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RESUMO 

Esse trabalho foi desenvolvido em uma gráfica editorial, localizada no bairro de 

Bonsucesso em Guarulhos.  

O objetivo desse estudo, é a redução dos retrabalhos presentes no processo 

produtivo da empresa, que ocasiona a perda do lucro, desperdício de material e a 

geração de horas extras, atrasando toda a programação já estabelecida. 

Através de um levantamento estatístico da produtividade e informações coletadas 

entre os principais envolvidos com a produção, foi feita uma análise do problema e 

chegou-se a conclusão da necessidade de melhorias nos procedimentos e na 

checagem das informações pertinentes a cada trabalho, pois a maioria dos 

retrabalhos acabava ocorrendo devido a essa falta de como melhor proceder e pela 

falha ou falta de informação. 

Como solução para os problemas levantados, foi desenvolvido novos procedimentos 

mais completos e check-list adaptados de acordo com a rotina de trabalho da 

gráfica, tornando a verificação e a comunicação dos dados mais eficiente. Para a 

implantação dessas melhorias, foi orçada a contratação de uma consultoria, para 

que implantasse as novas soluções com treinamentos e palestras para a fixação de 

uma cultura de melhoria continua, a um custo que se pagaria em 7 meses pela 

redução dos retrabalhos. 

 

Palavras Chave: Comunicação, Consultoria, Procedimento, Retrabalho, Verificação. 

  



 
 

ABSTRACT 

This study was conducted in a graphic editorial in the district of Guarulhos in 

Bonsucesso. 

The aim of this study is the reduction of rework in the manufacturing process of the 

present company, which caused the loss of profit, loss of material and generating 

overtime, delaying the entire schedule has been established. 

Through a statistical survey of productivity and information collected from the 

principals involved with the production, an analysis of the problem and came to the 

conclusion of the need for improvements in procedures and to check the information 

relevant to each job, as most rework ended up happening because of this lack of how 

best to proceed and by the failure or lack of information. 

As a solution to the problems, new procedures were developed and more complete 

check-list adapted according to the routine work of the graphic, making verification of 

the data and communication more effectively. 

For the implementation of these improvements has been budgeted to hire a 

consultant, that implanted the new solutions with training and lectures for the 

establishment of a culture of continuous improvement, at a cost that would be paid in 

seven months by the reduction of rework. 

 

Keywords:  Communication, Consulting, Procedure, Rework, Verification.
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1.0 INTRODUÇÃO 

Através da leitura, abrimos portas para novos conhecimentos. Pesquisas revelam 

que os brasileiros estão lendo mais, 4,7 livros por ano, mas muito abaixo se 

comparado com nossos vizinhos argentinos, chilenos e uruguaios. Também se 

constatou que o hábito da leitura está decisivamente ligado ao grau da educação. O 

sul é a região do Brasil onde se lê mais (5,5 livros ao ano), seguido pelo sudeste (4,9 

livros por ano). 

É na infância que o homem desenvolve a mente, lendo histórias infantis, livros e 

revistas e com a continuação do hábito de ler, se transforma numa verdadeira fonte 

de informações colocando em prática ao longo da vida, seja no dia a dia ou na vida 

profissional. 

Ler não significa identificar as palavras, mas compreender, interpretar, relacionar e 

reter o que for relevante. Devemos nos manter sempre em atividade, pois a mente 

parada significa homem improdutivo e para exercitarmos a nossa mente, nada 

melhor do que a leitura, pois exercita a máquina mais importante: o cérebro.  

De acordo com o Ministério da Educação (MEC) e outros órgãos ligados à 

Educação, a leitura: 

Desenvolve o repertório: ler é um ato valioso para o nosso desenvolvimento 

pessoal e profissional. É uma forma de ter acesso às informações e, com elas, 

buscar melhorias para você e para o mundo. 

Liga o senso crítico na tomada: livros, inclusive os romances, nos ajudam a 

entender o mundo e nós mesmos.  

Amplia o nosso conhecimento geral: além de ser envolvente, a leitura expande 

nossas referências e nossa capacidade de comunicação. 

Aumenta o vocabulário: graças aos livros, descobrimos novas palavras e novos 

usos para as que já conhecemos. 

Estimula a criatividade: ler é fundamental para soltar a imaginação. Por meio dos 

livros, criamos lugares, personagens, histórias... 
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Emociona e causa impacto: quem já se sentiu triste (ou feliz) ao fim de um 

romance sabe o poder que um bom livro tem. 

Muda sua vida: quem lê desde cedo está muito mais preparado para os estudos, 

para o trabalho e para a vida. 

Facilita à escrita: ler é um hábito que se reflete no domínio da escrita. Ou seja, 

quem lê mais escreve melhor. 

Conclui-se que a leitura é de extrema importância em nossas vidas, 

e ao tornar a leitura um hábito, adquirimos mais conhecimentos, pois a cada livro a 

cada material lido, nos sentimos na necessidade de consumir mais e mais 

informações e conhecimentos, pois o mundo da leitura é infinito, sempre existirá algo 

para aprendermos e descobrirmos. Segundo Monteiro Lobato, “um país se faz com 

homens e livros”.  

Assim apresentaremos a seguir um estudo sobre o setor editorial que de acordo com 

a ABIGRAF atinge 22% do setor gráfico brasileiro. Destacaremos todo o processo 

de produção do livro e as tecnologias utilizadas para sua produção. 

 

1.1 O que é um livro? 

Podemos definir livro quando reúne 48 ou mais páginas, fora a capa.                                        

As publicações com menos de 48 páginas chamamos de livretos.                                               

De acordo com a Unesco impressos com menos de 5 folhas são considerados 

folhas soltas. Os volumes são a divisão da obra em duas ou mais partes, onde 

cada fascículos formam um volume. A quantidade de exemplares dessas obras, 

chamamos de tiragem. 

 

Figura 1 - O livro 
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1.2 Categorias dos Livros 

As categorias mais conhecidas são romances, poesias, infantis e juvenis, educação, 

psicologia, psicanálise, crônicas, teóricas e criticas literárias, ciências naturais e da 

saúde, ciências exatas, ciências humanas, didáticos, paradidáticos de ensino 

fundamental e médio, reportagem e bibliográfica, negócios, direitos, informática, 

economia, administração entre outros. Cada categoria tem sua identidade própria, 

visualmente e com layouts diferenciados.  

 

1.3 Classificação dos Livros 

Os livros são classificados de acordo o que oferece aos seus leitores. 

 Edição econômica pode ser classificada quando a mancha ocupa 75% da área 

do formato do papel e os outros 25% restantes ficam reservados aos brancos da 

página, incluindo, margens, entrelinhas entre outros. 

 Edição comum existe um equilibro entre a mancha que compõe o layout e os 

brancos destinados ao arejamentos das páginas. 

 Edição de luxo quando o layout é composto por 25% para a mancha e 75% para 

elementos de arejamento. 

 

 

1.4 Anatomia do livro 

 Capa do livro – tem a função de proteção, e pode ser considerado como a 

embalagem do livro. 

 Miolo - é parte interna do livro, onde está o conteúdo. 

 Guarda - servem de arremate na encardenação de um livro de capa dura ou 

flexível. 

 Falso rosto - traz somente o titulo da obra na primeira página impar. 
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 Frontispício ou página de rosto - onde contém o nome do autor, o título em 

destaque, o nome da editora, e o ano da publicação, é impressa também em 

pagina impar. 

 Página de crédito - contém informações sobre a editora e os detentores dos 

direitos autorais, é impressa no verso da página de rosto. 

 Dedicatória - é onde o autor dedica à obra a uma ou várias pessoas ou presta 

homenagem a uma instituição ou uma pessoa especifica, geralmente impressa 

em página impar. 

 Prefácio - é um texto que comenta a obra, escrito por um convidado do autor ou 

da editora. 

 Sumário - Aparece no inicio do livro contendo a lista de títulos e subtítulos com as 

páginas em que figuram no texto principal. 

 Introdução - é um texto pré-textual onde contém um texto que comenta o tema do 

livro, mas ainda não faz parte dele. 

 Índice - aparece no final da obra, relaciona termos, nomes, e outros elementos 

em ordem alfabética conforme as normas da associação brasileira de normas 

técnicas (ABNT). 

 Colofão - é a página final do livro na qual aparece impresso o nome da gráfica, 

juntamente com outras informações técnicas, como papel e fontes utilizadas. 

 

 

1.5 Produção do Livro  

A fase de produção do livro é composta pela impressão (posterior à imposição e 

montagem em cadernos - hoje em dia digital), o alceamento e o encapamento. 

Podendo ainda existir várias outras funções adicionais de acréscimo de valor ao 

produto, nomeadamente à capa, como a plastificação, laminação, hot stamping, 

entre outros acabamentos. A seguir apresentaremos os setores offset editorial para 

produção de livros, e suas tecnologias. 
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FLUXO DA PRODUÇÃO DO LIVRO 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2 - Fluxo da produção do livro  

 

1.6 Pré-impressão 

O setor de pré-impressão é com certeza um dos mais importantes no fluxo produtivo 

editorial. É onde começa o fluxo da produção editorial, sendo que um erro nesse 

setor ocasiona erro nos processos seguintes. 

O recebimento do arquivo pode ser físico, através de cds, dvds, pen drive ou outro 

tipo de armazenamento digital. 

Infelizmente hoje em dia ainda acontece muito erros como arquivos sendo entregue 

em programas que não foram feitos para ser utilizados na área gráfica como no 

Word, por desinformação ou despreparo dos clientes. 

 O fluxo da produção editorial começa com o recebimento do arquivo, que pode ser 

aberto, nos programas de origem como tratamentos de imagens, editoração e 

diagramação ou fechado onde ocorre o fechamento do arquivo transformando em 

PDF para ser enviado a um RIP. 
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ESPIRADO 

LIVRO 

PRONTO 

 

CORTE DOBRA 
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   FLUXO DA PRÉ- IMPRESSÃO     

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Fluxo da pré-impressão 

 

No RIP esse arquivo é convertido em linguagem de máquina para que possa ser 

gravado na matriz (chapa). São utilizados Equipamentos e software específicos 

para obter uma reprodução excelente dos materiais a serem impressos.  

A seguir alguns equipamentos e software utilizados na pré-impressão. Estação de 

trabalho são os poderosos computadores profissionais para execução dos serviços 

gráficos. 

A maioria das gráficas utiliza o Power Mac G5 pro da Apple ou estações de trabalho 

com o Windows para desenvolver seus serviços de checagem, verificação e 

montagens dos arquivos. 

 

Figura 4 - Mac G5 Pro 

ARQUIVO 

EM PDF 

PREFLIGHT 

 

PROVA DE 

PLOTTER 

PROVA DE 

CONTRATO 

 

IMPOSIÇÃO 

 

CHAPA 

 



18 
 

 

Figura 5 - Estação de trabalho Windows 

 

Os softwares, métodos e equipamentos utilizados na área gráfica no setor da  

pré-impressão são: 

 

 Photoshop - Faz o tratamento de imagens  

 

Figura 6 - Adobe Photoshop 

 

 Illustrator- software vetorial para criação de ilustrações 

 

Figura 7 - Adobe Illustrator 
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 Corel draw - software vetorial para criação de ilustrações 

 

 

Figura 8 - Corel Draw 

 

 Indesign- software diagramador, onde são criando layouts de livros e revistas. 

 

Figura 9 - Adobe Indesign 

 

 Acrobat - Editor de PDF, para fazer possíveis alterações no seu conteúdo. 

 

Figura 10 - Adobe Acrobat 
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 Preps - é o software de imposição, faz a montagem eletrônica dos cadernos que 

serão impressos. 

 

Figura 11 - Software de imposição de páginas PREPS 

. 

 Preflight é a parte de checagem e verificação dos elementos do arquivo como o 

texto, orientação da página, as margens, trapping, sangria entre outros a fim de 

detectar e corrigir erros que podem ser fatais ou que geram atrasos na cadeia 

produtiva da gráfica. 

 Prova de cor – é a representação das cores que serão reproduzidas no sistema de 

impressão final, simulando com exatidão as cores e efeitos do impresso offset, e que 

será avaliada pelo cliente como resultado esperado na impressão, passando a ser 

chamada de prova contratual. 

A prova de cor é calibrada através de spectro-densitometro para seguir os padrões 

das tintas. São utilizadas impressoras de alta fidelidade e resolução. 

 

 

Figura 12 - Impressora de prova 
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 Plotter é onde se tira as provas de layout para checar se todos os elementos estão 

de acordo com as especificações do cliente. 

 

 

Figura 13 - Plotter 

 

 CTP é o equipamento que grava do computador para a chapa, o que será impresso 

no processo offset. Cada chapa corresponde a uma cor da escala CMYK. 

 

Figura 14 - CTP 

 

1.7 Processo Offset 

A impressão offset é originária da litografia, desenvolvida por Alois Senefelder onde 

a impressão se dava por uma pedra com características hidrófilas e a área a ser 

impressa era tratada quimicamente aceitando a tinta e rejeitando a água. A impressão 

offset é feita de forma indireta, onde a matriz (chapa) foi montada é mantido úmido por rolos 

umidificadores. A tinta também é transferida para este cilindro, como ela é de base 

gordurosa ela se concentra nas áreas lipófilas e é ao mesmo tempo repelida pela água que 
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se concentrou nas áreas hidrófilas do cilindro. A tinta é transferida da chapa metálica 

para a blanqueta de borracha enrolada em torno de um cilindro metálico, onde um 

cilindro de contra pressão recebe o substrato (papel), assim transferindo a imagem 

da blanqueta para o substrato (papel). A imagem a ser impressa é gravada em uma 

chapa metálica através de um CTP .   

 

Figura 15 - Chapa de CTP 

 

CTP (Computer-to-Plate) é o processo de produção das chapas usadas na 

impressão offset. A chapa é gravada através de laser, que é controlado por um 

computador, de forma similar às impressoras laser. Isto permite que a chapa seja 

gerada diretamente de um arquivo digital, sem a necessidade da produção de 

um fotolito intermediário. Este processo também garante o aumento da qualidade 

final da imagem gravada. Isso deixa a imagem perfeita. Existem métodos de 

gravação de chapas mais avançados, como o processo de gravação através de UV 

(Ultra Violeta), dispensando assim o laser.    

 

Figura 16 - Equipamento de CTP 
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A tinta offset - é uma tinta pastosa é composta por: 

 Resina - responsável pela secagem, brilho aderência, flexibilidade, resistência 

química e física (abrasão) e dureza. 

 Óleo vegetal - o óleo vegetal é o responsável pela secagem final (óxido-

polimerização) da tinta, pois possui a característica de polimerizar-se em contato 

com o ar. 

Óleo mineral - estabilizar a tinta na rolaria da impressora. 

 Pigmento - São sais ou oxido de metais (orgânicos ou inorgânicos) insolúveis em 

solventes e óleos, sendo capazes de dar cor ao substrato de forma a modificar sua 

aparência anterior. Podem ser classificados em Pigmentos pretos, Pigmentos 

brancos, Pigmentos coloridos e Pigmentos metálicos. 

Aditivos – São os Produtos utilizados na composição das tintas com o intuito de 

melhorar a qualidade da mesma. 

Os principais aditivos são: secantes, agentes deslizantes, agentes alastrantes e 

agentes plastificantes. 

  

 

Figura 17 - Tinta Offset 

 

A impressão offset pode ser classificada em planas e rotativas. 

 As impressoras offset planas podem imprimir entre 4 mil a 18 mil folhas por hora. 
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Figura 18 - Impressora Offset Plana 

 

O que diferencia são o formato e a quantidade de cores. 

Podem imprimir somente uma cor ou até cinco cores, ou quatros cores primárias 

CMYK (ciano, magenta, amarelo e preto) e mais uma cor, normalmente uma cor da 

escala Pantone ou verniz, ou até dez cores frente e verso. 

São utilizadas para fazer trabalhos de cartão de visita, folhetos, listas de preços, 

relatórios, manuais, embalagens cartotécnicas, livros, revistas entre outros. 

A impressão offset rotativa é uma impressão que utiliza bobinas de papéis, utilizando 

o método “blanqueta-blanqueta”, onde o papel gira entre dois cilindros da blanqueta 

para que ambos os lados sejam impressos ao mesmo tempo, com isso cada cilindro 

da blanqueta funciona como cilindro de pressão para o outro. 

 

 

Figura 19 - Impressora Offset Rotativa 

 

As velocidades variam de 15 a 50 mil por hora. 

Na produção de livro imprime cadernos de 32,48, 64 ou 96 páginas. Essas 

impressoras também dobram o material impresso. O processo de secagem ocorre 

com o material passando em um forno depois da impressão e antes da dobra. 
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Máquinas offset rotativas são usadas para imprimir jornais, revistas, folhetos, 

catálogos, livros e itens promocionais de grandes tiragens.  

 

1.8 Acabamento Editorial  

É o ultimo processo produtivo do setor Offset Editorial. 

 

1.9 Tipos de acabamento 

Depois de passar pela máquina de impressão, o próximo passo é o acabamento do 

livro/revista. Acabamento é um termo geral que se refere a diversos processos que 

darão o formato final, como o corte, dobra, alceamento e encadernação. Corte é a 

operação que consiste em dividir uma folha em branco ou impressa em formatos 

menores conforme o formato estabelecido. 

 

Figura 20 - Guilhotina 

 

Depois do corte vem á dobra, onde papel é dobrado, formando cadernos. A dobra é 

um processo mecânico que consiste em transformar uma folha de máquina em um 

caderno, fazendo um número de dobras de maneira adequada.  
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Figura 21 - Dobradeira 

 

Depois da dobra vem o alceamento. Os cadernos são organizados de modo que as 

páginas fiquem na ordem correta antes da encadernação. A esse processo de 

arranjo das folhas dá-se o nome de alceamento. 

 Após a dobra e a aplicação de eventuais encartes, os cadernos são agrupados em 

ordem progressiva, para ser costurados.  

Os cadernos são agrupados em progressão e separados por divisórias, são 

depositados em um tapete rolante, de maneira que cada um seja parcialmente 

sobreposto ao que o sucedeu, na saída o livro estará completo e em ordem. 

Algumas alceadeiras tem o refile trilateral sendo dotada de três laminas onde o 

primeiro refila as margens da cabeça e do pé e o segundo cuida da margem 

dianteira. 

 

Figura 22 - Alceadeira 

 

Os cadernos da revista podem ser unidos por grampos, cola ou costura. Se a opção 

for por grampos, o acabamento é chamado de lombada canoa (ou grampo cavalo). 

Os cadernos, depois de dobrados, são novamente abertos e grampeados no centro. 

As revistas, então, são refiladas, isto é, passadas pela guilhotina trilateral que apara 
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as extremidades do papel, deixando-o no seu tamanho final. No entanto, o uso do 

grampo canoa é restrito pelo número de páginas e pela gramatura do papel. Livros 

com papel mais espesso ou com o formato muito grande utiliza outro tipo de 

acabamento, a lombada quadrada.  

Lombada quadrada é um tipo de encadernação em que os cadernos ou folhas 

soltas são fresados para receber a cola na lombada e unir a capa ao miolo. 

Normalmente esse método utiliza cola quente (hot melt), mas há outros tipos de cola 

disponíveis no mercado, como o sistema PUR, mais utilizado em produtos que 

exijam alta aderência nas páginas devido ao manuseio constante, como os guias, 

por exemplo. A lombada quadrada é o acabamento mais indicado para revistas, 

catálogos e anuários que contenham um número elevado de páginas de miolo. Esse 

tipo de acabamento faz com que essas publicações fiquem mais bem-acabadas. A 

maioria dos livros também utiliza lombada quadrada, e, além da cola, pode-se 

utilizar cola e costura para unir as páginas. 

 

Figura 23 - Alceadeira Lombada Quadrada 

 

Caso a publicação exija, é possível executar cortes especiais. Os cortes especiais 

são feitos com facas de corte e vinco que servem para dar à publicação formatos 

diferentes dos tradicionais. 

 

Costura 

O processo de costura consiste em unir cadernos alceados com linha, produzindo 

livros resistentes e duráveis como enciclopédias, Livros de artes, livros de, referencia 

bíblicas e livros de capa dura em geral. 
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Figura 24 – Costuradeira 

 

 

Figura 25 - Livro Costurado 

 

Encapamento 

O processo de encapamento envolve duas operações: colagem e prensagem. A 

primeira consiste em colar as páginas externas das guardas às faces internas da 

capa, de tal modo que as bordas das capas projetem-se além das bordas das 

guardas, quando ambas são pressionadas com o livro fechado. A prensagem faz 

parte do processo de secagem do adesivo das capas. Um conjunto de palas 

aquecidas pressionam o livro para assentar as capas nas juntas. 

 

Laminação 

É a aplicação de um filme plástico sobre a capa de um livro ou revista, a fim de 

proteger e melhorar a aparência. 
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Figura 26 - Laminadora 

 

 

Envernizamento 

Processo de aplicação de uma camada de verniz transparente sobre uma folha 

impressa a fim de promover brilho, proteção, impermeabilidade, resistência à 

abrasão, redução do odor podendo ser aplicado em toda a área do impresso ou em 

uma área especifica conhecida como reserva. 

 

 

Figura 27 - Envernizadora 

 

Plastificação 

Processo de aplicação de um filme plástico, sob o calor e pressão, sobre uma folha 

impressa melhorando sua aparência. Os filmes plásticos utilizados no processo de 

plastificação podem ter acabamento brilho ou fosco. 
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Hot stamping 

Utiliza formas relevograficas, utilizando um clichê feito de magnésio ou zinco para 

tiragens limitadas ou cobre ou bronze para tiragens maiores. As cores impressas 

são transferidas diretamente, por meio de pressão e calor, para o suporte, a partir de 

folhas de celofane metalizadas. 

Gofragem 

Comprimindo o papel ou cartão entre dois cilindros um deles gravados com 

desenhos de texturas de vários materiais e outros revestimentos de papel obtendo 

suportes cuja superfície imite linho, reboco, casca de ovo e etc.  

A seguir algumas ferramentas da qualidade usadas em nosso estudo. 

 

1.10 Ferramentas da qualidade 

Gráfico ou diagrama de pareto - é um gráfico de barras que ordena as frequências 

das ocorrências, da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas e 

projetos, investigando e decidindo quais dados serão classificados. 

 

Figura 28 - Exemplo de gráfico de pareto 
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1.11 Diagrama de Ishikawa (Espinha de peixe) 

No Diagrama 6m todos os problemas podem ser classificados em seis tipos 

diferentes: 

Método 

Matéria-prima  

Mão de obra 

Máquina  

Medição  

Meio ambiente 

Esse sistema permite estruturar hierarquicamente as causas de determinado 

problema ou melhoria, bem como seus efeitos sobre a qualidade. Permite também 

estruturar qualquer sistema que necessite de resposta de forma gráfica e sintética. O 

diagrama pode evoluir de uma estrutura hierarquia para um diagrama de relações 

que apresenta uma estrutura mais complexa, não hierárquica. 

 

 

Figura 29 - Exemplo de Diagrama de Ishikawa 
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2.0 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 acabamentos, como brochura, grampo, costura e em 

espiral, e em acabamento especial. 

Atualmente localizada no bairro de Bonsucesso, na cidade de Guarulhos, São Paulo, 

conta com uma moderna área construída de 8.000 m2, em um terreno de 25.000 

m2. Com todo este espaço a SIL Gráfica mantém um organizado estoque de matéria 

prima, incluindo os papeis enviados pelas editoras para as impressões dos livros, 

podendo assim organizar-se para auxiliar o cliente na operação logística dos papéis 

destinados a impressão.  

A área de estoque da máteria-prima principal, o papel, é de cerca de 4.500 m3, o 

que da para armazenar cerca de 2.500 toneladas de papel. 

Possui atualmente uma pré-impressão dotada de moderno workflow para 

recebimento e checagem dos arquivos que são enviados pelos clientes, e lá mesmo 

são imposicionados e gerados as matrizes de impressão, facilitando assim a revisão 

e agilidade no fornecimento das formas de impressão. 

O setor de impressão é formado por impressoras planas de formato de folha inteira 

72x102 cm, sendo: 

- 01 Heidelberg Speedmaster 8 cores, com reversão 4/4 cores. 

- 01 Heidelberg Speedmaster 4 cores, com reversão 2/2 cores. 

- 03 Heidelberg Speedmaster 2 cores com reversão 1/1 cor 

- 01 Komori 4 cores 

 

O setor de acabamento dos livros é formado por diversos equipamentos, entre eles 

os principais são: 

 04 Guilhotinas automáticas 

- 06 Dobradeiras folha inteira 



33 
 

- 04 Máquinas de Costura 

- 01 Alceadeira 

- 01 Grampeadera 

- 02 Encapadeiras com trilateral 

 A gráfica terceiriza acabamento especiais como laminação, envernizamento e hot 

stamping. 

Atualmente a gráfica conta com 95 funcionários fixos e contratou mais 10 

funcionários terceirizados no 1º trimestre de 2012 para suprir a demanda de serviços 

nesse período do ano. 
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3.0 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

O problema são os retrabalhos, e o nosso objetivo é reduzir o número de 

retrabalhos, ou seja, reimpressões no processo Offset que por algum motivo 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. 

Como já citamos, ocorrem problemas durante a impressão que torna o trabalho em 

execução defeituoso. Esses defeitos, também chamados de não conformidades são 

características do produto fora de seus padrões, que podem ser dos mais variados 

tipos.  

O problema não esta limitado somente na ação em si de imprimir a tinta sobre o 

papel, mas também abrange outras características envolvendo o papel, a tinta, o 

resultado visual e físico, que no caso abrange até o acabamento do produto.  

O problema pode ser detectado em qualquer fase do processo, seja ele no início, 

meio ou fim, ambos gerando perdas, mesmo que menor em uma ou outra etapa, 

essa perda pode ser menor em matéria-prima, mas não deixa de se desperdiçar o 

tempo, fator essencial para se tentar recuperar a não conformidade e estabelecer o 

equilíbrio do processo novamente. 

Concluindo, o erro ou a falha durante o processo, torna-se o item primordial a ser 

visto no ponto de vista produtivo. De nada adiantaria termos os melhores 

equipamentos e operadores e entregar tudo no prazo, se errarmos em algum item, 

tornando todo o esforço perdido. Dessa forma, não errar seria a primeira 

preocupação, mesmo que algum prazo não seja cumprido, este ainda não seria o 

motivo da perda total do trabalho ou perda do cliente, mas sim a entrega de um 

trabalho com problema, com erro. 
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3.1 Características do problema 

 

Não há um momento específico que possamos identificar o retrabalho, pois 

independente do ocorrido, notamos que ele pode estar presente em qualquer parte 

do processo produtivo do produto, seja ele na fase de pré-impressão, impressão, 

acabamento ou mesmo expedição, basta apresentar uma não conformidade e ele 

passa a ser um retrabalho. Por exemplo, desde uma informação mal assimilada ou 

com ruído entre as partes, a falta de um pequeno detalhe não visto, e até mesmo a 

falta mínima de constância nas propriedades da matéria prima, como procedimentos 

falhos, são motivos que levam ao retrabalho. Enfim, qualquer que seja o motivo que 

gerou o retrabalho, ele passa a ser mais um item na extensa lista de características 

para se dizer que é um retrabalho.  

O intuito de se solucionar a diminuição dos retrabalhos é achar um foco em que se 

possa ir direto a cada uma das razões que geraram o retrabalho ou mesmo uma 

solução para eliminar diversos itens de uma só vez, que possam ser geradores de 

retrabalhos. 

 

3.2 Consequências geradas pelo retrabalho 

 

Os retrabalhos acabem gerando uma cadeia de problemas que se acumulam até 

afetar na maioria das vezes o cliente. E quando isso ocorre não há mais volta.  

O que era um problema interno, vira externo deixando de afetar não só a produção, 

mas também as futuras negociações e relação da empresa com o cliente. Podemos 

observar claramente como os retrabalhos podem afetar a empresa e também o 

relacionamento entre o cliente e a gráfica. A seguir algumas consequências do 

retrabalho: 

- Geração de horas extras. O retrabalho gera a necessidade de se exceder as horas 

normais produtivas, para que o trabalho que não saiu antes no prazo seja feito sem 

alterar toda a ordem da produção, gerando custos adicionais na folha de pagamento. 

Custos esses que não haviam sido previstos no orçamento, gerando perdas na 

lucratividade deste trabalho. 
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- Perda parcial ou total do lucro sobre o trabalho. Um retrabalho na maioria das 

vezes, gera a perda total do lucro. Pois na reimpressão de um trabalho o que havia 

sido pago pelo cliente entre papel, tinta, hora-máquina e diversos outros custos 

envolvidos, passa a ser despesa da gráfica. 

- Diminuição da produtividade. Durante o retrabalho o item mais precioso a ser 

perdido é o tempo, coisa que não pode mais ser recuperado, tempo perdido, não se 

compra, não se resgata. Com isso a produtividade diminui, pois o tempo que se 

utilizaria produzindo bons trabalhos e gerando lucro, esta sendo perdido no 

retrabalho e pior, na maioria das vezes sem lucro algum. 

- Descumprimentos dos prazos de entrega estabelecidos entre o cliente e o PCP. 

O não cumprimento dos prazos de entrega, podem acarretar em consequências 

catastróficas ao cliente, pois muitas vezes o cliente espera receber o material e 

repassá-lo aos seus distribuidores para cumprir com fechamentos de campanhas, 

eventos e lançamento do produto com data específica, ou seja pode ocorrer que no 

dia de autógrafos do livro, o autor não tenha os exemplares em mãos, gerando 

transtornos as diversas partes envolvidas. 

- Insatisfação do cliente. Nem é preciso ser um expert em marketing ou o melhor dos 

vendedores para saber as consequências e más impressões que atrasos na entrega 

do produto podem causar ao cliente, gerando com isso uma perda de confiabilidade, 

que consequentemente vai ter um cliente sem fidelidade com a gráfica, fazendo com 

que ele procure os concorrentes para se sentir mais seguro na entrega dos seus 

próximos trabalhos. 

 

3.3 Custos gerados por retrabalhos 

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

reimpresso 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. 

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, gerando 

um prejuízo sem volta. 
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As informações a seguir foram passadas pelo setor de PCP no período de Outubro 

de 2011 á Março de 2012.  
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Tabela 1 - Relação da quantidade de OPS 
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Tabela 2 - Quantidade total de OPS 

Meses   OPS  
OPS com  

% 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 

 

 A seguir o gráfico com a Quantidade de OPS produzidas no período analisado 

 

 

Figura 30 - Quantidade de OPS 
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Figura 31 - Total de OPS Produzidas 

 

Com base em nossos estudos a quantidade de OPS com retrabalhos foi de 3,52%. 

O Faturamento no período de outubro de 2011 à março de 2012 foi de R$ 

4.107.000,00. O problema com os retrabalhos geraram um prejuízo de R$  54.985,00. 

 

Tabela 3 - 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$ 3.540,00 0,67% 

Dez/11  R$ 243.000,00  0 0 

Jan/12  R$ 1.200.000,00  R$ 13.122,00 1,09% 

Fev/12  R$ 701.000,00  R$ 31.933,00 4,55% 

Mar/12  R$ 1.124.000,00  R$ 4610,00 0,41% 

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

 

De Outubro de 2011 a Março de 2012, contendo diversas não conformidades que 

tiverem que ser refeitas por diversos motivos:  
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3% 
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 Falta de material  

 Capas refiladas sem a impressão do verso 

 Trabalho sem o selo na capa 

 Papel não era igual ao da última edição, sendo assim rejeitado pelo cliente  

 Livros embalados sem suplemento  

 Material estragou na costura 

 Lombada fora de medida, papel variando no book (espessura) 

 Capa impressa com PDF antigo, antes do envio do PDF correto 

 Aplicação de laminação errada na capa 

 Regravação de chapas no formato correto para a impressora indicada 

 Remontagem de traçado para adequação ao papel fornecido pelo cliente 

 Tiragens incompletas, que só foram verificadas no final do processo, gerando 

nova impressão e novamente o fluxo de todo o processo. 
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4.0 ANÁLISE DO PROBLEMA 

Durante os Meses de Outubro de 2011 à Março de 2012, houve diversos 

retrabalhos, gerando prejuízos. Conforme levantamos os dados, conseguimos 

quantificar e identificar os problemas causadores desse prejuízo. A gráfica tem um 

faturamento de R$ 4.107.000,00. O problema com os retrabalhos geraram um 

prejuízo de R$ 54.985,00 nesse período, responsável por 1,34% do faturamento 

semestral da gráfica. Com base nesses fatos, nossa equipe optou focar em pesquisa 

e estudo para resolver esse problema. No gráfico abaixo é possível visualizar qual 

setor ocorre mais retrabalhos 

 

 

Figura 32 - Setores que ocorreram retrabalhos 

 

Podemos perceber que o problema ocorre com maior incidência no setor de 

impressão. Mas uma análise mais atenta no histórico de não conformidades, nos fez 

perceber que isso ocorre, não porque o erro nasceu ali, mas sim, porque as falhas já 

existiam antes de se imprimir e que só não haviam sido identificadas 

antecipadamente.  
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Analisando o problema acima, e com as informações coletadas das principais 

pessoas envolvidas nos processos, montamos o diagrama de Ishikawa. Coletando 

dos entrevistados motivos que os induzissem ao erro, e que os levariam 

consequentemente ao retrabalho. Lembrando que todo retrabalho gerava na maioria 

das vezes uma nova reimpressão, etapa essa a mais cara de todo o processo. 

 

 

     

                                                     FALTA DE COMUNICAÇÃO 

 DECALQUE                                                  OP INCORRETA 

                                                               FALTA DE PROCEDIMENTO 

CARGA DE TINTA LAVADA                                                OP INCOMPLETA    

                                                                                    FLUXO IRREGULAR 

     

AMBIENTE CLIMATIZADO                                                        USO INADEQUADO    

          PAPEL FORA DE PADRÃO   

                         PAPEL VARIANDO DE PADRÃO DE FABRICAÇÃO 

 

 

 

Figura 33 - Diagrama de Ishikama 

 

O diagrama de Ishikawa demonstra claramente a atual situação que a gráfica se 

encontra. O fato de não ter procedimentos e controles coerentes com o processo 

produtivo contribuem para que esses problemas acima ocorram. 

 Medição densitômetro e spectrofotômetro para medir a qualidade colométrica 

dos impressos. 
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 Método 

Procedimentos que devem ser seguidos, registrados e acompanhados para garantir 

que falhas não ocorram, tendo um padrão a ser seguido independente da 

quantidade de serviços no mês. 

 Meio ambiente 

Ambiente climatizado para que não tenha alteração no material em conjunto com 

um armazenamento adequado para garantir que o material não sofra mudanças 

em suas características. 

 Matéria prima 

Podemos citar o controle do material estocado, rotatividade de fornecedores, 

material abaixo da qualidade esperada, e armazenamento inadequado influência a 

qualidade.  

Com base no nosso estudo os maiores problemas nos Departamentos da empresa 

são: 

- Ordem de produção com divergência com o que foi orçado 

- Falta de informação ou informação incorreta na ordem de produção 

- Falta de comunicação entre setores 

- Falta de comunicação com os responsáveis dos serviços (cliente)  

- Mudança nos serviços sem comunicação a todos os responsáveis  

 

Pré-Impressão 

- Recebimento de arquivos com conteúdo diferente do orçamento aprovado. 

- Liberar trabalhos para reimpressão sem confirmar se haveria alguma atualização. 

- Formas de impressão gravadas no formato incorreto para a máquina programada. 

- Dificuldade em calcular a lombada para papéis que variam a espessura de fábrica. 

- Erro por desinformação com a troca da forma de impressão 

- Calculo da lombada errada 
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Impressão: 

- Imagens com área de cobertura acima de 320-340% - Criam decalque e manchas 

por todo o processo 

- Tom da impressão do verso de capa diferente do tom espelhado no primeiro 

caderno do miolo. 

- Falta de material  

 

Acabamento: 

- Falta de informação quanto ao acabamento de um caderno em particular. No geral 

todos os departamentos reclamam que algumas informações ou vem incorretas ou 

incompletas, o que levam ao erro na produção da OP. 

Com base nos problemas apresentados fizemos um estudo para ver qual solução se 

adequaria melhor para nossa proposta, temos algumas alternativas. 

 

4.1 Sugestões de Melhorias 

 

As sugestões de melhorias melhorias para diminuir os retrabalhos são os seguintes: 

 

4.2 Controle de Qualidade  

Implantar um setor de qualidade onde poderia conferir o que era produzido para não 

ir para clientes produtos não conformes. Com isso não iria produtos fora do padrão, 

pois teria uma inspeção rígida do que é produzido. Responsável pela execução dos 

controles de qualidade na gestão da empresa e encarregado da análise e satisfação 

dos clientes visando á qualidade dos serviços prestados. 

Principais Atividades do setor de qualidade  

 

 Padronização dos processos da empresa; Manutenção dos indicadores de 

desempenho; 

 Garantir a capacidade de gestão; 

 Acompanhamento da satisfação do cliente; 
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 Zelo e aprimoramento da política de qualidade da empresa; 

 Acompanhamento e suporte a projetos internos; 

 Detecção de defeitos e falhas gerais; 

 Responsável pela definição, medição, análise, aprimoramento e controle de 

processos; 

 Auditoria interna para acompanhar se estão sendo seguidos os métodos de 

trabalho corretamente. 

Para que sejam analisados esses serviços, a gráfica terá que contratar pelo menos 

um funcionário, para que acompanhe todos os setores conferindo a qualidade do 

serviço executado. A seguir o valor a ser empregado no setor de qualidade com o 

funcionário. 

 

Tabela 4 - Salário do funcionário do controle de qualidade 

SALÁRIO R$ 2.000 

TURNO 3 

TOTAL R$ 6.000 

 

O controle da qualidade é importante para checar se todos os serviços estão de 

acordo com o que o cliente especificou, sendo importante para não ser entregue 

serviços fora do padrão. O funcionário deve ter pleno conhecimento sobre todos os 

setores da empresa para desenvolver um trabalho satisfatório.  

 

4.3 Procedimentos e Check list 

Essa opção seria criar e implantar procedimentos e depois check-list em todas as 

etapas do processo produtivo, para que cada etapa esteja afinada para o próximo 

processo, sendo que sempre que entrar um serviço, a pessoa responsável irá fazer 

o check-list e assinar para que possa ser checado, se estão seguindo os 

procedimentos. 
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Benefícios da criação de procedimentos  

 Serviços padronizados, porque todos os serviços seguirão um padrão de 

verificação e método de trabalho.  

 Checagem de todos os serviços e itens para que não ocorram erros. 

 Maior controle das tarefas a serem executadas, não deixando passar erros por 

desatenção. 

 Havendo dúvidas perguntar ao responsável pelo serviço. 

 Inspeção de todos os processos que serão envolvidos para execução do 

serviço. 

 Aumento da produtividade, porque não se perde tempo e material com 

retrabalhos, seguindo a programação corretamente. 

 Diminuição dos erros por falta de informação, pois tendo um procedimento de 

perguntar para o cliente, mudança ou duvidas são detectados antes de abrir a 

ordem de serviço.  

 Checagem de informação em caso de duvida  

 

As causas de não ter procedimentos e checagem são: 

 Serviços sem padrão por não seguir procedimentos iguais em todos os 

serviços ocorrendo variações. 

 Erros passando por setores, só sendo visualizados quando sendo impressos 

porque não há uma checagem dos itens. 

 Erros por mudanças em trabalhos, porque não tendo um procedimento 

adequado, havendo mudanças, nem todos os envolvidos ficam sabendo. 

 Falta de comunicação entre setores. 

 Diminuição da produtividade, pois com os retrabalhos as mudanças na 

programação, atrasam todos os serviços. 

 Informação incorreta ou incompleta, erro na abertura da OP, indo para 

produção sem ninguém checar.  

 Informações divergentes, sobre o que é orçado e o que é enviado pelo PCP 

para a produção. 

 Proceder somente pela experiência, em caso de duvida, os funcionários 

envolvidos não pergunta aos responsáveis, eles agem com a experiência, pois 
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sempre estão acostumados a fazer aquele serviço, mas uma pequena 

alteração, acarreta erros. 

 Falta de visão do processo seguinte, porque cada setor faz seu trabalho sem 

se importar com o setor que vem a seguir. 

 Não esclarecimento de duvidas gerando erros, porque sempre que ocorrer 

duvida se o responsável pelo serviço da gráfica não ligar para o cliente, ele 

pode contar com a sorte ou azar, dependendo do caso, sem saber qual será o 

serviço ou mudança correta.  

 Clareza nos itens a serem checados, não tendo uma lista de verificação, erros 

que podem acontecer por desatenção, passando itens importantes. 

 Procedimentos são métodos de trabalhos padronizados que todos devem 

seguir, a fim de evitar erros. Não custa nada implantar, sendo discutida e 

implementada pelos setores, através de formulários a ser preenchidos, para 

checagem de itens utilizados no processo do setor. Pode ser implementado em 

pouco tempo. 

 

4.4 Treinamentos de Funcionários 

Essa opção seria treinar os integrantes de cada etapa do processo produtivo, para 

que eles mesmos avaliem, nas etapas seguintes se o que foi feito na sua etapa está 

correto para dar sequência no processo. Geralmente cada setor olha pelo seu setor 

não percebendo o que pode acarretar no processo adiante. Isso ocorre por falta de 

treinamento ou mesmo porque cada setor só quer saber do seu trabalho. 

Muitas vezes estudos prévios pode mostrar que um trabalho pode ser feito de outra 

maneira, gerando uma melhor eficiência e uma maior produtividade. Cada 

funcionário tem que visualizar o processo a seguir, descobrindo erros que possam 

ser evitados. Esse treinamento pode ser feitos na própria empresa sem custo 

nenhum, tendo reuniões periódicas, mostrando como o trabalho do setor pode 

interferir no processo seguinte. 

 

 



49 
 

4.5 Solução Adotada  

 

 

Analisando as alternativas acima, decidimos que o melhor método será a 

implantação dos procedimentos e check-list que poderá ser utilizada junto com os 

treinamentos dos funcionários. Dessa forma, não ocorrerá tantos erros por falta de 

informação ou pela ausência dela, gerando um padrão a ser seguido, pois checando 

todas as informações não há como sair trabalhos errados. O setor de qualidade é 

importante, mas no momento criar procedimentos é a causa mais favorável, tendo 

em vista que os retrabalhos não ocorreram em virtude da qualidade dos impressos, 

mas sim falta de como proceder, acarretando diversos erros em diversos setores da 

empresa ocasionando não conformidade principalmente no setor de impressão, 

erros que não foram visualizados antes, e foram passando de setor a setor. 

Conhecendo os problemas podemos apresentar um plano de ação. 
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5.0 DESCRIÇÃO DA 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. 

Desenvolvemos um formulário de recebimento de trabalhos (figura 34), 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.  
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Figura 34 - Formulário de Recebimento de Trabalhos 
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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 (figura 35), contendo os itens e procedimentos mais importantes 

para o bom andamento de todas as demais etapas do trabalho.  
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Figura 35 - Check list da Pré-impressão 

 

 

1)  Comparar o Formato de Corte dos Materiais entre si e/ou com a OP.   

Lombada de acordo com o Tipo do Papel. Tolerância de +- 0,5 mm.

1)  Código de Barras somente em Preto ou na cor Pantone.    2)  Vetor ou Bitmap com no mínimo 600 dpi.

1)   Margens: 3 mm.    Debru de Capa Dura e Flexível: 15 mm.   2)   Interno do Corte Final: 3 mm.

1)  Capa com Orellhas: deixar a frente da capa com  maior que o miolo.     2)  Sangria, após a dobra da Orelha (3mm)

Capa Brochura com Impressão no verso, Reservar área de  Cola no Verso da Lombada.

Checar atualização de:  1)  Edição / Reimpressão    2)  Colofon da Gráfica.

1)  Reservar Verniz 1 mm para dentro do Corte.  2)  Abrir verniz nos Vincos.

Fundos pretos, checar se está calçado adquadamente.

JOB, rodando sozinho  pode ficar separação no CMYK. Se juntar com outro trabalho,  aplicar o Pantone correto para cada cor.

Cores Pantone: Vazar sobreposição de cores claras sobre escura. Vazar Fundo Prata ou Ouro. Consultar Impressor.

2) Páginas com Alteração: Checar Trimbox e Formato. 

Check-in PitStop: 1)  Trim box   2)  RGB   3)  Res. Imagens  4)  Fonte Embutida 5)  Over Print Preview 6 Vnhet e Lmb)  Panrotas: 

Sangrias: Recuo

2 mm

Checar novamente a Plotter que retornou do cliente antes de gravar Chapa, mesmo APROVADA sem correções.

1)   Atualizar Nº da OP no Prinergy, antes de gravar a Chapa.   2)  Enviar CIP 3 à KOMORI.   3)  Repassar Pantones para PCP.

Checar Formato de Corte com OP.

Checar envio: VERNIZ - HOT-STAMP - RELEVO - FACA: Providenciar fotolito.

HOT-STAMP: Apagar arte do Hot-Stamp no arquivo da Capa, antes de Gravar a Chapa . Providenciar fotolito.

JOB, rodando sozinho  pode ficar separação no CMYK. Se juntar com outro trabalho, aplicar o Pantone correto para cada cor.

Checar se OP pede necessidade de duas chapas para os T/R.

Páginas com chapados a 1 cor, tirar chapa 79 para Speed 4 ou 8

Saída:  150 lpi: Para papéis não revestidos – 175 lpi: Para papéis revestidos. Checar o Papel da OP-CTP e OP-Produção.

1)  Checar TARJA aplicada F/V.  2)  : (Dentro da montagem: 43 mm de Pinça - Fora: 48mm.  vide abaixo.

:  43mm: 12mm     48mm: 17mm     51mm: 20mm  -  :  49mm: 13mm     51mm: 15mm     56mm: 20mm

Imagens com Moiré (Mais frequentes em fotos escaneadas de impressos e fotos antigas).

1)   Checar Visto de OK Lombada.   2)   Lombada: Checar se o Papel de miolo da OP-CTP é o mesmo da OP-Produção.

TARJA Speed KOMORI

Pinça Speed Komori
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Checar Formato de Corte com OP.  

Imagens Espelhadas:   1)  )  Verso de Capa com Primeira e Última Página

1)  Conferir sequência de páginas I,II,III,IV,1,2,3,4,5...   

1)  TEXTOS ou áreas em Cinza Claro, podem estar reticulados por engano. 2)  Acentos com pau, textos truncados ou corridos.

1)  Impressão F/V da Capa   2)  Impressão F/V das Manchas deTexto e Números de Página.   3)  Registro da Faca.

1)  Sangrias das páginas de Miolo e Capa.   2)   Capa: 2 mm de Sangra na Dobra da Orelha (Não havendo, Informar o Cliente).

Checar atualização de:  Edição - Reimpressão - Colofon da Gráfica.

Tirar Ploter da Arte do:   1)  VERNIZ    2)  HOT-STAMP   3)  RELEVO SECO    4)  CORTE e VINCO.

Envio de Ploters e Provas por LC - Separar dados do Cliente antes do termino da impressão.

Checar a aplicação do CARIMBO.

2)  Ploter NOVA das Páginas Alteradas.

2)  Sequência de páginas das Correções feitas.

Páginas Duplas    2 .
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1)  Checar se cabem dois Cadernos por folha para impressão. 2)  Checar se Traçado cabe dentro do formato do papel fornecido.

Pinças:   4ª Capa e Miolo = Grampo     Pinça para Cadernos (Costura) - Obs. Manter o lado da Pinça igual nos Cadernos e Capa.

1)  Checar TARJA aplicada F/V.  2)  : (Dentro da montagem: 43 mm de Pinça - Fora: 48mm.  vide abaixo.

:  43mm: 12mm     48mm: 17mm     51mm: 20mm  -  :  49mm: 13mm     51mm: 15mm     56mm: 20mm

1)  Marcas de Corte     2)  Marcas Esquadro Lateral e Central:     3)  Lombada Preps PRO     4)  Abert. Freio Central 14 mm

Lombada para ESPIRAL: Abrir lombada na montagem mais 2 ou 3 mm de cada lado, conforme Traçado do Miolo.

Checar se na Sangria aparece as Marcas de Dobra de Orelha e Lombada, quando nessas áreas, não houver delimitação de cor.

Largura da Montagem, não exceder a Largura Máxima  da Dobra ( 740 mm).

1)  Registro do VERNIZ / FACA    2)  Impressão F/V da Capa    3)  Impressão F/V das Manchas deTexto e Números de Página.

Desligar o Canal da cor Preto frente e verso (Preview do Prinergy - VPS), para checar Textos e Cod. Barras em  “Preto Composto”.

1)  Pinça na Reversão    2)  Pinça na Plana.

Novo VPS das Páginas Alteradas.

TARJA Speed KOMORI

Pinça Speed Komori

COME-IN-GOING: 1)  Centralizar Lombadas  2)   Abertura na Cabeça = Miolo  3)  Formato Mín.:  mm - Máx.:  215x155 620x380 mm.
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Um relatório de ocorrências (figura 36), foi desenvolvido em substituição ao simples 

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

de entrada, mas que muita vezes, não continham o Título de quem pertenciam 

essas informações, ou mesmo quem as anotou em determinada data. Assim foi 

possível ter um pequeno histórico do ocorrido com o trabalho, para poder estar 

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

recebidas via telefone ou verbalmente. 
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Figura 36 - Bloco de Ocorrências 
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Para os setores de Impressão e Acabamento foram criadas duas Pastas com 

formulários impressos na parte externa (figura 37, 38 e 39), contendo os principais 

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

evidentes, facilitando a leitura e checagem dos mesmos. 
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Figura 37 – Pasta de Produção (Capas, Encartes) 
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Figura 38 - Pasta de produção (Miolos) 
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Figura 39 - Check List do Acabamento 
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Para que essas mudanças de procedimentos e os formulários sejam implementados 

corretamente sugerimos a contratação de uma consultoria especializada, que possa 

avaliar todos os departamentos e melhorar sua performance, desempenho e 

comunicação, criando um feedback entre eles, gerando uma perfeita sinergia, 

através de treinamentos, capacitações, palestras técnicas, 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, daria um total aproximado de 264 horas, entre 

planejamento, capacitação, desenvolvimento e auditoria interna. 

O valor da consultoria será de R$ 32.200,00 (incluso honorário do consultor) 

 

Tabela 5 - Retorno do investimento 

CONSULTOR DE QUALIDADE  

HORAS  264 

2 DIAS POR SEMANA 5 MESES E MEIO 

VALOR DA CONSULTORIA R$ 32.200,00 

VALOR DOS RETRABALHOS R$ 54.985,00 

MÉDIA DE PREJUIZO POR MÊS  R$ 9.164,17 

REDUZINDO O PREJUIZO EM 50%  R$ 4.582,09 

RETORNO DO INVESTIMENTO 7 MESES 

 

A consultoria terá uma duração de 264 horas, duas vezes por semana, 6 horas por 

dia, com uma duração de Cinco meses e meio. O investimento será de R$ 

32.200,00. Em Sete 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, vários outros benefícios à empresa terá com a 

implantação da consultoria que são elas: 

 Satisfação do cliente 

 Aumento da produtividade 

 Melhor Imagem da empresa no mercado 

 Redução de horas extras 

 Cumprimento nos prazos dos serviços 

 Aumento dos lucros 
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6.0 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. 
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