produzir, serviços que entravam na empresa e não tinha uma data para sair, 

reclamação por parte do departamento comercial e clientes devido a atrasos nas 

entregas, um clima desagradável na produção onde não era percebido segurança no 

que se fazia, não seria exagero afirmamos que alguns colaboradores trabalhavam 

no “escuro”. 

A diretoria precisava reduzir o numero excessivo das horas extras, a empresa 

deveria fechar o mês no positivo. A implantação do PCP foi a proposta aceita pela 

empresa após algumas opções serem descartadas, logo de inicio o PCP alterou o 

fluxo produtivo da empresa, onde o PCP passou a ser o centro de controle de toda a 

produção, todo material que entrasse na Elanders deveria passar pelo PCP para 

verificação do aproveitamento do papel, compra de insumos quando necessário, 

também foram criadas programações para a sequencia de maquina, programação 

de acabamento e expedição, onde se podia visualizar o prazo final do serviço e o 

que teria que ser feito antes mesmo do material físico chegar até eles. Reserva de 

papel e ficha informativa para visualização do corte também fizeram parte desse 

pacote de melhorias. 

Quando vemos o resultado apresentado após quatro meses do PCP 

implantado, e temos uma economia de mais de R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais), 

media de mais de R$ 5.600,00(cinco mil e seiscentos reais) por mês ao verificar e 

analisar cada ordem de serviço melhorando seu aproveitamento de papel. 

Uma redução de 63% nas horas extras 100% e 30% na media geral de horas 

comparado ao período anterior, podemos afirmar que a solução adotada para a 

empresa vem dando certo. 

Algumas melhorias não são mensuráveis facilmente como a restauração da 

confiança por parte dos vendedores e clientes, a melhora no clima da produção 

também é percebida, sem pressão excessiva e com prazos para fazer as tarefas os 

colaboradores produzem com mais atenção diminuindo os retrabalhos e erros 

durante o processo.  

Podemos afirmar que se a empresa tivesse tomado essa decisão no começo 

de 2011, chegaria ao final do ano com numero bem mais atrativo quando olhamos a 
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soma dos 02 períodos, só na economia de papel seria em torno de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais), mais o valor com a redução das horas extras, apesar da 

empresa não autorizar a divulgação, ficamos com o feedback que a diretoria nos 

passou que a empresa conseguirá nesse primeiro ano de impressão Offset aqui  no 

Brazil fechar com resultado positivo. 

Por certo a empresa melhorou, mas temos a consciência que podemos 

melhorar ainda mais, principalmente quando vemos que a melhora foi continua mês 

a mês, o que nos motiva a continuar buscando novas soluções para aumentar a 

satisfação dos clientes e a rentabilidade da empresa. 
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APÊNDICE A – TRAÇADO DE IMPOSIÇÃO 

 

_______Traçado de Imposição_________

Cliente :  Fulano os: 601551

Trabalho : Laminas Pasta Suporte ao Cliente

Formato aberto : 210x297mm

Formato fechado: 210x297mm

Acabamento : Corte-Vinco

210 20 210

2
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7
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rt
e
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u

p
lo

 2
0

m
m

8 montagens frennte / verso 

1 Montagem Tira-Retira 

Formato da imposição 440 x 297 mm

Formato do papel 660x960mm

Formato do corte do papel 478x328mm

Montagem Frente/Verso Maq : Speed - 52

Caderno 16 pgs

Pinça  13mm

Lamina

Lamina 02  -
Frente

Lamina 01 -
Frente
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APÊNDICE B – TRAÇADO DE IMPOSIÇÃO 16 PGS 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

___Traçado de Imposição____

Cliente :  CICLANO

Trabalho : Catalogo  ( Capa + 24 pags )

Formato aberto : 210x148mm

Formato fechado: 105x148mm

Acabamento : Lombada Hot melt

240 10 240 40 240 10 240

1
7

0

0 4
0 0

10 Corte duplo 10mm

1
7

0

10 Corte duplo 10mm

1
7

0

10 Corte duplo 10mm

1
7

0

Formato da imposição : 1020 x 710 mm

Formato do papel : 660 x  960 mm

Formato do corte do papel : 656x956 mm

Montagem Tira/Retira Maq: Roland 700

Pinça

Caderno 16 pgs

0
3

071411

1
8

1
5

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3
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APÊNDICE C – TRAÇADO DE IMPOSIÇÃO  CAPA+MIOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___Traçado de Imposição____

Cliente :  BELTRANO OS. 601485

Trabalho : Quick Guide Truck PT-BR 1941249

Formato aberto : 297x210mm

Formato fechado: 148,5x210mm

Acabamento : Grampo

210 6 210 210 6 210

1
4

8
,5

 c
o

rt
e

 d
u

p
lo

 0
6

 m
m

1
4

8
,5

 c
o

rt
e

 d
u

p
lo

 0
6

 m
m

0 0

1
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8
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1
4

8
,5

Formato da imposição : 426 x 297 Formato da imposição : 426 x 297

Formato do papel : 640 x 880 mm Formato do papel : 640 x 880 mm

Formato do corte do papel : 318x438mm Formato do corte do papel : 318x438mm

Montagem Tira - Retira Maq: SM - 52 Montagem Frente / Verso Maq: SM - 52

Pinça

Capa(Tira-Retira)

0
2

1
1

0
1

1
2

0
6

0
7

0
3

1
0

Miolo 08 pgs (frente e Verso)
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APÊNDICE D – RESERVA DE PAPEL  

 
 

Reserva de Papel

OS. : 601551

Cliente : Ciclano

Serviço : Pasta Suporte ao Cliente

Componente :  Laminas

Papel : Couche Fosco 230gr

Formato : 660x960mm

Qtde de fls: 1.200

FSC
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APÊNDICE E – CORTE DE PAPEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____Corte do Papel___

Os.: 601551

Cliente : Fulano

Serviço : Pasta Suporte ao Cliente

Componente : Laminas

Quantidade fls: 1.200

Papel : Couche Fosco 230gr

Formato : 660x960mm

Formato : 4

Formato 

cortado : 
478 x 328mm

Total de 

Pedaços :
4.800

Cortador :_________________________

Pedaços

FSC
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APÊNDICE F – SEQUENCIA DE IMPRESSÃO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sequência de Impressão  da  SM-52

Ordem O.P. Cliente Serviço
Qte. do 

pedido
Componente Cor Caderno Nr. 

Setup

Impressões por 

setup

Quant. impressão

Tempo 

Estimad

o

Já 

Impresso
Restam

Tempo 

Faltante
Status Observações

1 601550 Fulano Catalogo de Produtos 3.000     Capa + 20 pags 4x4 06 cad x 04 pgs(f/v) 12 3.333 40.000 impressões 11,00 hs 20.000 20.000 5,50 hs Aprovado Verniz Fosco Proteção

2 601551 Ciclano Pasta c/Bolso 500       Lamina 4x4 08 montagem (F/V) 16 700 11.200 impressões 9,40 hs 0 11.200 9,40 hs Aprovado Verniz Fosco Proteção

3 601551 Beltrano Pasta c/Bolso 500       Lamina 4x4 01 montagem (T/R) 1 700 700 impressões 0,59 hs 0 700 0,59 hs Aprovado Verniz Fosco Proteção

4 601552 Fulano Cartão de Visita 1.000     Lamina 4x4 01 montagem (F/V) 2 150 300 impressões 1,04 hs 0 300 1,04 hs Aprovado

5 601554 Ciclano Questionnaire 1.000     Lamina 4x4 01 montagem (T/R) 1 1.200 1.200 impressões 0,65 hs 0 1.200 0,65 hs Em aprovação

6 601553 Beltrano Miolo Fichario 250       Laminas 4x4 21 montagens (F/V) 42 450 18.900 impressões 23,36 hs 0 18.900 23,36 hs Em aprovação

7 601553 Fulano Miolo Fichario 250       Laminas 4x4 01 montagens (T/R) 1 300 300 impressões 0,54 hs 0 300 0,54 hs Em aprovação

8 601541 Ciclano Folder Erico 511       Capa+04 pags 4x4 02 cad x 04 pgs(f/v) 4 800 3.200 impressões 2,40 hs 0 3.200 2,40 hs Em aprovação Verniz Brilho de Proteção

9 601527 Beltrano Cartão de Visita 1.000     Lamina 2x1 01 montagem (F/V) 2 150 300 impressões 1,04 hs 0 300 1,04 hs Em aprovação

10 601536 Fulano Cartão de Visita 1.000     Lamina 2x1 01 montagem (F/V) 2 150 300 impressões 1,04 hs 0 300 1,04 hs Em aprovação

11 601438 Ciclano Service Notes - 1854512 5.000     Capa 1x0 01 cad x04 pgs(frente) 1 2.600 2.600 impressões 0,83 hs 0 2.600 0,83 hs Em aprovação

12 601439 Beltrano Garantia PT BR  - 1854037 5.000     Capa 1x0 01 cad x04 pgs(frente) 1 2.600 2.600 impressões 0,83 hs 0 2.600 0,83 hs Em aprovação

13 601440 Fulano Aspectos Legais 1930891 5.000     Capa 1x1 01 cad x04 pgs(t/r) 1 5.200 5.200 impressões 1,15 hs 0 5.200 1,15 hs Em aprovação

 

Total em Horas de Materias Liberados 20,99 hs Restam 15,49

Total  de Materiais Aguardando Liberação 53,85

hs

hs
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APÊNDICE G – OCUPAÇÃO DE MÁQUINA   

 

Previsão de Agendamento de Maquina - Speed Master 52

1/ago 2/ago 3/ago 4/ago 5/ago 6/ago 7/ago 8/ago 9/ago 10/ago 11/ago 12/ago 13/ago 14/ago 15/ago 16/ago 17/ago 18/ago 19/ago 20/ago 21/ago 22/ago 23/ago 24/ago 25/ago 26/ago 27/ago 28/ago 29/ago 30/ago 31/ago

00:00 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

23:30 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

23:00 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

22:30 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

22:00 C.Sueca C.Sueca ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

21:30 C.Sueca C.Sueca ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

21:00 C.Sueca C.Sueca ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

20:30 C.Sueca C.Sueca ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

20:00 C.Sueca C.Sueca ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

19:30 C.Sueca C.Sueca ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

19:00 C.Sueca C.Sueca ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

18:30 C.Sueca C.Sueca ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

18:00 C.Sueca C.Sueca ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

17:30 C.Sueca C.Sueca ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

17:00 C.Sueca C.Sueca Jet Aviation Capa Scania Limpeza ***** ##### Tyco Volvo ***** ##### MCKay ***** ##### ***** #####

16:30 C.Sueca C.Sueca Jet Aviation Capa Scania Limpeza ***** ##### Tyco Volvo ***** ##### MCKay ***** ##### ***** #####

16:00 C.Sueca C.Sueca Jet Aviation Capa Scania Limpeza ***** ##### Tyco Tyco Volvo ***** ##### MCKay ***** ##### ***** #####

15:30 C.Sueca C.Sueca Jet Aviation Capa Scania Limpeza ***** ##### Tyco Tyco Volvo ***** ##### MCKay ***** ##### ***** #####

15:00 C.Sueca C.Sueca Jet Aviation Capa Scania Limpeza ***** ##### Tyco Tyco Volvo ***** ##### MCKay ***** ##### ***** #####

14:30 :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ***** ##### :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ***** ##### :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ***** ##### :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ***** ##### :::::::: :::::::: ::::::::

14:00 :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ***** ##### :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ***** ##### :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ***** ##### :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ***** ##### :::::::: :::::::: ::::::::

13:30 :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ***** ##### :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ***** ##### :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ***** ##### :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ***** ##### :::::::: :::::::: ::::::::

13:00 C.Sueca C.Sueca S/serviço Capa Scania Capa Scania ***** ##### Tyco Tyco Volvo Volvo ***** ##### MCKay Option ***** ##### ***** #####

12:30 C.Sueca C.Sueca S/serviço Capa Scania Capa Scania ***** ##### Tyco Tyco Volvo Volvo ***** ##### MCKay Option ***** ##### ***** #####

12:00 C.Sueca C.Sueca S/serviço Capa Scania Capa Scania ***** ##### Tyco Tyco Volvo Volvo ***** ##### MCKay Option ***** ##### ***** #####

11:30 C.Sueca C.Sueca S/serviço Capa Scania Capa Scania ***** ##### Tyco Tyco Volvo Volvo ***** ##### MCKay Option ***** ##### ***** #####

11:00 C.Sueca C.Sueca S/serviço Capa Scania Capa Scania ***** ##### Tyco Tyco Volvo Volvo ***** ##### MCKay Option ***** ##### ***** #####

10:30 S/Tripulação C.Sueca S/serviço ABB Capa Scania ***** ##### Tyco Tyco Volvo Volvo ***** ##### MCKay Option ***** ##### ***** #####

10:00 S/Tripulação C.Sueca S/serviço ABB Capa Scania ***** ##### Tyco Tyco Volvo Volvo ***** ##### MCKay Option ***** ##### ***** #####

09:30 S/Tripulação C.Sueca S/serviço S/chapa Capa Scania ***** ##### Tyco Tyco Volvo Volvo ***** ##### Option Option ***** ##### ***** #####

09:00 S/Tripulação C.Sueca S/serviço S/chapa Capa Scania ***** ##### Tyco Tyco Volvo Volvo ***** ##### Option Option ***** ##### ***** #####

08:30 S/Tripulação C.Sueca S/serviço S/chapa Capa Scania ***** ##### Tyco Tyco Volvo Volvo ***** ##### Arycon Arycon ***** ##### ***** #####

08:00 S/Tripulação C.Sueca S/serviço S/chapa Capa Scania ***** ##### Tyco Tyco Volvo Volvo ***** ##### Arycon Arycon ***** ##### ***** #####

07:30 S/Tripulação C.Sueca S/serviço S/chapa Capa Scania ***** ##### Tyco Tyco Volvo Volvo ***** ##### Arycon Arycon ***** ##### ***** #####

07:00 S/Tripulação C.Sueca S/serviço S/chapa Capa Scania ***** ##### Tyco Tyco Volvo Volvo ***** ##### Arycon Arycon ***** ##### ***** #####

06:30 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

06:00 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

05:30 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

05:00 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

04:30 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

04:00 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

04:30 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

04:00 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

03:30 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

03:00 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

02:30 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

02:00 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

01:30 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

01:00 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####

00:30 ***** ##### ***** ##### ***** ##### ***** #####
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APENDICE H – SEQUÊNCIA DE ACABAMENTO/EXPEDIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sequência de Acabamento / Expedição

O.P Offset Digital Cliente Serviço Qtde. Acabamento Interno
Beneficiamento  

Terceiros
Prazo de Entrega Horario

Peso 

Estimado

Estimativa de 

Transporte
Observações

369785 Editora Abril Tag Fashion Day 400              Refilar, Furar 17/11/2011 11:00 2,10kg Moto

369656 Editora Abril Evento Forum Energia * Blocar,Refilar,Furar, Cordão 18/11/2011 14:00 Moto 200 blsx25fls, 200 avaliação, Perguntas, 500 crachas, 200 sacola

369790 Editora Abril Adesivo Crachá Forum Energia 500              Refilar 18/11/2011 14:00 1,5kg Moto

369808 Editora Abril Prisma de Mesa 150              Refilar, vincar 18/11/2011 16:00 Moto 03 modelos x 50 cada

601663 Swedcham Brasil Cartão de Visita 1.000 Refilar Laminação Fosca F/V 18/11/2011 16:00 1kg Moto 05 x 200 cada cartão.

601676 Volvo A6A1006521 - Brochura 500              Dobrar, Grampear 18/11/2011 16:00 Transp.

601679 Yamagata IR-BM-LABMP-PT-BR-201108-LIVER ACESS 1.013 Dobrar, Grampear 21/11/2011 8:30 80kg Carro

601680 Yamagata IR-BM-BSPN-PT-BR 2011002 BIO PSY SPECIAL 1.013 Dobrar, Grampear 21/11/2011 8:30 300kg Carro

601681 Yamagata IR-BO USM-VERTMP-PT-BR-201103 VERTEBRO PLA 1.013 Dobrar, Grampear 21/11/2011 8:30 180kg Carro

601683 Philips Manual do Usuario Cod.4206.100.5461.1 70.000 Dobrar 22/11/2011 10:30 240kg Carro

365275 Swedish Cartão de Visita 100              Refile 22/11/2011 12:00 0,5kg Moto Rodar na Inprima (Fornecer o papel)

601678 Vila Velha Calendario 2012 2.500           Dobrar, Refilar, Wire-o Preto 23/11/2011 14:00 250 kg Carro

369810 Editora Abril Convite + Envelope Livro Saude 100              Refilar, corte-vinco, inserir 23/11/2011 11:00 Moto Inserir no Envelope colar bolinha de vinil

369805 Ricardo da Silva Livro SKY OF Bolt 250              Refilar, Dobrar, Grampear 24/11/2011 11:00 Carro

601682 Lounge Hair Folder 5.000           Refilar 25/11/2011 10:00 40kg Carro

601649 Editora Abril Entrega Facil 3.000 Refilar 30/11/2011 9:00 25kg Moto

601644 Scania Segurança no Transito Cod.1854036 6.000 Dobrar, Hotmelt 30/11/2011 10:01 Transp.

601603 Philips Manual do Usuario Cod.4206.100.5460.2 130.200 Dobrar 30/11/2011 10:30 Carro

601605 Philips Lista de Serv.Brasil(4222.005.0135-2) 861.900 Dobrar 30/11/2011 10:30 Carro

601370 Scania Manual SIS 22.000 Dobra, hotmelt 30/11/2011 16:00 Transp. Impresso na Digital 1.600 Manuais (03.06.11)+1.000 (07.06.11)

601318 Elanders Envelope Saco 1.000           Corte-Vinco 30/11/2011 *

601573 BASF Laminas (FIAT, FORD, GM, VW) 87.570        Refile + Furação 30/11/2011 Carro 890 fls Fiat, 930 fls Ford, 1.110 fls GM e 1.240 fls VW

601672 Elanders Papel Carta Timbrado 2.000           Refilar 30/11/2011 *
 BASF Laminas Salcomix 113.400      Refile + Furação 30/11/2011 Carro 5.400 folhas 45x32mm

Impressão


