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A indústria de construção naval detêm uma grande quantidade de 

investimentos em materiais e equipamentos, o que torna elevado o valor 

agregado das embarcações produzidas. Obter um modelo ótimo de processo, 

com otimização dos parâmetros e melhoria dos métodos de caldeiraria, 

soldagem e acabamentos (pinturas, fibras, etc.) reflete a organização aplicar 

todos os recursos de forma objetiva e com maior apoio nas tomadas de 

decisões fabris. Este artigo demonstra o interesse pela linha de construções 

de embarcações de projeto naval em série, aderindo a modelos de fluxos de 

processo e utilizando o software ARENA para verificação de gargalos e 

otimizar a utilização dos recursos produtivos. 
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1. Introdução 

O setor de indústria naval detém uma característica única de vulnerabilidade das empresas que 

compelem transportes de cargas e demais transitáveis marítimos. Quando há um desfalque na 

economia global das empresas que necessitam de transportes e prospecção de matéria-prima, 

como as petroleiras, há uma queda da produção de embarcados e navios de grande porte. 

Nestes tipos de indústrias, viabilizadas por projetos de longa duração e geralmente grande 

porte, necessita-se de mão de obra especializada, com alto custo de produção e diminuição 

crescente de disponibilidade destes tipos de trabalhadores, principalmente Engenheiros 

Navais.  

O mix de produção neste tipo de indústria deve ser revisto para todos os tipos de 

embarcações, não apenas com transportes de cargas, mas maximizando o transporte de 

pessoas devido ao grande potencial hidroviário que o país possui. Há uma necessidade 

constante de aprimoramento da produção, com especialização de planejamento da mão de 

obra e recursos disponíveis na execução dos projetos. A produtividade hoje nos estaleiros do 

Brasil possuem conceitos incipientes e que refletem a falta de gestão integrada das 

necessidades reais dos diversos tipos de embarcações. 

O presente trabalho direciona o cenário atual sobre a produção dos diversos tipos de 

embarcações, assim como sugestões de melhoria contínua com metodologias de gestão em um 

estaleiro do estado da Bahia, através de simulação de produção em software de modelagem e 

criação das diretrizes do ramo para gestão por processos. A abordagem final será a criação de 

um modelo de Processos para estes tipos de indústrias. As linhas de produção escolhidas para 

tal estudo foram às embarcações de médio porte, como lanchas escolares voltadas para as 

regiões Norte e Nordeste do Brasil. 

2. Metodologia utilizada 

Na organização deste trabalho, utilizaram-se três temáticas metodológicas que influenciam 

diretamente o resultado das linhas de estudo, assim como as áreas estudadas através destas 

metodologias: 
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2.1. Revisão Bibliográfica – Realizada objetivando fundamentar o projeto de 

criação do novo modelo da Indústria Naval, com os tipos de pesquisas e a elaboração 

da modelagem via software de modelagem computacional. Esta revisão também 

norteará os resultados obtidos através da viabilidade teórica dos modelos de produção. 

 

2.2. Pesquisa quantitativa e qualitativa – Necessária para avaliar como o setor 

naval está se comportando com as constantes mudanças de estratégias do governo 

brasileiro e a expansão marítima como meio de transporte no Brasil. Também será 

necessário entender o âmbito internacional, para proporcionar uma visão estratégica de 

possíveis importações de embarcações para outros países. 

 

 Levantamento do cenário da Indústria Naval – para este estudo, frisou-se a 

definição do tema por meio de pesquisa acadêmica e através de relatórios do 

mercado dos estaleiros em todo o Brasil assim como os últimos levantamentos 

econômicos e produtivos de diversas embarcações. As comparações serão 

necessárias para comprovação de viabilidade financeira dos estaleiros navais para 

embarcações de pessoas. 

 

2.3. Mapeamento e Modelagem de Processos – O mapeamento e modelagem dos 

processos apresenta uma conjuntura da análise subjetiva e qualitativa do 

comportamento das atividades sintonizadas com todos os demais processos. Faz 

necessário acrescer destas análises a visão humana de profissionais com experiência 

no âmbito naval devido as diversas particularidades que área apresenta. 

 

 Criação do modelo de Processos para aprimoramento da produção – Através do 

mapeamento, as observações poderão ser mais precisas e fundamentadas na 

realidade do fluxo produtivos do ramo naval. A visão do todo em meio aos blocos 

de processos é fundamental para obter decisões de remodelar o processo, otimizar 

as atividades e configurar um novo modelo de produção que atenda as demandas 

fabris e dos clientes; 
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 Modelagem via software computacional – Quando há um modelo atual definido e 

parametrizado em tempos (execuções das atividades temporizadas), há também a 

possibilidade de executar uma modelagem computacional em que viabilize 

informações extras que poderão ser uteis na reformulação dos processos. Tempos 

ociosos de produção e filas de produção são dois das várias informações que 

podem ser identificadas para garantira maximização máximas do processo 

produtivo. 

 

3. Referencial teórico 

3.1. Pesquisa qualitativa e quantitativa 

O trabalho utiliza de análises de pesquisas quantitativas e qualitativas que viabilizam tomadas 

de decisões com maior previsibilidade de acontecimentos, o que é essencial para 

detalhamentos no mapeamento a ser realizado. Diehl (2004) define com detalhes os dois tipos 

de pesquisa citados: 

a) A pesquisa quantitativa, pelo uso da quantificação, tanto na coleta quanto no 

tratamento das informações, utilizando-se técnicas estatísticas, objetivando resultados 

que evitem possíveis distorções de análise e interpretação, possibilitando uma maior 

margem de segurança;  

b) A pesquisa qualitativa, por sua vez, descreve a complexidade de determinado 

problema, sendo necessário compreender e classificar os processos dinâmicos vividos 

nos grupos, contribuir no processo de mudança, possibilitando o entendimento das 

mais variadas particularidades dos indivíduos. 

 

3.2. Mapeamento de processos 

Denomina-se processo uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no 

espaço, com um começo, um fim, inputs e outputs claramente identificados, enfim, uma 

estrutura para ação (DAVENPORT, 1994). As definições de processos tornam-se mais claras 

quando aplicadas nos diversos tipos de mapeamentos de processos. São estas ferramentas que 

darão um fluxo direcional ás entradas produzindo os serviços ou produtos para o cliente. 

Desta forma, pode-se conceituar mapeamento de processo como sendo a organização dos 
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fluxos de produção, com foco na interatividades entre os “blocos” de processos e os produtos 

gerados pelos in-puts através das atividades realizadas. Pode-se considerar também uma 

ferramenta gerencial analítica e de comunicação que têm a intenção de ajudar a melhorar os 

processos existentes ou de implantar uma nova estrutura voltada para processos. A sua análise 

estruturada permite, ainda, a redução de custos no desenvolvimento de produtos e serviços, a 

redução nas falhas de integração entre sistemas e melhora do desempenho da organização, 

além de ser uma excelente ferramenta para possibilitar o melhor entendimento dos processos 

atuais e eliminar ou simplificar aqueles que necessitam de mudanças (Villela apud.Hunt, 

1996). Essas simplificações, mudanças e análises de perdas refletem de forma objetiva nos 

custos agregados de produção dos processos realizados. Transformando uma operação 

dispendiosa em processo mais enxutos e menos robustos, pode-se verificar uma expressiva 

redução de perdas (matéria prima, produto final, tempo, mão de obra), de quebras (com 

aumento de confiabilidade de máquinas, por exemplo), de custos variáveis, dentre outros. 

Segundo Barnes (1982), existem quatro enfoques que devem ser considerados no 

desenvolvimento de possíveis soluções de melhorias a processos, São eles:  

a) Eliminar todo trabalho desnecessário;  

b) Combinar operações ou elementos;  

c) Modificar a seqüência das operações; 

d) Simplificar as operações essenciais.   

Em empresas de manufatura discreta, é possível entender como estas soluções se comportam 

e direcionam a análises com maior criticidade dos problemas. O mapeamento de processo 

definirá as etapas de cada tarefa com a execução de atividades que serão desenvolvidas por 

cada interface do próprio processo. O mapeamento segue, normalmente, as seguintes etapas 

(Biazzo, 2000):  

 Definição das fronteiras e dos clientes do processo, dos principais inputs e outputs e 

dos atores envolvidos no fluxo de trabalho;  

 Entrevistas com os responsáveis pelas várias atividades dentro do processo e estudo 

dos documentos disponíveis;  
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 Criação do modelo com base na informação adquirida e revisão passo a passo do 

modelo seguindo a lógica do ciclo de “author-reader” (onde o “reader” pode ser tanto 

aqueles que participam do processo como potenciais usuários do modelo).  

Diversos autores definem vários tipos de mapeamentos utilizados em empresas na obtenção 

sempre de melhores resultados de desempenho (interno ou externo). Cada tipo de 

mapeamento deverá ser utilizado em casos específicos, não garantindo eficácias das análises e 

estudos para todas as empresas em todos os seus processos. Dentre os pertinentes retirados da 

literatura, seguem: 

a) Fluxograma (Slack et al, 1997): é uma técnica de mapeamento que permite o registro e 

Ações de algum tipo e pontos de tomada de decisão que ocorrem no fluxo real; 

b) Mapa de processo (Barnes, 1982): técnica para se registrar um processo de maneira 

compacta, através de alguns símbolos padronizados; 

c) Mapofluxograma (Barnes, 1982): representação do fluxograma do processo em uma 

planta de edifício ou na própria área em que a atividade se desenvolve; 

d) Blueprint (Fitzsimmons e Fitzsimmons, 2000): mapa ou fluxograma de todas as 

transações integrantes do processo de prestação de serviço; 

e) IDEF3 (Tseng et al, 1999): diagramas que representam a rede de “comportamentos” 

do cliente; 

f) UML (Booch et al, 2000): fluxograma que dá ênfase à atividade que ocorre ao longo 

do tempo; 

g) DFD (Alter, 1999): fluxo de informações entre diferentes processos em um sistema. 

3.3. Modelagem de sistemas produtivos 

Winston (1993) define que um sistema é um conjunto de entidades que agem e interagem com 

um determinado propósito. Prado (1999) apresenta como o conceito de simulação mais aceito 

atualmente, o que diz que a simulação é uma técnica de solução de um problema pela análise 

de um modelo que descreve o comportamento do sistema usando um computador digital. 

Gordon (1978), Law e Kelton (1991) atentam para o fato que poucos sistemas, na prática, são 

totalmente discretos ou totalmente contínuos, sendo comum durante a modelagem considerar 
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o modo predominante de ocorrência dos eventos no sistema. Rivett (1980) observa que a 

forma de representação de um sistema é, primeiramente, uma ciência subjetiva. A simulação 

para esta pesquisa pode ser utilizada quando o estudo se baseia em experimentos realizados 

com um modelo do sistema objeto de estudo e a complexidade do sistema real torna inviável a 

utilização de métodos matemáticos de solução analítica, tais como cálculo diferencial, teoria 

de probabilidade, métodos algébricos e teoria de filas (BANKS et al.,1996). 

O software utilizado para a simulação foi o Arena, lançado pela Systems Modeling em 1993, 

um dos módulos mais utilizados e de fácil acesso e utilização visivelmente objetiva. O Arena 

utiliza interfaces gráficas com a inserção de dados dos tempos de execuções das atividades, 

assim como o formato e a forma de execução do processo, seja ele em formato de produto ou 

serviço. 

4. Cenário da industrial naval 

4.1. Conceitos e oportunidades 

A reestruturação da Indústria Naval no Brasil é imperativo necessário ao 

desenvolvimento econômico da enorme cadeia produtiva do maior segmento de 

transformação setorial secundária de todas as indústrias de um país, principalmente se 

esse país possui mais 8.500 km de costa marítima e comporta as maiores bacias 

hidrográficas de água doce do mundo (PIMENTEL, 2014). Através das condições 

naturais de processamento dos produtos realizados pela indústria naval, é possível 

projetar um cenário positivo quanto à fabricação de navios de médios e pequeno porte. 

Estas embarcações devem atender as variadas necessidades do campo hidrográfico e 

petroleiro do país. Pimentel (2014) ainda explana sobre o cenário ser otimista e por conta 

disso o mercado de trabalho voltado à indústria naval tem na formação da mão de obra a 

preocupação de constante qualificação, e também, o surgimento de necessidade de 

formação complementar voltada para o segmento de petróleo e gás.  Conforme 

SINAVAL (2014) expõe em seus resultados, a perspectiva de empregabilidade para este 

setor cresce anualmente. Nos últimos 11 anos, foram contratados quase 70 mil 

funcionários para fabricação, montagem e suporte de manutenção e derivados em 

estaleiros e fábricas de médio e pequeno porte. 

Tabela 1 – Empregabilidade no setor Naval 
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UF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

RJ 10.636 12.385 17.052 24.003 20.403 23.654 25.987 25.020 29.967 30.506 30.085

ES — — — — — — — — — 410 620

SP 661 781 795 1.578 1.065 1.414 781 721 1.604 1.782 1.862

SC 1.046 766 1.208 2.207 2.395 2.518 1.958 2.397 3.039 4.247 5.351

RS — — — — — 820 5.500 5.500 6.174 19.954 9.762

PA 175 190 225 225 341 420 411 371 316 580 888

AM — — — — 2.500 2.637 9.244 11.987 13.372 11.902 11.576

CE 133 320 320 632 960 1.500 1.300 903 202 702 623

SE — — — — — — 350 345 38 38 50

BA — — — — — 523 — 2.125 1.628 92 74

PE — — — 480 5.613 7.014 10.581 9.798 5.696 7.923 21.581

Total 12.651 14.442 19.600 29.125 33.277 40.500 56.112 59.167 62.036 78.136 82.472  

Fonte: SINAVAL, 2014 

Mesmo com as oscilações do campo petrolífero, quando observado o preço do barril de 

petróleo ou as constantes descobertas de desvios de dinheiro na principal petrolífera do 

país, o campo naval obtém um constante crescimento em quantidade de cargas 

transportadas e unidades construídas de embarcações. Segundo o a ANTAQ (2012), há 

um constante crescimento de produção dos diversos tipos de embarcações, conforme 

tabela 1. Vale ressaltar a quantidade crescente de montagem de lanchas (direcionadas 

aos diversos tipos de transporte hidroviário civil), os rebacodores/empurradores e os 

supridores de plataformas marítimas (supply).  
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Tabela 2 – Produção de diversos tipos de embarcações 



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 

 

 

 
 

10 

2010 2011 2012

BALSA 71 94 124 31,9

BARCAÇA 53 67 72 7,5

BATELÃO 7 2 1 -50

BOTE - 73 89 21,9

CABREA/GUINDASTE 11 12 9 -25

CARGUEIRO 24 33 30 -9,1

CATAMARÃ MISTO 0 1 1 0

CHATA 50 47 54 14,9

DRAGA 23 19 17 -10,5

FERRY BOAT 6 8 8 0

FLUTUANTE 41 42 68 61,9

GASES LIQUEFEITOS 9 9 9 0

GRANELEIRO 20 19 19 0

GRANELEIRO (ORE-OIL) 1 1 1 0

LANCHA 298 364 436 19,8

LANCHA PRATICO 11 10 10 0

MANUSEIO DE ESPIAS 2 - - 0

MULTI-PROPÓSITO 2 2 1 -50

NAVIO CISTERNA 1 1 1 0

OUTRAS EMBARCAÇÕES 127 44 55 25

PASSAGEIRO/CARGA GERAL 15 18 25 38,9

PASSAGEIROS 4 3 1 -66,7

PESQUISA 2 2 2 0

PETROLEIRO 39 44 43 -2,3

PORTA CONTEINER 14 16 15 -6,3

REBOCADOR/EMPURRADOR 348 359 431 20,1

ROLL-ON/ROLL-OFF 5 5 2 -60

SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 122 146 162 11

TANQUE GNL - - 1 0

TANQUE QUÍMICO 6 1 1 0

TRAINEIRA - 17 23 35,3

 T O T A L 1.312 1.459 1.711 17,3

QUANTIDADE DE 

EMBARCAÇÕESTIPO DA EMBARCAÇÃO  
% Var (2012 x 

2011)

 

Fonte: ANTAQ, 2012 

4.2. Lanchas escolares 

Quando observados os números de lanchas, o indicador reflete o aumento da 

necessidade de utilização deste meio de transporte nos lugares onde as rodovias tornam-

se escassas, visto os locais onde as comunidades remotas, principalmente do Norte e 

meados do Nordeste do país, vivem e se propagam deforma ascendente. Como há 

grande quantidade de rios, o transporte hidroviário torna-se quase que obrigatório, 

necessitando apenas que façam algumas adequações nos trajetos do transporte a ser 

utilizado. Neste cenário, surgem as lanchas escolares, que são linhas de transporte 

únicas e padronizadas para atender as demandas de diversas cidades. Os seus usuários 

são, em sua maioria, estudantes dos níveis colegiais e universitários.  
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Segundo o FNDE (2015), a produção de lanchas escolares é regida pelo programa Caminhos 

da Escola, que visa à padronização dos veículos de transporte escolar, à redução dos preços 

dos veículos e ao aumento da transparência nessas aquisições. 

Figura 1 – Modelo de Lancha Escolar 

 

Fonte: FNDE, 2014 

4.3. Estratégias atuais de produção 

As definições de gestão em estaleiros e pequenas montadoras de embarcações quando 

refletidas na produtividade e qualidade do serviço estão ligadas a eficiência brasileira em 

atender o mix de produção dos diversos tipos de embarcações. Caso algum estaleiro não 

consiga entregar nos prazos e nos padrões estabelecidos em contrato, há um prejuízo direto 

não apenas para o cliente final, mas também a própria organização produtora, evidenciando 

uma ineficiência produtiva, com possíveis prejuízos (gastos excessivos com mão de obra, 

material, etc.). Desta forma, torna-se interessante entender qual o cenário de gestão no ramo e 

o realizar mudanças no processo produtivo, aprimorando os conceitos específicos de gestão da 

área e interligando as restrições de materiais, mão de obra, atendimento a prazo de projetos, 

execução em linha de montagem e fornecimento das licitações. Conforme compilada pela 

SINAVAL (2014), a tabela 3 possui estas características e demonstra um diagnóstico objetivo 

dos fatores de produtividade, os elementos de interferência, os principais impactos e os 

benchmakings que o processo possui para execução das inovações propostas. 
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Tabela 3 – Gestão de Fatores de Produtividade 

Fatores de 

produtividade
Elementos Impacto Benchmarking

Capacidade de 

içamento.
Menos blocos.

Dique seco.
Tempo 

construção.

Automação.
Tempo corte e 

solda.

Tempo construção.

Menos retrabalho.

Produção. Identifica desvios.

Projetos.
Melhor 

planejamento.

Supply Chain.
Prazo e 

orçamento.

Plantas em sintonia
Fluxo da 

produção.

com modificações.
Controle 

Dimensional.

Mantém fluxo de 

produção.

Prazo e 

orçamento.

Sistemas de gestão

Aperfeiçoamento 

constante em 

estaleiros da Europa 

e Ásia

Equipamentos nos 

estaleiros

68% de automação 

do processo de 

soldagem no 

Samsung.

Pessoal qualificado
Prazo e 

orçamento.

Na Coréia do Sul e 

Europa o Estado 

assegura pessoal 

qualificado.

Projetos e detalhamento
Uma das 

dificuldades no Brasil

Cadeia de suprimentos

Chegada de 

equipamentos em 

sintonia com a produção

Desafio do conteúdo 

local.

 

Fonte: Ivens Consult SINAVAL (2014) 

5. Mapeamento do processo  

Através do mapeamento do processo de construção de uma embarcação, pode-se analisar 

profundamente os gargalos operacionais que estão inseridos no processo e que muitas vezes 

não se tornam visíveis. 

O mapeamento do estado atual é essencialmente uma captura instantânea de como as coisas 

estão sendo feitas. Isto é realizado durante uma caminhada ao longo do processo, e fornece 

informações que quando analisadas são capazes de identificar pontos fracos da operação. O 

mapa futuro é um retrato de como o sistema deve ser, e torna-se a base para as mudanças 

necessárias. 

Em algumas situações, o mapa de estado futuro pode ser avaliado como um esforço 

relativamente modesto, muitas vezes com nível de dificuldade elevada. Predizer os níveis de 

estoques em todo o processo de produção é geralmente impossível com apenas um mapa de 
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estado futuro, pois não há um modelo estático que se pode observar variação de diferentes 

níveis de estoque. 

 

5.1. Descrição do processo 

A produção é dividida em células operacionais que dividem entre si uma parte da construção 

da embarcação. As células estão dispostas em 2 filiais, onde a primeira filial é responsável 

pela parte de montagem do casco em aço carbono e a outra é responsável pela Casaria do 

Casco, como é conhecida a parte de cima da lancha, que é fabricada com fibra de vidro e 

resina sintética. 

O processo produtivo que é realizado atualmente em 11 células é descrito conforme tabela 4. 

As ultimas 3 células referem-se aos processos da segunda filial, que realiza a operação de 

fabricar, inserir e testar a casaria com os demais componentes.  

Tabela 4 – Distribuição de Células na Produção de Lancha Escolar 
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Célula 

Produtiva
Descrição das Atividades

Célula 1

Montagem da estrutura do casco em aço carbono, onde é auxiliada por 

um gabarito com dimensões exatas e conta com a experiência de 

colaboradores que possuem o domínio da profissão de caldeiraria.

Célula 2

Soldagem do casco com máquinas MIG, a fim de garantir que toda a 

parte estrutural esteja unida e “selada”, e evitar o vazamento de água 

para dentro da embarcação. Esta etapa do processo é composta por 

soldadores que possuem qualificação na área e recebem orientações 

de especialistas e inspetores da área de soldagem.

Célula 3

Montagem e soldagem de acessórios em aço carbono da embarcação 

que está ligado diretamente na montagem dos sistemas de propulsão e 

governo da embarcação.

Célula 4

Teste de líquido penetrante, que é a garantia das soldas que são 

realizadas nas células 2 e 3. Ainda também é realizada toda a parte 

visual da solda que garante a qualidade da mesma para as próximas 

células.

Célula 5

Processo de limpeza, descontaminação do casco e aplicação da tinta 

OXIBAR, que tem a característica de proteger o aço que foi escovado 

nos processos anteriores

Célula 6 Pintura do casco na cor exigida no edital de contratação, amarelo

Célula 7

Marcações da linha d’água da embarcação e plotagem dos adesivos 

que identificam a finalidade da construção do barco, transporte escolar, 

na cor preta

Célula 8 Montagem do motor e sistemas de governo da embarcação

Célula 9
Colocação de janelas, casaria (molde de fibra de vidro da parte 

superior) e piso da lancha

Célula 10 Instalação elétrica da lancha

Célula 11
Acabamentos e retoques e teste de cais, que garante o funcionamento 

completo da lancha escolar depois de pronta  

Além das células produtivas, a construção da lancha escolar conta com setores de apoio que 

não estão totalmente inseridas no processo de montagem mas possuem um papel de grande 

valia no fornecimento de inputs às células que são as etapas: 

 Jateamento e Proteção anticorrosão das chapas de aço; 

 Corte das chapas de aço para obter as peças da montagem do casco; 

 Conformação de algumas peças; 

 Preparação de acessórios. 

 

5.2. Construção do mapa do estado atual. 

Para a construção do mapa de estado atual foram realizadas a medição de tempos e 

movimento nos postos de trabalho, estoque de matéria prima e estoque em processo, a 
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disposição dos funcionários por posto de trabalho. Também foram estudados os fluxos de 

informação e prazos associados à entrega das lanchas escolares ao cliente final. 

Através da análise do ambiente produtivo os principais problemas observados foram o 

excesso de retrabalho, desperdício de matéria-prima, a falta de acuracidade no controle de 

estoque, estoque em processo, operações desnecessárias, execesso de movimentaçao (figura 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Estado Atual da Fábrica 
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5.3. Construção do mapa futuro 

Na elaboração do mapa futuro com as mudanças propostas para a empresa (figura 5), 

priorizou-se a indicação de modificações que resultassem em baixo ou nenhum custo. Muitas 

melhorias em termos de procedimento de trabalho, sem custos, tiveram impactos 

significativos no processo. Pela percepção do fluxograma também realizado com o processo 

futuro, as diretrizes da área de Produção e de PCP (Planejamento e Controle da Produção) 

tornaram-se mais claras e os objetivos ficaram mais definidos quanto a redução de custo 

operacional e aumento da produção de lanchas escolares. Este fluxograma foi divulgado para 

todas as áreas e disseminado a toda área produtiva. 

 

Figura 5 - Estado Futuro da Fábrica – Fluxograma de Produção 
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Figura 6 - Mapa do Estado Futuro 
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6. Modelagem do processo 

Conforme descrito no fluxograma mapeado, o próximo passo do estudo dos gargalos e da 

formulação do novo modelo de processo seria a inserção dos dados de tempos de 

execução das atividades. Cada bloco é responsável por um processo que envolve várias 

atividades. A mensuração foi realizada e seus dados dispostos conforme tabela 3. 

Tabela 3 – Tempos de execuções por processo 

Processo
Lancha 

Grande

Lancha 

Média

Célula 1 30 24

Célula 2 30 24

Célula 3 24,5 20

Célula 4 6,5 6,5

Célula 5 + 6 8,5 6

Célula 7 4 4

Total 103,5 84,5  

Para o fluxograma sem ajuste no ARENA, obedecendo a configuração atual, o processo 

obedece duas linhas de produção até a célula 2, ocorrendo a unificação dos trabalhos na 

célula 3, ou seja, esta célula realiza a montagem dos acessórios dos dois tipos de lanchas 

(médias e grandes). 

Figura 7 – Fluxograma do modelo atual 

 

Os resultados demonstram que o gargalo principal para a produção fluir seria na célula 3. 

Nela, há uma fila de cascos esperando finalizar o processo de montagem de acessórios. A 

ideia então seria duplicar esta célula, proporcionando que cada uma realize um tipo de 

lancha, tanto para a média quanto para a lancha grande. 
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Figura 8 – Fluxograma do modelo Atual com produção de 29 lanchas 

 

O fluxograma ajustado para o ARENA obedece a configuração conforme figura 7 

(semelhante ao fluxograma apresentado na figura 5), porém com a inserção de duas linhas 

de produção até a célula 3, ao invés de uma. Esta linha a mais seria o start up para 

aumento do faturamento da empresa, com a realização da modelagem para previsão de 

quais serão os principais gargalos produtivos e as suas relações com o aumento dos custos 

operacionais. 

 

Figura 9- Fluxograma realizado no ARENA do Modelo futuro 
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Após a configuração dos valores encontrados dos tempos de cada atividade (via tabela 3), 

o modelo encontrou resultados satisfatórios para o aumento da quantidade de lanchas a 

serem faturadas. Considerando o fornecimento infinito de chapas cortadas para a 

montagem das lanchas na célula 1 (por isso o fato da geração de filas nas duas Células 1), 

o resultado para 2 meses de execução de todo o processo obteve 48 lanchas. O cálculo da 
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quantidade de tempo total para o programa “rodar” deteve o horário habitual de trabalho, 

8.5 horas diárias, de segunda a sexta. 

 

 

Figura 9- Resultado do modelo realizado no ARENA do Modelo futuro 

 

7. Resultados obtidos 

As soluções propostas atingiram os níveis tático e operacional. Mudanças no ambiente 

produtivo trouxeram maior produtividade e eficiência à operação da fábrica, mas alguns 

ajustes no método de gestão da empresa foram importantes e necessários para a garantia do 

resultado.  Abaixo, seguem alguns pontos de destaque: 

Tabela 4 – Exemplos de problemas identificados e soluções aplicadas 

Solução
Dificulda

de

Aumento do efetivo que é responsável por fazer a limpeza

de rebarbas das chapas de aço que vão para o setor de

montagem.

Alta

Venda de sucatas e otimização dos planos de corte para

evitar acúmulo de aço.
Baixa

Contratação de novos profissionais para aumentar a hora-

homem disponível na célula de montagem de acessórios.
Alta

Inserção da qualidade no processo como um todo a fim de

evitar acúmulo de retrabalhos no após o teste de LP.
Alta

Gargalo na célula 3 que impossibilita a linha de

produção de escoar todos os cascos produzidos

nas células 1 e 2 gerando estoques em processo.

Retrabalhos depois da inspeção com líquido

penetrante (célula 4) onde eram encontrados

defeitos oriundos das células 1, 2 e 3.

Problema identificado

Disponibilidade de peças para o setor de

montagem por falta de mão-de-obra no processo

de limpeza das rebarbas.

Acúmulo de retalhos no setor de corte. Ocupação

e desorganização do espaço.
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O custo para implantação das mudanças é baixo, não foram necessários novas máquinas ou 

equipamentos na linha de produção. A dificuldade de implementação da solução está 

relacionada a custo ou a facilidade de assimilação da mudança pela empresa. Neste caso, 

algumas soluções tinham maiores dificuldades de assimilação, foram consideradas de 

dificuldade média para implementação.  

Para o aumento considerável da quantidade de lanchas faturadas, há a necessidade de 

duplicação da célula 3, assim como treinamento dos futuros colaboradores desta célula 

produtiva. O mesmo felling que os colaboradores atuais detêm deverá ser repassado para os 

novos, visto que é considerada uma etapa crítica e sem a execução correta, não há como 

passar para a inspeção de líquido penetrante. Desta forma, há a constante necessidade de 

treinamento geral para que a gestão de conhecimento torne-se rotina para as demais células.  

Este estudo demonstra o interesse no aprimoramento da produção em industrias naval, 

decorrente do constante encarecimento de se manter na área e da falta de conhecimento de 

gestão de produção dos gestores da área de solda e caldeiraria. Apesar de incipiente, os 

resultados demonstram que é possível otimizar o processo naval, com resultados satisfatórios 

e consolidados na obtenção da saúde econômica da empresa. 
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