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A EMPRESA 

Fundada em 1982 a SIL Gráfica através de um trabalho organizado, contribui para 

a divulgação da leitura em nosso país. Desde sua fundação suas atividades 

industriais foram direcionadas ao livro. O Parque Gráfico é totalmente editorial e 

produz livros didáticos e paradidáticos com os mais diferentes tipos de 

acabamento, como brochura, grampo, costura e em espiral, e com acabamento 

especial. 

O PROBLEMA 

 Nosso objetivo é reduzir o número de retrabalhos, reimpressões no processo Offset 

que tiveram que ser refeitas pela ocorrência de alguma falha em determinado 

momento do processo.  

 A etapa de impressão offset conta com um planejamento e ordem de impressão, 

ordem essa que é orientada por prazos de entrega acordados com o cliente.  Os 

retrabalhos geram uma cadeia de problemas que se acumulam até afetar o cliente. 

E quando isso ocorre não há mais volta. O que era um problema interno passa a ser 

externo atrapalhando não só a produção, mas também as futuras negociações e 

relação da empresa com o cliente. 

CUSTOS GERADOS PELOS RETRABALHOS 

Os retrabalhos geram um custo muito alto para a gráfica, pois, ao ter que ser 

reimpressos o custo envolvido entre matéria prima e mão de obra, custos diretos e 

indiretos, são todos de encargo da empresa, tornando-se o maior fator de prejuízo 

da empresa. Mesmo que o retrabalho ocorra em períodos distantes, muitas vezes 

o valor de um único retrabalho pode comprometer o lucro de vários outros 

trabalhos bons, criando um prejuízo sem volta. 

A seguir, informações coletadas com o setor do PCP no período de Outubro de 

2011 à Março de 2012.  

 

 



Tabela 1- Relação da Quantidade de OPs 

Meses   OPS  
OPS com  

Porcentagem Retrabalhos 

out/11 54 1 1,85 

nov/11 91 3 3,29 

dez/11 42 0 0 

jan/12 207 6 2,91 

fev/12 121 10 8,26 

mar/12 194 5 2,57 

Total 709 25 3,52 

 

 Gráfico com a Quantidade de OPS produzidas no período analisado 

 

Figura 31 - Total de OPS Produzidas 

 

Com base em nossos estudos a quantidade foi de 3% de OPS com retrabalhos. 

Faturamento no período de outubro de 2011 e março de 2012, abaixo: 
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Tabela 2- Faturamento x Prejuizo 

Periodo Faturamento Prejuizo Porcentagem 

Out/11 R$ 312.000,00 R$ 1.780,00 0,57% 

Nov/11 R$ 527.000,00 R$ 2.160,00 0,41% 

Dez/11 R$ 243.000,00 0 0 

Jan/12 R$ 1.200.000,00 R$ 11.592,00 0,97% 

Fev/12 R$ 701.000,00 R$ 32.603,00 4,65% 

Mar/12 R$ 1.124.000,00 R$ 6.850,00 0,61% 

Total R$ 4.107.000,00 R$ 54.985,00 1,34% 

 

Tabela 3 – Tabela detalhada dos retrabalhos e o prejuízo financeiro 

 



A SOLUÇÃO 

Através de uma pesquisa nos setores, estudando sua rotina de trabalho e coletando 

os dados fornecidos pelas pessoas envolvidas em cada etapa foi possível 

desenvolver formulários, check-list e procedimentos adaptados as suas reais 

necessidades, que buscam não somente checar os itens, mas também uma 

confirmação das informações que podem ter ficado ocultas ou divergentes. 

Na Pré-impressão, setor de maior importância, pois é ali que tudo da inicio, desde o 

recebimento do arquivo até a gravação da forma de impressão, foi elaborado um 

detalhado check-list, contendo os itens e procedimentos mais importantes para o 

bom andamento de todas as demais etapas do trabalho.  

Desenvolvemos também um formulário de recebimento de trabalhos que preenchido 

de forma correta, serve para a checagem e confirmação dos diversos itens daquele 

trabalho, que devem posteriormente ser comparados ao orçamento, e ao final ao 

planejamento do PCP.  

Um relatório de ocorrência, foi desenvolvido em substituição ao simples bloco de 

notas, onde diversas informações eram anotadas, e afixadas ao formulário de 

entrada, mas que muitas vezes, não continham o título de quem pertenciam essas 

informações, ou mesmo quem as anotou em determinada data.  

Dessa forma foi possível ter um pequeno histórico do ocorrido com o trabalho, para 

estar sempre ciente dos fatos e deixando por escrito informações que muitas vezes, 

eram recebidas via telefone ou verbalmente. 

Para os setores de Impressão e Acabamento foram criadas duas Pastas com 

formulários impressos na parte externa, contendo os principais campos de 

informações técnicas, extraídos da OP, e que agora passam ficar mais evidentes, 

facilitando a leitura e checagem dos mesmos. 

 

 

 

 

 



CONTRATAÇÃO DA CONSULTORIA 

Para que essas mudanças de procedimentos e os formulários sejam implantados 

corretamente, sugerimos a contratação de uma consultoria especializada, que 

possa avaliar todos os departamentos e melhorar sua performance de 

desempenho e comunicação, criando um feedback entre eles, gerando uma 

perfeita sinergia, através de treinamentos, capacitações, palestras técnicas, e de 

incentivo. Entramos em contato com uma consultoria para estimar o tempo que 

demoraria a implantação das mudanças, seu valor e os benefícios para a empresa. 

Para uma empresa desse porte e considerando um profissional renomado, com 

vários anos de experiências na área, com um total aproximado de 264 horas, entre 

planejamento, capacitação, desenvolvimento e auditoria interna.  

 

Tabela 4 - Retorno do Investimento 

CONSULTOR DE QUALIDADE 

HORAS  264 

CONSULTORIA 2 DIAS POR SEMANA 5 MESES E MEIO 

VALOR DA CONSULTORIA R$ 32.200,00 

TOTAL DO PREJUIZO  R$ 54.985,00 

MÉDIA MENSAL DE PREJUIZO  R$ 9.164,17 

RECUPERANDO 50% DO PREJUIZO R$ 4.582,09 

RETORNO DE INVESTIMENTO 7 MESES 

 

A consultoria será duas vezes por semana, 6 horas por dia, com uma duração de 5 

Meses e meio. O investimento será de R$ 32.200,00. Em 7 Meses o investimento 

se pagará, considerando na pior das hipóteses uma diminuição de pelo menos 

50% dos retrabalhos que contabilizaria R$ 4.582,09. 

Além dos benefícios técnicos, produtivos e financeiros, vários outros benefícios á 

empresa terá com a implantação da consultoria. As seguintes melhorias são: 

 Satisfação do cliente 

 Aumento produtivo 

 Melhor Imagem da empresa no mercado 

 Redução de horas extras 

 Cumprimento nos prazos dos serviços 

 Aumento do lucro 



CONCLUSÃO 

Concluímos com este estudo que é possível reduzir os retrabalhos numa gráfica 

editorial, utilizando-se de seus próprios recursos, bastando para isso introduzir 

métodos de trabalho mais eficazes e procedimentos, por meio de uma prévia 

avaliação do fluxo atual, identificando onde os erros ocorrem e eliminando-os, 

através de melhorias nas ferramentas de comunicação entre os envolvidos no 

trabalho. Foi possível notar logo nas primeiras alterações de alguns materiais como 

check-list e formulários de trabalho, os benefícios de se deixar mais evidentes as 

informações que muitas vezes simples, mas mal evidenciadas, eram cruciais para 

a finalização correta do trabalho. Com a implantação de uma manutenção mais 

efetiva nesse sentido, orientada por um consultor experiente, fica evidente os 

benefícios de melhorias e redução de perdas estudadas ao longo desse trabalho. 

 


