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RESUMO: Com crescimento expressivo do mercado de brinquedos na indústria brasileira apontadas 

pelas estatísticas da ABRINQ 2018, é fundamental que as empresas pensem em novos modelos de 

produtivos que sejam eficazes e eficientes, e que possam atender toda a estimativa de crescimento para o 

setor. Este estudo preocupou-se em explorar e conhecer o processo produtivo de uma empresa atuante no 

ramo de brinquedos educativos com atenção voltada para um dos setores produtivos da empresa e 

diagnosticar possíveis situações de melhoria no setor de recursos humanos da empresa e compreender a 

metodologia aplicada na promoção de venda da indústria. Para tanto, como metodologia para o estudo foi 

utilizado pesquisa aplicada, bibliográfica por meio questionários e observação em loco. Diante do cenário 

apresentado, este estudo tem como objetivo geral analisar e reestruturar os processos produtivos de três 

itens do portfólio da empresa, identificar melhorias na gestão de pessoas e também na administração 

comercial que poderão trazer resultados competitivos para a empresa. 

PALAVRA CHAVE: Processo produtivo; Recursos Humanos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com crescimento expressivo do mercado de brinquedos na indústria brasileira 

apontadas pelas estatísticas da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos 

ABRINQ 2018 é fundamental que a empresa pense em novos modelos de produção 

eficazes e eficientes, que atendam toda essa demanda crescente prevista para o setor. 

É importante compreender os desejos e as expectativas do público alvo que cada 

segmento de mercado possui, bem como os efeitos positivos que os brinquedos 

didáticos fornecem para o processo de educação. Neste sentido, de acordo com Velasco 
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(1996, p. 78) ressalta que o desenvolvimento da criança, sobre tudo nas áreas físicas, 

verbais e intelectuais se dão pelos estímulos recebidos do brincar desempenhando um 

papel fundamental no processo de aprendizado da mesma. Destacamos também, que os 

jogos ou brinquedos pedagógicos buscar associar o processo de aprendizagem como 

sendo um processo prazeroso e encantador. 

Segundo Atzingen (2001, p.19) o brinquedo é tão antigo tanto quanto a 

civilização humana. Muitos deles foram criados e aprimorados de geração em geração e 

que até hoje são utilizados, como por exemplo o dominó criado na China. Desta forma é 

essencial salientar sobre a proteção da criança e os cuidados que o processo produtivo 

deve ter.  Existem legislações e normas técnicas que regulamentam a fabricação dos 

brinquedos educativos, cujo o objetivo é garantir a segurança da criança na sua 

manipulação. Um exemplo é a portaria nº 310, de 01 de janeiro de 2014 do Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade Tecnologia - INMETRO é o instrumento pelo qual 

irá certificar a obrigatoriedade de observância dos requisitos técnicos, regulamentar, 

qualificar e avaliar as conformidades para a fabricação dos brinquedos. 

Segundo as estatísticas apresentada pela Associação Brasileira dos Fabricantes 

de Brinquedos à (ABRINQ) 2018, o Estado do Paraná possui 2,8% das 406 fabricas 

existente no território brasileiro. Diante desse cenário destaca-se a empresa, situada na 

cidade de Toledo no oeste do estado paranaense.  

A empresa possui 185 colaboradores e um portfólio de 700 itens destinados a 

brinquedos pedagógicos. A unidade fabril consta com uma área de 7.500 m². Sua 

produção é responsável por abastecer mercados atacadistas e distribuidores em todo 

território nacional. 

Diante do cenário apresentado, este estudo teve como objetivo geral analisar e 

reestruturar os processos produtivos de três itens do portfólio da empresa, identificar 

melhorias na gestão de pessoas e também na administração comercial que poderão 

trazer resultados competitivos para a empresa.  E para isto o estudo buscou mapear o 

processo produtivo dos produtos: Material Dourado, Bloco Magico e Dominó; 

reestruturar o processo de produção desses produtos; desenvolver procedimento de boas 

práticas de fabricação; analisar as políticas de promoção de vendas e compreender o 

processo de contratação e demissão dos funcionários da empresa. 



 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Com a revolução industrial trouxe o ambiente manufatureiro grandes 

transformações para o processo produtivos. Essas mudanças foram impulsionadas pela 

administração cientifica de Frederick Taylor (1856-1915) cujo os estudos eram voltados 

para as atividades operacionais com foco na eficiência e eficácia de produzir conceitos 

esses aplicados por Henry Ford (1863-1947) nos anos de 1905 e 1910 que promoveu a 

grande inovação do século XX, criando a produção em massa, produzindo com maior 

quantidade de produtos acabados de alta qualidade num menor custo possível. 

Dentro desses princípios de eficiência Slack et al. (2009) conceitua a 

administração da produção é a atividade de gerenciar recursos destinados a produção e 

disponibilização de bens e serviços e função de produção é a parte da organização 

responsável por esta atividade. Onde todas as organizações acabam por possuir uma 

função de produção porque produz algum tipo de produto e/ou serviço. A administração 

da produção, portanto é a área que fica responsável pelo conhecimento e 

desenvolvimento de técnicas de gestão de manufatura de bens e serviços, com intuito de 

agregar valor ao produto. 

Dentro desse conhecimento de desenvolvimento de técnicas podemos citar o 

Lean Manufacturing ou produção enxuta, que segundo Womack & Jones (1998) 

destaca-se principalmente pelos os cinco princípios básicos da produção enxuta, 

conhecido como mentalidade enxuta lean thinking que são os princípios: Valor, Cadeia 

de valor, Fluxo, Produção puxada e Perfeição.  Shingo (1996, p. 225) menciona sobre o 

sistema Toyota os setes desperdícios da produção: superprodução; espera; 

processamento; estoque; desperdício nos movimentos; e o desperdício na elaboração de 

produtos defeituosos como forma de alcance dessa eficiência uma vez corrigida e 

monitorada. 

E diante desses conceitos é importante salientar que a eficiência e eficácia 

produtiva defendida por Taylor (1856-1915) é complementada com os princípios do 

Sistema Toyota afim de desenvolver um sistema de produção capaz aumentar a 



 

produtividade da empresa, mas também garantir a qualidade de seus processos e a 

redução de custos e gargalos produtivos. 

Para Slack, Chambers, Johnton (2002) a manufatura puxada é estabelecida pelo 

consumidor funcionando como “gatilho” para programação e a emissão das ordens de 

produção. Para Davis, Aquilano e Chase (2001) ressalta que o controle do processo 

produtivo bem como seu monitoramento durante o processo de manufatura, poderá 

atender não só as especificidades de fabricação, como também identificar variações que 

poderão impactar diretamente nos níveis de qualidade exigido pelo cliente. 

Outro aspecto importante para análise da gestão de produção a importância o 

Planejamento e Controle da Produção – PCP que para Motta (1987) possui a finalidade 

de orientar e controlar a produção. Chiavenato (1991) concorda com o mesmo quanto a 

questão do controle e complementa que as operações da empresa uma vez controlada 

adequadamente é possível aumentar os níveis de eficiência e eficácia ao longo da 

administração da produção. 

Para Tubino (1997) o PCP articula o uso sistemático dos recursos produtivos 

afim de acatar e otimizar diretrizes estabelecidas pelos os níveis estratégico, tático e 

operacional. Segundo ele o nível estratégico fica responsável por definir as políticas 

estratégicas de produção à longo prazo. Para o nível tático são definidas ações 

produtivas para médio prazo e para o nível operacional é proposto programas de curto 

prazo. Cabe, portanto, ao PCP efetuar a preparação e programação, à administração de 

estoques, a criação, sequenciamento e emissão das ordens de compra, produção e 

montagem e ainda a supervisão de todo o processo produtivo. 

Segundo Chiavenato (2000) as empresas são constituídas de pessoas que 

auxiliam para atingir seus objetivos e cumprir suas missões. Do ponto de vista das 

pessoas, as organizações são o meio pelo qual elas podem alcançar seus objetivos 

pessoais. As relações industriais, portanto, é o campo que surgiu a partir do crescimento 

e da complexidade das tarefas organizacionais do início do século XX por meio da 

revolução industrial, e nesse momento as pessoas eram consideradas recursos de 

produção, equiparadas a recursos organizacionais como, máquinas, equipamentos e 

capital. Na década de 50 á 90 as organizações mudaram a sua forma de ver o capital 



 

humano, e passaram a reconhece-los como recursos vivos e não como fatores inermes 

de produção, originando-se a teoria da administração de recursos humanos. 

A administração comercial envolve a gestão dos recursos que integram as 

atividades comerciais da empresa tais como planejar, dirigir e coordenar a 

comercialização e venda dos produtos oferecidos pela empresa, afim de alcançar seus 

objetivos através das vendas. Segundo Leão (2010) o departamento comercial irá 

promover estratégias competitivas de comercialização com o objetivo de assegurar o 

maior volume possível de receitas para a organização.  

Porém, para Chiavenato (2005) vender não constitui uma ação isolado ou 

separada das demais atividades da organização, ela faz parte de um conjunto de ações 

que constituem o marketing, assim como divulgar, propagar, promover, distribuir, 

definir o preço, construir marca, atender cliente constituem o conceito de marketing. E 

como menciona Kotler (2004), o marketing é o processo de planejamento e execução, 

determinação do preço da promoção e da distribuição de bens e serviços com o objetivo 

de satisfazer metas individuais e organizacionais. E ainda complementa que o marketing 

é o meio pelo qual as pessoas obtêm aquilo que necessita ou que deseja através da livre 

negociação de produtos e serviços. 

A composição mercadológica mais conhecida como mix de marketing, é 

definido por Kotler (2004) como, conjunto de estratégias utilizadas pela organização 

com intuito de atingir seus objetivos de marketing no mercado-alvo, que são: preço, 

produto, praça e promoção. Essas diretrizes devem ser bem definidas pela empresa para 

o planejamento de marketing, que por sua vez será a base do plano de vendas conforme 

Gobe, Fischer e Souza (2008). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Segundo Minayoto (2011) a metodologia é entendida como, o caminho do 

pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. A metodologia ocupa um 

lugar central no anterior das teorias e está sempre referida a elas. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA UTILIZADA 



 

 

Marconi e Lakatos (2010) conceitua pesquisa como sendo um procedimento 

formal e científico cujo o objetivo é trazer uma reflexão e conhecimento sobre a 

realidade daquilo que está sendo estudado. Cruz e Ribeiro (2003) complementa a 

definição de Marconi e Lakatos (2010) que a pesquisa busca compreender os fenômenos 

observáveis, efetuando uma descrição do seu funcionamento e estrutura, de modo a 

conhecer e explicar esses fenômenos dentro do seu universo, formulando respostas para 

os mesmos. 

Para execução do trabalho foram utilizados pesquisa aplicada, descritiva, 

bibliográfica e explicativa. Cruz e Ribeiro (2003) define pesquisa de aplicada como 

sendo o processo de observação atenta dos fatos de interesse do pesquisador, nesse 

procedimento não há interferência no objeto de estudo, ou seja, o conhecimento é 

adquirido sem interação do pesquisador com o fato pesquisado. 

Para Gil (2008) a pesquisa descritiva tem por finalidade descrever 

particularidades de um determinado fato. A sua coleta de dados consiste em 

procedimentos padronizados e sistemáticos. 

A definição de pesquisa bibliográfica é produzida com base na existência de 

abordagens escritas em livros e artigos científicos (GIL, 2008). Marconi e Lakatos 

(2010) complementa o autor acima citado, que a finalidade da mesma, é integrar o fato 

observado com o que já foi escrito, descrito e publicado por outros autores trazendo um 

novo enfoque para o assunto. 

Por outro lado, a pesquisa explicativa é a investigação dos fatores que 

contribuem para a ocorrência do objeto estudado extraindo o conhecimento da realidade 

dando uma explicação para o porquê acontecimento dos eventos (GIL, 2008).  

  

3.2 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Essa etapa da pesquisa, consiste na extração dos dados do ambiente estudado e 

tem por finalidade a escolha do método que irá auxiliar no levantamento dessas 

informações (BARROS E LEHFELD,2000). 



 

Marconi e Lakatos (2003) conceitua técnica de coleta de dados como sendo a 

etapa da pesquisa em que se aplica os instrumentos elaborados e das técnicas 

selecionada para efetuar a coleta dos dados previstos.  

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas as técnicas de entrevista 

estruturada, mapeamento do processo, e observação. Marconi e Lakatos (2003) defini 

entrevista como um instrumento de coleta de dados é aquele em que o entrevistador 

segue um roteiro previamente estabelecido, as perguntas feitas são predeterminadas e 

com pessoas selecionadas relacionadas ao objeto de estudo. Na empresa estudada a 

entrevista foi efetuada com os colaboradores envolvidos no processo produtivo sobre 

tudo com as áreas de interface, vendas, planejamento e controle da produção - PCP e 

expedição. Já para análises de gestão de pessoas, a entrevista será feita para a 

responsável do setor e para compreensão da Administração Comercial da empresa a 

entrevista será feita para o gerente de vendas e a responsável pelo serviço de 

atendimento ao consumidor – SAC.  

Vilella (2000) conceitua mapeamento de processo com uma ferramenta gerencial 

analítica e de comunicação essencial para líderes e organizações inovadoras, que 

intenciona promove melhorias ou implantar uma estrutura voltada para novos processos. 

Mapeamento de processo vai auxiliar na compreensão do processo já existente bem 

como criar oportunidades e melhorias para o desempenho produtivos, identificando 

possíveis falhas, retrabalhos e eliminando esses processos improdutivos. 

Hunt (1996) complementa que as análises de estrutura de processo permitem a 

redução de custos do desenvolvimento de produtos a fim de promover uma otimização 

dos processos produtivos na eliminação ou simplificação das metodologias já existentes. 

Esse procedimento será aplicado no processo produtivo dos produtos material dourado, 

bloco logico e dominó. 

Marconi e Lakatos (2003) a técnica de observação consiste na coleta de dados 

para se obter informações sobre a realidade através do ver, ouvir e bem como examinar 

fatos que se deseja estudar. Esse procedimento será utilizado juntamente com a técnica 

de mapeamento de processos dos produtos pré-estabelecidos. 

 

3.3 TIPOS DE DADOS  



 

 

Marconi e Lakatos (2003) diz que os resultados objetivos das pesquisas serão em 

duas fontes, primários e secundários e conceitua ambos como: Primários são aqueles 

exclusivos do objeto de estudo, desenvolvidos de maneira específica afim de 

compreender a realidade estudada. Os dados de característica primarias serão resultantes 

da entrevista estruturada e do mapeamento de processo. Secundários são dados ou 

informações já existentes por uma fonte, que por sua vez irá auxiliar na compreensão do 

fenômeno estudado. Para a compreensão do processo produtivos será analisado as 

ordens de fabricação, analise da Ficha de avaliação de novos funcionários – FANF para 

o estudo de admissão, avaliação e demissão de colaboradores da empresa e analise dos 

indicadores de atendimento do SAC. Para as análises dos dados, Barros e Lehfeld 

(2000) conceitua análise dos dados como sendo a fase projeto que busca classificar, 

analisar as observações e os resultados obtidos, buscando explicar os resultados das 

pesquisas. A interpretação poderá ser feita de maneira qualitativa e quantitativa. 

Qualitativas são os estudos onde os dados apresentados são representados de 

formar verbal ou oral ou em forma de discurso. A análise dessa interpretação é 

composta por etapas as quais são, organização, descrição, redução e interpretação e 

análise de conteúdo obtidos pelos dados (BARROS E LEHFELD, 2000). No 

desenvolvimento do estudo esse modelo de analise estará presente nos relatórios de 

diagnósticos, sobretudo no tópico de análise comparativa. 

Quantitativas é um procedimento estatístico já verificado quanto a sua precisão e 

validade cientifica por meio da organização, descrição redução, distribuição de 

frequência, montagem de quando e tabelas, testes estatísticos dos dados obtido pela 

pesquisa (BARROS E LEHFELD, 2000). A análise acima citada será utilizada no 

tratamento dos dados obtidos do mapeamento do processo produtivo sobretudo, na 

cronometria nos tempos de produção, nas informações obtidas pelo setor sac, referente 

ao tipo de reclamação do cliente. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 



 

Os estudos realizados no setor de produção da empresa, foram voltados para o 

sistema Lean Manufecturing buscando identificar e promover soluções mitigadoras para 

os desperdícios na cadeia produtiva da empresa. A demanda da produção é feita de 

maneira puxada, quem star a produção é o cliente, a unidade fabril não utiliza de 

volume de estoque elevado de produto o que exige um controle eficiente do setor de 

compras no reabastecimento de insumos. 

Sobre esse ponto de vista é possível analisar a cadeia produtiva como o todo e 

identificar os 7 desperdiço citado por Shingo (1996, p. 225) superprodução; espera; 

processamento; estoque; desperdício nos movimentos; e o desperdício na elaboração de 

produtos defeituosos. Entretanto analisando a o processo produtivo da empresa na 

definição lean dentre seus conceitos é possível estabelecer cadeia de valor, bem como 

diminuir os desvios de qualidade por falha de processos. 

A estrutura de processamento da empresa está dividida nas ações dos 3 galpões 

que a empresa possui, cada qual realizará uma etapa no processo de fabricação. 

O galpão 1 é a marcenaria da empresa, nela são executados processos primários 

de preparação dos insumos tais como cortar e lixar a madeira, desempeno, destopagem, 

perfurar, entalhar, fixar, realizar a reparação, dar forma à madeira de acordo com as 

necessidades do projeto. O galpão 2 é o estoque de produtos sem- acabados internos e 

externos que serão distribuídos para as próximas etapas de fabricação.  E por último o 

galpão 3 está dividido em 6 processos, pintura e serigrafia, montagem, embalagem 

armazenamento e expedição. No processo de pintura teremos a coloração do produto e o 

processo de serigrafia. 

Um dos principais pilares da do sistema Lean está voltado para o fluxo de cadeia 

de valor. Na empresa por se tratar de um processo puxado dito anteriormente, o start 

para o fluxo se inicia com a colocação do pedido após efetuado as liberações cadastrais 

e financeiras, esse pedido é encaminhado para o setor de PCP da empresa que irá efetuar 

a criação das ordens de fabricação que por sua vez poderão iniciar-se na marcenaria 

com etapas primarias ou em produtos semiacabados controlados pelo 2 galpão O 

estoque de semi-acabado assim nomeado o segundo galpão da empresa, exerce função 

primordial para a sequência dos processos produtivos, é ele que ficará responsável por 



 

sequenciar as próximas etapas sendo o eixo central de todo o processo produtivo, 

conforme 

exemplificado no fluxo abaixo: 

Figura 1 – fluxo do processo produtivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: desenvolvido pelos autores (2018). 

O objetivo do fluxo está associado a um planejamento integrado do produto em 

todas as etapas do processo, por meio dele é possível identificar o real estado atual 

identificando atividades que não agrega valor e reestrutura-lo para níveis desejados afim 

de eliminar desperdícios e harmonizar todas as etapas da produtivas.  



 

O RH da empresa é responsável por fazer a gestão das pessoas dentro da 

organização, desde contratação, remanejamento, controle de horas, o setor trabalha em 

constante contato com as áreas de produção, comercial, qualidade, criação e terceiros 

que prestam serviços para instituição na área de alimentação e transporte. Suas 

atividades são: Avaliar Contratações com Gerente de Produção; 

Recrutar/Entrevistas; Solicitar Documentos para Admissão; agendar exames; 

atender retornos de contratações; lançar documentos no sistema Ponto; Repassar e 

registrar a entrega de Crachá e uniforme.  

O processo de contratação de novos colaboradores da empresa tem critérios a 

serem seguidos que envolvem necessidade de ter experiência sobre as características da 

vaga que este candidato está pleiteando, tempo de permanência no antigo trabalho, 

dedicação ao efetuar as atividades, entre outros requisitos que de acordo com as 

necessidades vistas pela empresa, busca-se encontrar nos candidatos, durante o processo 

de seleção ou contratação. Somente a pessoa do RH que faz este processo de 

contratação, não tem envolvimento dos líderes dos setores, com quem o novo 

contratado irá trabalhar. O processo ou procedimento de contratação não passa aval do 

gestor da empresa. Todos os procedimentos de contratação estão centralizados em um 

único responsável.  

Sistema de treinamento acontece da seguinte forma, as instruções são repassadas 

ao novo colaborador através do regulamento interno da empresa, denominado pela 

empresa como “manual de integração”. Nele contém informações referentes ao contexto 

histórico das empresas, regimento de conduta dos colaboradores, aspectos estratégicos 

da organização; como: missão, visão valores; instruções referentes a segurança do 

trabalho; política de qualidade, direitos e deveres dos colaboradores. O treinamento 

técnico é de responsabilidade do líder de seções, que irá apresentar a seção ao 

colaborador, orientar quanto às atividades a serem executadas e os procedimentos 

executados pertinentes ao processo produtivo.  

A avaliação do colaborar é feita pela Ficha de avaliação de novos funcionários – 

FANF. Utilizada para avaliar o período de experiência nos primeiros 45 dias, descrever 

as rotinas diárias do colaborador admitido, e efetuar a avaliação final do colaborador. A 

organização dispõe de um documento que define e descreve as atividades e os requisitos 



 

necessários para o preenchimento dos cargos existentes na empresa, chamado de 

descrições de cargo. Regularmente esse documento é aprimorado de modo a alcança as 

competências desejadas pela a organização.  

O estudo realizado no setor comercial teve, em vista sobre a abordagem de Leão 

(2010) traz o conceito do setor e comercial sobre tudo sua importância no processo de 

formulação de estratégias competitivas de comercialização em vendas. Na empresa 

podemos perceber essa relação de importância que o setor de comercial possui dentro da 

organização.  

Kotler (2000) e Zenome e Buairide (2005) ambos definem a promoção de 

vendas como sendo uma das ferramentas dentro de marketing, que por sua vez tem 

como objetivos insimular vendas rápida de produto ou em maior quantidade, entretendo 

vimos com Chiavenato (2005) a importância da criação das políticas que iram nortear o 

uso dessa ferramenta para que ela não seja ineficiente. O setor comercial da empresa 

utiliza essa ferramenta, porém, é percebido que não existe um critério de formulação de 

promoção de vendas, muitas das vezes a ação se depara com o entrave de não possuir o 

produto no estoque, ou de não está programado para produzir gerando uma ineficiente 

para ação e consequentemente o objetivo de maximizar vendas não é alcançado como o 

desejado. 

 As relações comerciais se sustentam por meio de parcerias com os clientes. A 

política de gestão comercial está baseada em relacionamentos duradouros e no 

acompanhamento das necessidades de cada mercado. O hábito e a confiança, repassadas 

para os clientes, fazem com que a Metal torne a sua gestão e seu relacionamento 

comercial difíceis de serem reflexo pela concorrência ou por novos entrantes. Além 

disso, a gestão baseada no objetivo estratégico. 

 Vendo a importância da estratégia na organização, Michael Porter, ressaltou um 

padrão dominante para estratégia empresarial nos anos de 1980, compreendendo que a 

estrutura industrial influencia na determinação das normas competitivas do jogo de 

negócios, assim como das estratégias potencialmente disponíveis para a empresa. 

PORTER, 1997, ressalta que Estratégia competitiva é a busca pela constante 

alteração da posição da empresa no seu setor de atuação em relação aos concorrentes, e 

sua caracterização deve considerar a empresa e a indústria em que compete.  



 

 

Todo o processo produtivo da empresa estuda precisa estar em conformidade 

com a regulamentação do INMETRO. Essa regulamentação estende desde a validação 

do fornecedor de matéria prima e seus insumos oferecidos até o produto acabado. 

Resguardando sempre a qualidade dos produtos para com o consumidor final.  

Desta forma é possível perceber a dificuldade que a empresa possui em conciliar 

as exigências expedidas pelas portarias do órgão regulamentador e a ineficiência do 

controle de qualidade e a política de desperdícios eficientes para o processo produtivo. 

Dentro dos princípios e filosofia adotados pelo sistema lean manufacturing, o 

desperdício representa sete tipos de perdas apontas por Shingo (1996, p. 225). Pode-se 

destacar dois tipos de perdas mais frequentes identificados pelos estudos, perdas de 

movimento, onde o movimento realizado pelo colaborador no processo produtivo de um 

determinado produto, não é maximizado aponto de atingir maior aproveitamento ou por 

movimentos desnecessários, como consequência é possível perceber processos 

produtivos mais lentos e com menos produtividade, podendo gerar um gargalo de 

produção dado pelo volume a ser produtivo bem como o desgaste físico do colaborador 

a longo prazo. 

Outro ponto de observância é o desperdício de matéria-prima ocasionadas por 

falhas e erros no processo produtivo. Com os estudos foi possível identifica, produtos 

com desvios de qualidade que eram sequenciados em etapas do processo sem apresentar 

as qualificações exigidas gerando o descarte do produto e retrabalho.  

Sobretudo, foi possível analisar ainda, que a ausência de treinamentos contínuos 

que por sua vez, também refletem e contribuem para a problemática em torno dos 

desperdícios. A empresa estudando, não possui programa de treinamentos que visam a 

redução de erros no processo produtivo. 

Em um panorama geral a empresa não possui políticas ou ações mitigadoras 

voltadas para os desperdícios e ao combate dos retrabalhos, colaborando para o gargalo 

produtivos, escassez de recursos financeiros.  

Para essa empresa no momento da contratação seria interessante que o líder de 

linha participasse da analise se realmente o candidato está apto e possui as 

características técnicas necessárias para ocupar a vaga ofertada. Um dos procedimentos 



 

seria, fazer alguns testes com o candidato na linha de produção, analisando se realmente 

conhece os equipamentos e se possui as técnicas necessárias, domínio sobre o trabalho. 

Logo vai de encontro com o que o autor Bohlander e Snell (2010) diz que antes de 

admitir um novo funcionário capaz de atingir todas as expectativas que a organização 

necessita, é preciso por parte dos recrutadores saber exatamente os conhecimentos, 

habilidades e capacidades exigidas da pessoa que executa o trabalho, só assim saberá as 

posições que eles deverão preencher. 

Na organização, realizam somente a entrevista para os candidatos, porém é 

observado a necessidade de se aplicar outras técnicas para saber o nível de 

entendimento do entrevistado. Que segundo Chiavenato (1999) recrutamento é um 

conjunto de técnicas e procedimentos com a função de atrair pessoas, que tenha a 

qualificação para ocupar o cargo dentro da organização. 

Na empresa deve haver uma seleção mais minuciosa, para dar eficácia a sua 

organização, só ficar na experiência que o candidato diz que tem, tem que ser 

comprovado, ou feito um curso de capacitação do qual que vai ser selecionado. 

Chiavenato (2002) complementa que a seleção busca entre candidatos recrutados aquele 

que mais se adéqua a função desejada existente na organização. 

Conforme defendido na fundamentação teórica pelos autores Chiavenato (2002) 

e Marras (2011), o treinamento assume papel importantíssimo sobre a gestão de 

pessoas, uma vez que o mesmo assumirá o papel de repassar conhecimento sobre tudo 

da empresa e de seus objetivos, mas também desenvolver habilidades comportamentais 

e técnica que poderão resultar no aumento da produtividade. Podemos destacar o 

treinamento de integração que na empresa é feito pelo manual de integração.  

O treinamento de integração por sua vez assume o papel de alinhar todos os 

colaboradores da empresa em concordância com os objetivos da organização juntamente 

com seus valores e sua visão, e ainda propiciar um ambiente harmonioso entre as 

equipes repercutindo em produtividade. Ao contrario poderá gerar conflitos entre 

colaboradores, perda de performance, possíveis desmotivações entre outros, a ações 

voltada para o treinamento de atividades a serem executadas fica de responsabilidade do 

líder de seção.  



 

Desenvolvimento de colaboradores sobre o ponto de vista teórico compete na 

potencialização das capacidades e competências dos profissionais de uma empresa, 

aperfeiçoando as habilidades comportamentais e técnica dos colaboradores para que 

possam assumir novas responsabilidades. 

Outro processo que tem importância no âmbito de gestão de pessoas é a 

avaliação do colaborador. Esse procedimento complementa o treinamento e o 

desenvolvimento do colaborador, de modo a mensurar o grau de retorno que a empresa 

está tendo em relação ao investimento feito para garantir o aperfeiçoamento das 

habilidades dos colaboradores. Por outro lado, se o processo de avaliação não for 

executado de maneira correta ou se não tiver o uso do sistema FANF, não será possível 

comparar cenários e perceber desenvolvimentos de forma qualitativos alinhados com as 

expectativas da organização. 

Na empresa estudada é percebida a importância de desenvolver seus 

funcionários e por isso já foram iniciadas ações de melhorias voltadas para a gestão de 

pessoas sobre tudo nos aspectos de processo de integração de colaboradores, 

treinamento e desenvolvimento contínuos de seus funcionários.  

Tendo em vista sobre a abordagem de Leão (2010) traz o conceito do setor e 

comercial sobre tudo sua importância no processo de formulação de estratégias 

competitivas de comercialização em vendas. Na empresa podemos perceber essa relação 

de importância que o setor de comercial possui dentro da organização. 

Chiavenato (2005) traz o conceito de Marketing juntamente com Kotler (2004) e 

ainda ressalta as ações que o constitui, entretanto na empresa observou-se que essas 

ações estão divididas entre marketing e comercial. Percebemos ainda que o marketing 

está voltado para as ações propaganda e promoção da marca e as demais demandas 

relacionadas aos produtos, vendas, promoções de vendas, preço ficam de 

responsabilidade do comercial. 

Kotler (2000) e Zenome e Buairide (2005) ambos definem a promoção de 

vendas como sendo uma das ferramentas dentro de marketing, que por sua vez tem 

como objetivos insimular vendas rápida de produto ou em maior quantidade, entretendo 

vimos com Chiavenato (2005) a importância da criação das políticas que iram nortear o 

uso dessa ferramenta para que ela não seja ineficiente. O setor comercial da empresa 



 

utiliza essa ferramenta, porém, é percebido que não existe um critério de formulação de 

promoção de vendas, muitas das vezes a ação se depara com o entrave de não possuir o 

produto no estoque, ou de não está programado para produzir gerando uma ineficiente 

para ação e consequentemente o objetivo de maximizar vendas não é alcançado como o 

desejado. 

Diante dessa dificuldade Paiva e Silveira (2004) defende a importância da 

interação e integração das áreas de interface no processo, que na empresa são 

comerciais, produção e estoque constatamos a ausência dessa interação mencionada 

pelos autores, a empresa não consegue conciliar as decisões de promoção com o plano 

de produção, os pedidos são tratados sem verificar disponibilidade de estoque ou de 

produção ocasionando o atraso do lead time de atendimento do cliente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Pode-se constatar que no processo fabricação de três produtos específicos do 

portfólio da empresa, que há ocorrência de desperdícios do movimento feito pelos 

colaboradores no processo de produção desses itens. Desperdícios de matéria-prima em 

continuidade de processos produtivos fora dos padrões de qualidade estipulados pelo 

INMETRO e pelo próprio procedimento operacional da empresa. Como solução para o 

problema dos desperdícios o estudo sugere-se uma automação do material dourado, 

reutilização de matéria-prima descartável e treinamento regular dos padrões de 

qualidade.  

Podemos apontar considerações referente a necessidade de melhoria no processo 

de entrevista de colaboradores, com o acompanhamento do líder de produção, na 

seleção final do candidato à vaga, além de criar mecanismos de avaliação de aptidões 

para exercer o cargo. Considera-se importante para o setor de gestão de pessoas, 

desenvolver estruturas de treinamentos para colaboradores e avaliação de desempenho 

dos funcionários.  

 Quanto ao setor Comercial, há necessidade de ajustar a política de promoção de 

vendas da empresa integrando-a com outros setores envolvidos no planejamento de 



 

ações comerciais. Entende-se neste caso, a necessidade de criação de uma política de 

promoção e seus critérios de atuação e a importância da interação das áreas relacionada.   
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