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Objetivo:

• Apresentar oportunidades de melhoria do processo produtivo
visando atender aos princípios de LaGrega (1994) quanto à
Prevenção à Poluição e à redução de desperdícios na fonte, bem
como identificar estratégias para aumentar a eco-eficiência dos
processos e produtos a partir da análise do processo de fabricação
de um guarda-roupa sob medida, em uma empresa da área
moveleira situada em Maceió, Estado de Alagoas (Brasil).

1. Introdução



2. Metodologia

• Tipo de pesquisa: Estudo de caso;
• Método aplicado: UNIDO/UNEP - CNTL 

para Programas de Produção mais Limpa; 
roteiro adaptado pela Rede de Tecnologias 
Limpas da Bahia (TECLIM) - PEI/UFBA;

• Coleta de dados:
• Entrevistas com o proprietário;
• Layout;
• Levantamento dos recursos produtivos;
• Levantamento de produtos e 

subprodutos;
• Levantamento quantitativo de perdas.

Fig. 1(a) – vista externa 

Fig. 1(b) – vista interna 



Macroprocessos de projeto, planejamento, fabricação e montagem:

Fig.2 - Fluxograma geral para a produção de um guarda-roupa

Fluxograma geral para a produção do guarda-roupa 
3. Resultados



Fig.3 Fluxograma geral descarte de sobras do processo

Fluxograma de perdas e sobras

3. Resultados



Processo: aspectos que geram perdas 

Fig. 4 - Trabalho sem EPI. 
Fonte: arquivo pessoal.

• Trabalho sem EPI (Fig.4);
• Instalação elétrica deficiente;
• Estações de trabalho sem projeto 

ergonômico;
• Layout inadequado (Fig. 5);
• Corte de chapas ineficiente;
• Ausência de coletores de pó;
• Sobras ou subprodutos sem separação e 

triagem;
• Destinação das taliscas e aparas de 

madeira: lixo urbano.

Fig. 5 - Condições inadequadas.
Fonte: arquivo pessoal.

3. Resultados



Layout com o fluxo atual

• Espaço físico subutilizado para 
acabamento, montagem e 
estoque de material acabado;

• Deficiência no fluxo para 
carregamento e entrega.

3. Resultados



Oportunidades de melhoria:

Oportunidades de melhoria segundo “LaGrega”Oportunidades de melhoria segundo “LaGrega”

Área da Empresa Oportunidades e/ou problemas

Edificação 1: modificação na estrutura física para possibilitar mais 

conforto, ventilação e iluminação natural. Propor separação 

de acessos de matéria prima e material acabado.

Arranjo físico 2: Melhoria no arranjo físico atual para minimizar e otimizar o 

fluxo nos processos. Necessidade de projeto de arranjo físico 

(layout) para desobstruir e facilitar a circulação de pessoas.

Acessibilidade à 

empresa

3: Melhoria das condições de        acesso ao escritório e as 

áreas de produção, objetivando o maior conforto das partes 

interessadas.



Oportunidades de melhoria:

Oportunidades de melhoria segundo “LaGrega”Oportunidades de melhoria segundo “LaGrega”

Área da Empresa Oportunidades e/ou problemas

Segurança e 

saúde dos 

funcionários

4: Implantar cultura de prevenção de segurança e saúde 

do trabalho.

Problema: Direção descomprometida com a cultura da 

Segurança e Saúde do trabalho.

Planejamento 

da produção

5: Melhoria do levantamento dos recursos necessários, 

objetivando a redução dos custos e preços, otimização dos 

processos e minimização dos resíduos.

Estoque de 

materiais

6: Melhor controle de estoque dos materiais existentes, 

buscando a redução dos custos, devido a diminuição de 

itens consumidos.



Oportunidades de melhoria:
Oportunidades de melhoria segundo “LaGrega”

Área da Empresa Oportunidades e/ou problemas

Corte de chapas 7: Melhoria no procedimento de corte de chapas, buscando a 

otimização do e melhor aproveitamento dos recursos.

Problema: Desconhecimento dos custos provenientes da 

sobra de chapas e dos resíduos gerados. 

Descarte de 

resíduos em lixo 

urbano

8: redução ou eliminação da quantidade de resíduos, a partir 

de um melhor planejamento da produção. Transformação de 

resíduos em subprodutos (valor financeiro)

Alteração no 

projeto do 

produto

9:Planejamento do produto a partir das dimensões dos 

materiais existentes no mercado



Oportunidades de melhoria:

Oportunidades de melhoria segundo “LaGrega”

Área da Empresa Oportunidades e/ou problemas

Criação de 

novos produtos 10:Consultoria para projeto de produto utilizando sobras de 

materiais inclusive pó de serra e taliscas de madeira.

11: Criação de outro empreendimento a partir da trituração 

dos resíduos. Máquinas trituradoras de madeira.



1. Criação de cooperativa de marcenarias para otimização da
produção, a partir da reutilização dos estoques em outros
produtos (inovação tecnológica); parceria com setor de
avicultura, artesãos e designers para criação de linhas de
produtos para mobiliário e revestimentos.

2. Criação de software que integre funções de elaboração de
projeto do guarda roupa, avaliação de estoque de matéria-
prima e elaboração de orçamento do produto.

4. Conclusão
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