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1 DESCRiÇÃO DA EMPRESA

A Newpress Gráfica é uma empresa familiar de pequeno porte. Está há 13

anos no mercado, alocada em um galpão de 300 m2 e localizada na Zona Leste de

São Paulo, atende a área promocional e embalagens.

No segmento de embalagens produz especialmente caixas e sacolas, grande

parte dos clientes são comércios de pequeno porte, ou empresas que participam

eventualmente de feiras, eventos ou exposições corporativas e necessitam de

sacola para distribuição de materiais informativos e brindes.

Paralelamente a Newpress também atende um nicho de sacolas de luxo,

onde o diferencial delas são os acabamentos que as enobrecem, como aplicação de

verniz reserva, hotstamp, gofragem, ou mesmo em papéis especiais. Este tipo de

matéria são destinados ás lojas mais sofisticadas, e empórios, conta também com a

produção de sacolas do Grupo Restoque, atendendo em especial a marca Bo.Bô I
Bourgeois Bohême que possui trinta e sete lojas distribuídas em catorze estados do

Brasil.

Ainda para a Restoque a gráfica também produz durante o ano diversos

convites de luxo, para as aberturas de loja, e também para lançamento de coleção

das marcas Le Lis Blanc, Bo.Bô I Bourgeois Bohême, e Le Lis Noir. Assim como as

sacolas, os convites seguem o mesmo padrão de enobrecimento, além de todos

serem empastados.

Atualmente a gráfica conta com 11 funcionários que trabalham internamente,

sendo que apenas o setor de impressão trabalha em dois turnos. E possui os

seguintes equipamentos:

• Guilhotina Hidráulica Automática Tiger 92c

• Máquina Impressora Offset Heidelberg Sormz Bicolor formato 52x74

• Dobradeira Stahl TK 49

• Grampeadeira Elétrica Funtimod

• Laminadora Térmica Manual BOPP Excell820M

• Gomadora Pratic Plurys (Aplicadora de cola para empastamento)

• Seladora Conjugada Universal 700x500mm (Shirink)
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2 DESCRiÇÃO DO PROBLEMA

2.1 Fluxo Produtivo e Procedimento

A gráfica atualmente não possui um fluxograma estruturado, onde todos

compreendam o processo como um todo, e não apenas como pequenos segmentos,

isso faz com quem as pessoas não enxerguem o impacto que suas ações causam

no decorrer do processo. (Anexo 1)

Paralelamente a gráfica não adota um procedimento formalizado em relação

ao fluxograma produtivo, tomando ações intuitivas de acordo com suas impressões

pessoais, sendo que cada pedido que entra na gráfica é tratado de uma forma, e

nem sempre desenvolvido e acompanhado por uma única pessoa, não seguindo um

fluxo padronizado seja para novos trabalhos ou mesmo para repetições.

Desta forma algumas vezes há perda de informações relevantes ao processo,

gerando ruídos na comunicação entre os setores administrativos (Comercial,

Orçamento e PCP) e os setores produtivos, por estas razões frequentemente a

Ordem de Produção é gerada com informações divergentes, ou incompletas.

Como consequência da falta de procedimento resultando na perda das

informações podem ocorrer atrasos na produção, por causas distintas, como retardo

na compra de insumos necessários (papel, chapa etc), serviço parado em máquina

aguardando a resolução de alguma dúvida que não esteja esclarecida na Ordem de

Serviço, atraso no envio do material para acabamentos externos (Verniz reserva,

corte e vinco etc) e eventualmente ocorre a produção do material em desacordo com

as especificações solicitadas e aprovadas pelo cliente, o que gera consumo de

tempo de produção ocupado pelo retrabalho, atraso nos outros serviços que estão

aguardando para ser produzidos, além de custos adicionais não previstos no

orçamento.

Podemos visualizar o impacto que estes ruídos de comunicação causam

observando os gráficos abaixo, que ressaltam a proporção de retrabalhos perante

aos trabalhos produzidos corretamente e o reflexo que isto causa no prazo dos

trabalhos como um todo.
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Conforme análise do mês que tomamos como base referencial, a gráfica utiliza

sessenta e quatro horas das trezentos e cinqüenta e duas disponíveis, para a

correção de trabalhos que foram produzidos em desacordo com especificado, ou

seja, retrabalhos.

Considerando o custo da hora-máquina que é de R$ 145,00 reais, temos

acumulado R$ 9.280,00 reais a menos no faturamento mensal da gráfica, vale

ressaltar que além deste valor, temos agregado á estas horas o custo de matérias-

prima (papel, tinta e chapas), que não é possível mensurar de forma genérica por se

tratar de um custo variável de acordo com as especificações técnicas de cada

trabalho.

2.2 Sistema de Gestão

Horas Produtivas Horas Retrabalhos

Para auxiliar o processo a gráfica conta com um sistema de gestão ERP

(Graphic Works - Zenite Sistemas), entretanto o sistema possui alguns fatores

limitantes, como a quantidade de caracteres que é permitido digitar no campo de

observações adicionais. Porém, os utilizadores em contra partida não utilizam todas

as ferramentas que o sistema oferece, isso por falta de conhecimento de como

fazer, dessa forma o software serve apenas como uma ferramenta incompleta, ao

invés de potencializar a comunicação e formalização das informações de cada

trabalho.
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2.3 Organização Estrutural

A dificuldade de organização reflete também no âmbito físico da gráfica, há

um fator limitante que não pode ser ignorado, que é o espaço reduzido, atualmente a

empresa está alocada em um galpão de dimensões pequenas e a disposição deste

não é propício á funcionalidade do fluxo produtivo, entretanto quando esta

deficiência de espaço físico se une com a falta de organização individual e coletiva a

situação torna-se crítica, favorecendo atrasos e prejudicando ao tempo de algumas

ações, já que eventualmente a demora da localização de algum objeto se alonga

mais que o necessário.

Entretando, no cenário atual a empresa não possui condições de se realocar

em um novo espaço, em um galpão maior com uma estrutura mais adequada ao

processo, sendo assim a necessidade de organizar de uma forma eficiente se torna

funcamental, e junto a isso a concientização dos funcionários quanto a importancia

de manter um ambiente de trabalho limpo, organizado e acessível.
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3 DESCRiÇÃO A SOLUÇÃO

Nesta etapa iremos desmembrar a nossa proposta de solução em duas

partes, tratando em primeiro plano os ruídos que existem na comunicação entre as

etapas do fluxo produtivo, fazendo com que as informações fluam de uma forma

linear do início ao fim da produção. Em segundo plano, apresentaremos ações a

serem tomadas em relação da desorganização física da gráfica, para que isso

compense a limitação estrutural do imóvel onde a gráfica está alocada.

3.1 Organização de Informações

É importante compreender que para que as informações sejam repassadas de forma

clara e objetiva, a fim de maximizar a eficiência da comunicação, minimizando as

dúvidas e fazer com que ela flua corretamente durante todo o percurso de um

trabalho dentro da gráfica, todos precisam compreender a forma correta de reunir e

estruturar as informações, e para isso utilizar ferramentas adequadas, conforme

exemplificado no quadro abaixo:

3.1.1 Reestruturação do Fluxo Produtivo

Apesar de cada trabalho ser tratado de uma forma distinta a gráfica trabalha

baseada em um fluxo intuitivo, entretanto isso prejudica bastante o desempenho das

tarefas cotidianas da empresa, o que nos traz a necessidade de revisar, e

aperfeiçoar a forma como os trabalhos devem fluir desde sua chegada a gráfica até

a sua expedição.

A estruturação do Fluxo Produtivo deve ser feita internamente, para isso

acreditamos que a melhor forma de realizar isso seria reunir todos os envolvidos

nessa etapa anterior à produção, e todos discutirem as ações que melhor se

adéquam aos trabalhos quando dão entrada na gráfica, e elaborarem de forma

fundamentada o fluxo produtivo.

- ------------- -----
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Este fluxo deve ser apresentado e instruído a todos, para que cada um

entenda em que momento irá agir durante o processo, e compreender de que forma

a sua tarefa afeta de forma positiva ou negativa na etapa seguinte. Essa ação

amplia o campo de visão de todos os envolvidos para enxergar o sistema como um

todo, desde o início até o fim, e não mais como etapas desconexas.

3.1.2 Procedimento

A definição e formalização de um procedimento documentam os métodos de

execução de tarefas de forma sequencial, que possibilitam a realização dos

trabalhos de forma correta.

O Procedimento vem complementar o Fluxo Produtivo, pois nele as etapas do

processo são esmiuçadas, serve como instrução de como se deve agir em cada

estágio, e estipula quem ou quais setores são responsáveis por elas.

Assim como o fluxo produtivo, sugerimos que a elaboração do procedimento

deva ser feito internamente com a participação dos funcionários e instruído por um

consultor que irá auxiliar no direcionamento, desenvolvimento e acompanhamento

durante a implantação deste novo método de trabalho, isso por que cada empresa,

ainda que atuem no mesmo segmento, possui uma forma de executar e processar

as informações e os trabalhos em si, com suas particularidades, e trazer um

procedimento pronto, ou ser elaborado por alguém que não convive diariamente com

a rotina da gráfica pode não ser tão adequado ás necessidades da Newpress.

Consideramos que a gráfica é uma empresa de pequeno porte, com uma

quantidade pequena de funcionários, nesse caso isso se toma uma vantagem, pois

dessa forma todos podem auxiliar a fundamentação do procedimento, todos terão a

oportunidade de explanar suas opiniões, seus conhecimentos, possibilitando a

exploração de diversos pontos de vista.

- ~-------->
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3.1.3 Sistema de Gestão

o Graphic Works, sistema utilizado na gráfica, possui fatores limitantes

conformes descrevemos anteriormente, mas de forma geral atende a maior parte

das necessidades da empresa satisfatoriamente, e com a vantagem de ter um bom

custo benefício. Entretanto, os utilizadores não usufruem de seu total desempenho

por falta de conhecimento, do que, e de qual forma o software pode oferecer..

A Zenite, empresa desenvolvedora do Software oferece treinamento para as

empresas que utilizam seu sistema, podendo ser feito na sede da empresa em Belo

Horizonte, ou então a empresa contratante pode solicitar que o treinamento seja

feito em sua instalação.

O treinamento na sede da Zenite tem duração de dois a três dias (de acordo

com o nível de conhecimento da pessoa que irá receber o treinamento), e é gratuito,

devendo a empresa apenas arcar com as despesas de transporte, alimentação e

hospedagem dos funcionários que serão treinados, o que representa cerca de R$

1.300,00 reais.

As empresas que prefiram receber um técnico da Zenite para executar o

treinamento internamente, arcarão com as despesas da hora técnica, neste caso o

curso tem duração estipulada de três dias (vinte e duas horas) e o custo total fica em

R$ 3.900,00 reais.

No caso da gráfica por ser uma empresa de pequeno porte, e apenas cinco

funcionários utilizando o sistema, optamos por fazer o treinamento na sede da

Zenite, sendo que apenas uma pessoa irá fazer este treinamento, e após isso será

agente disseminador do conhecimento para os outros quatro utilizadores.

3.2 Organização Física - Programa 5S

A gráfica possui um espaço físico limitado, e quando se concilia com a cultura

de desorganização, isso interfere na qualidade e na produtividade, já que algumas

tarefas levam mais tempo que o necessário para ser cumprida pela dificuldade de

localização de itens que é preciso para a sua realização.

Os conceitos do 5S podem trazer muitos benefícios, inclusive financeiros a

médio e longo prazo, já que nele está incorporada a redução de custos, e a
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eliminação dos desperdícios, além de melhorar o ambiente de trabalho, favorecendo

positivamente as relações humanas e o trabalho em equipe, e tem a vantagem que

em longo prazo gera mudanças comportamentais positivas, e se torna uma cultura

intrínseca da empresa como um todo.

Com a aplicação do programa, será feito uma análise de tudo que a gráfica

possui hoje em dia, e será feita uma separação, e organização de acordo com a

frequência que se utiliza cada material, e eliminará os excessos inutilizados, com

isso poderemos contar com a liberação de espaços, o que para o galpão onde a

gráfica está alocada hoje se faz necessário em caráter de urgência.

A limpeza do local de trabalho também será um item importante a ser

trabalhado, sabemos que uma gráfica conta com resíduos gerados pela própria

produção dos materiais, como aparas de papel, liner de fita dupla face, entre outros,

mas manter o ambiente limpo ao fim de cada serviço contribui para o inicio do

próximo, com espaço limpo para a circulação e execução, evita acidentes, e torna o

ambiente mais agradável e todos devem se atentar a isso.

Para tanto, o ideal é que este treinamento seja feito por uma consultoria

especializada, que irá criar a estratégia para implantação, fará o diagnóstico,

aplicará o treinamento, e acompanhará a evolução do programa até que esteja

realmente consolidado.

O investimento para contratação desta consultoria para a Newpress,

contemplando o treinamento para todos os seus funcionários é de R$ 4.400,00 reais,

que pode ser realizado em duas parcelas, um custo relativamente baixo por se tratar

de um treinamento corporativo e considerando o retorno que irá trazer a curto e

longo prazo.

Total: R$8.460,00

I Investimentos IValor

Consultoria para Procedimento Produtivo R$ 2.760,00
Despesas do Treinamento Sistema GW (Em MG) R$1.300,00
Programa 5S (Todos os Funconários) R$4.400,00
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