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INTRODUÇÃO
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Este trabalho foi elaborado na empresa Ogra Oficina Gráfic , situada no
bairro da Mooca, na zona leste São Paulo, região onde esta desde sua fundação em
1955. Iniciou suas atividades trabalhando como acabamento, focado ia finalização
de rótulos, alguns anos mais tarde entrou no ramo comercial fazendo mpressos de
uso interno para empresas, com máquinas tipográficas. Hoje atua do no ramo
promocional com impressão de folders, folhetos e catálogos a "Ogra O icina Gráfica"
é uma empresa em franca ascensão que pretende nos próximos me es aumentar
seu faturamento com a chegada da máquina Speedmaster SM 74-<!. A empresa
enfrenta dificuldades para atingir suas metas de produtividade. O ternpo ocioso e
longas paradas afetam o resultado do equipamento. Verificamos com base em
apontamentos e análise de dados que a principal deficiência esta nas paradas para
manutenção não programadas.

Descrição e Análise do Problema

Analisando os tempos e performances da SM 74 no períc do de 2011
verificou-se um baixo desempenho do equipamento e tempo excessivo com
manutenções e paralizações. O objetivo do projeto é melhorar ao máximo a
performance de máquina onde, acreditamos que reduzindo as pc ralizações e
paragens para manutenções, o desempenho se elevará aumentando a velocidade
média.

Dentro do cenário apresentado, iniciou-se o levantamento de dados para
análise de eficiência em produtividade da Impressora SpeedMaster 4, buscando
atingir números reais de acerto, velocidade e paradas do equipamento alcançando
melhorias na produtividade.

Levantamento Estatístico dos Improdutivos em Produção

Abaixo estão os números apresentados pela empresa do ano de 2011, onde o
tempo com improdutividade totaliza 27,10%, em média, somados irr produtivos e
refeição. A utilização do tempo gasto com refeição se dá apenas por medidas
administrativas. Portanto, nosso foco será no tempo com improdutivo que totaliza
15,10% do total tripulado.

Distribuição horas de trabalho por mês em 2011

253,66
58,58

Média
Improdutivo

65,38
15,10

Média
Ocioso
62,00
14,32

Refeição
51,96
12,00

TotalMédia Produtivo
433,00 hrs

100 %
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Distribuição de horas de trabalho por mês em

Média ocioso 2011
14,32%

Refeição
12,00 %

Média produtivo
58,58 %

Análise das Ocorrências
A distribuição das horas improdutivas, analisadas com pareto abaixo, mostra

que as maiores incidências são com manutenção preventiva, treinamento e demais

paragens provenientes de setup externo ou procedimentos operacionais. Na tabela

abaixo analisa-se o custo individual das ocorrências.

Análise manutenção e paradas em 2011

Análise manutenção e paradas em 2011
Improdutivos Média horas! mês % Custo (R$)

Man. Preventiva 15,57 30,50 5.449,50

Reunião/Treinamento 7,30 14,31 2.555,00
Limpeza para troca de turno 5,89 11,54 2.061,5

Falta de operador 4,16 8,15 1.456,00

Man. Mecânica 4,03 7,90 1.410,50

Lavagem fim de semana 3,04 5,95 1.064,00

Aguardando secar para tombar 3,03 5,94 1.060,50

Aguardando corte inicial 2,54 4,98 889,00
Aguardando aprovação de 2,38 4,66 833,00

cliente
Man.Elétrica 1,29 2,52 451,50

Falta de energia 1,10 2,15 385,00

Troca de toalha de limpeza 0,34 0,67 119,00

Aguardando aprovação interna 0,32 0,62 112,00

Aguardando outra máquina 0,05 0,10 17,50
TOTAL 51,04 100,00 17864,00
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Pareto das Ocorrências

15,57

4,16 4,03 304 303, , 2,54
0,32 0,05.-

Portanto as ações serão direcionadas a fim de minimizar o tempo gasto com
manutenção e setup externo.

Descrição da solução

Com o cenário acima descrito e o foco direcionado a reduzir tempos em
paradas diversas e manutenção, utilizaremos ferramentas como PDCA para a
tomada de decisões.

-PLANEJAR: verificamos algumas não conformidades em ações quanto a
manutenção preventiva semanal, preparação de equipamento para iniciar o dia,
procedimentos para troca de trabalho e setup externo Para ataque a estas não
conformidades iremos aplicar um roteiro de procedimentos a serem seguidos pela
tripulação da máquina. O intuito é minimizar as paradas de máquina em decorrência
de preparação e movimentação inadequadas.

A elaboração deste roteiro (check-list) contou com o auxilio de técnicos e
especialistas neste tipo de equipamento. Profissionais que conhecem a fundo o
processo de impressão e suas variáveis e pontos que interferem no rendimento do
equipamento.

- FAZER: a aplicação dos check-lists consiste em procedimentos a serem seguidos
para inicio das atividades diária do equipamento, manutenção preventiva semanal,
troca de trabalhos e setup externo.

-CHECAR: com as ações tomadas verificamos redução nos números quanto a
manutenção preventiva, paradas de máquina por setup externo ou treinamentos e
ganho em performance. A preparação adequada e redução das paragens durante a
produção, auxiliou a melhora de performance do equipamento.

-AGIR: treinar e conceituar os novos procedimentos as demais tripulações. A
aplicação inicial se deu por uma semana, onde a contribuição para melhoria da
efetividade foi notória. Acreditamos que esta contribuição possa ser ampliada em
períodos mais extensos para análises médias, o que poderá influenciar nas horas
produtivas contempladas em mapa de custos.



5

Procedimentos diários

São procedimentos que o impressor necessita realizar antes que comece o
turno de trabalho, estes procedimentos vão evitar que paradas desnecessárias
venham acontecer, além disso, estes procedimentos reduzem o tempo de
manutenção semanal.

O procedimento é simples e não vai tomar mais do que alguns minutos do
tempo do impressor.

Os check-lists são:

Check-List Procedimentos Diários - Manhã

Conferir:
- lavagem de blanqueta e conferência (4 unidades)
- limpar pó da saída (limpeza simples)
- limpar o rolo de transmissão (rolo 10)
- limpar os rolo imersores
- esticar laminas do tinteiro ( 4 dias após a troca)
- limpeza dos anéis guia ( utilizar pano e solvente)

Check-list procedimentos para cada troca de trabalho

Conferir:
- carregar trabalho (CIP)
- etapas de limpeza press-center
- ajuste entrada e saída de papel
- contaminação da tinta
- checar nível do pó
- utilização de pantone

Check-list para cada troca de trabalho - setup externo

Conferir:
- jogo de chapa
- calibração do ganho de ponto
- papel cortado
- prova contratual e boneco (Iayout aprovado pelo cliente)

Parada por treinamento
A tripulação recebe semanalmente treinamento motivacional o que acarreta a

parada de máquina em 45 min por turno. A solução proposta foi alocar o tempo
deste treinamento em horário que antecede o turno da tarde e na sequência do
término do turno da manhã. Portanto, este treinamento seria dado como um
complemento ao crescimento do profissional através e uma nova visão do seu dia-a-
dia. Com isso haverá uma ganho mensal expressivo de quase um turno de horas
disponíveis.
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Resultados Comparativos

Análise de Manutenção e Paradas
Média! mês em 2011 Média I mês com as medidas

propostas
Improdutivos Média (hrs) Média (hrs) Ganho (hrs)

Man. Preventiva 15,57 10,83 4,74
Reunião/Treinamento 7,30 0,00 7,3

Limpeza para troca de turno 5,89 5,89
Falta de operador 4,16 4,16

Man. Mecanica 4,03 4,03
Lavagem fim semana (PARA TINTA NÃO 3,04 3,04SECAR)

Acuardando secar para tombar 3,03 3,03
Aguardando corte inicial 2,54 0,00 2,54

Aguardando aprovação de cliente 2,38 2,38
Man. Elétrica 1,29 1,29

Falta de energia 1,10 1,10
Troca de toalha de limpeza 0,34 0,34

Aguardando aprovação interna 0,32 0,32
Aguardando outra máquina 0,05 0,05

TOTAL 51,04 36,46 14,58

Ganhos com a Efetividade

Abaixo a representação de ganhos com as ações com redução em
improdutivos e contribuição na melhoria de performance.

Relação de Improdutivos

Média Representação

improdutivos
sobre

disponível/mês(hrs) (%)

2011 65,38 15,10%
após ações 50,8 11,73%

GANHO 14,58 3,36%

Análise de Performance

Velocidade Médial mês Tempo Representação
média 2011 (hrs) sobre disponível!
(imp/h) (imp/h) mês(%)

2011 6113 654429 107,06 24,72
após ações 6890 654429 94,98 21,93

GANHO 12,07 2,79%

Análise de Resultados e Ganhos
Efetivos

Hora
Valor

Máquina

PERFOMANCE 12,07 R$ 4.224,50
IMPRODUTIVOS 14,58 R$ 5.103,00
TOTAL 26,65 R$ 9.327,50

Representação de Ganhos Efetivos
Hora Representação

DISPONIVEL MÊS 433 100,00%

GANHOS EFETIVOS 26,65 6,15%
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Representação sobre disponivel -
Ganhos Efetivos(%)
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Conclusão

Nosso grupo concluiu que mesmo com pequenas atitudes é possível mudar o
cenário produtivo de uma empresa gráfica. A solução aplicada pelo grupo teve como
principal objetivo melhorar a efetividade da SM-74, e com isso melhorar seu
desempenho e produtividade, através de métodos simples e rotineiros.

Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, o grande foco que
buscamos alcançar foi a melhoria nos processos que estavam sendo feitos,
buscando através de check list e procedimentos dos próprios operadores,
desenvolver a cultura de realizar novos métodos simples de trabalho, mostrando
através de analises os benefícios que estes podem trazer.

A empresa tem planejamento escasso para a realização de paradas de
manutenção preventiva, além da realização de procedimentos como setup interno e
check list não serem muito explorados pelos operadores.

Neste projeto, aplicamos um procedimento de setup interno e externo, que
através de um check list algumas informações são analisadas e evitam futuras
paradas do equipamento, acerto correto do equipamento, até a separação do papel
para a preparação do próximo trabalho.

A implementação de uma consultoria sai em média no mercado por R$
150,00 a hora, e mesmo que simples, melhora o quadro de horas osciosas do
equipamento, deixando-o disponível para produção de novos trabalhos, o que pode
trazer maior faturamento á gráfica sem o uso de horas extras.

E muito importante ressaltar que as medidas tomadas pelo grupo pelo
melhorar o desempenho do equipamento, pode ser usado não só pela Ogra, mas
por muitas gráficas que possuem rotina e procedimentos semelhantes aos citados
no nosso trabalho.




