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Em um mercado tão vasto e competitivo conhecer o próprio processo 

produtivo é fundamental para o sucesso da organização. O 

mapeamento de processos foi utilizado neste estudo de caso para 

identificar todas as fases e tarefas de uma indústria produtora de sacos 

de lixos que utiliza fonte de matéria prima provinda da reciclagem 

urbana. A empresa apresenta alguns setores desde o administrativo até 

a expedição do produto final, e em todos os processos foi utilizada a 

ferramenta fluxograma para mapear e detalhar as atividades, afim de 

observar possíveis falhas produtivas e implementar um plano de ação. 

Todos os setores, fora a expedição, apresentaram falhas produtivas, e 

suas soluções foram propostas e implementadas, o que gerou 

significativa mudança e crescimento nos lucros da empresa. O 

mapeamento de processo, juntamento com a ferramenta fluxograma e o 

plano de melhoria, foram extremamente eficientes neste trabalho. 
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1. Introdução 

No universo produtivo industrial existe a busca constante na redução de custos, buscando a 

maior competitividade e lucratividade. Dentro desse cenário o uso da Engenharia de Produção 

se destaca, pois suas ferramentas e conhecimentos podem alavancar o sucesso dos processos 

produtivos, reduzindo as falhas e desperdícios. Uma das ferramentas utilizadas é o 

mapeamento de processos. Esta ferramenta tem por objetivo tornar visível o processo 

industrial através de ilustrações que possam facilitar a visão dos acertos e falhas da atividade.  

Segundo Villela (2000), o mapeamento de processos permite ao gestor, a visualização clara 

dos processos envolvidos dentro do sistema de produção da empresa, e com esse recurso é 

possível enxergar falhas, estabelecer metas de melhoria, executar ordens corretivas e 

preventivas e manter o sistema mais estável possível. 

Dentro do mapeamento de processos é possível destacar o fluxograma, uma ferramenta capaz 

de ilustrar e identificar todas as etapas de uma seqüência produtiva. É um recurso essencial 

para qualquer linha de produção por poder atender as necessidades de controle. 

O presente trabalho teve por objetivo usar o fluxograma como ferramenta de mapeamento de 

processos em uma indústria de produção de sacos de lixo com material prima provinda da 

reciclagem do plástico usado. O objetivo foi detectar as falhas do sistema e criar alternativas 

de melhoria para a maior eficiência produtiva da indústria. 

 

2. Referencial Teórico 

Nesta seção serão abordados os principais fundamentos sobre o mapeamento de processos, a 

ferramenta do fluxograma e suas principais características. 

 

2.1  O Mapeamento de Processos 

Mapeamento de processos, segundo Villela (2000), é uma ferramenta utilizada para a 

comunicação, sua finalidade é a melhoria dos processos já existentes e iniciar uma nova 

estrutura direcionada para os processos. O uso desse critério proporciona os seguintes 

benefícios para as organizações: redução dos custos para os processos, a redução de falhas, a 

integração dos processos e informações.   
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Esse critério exerce uma função de importância para as organizações, ele desafia os processos 

já existentes, determinando assim as oportunidades para seu desenvolvimento de desempenho 

para a identificação de falhas e também cria-se bases na implantação de novas tecnologias de 

integração e informação.  

De acordo com Hunt (1996) o mapeamento de processos é desenvolvido e implantado para as 

áreas estratégicas e a melhoria de desempenhos, sendo para relatar, em fluxogramas e textos 

de suporte, cada etapa dos processos de negócios. O fluxograma ajuda as organizações a 

desenhar seus processos e também nas suas melhorias. 

Segundo Biazzo (2000), existem diversos critérios para a representação e a elaborações de 

diversos mapas, contudo qualquer critério adotado para a elaboração do mapeamento de 

processos deve seguir 3 etapas: 

a) Etapa 1: Definir os clientes e as fronteiras de seus processos, definir também os 

outputs e inputs de seu fluxograma de trabalho; 

b) Etapa 2: Entrevistar os responsáveis das atividades, e dos documentos que estão 

disponíveis do processo;  

c) Etapa 3: Criar o modelo com as informações adquiridas no decorrer das etapas e 

revisar o modelo. 

O fluxograma é a ferramenta mais importante para o mapeamento de processos, pois é uma 

ferramenta de fácil entendimento e de fácil relacionamento com outros processos. Sendo um 

método que se descreve de maneira gráfica um processo já existente, ou algum processo que 

será proposto, usando símbolos, linhas, representando assim as atividades e as seqüências de 

seus processos.  

Segundo Pinho (2006) existem diversas técnicas para a modelagem de processos e seu 

mapeamento, essas técnicas são: 

– Mapeamento de processo de Barnes: é uma técnica de registro de processos de 

maneira rápida, utilizando símbolos padronizados para transportes, esperas, estoques e 

inspeções;   

 – Mapofluxograma de Barnes: é um fluxograma de processos de plantas de edifícios; 
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 – Diagrama de Fluxos de Dados (DFD): São informações de diferentes processos de 

um sistema 

 – Fluxograma Krajewki e Ritzman: São informações visuais dos processos, onde 

poderão ser registradas outras informações das tomadas de decisões; 

 – Linguagem de Modelo Unificado (UML): É um fluxograma com ênfase em 

atividades que irão ocorrer ao longo do tempo; 

– Blueprint Fitzsimmons e Fitzsimmons: É um fluxograma ou mapa de todos os 

processos; 

– IDEF3: É um diagrama que mostra os comportamentos de seus clientes; 

 

2.2. Fluxograma 

A ferramenta do fluxograma é indispensável para a qualidade e o atendimento dos processos. 

Ela visa a facilidade e a identificação dos produtos que serão produzidos, a identificação 

também de seus fornecedores e clientes, suas funções e responsabilidades (PINHO, 2007).  

Segundo Mello e Salgado (2005), a técnica do fluxograma é necessária para registrar 

pequenos processos, tendo uma melhor visualização e compreensão, para suas melhorias. A 

representação gráfica mostra os diferentes eventos como: a execução do processo, a 

identificação de cada etapa de suas atividades, o transporte, as inspeções, as esperar, e os 

documentos que serão registrados.  

O processo do fluxograma é a descrições das seqüências que se destacam as fases 

operacionais, e que serão executadas, e também podem ser executadas em paralelo. Os 

diferentes tipos de operações são apresentados por diferentes símbolos (MELLO & 

SALGADO, 2005). 

Podemos observar nas Figuras 1 e 2, o significado de cada símbolo e um exemplo de uso do 

fluxograma. 

 

Figura 1 – Significado de cada símbolo 
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Fonte : Pinto (2004) 

 

Figura 2 – Exemplo de uso do Fluxograma 

 

Fonte : Pinto (2004) 

A Figura 3 representa algumas vantagens e desvantagens do uso do Fluxograma 

Figura 3 – Vantagens e Desvantagens do fluxograma 

Vantagens Desvantagens 

Facilita o planejamento, análise e a soluções de 

problemas; 

Conforme o tipo de atividade pode haver 

dificuldades nos desenhos; 
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Possui fatores concretos; Testes e depurações, no geral não são fáceis 

Uso de símbolos, facilita a simplifica a leitura 
As vezes é necessário mais de uma pessoa para 

completar um fluxograma; 

Repercussões positivas; 
Grande dificuldade no detalhadamente dos 

fluxogramas; 

Análise de qualquer método do mais simples para 

o mais complexo; 
 

Identificações rápidas, de pontos fracos e fortes;  

Fonte: Chinelato (2004) 

 

3. Metodologia  

A metodologia empregada para ajudar na estruturação e organização deste trabalho será 

baseada na pesquisa qualitativa e quantitativa, por meio da utilização de mapeamento de 

processos. 

Segundo Oliveira (2001) a pesquisa qualitativa apresenta a simplicidade em representar uma 

teoria mais elaborada, explorar a relação entre elementos que variam, entender e identificar 

métodos em atividade explorado por diversas comunidades. Já a pesquisa quantitativa busca 

mensurar informações, por meio de uma coleta, bem como admitir bens e métodos estatísticos 

e examinar os motivos que levaram a realização de tal acontecimento (OLIVEIRA, 2001). 

Segundo Ajard (1998) o mapeamento de processos proporciona um olhar abrangente para 

reconhecer, registrar, observar e aperfeiçoar os processos. Além de indicar a relação entre 

entradas e saídas. Damelio (1996) entende que a avalição dos processos com o auxílio de 

mapas melhora a satisfação dos clientes, uma vez que são reconhecidas as práticas para 

diminuir custos, enriquecer a produtividade, excluir defeitos e atividades que não agregam 

valo ao processo. 

A pesquisa tem como objetivo apresentar as propriedades dos processos, a partir de métodos 

de arrecadação de dados e informações. Em relação aos procedimentos para sua elaboração o 

presente trabalho foi executado com o auxílio de colaboradores para entender os processos e 

assim detectar falhas dentro do sistema em uma indústria de processamento e reciclagem de 

plásticos para a produção de sacos de lixo. 

Para dar início a apresentação do processo, foram realizadas entrevistas com os responsáveis 

por cada setor da fábrica para que esses relatassem toda e qualquer atividade realizada no dia-

a-dia. Para o direcionamento da entrevista utilizou-se uma sucessão de perguntas capaz de 
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auxiliar no entendimento dos processos. Além disso os pesquisadores observaram atentamente 

todas operações realizadas nos setores. 

Depois de entendido o funcionamento de todos os setores da fábrica, foi realizada a 

modelagem do processo por meio do software Bizagi Process Modelerum programa de fácil 

entendimento e uma interface didática.  

Posteriormente os pesquisadores observaram novamente todos os processos de maneira a 

enfatizar os pontos a serem melhorados, no que se refere ao uso de equipamentos de proteção 

individual, materiais que estavam sendo utilizados, ambiente e condições de trabalho, entre 

outros. Assim, algumas mudanças foram documentadas para amenizar todos os tipos de 

problemas encontrados. 

 

4. Estudo de caso 

O estudo de caso foi realizado com o intuito de mapear o processo da indústria de produção 

de sacos de lixo, para que pudesse ser visualizadas as falhas em todos os processos e 

posteriormente realizar um plano de correção e melhoria contínua. 

Verificou-se que na empresa o setor administrativo é responsável pelos demais setores da 

empresa, pois é a partir dele que a empresa recebe o pedido do cliente e destina o material 

para o setor correspondente, demonstrado na Figura 4 a seguir. 

Figura 4 – Hierarquia dos setores 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.1. Descrição da empresa 

A empresa plásticos pontal produz sacos de lixo de cores e tamanhos bem variados, a partir de 

materiais plásticos reciclados. Para a produção de plásticos coloridos utiliza-se materiais 

reciclados de diversas cores, porém a produção de plásticos brancos e transparentes utiliza-se 
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somente as suas respectivas cores de materiais reciclados. A sua produção varia de acordo 

com os pedidos dos clientes sob a forma de encomenda e previsão de demanda. O estudo de 

caso foi realizado a partir de um fluxograma, com o objetivo de mapear todo o processo da 

empresa de modo a auxiliar na detecção de falhas.  

 

5. Resultados e discussões  

Nesta sessão serão abordados a descrição dos setores, o mapeamento de cada um, a 

identificação as falhas e as soluções encontradas 

 

5.1. Setor administrativo 

Nesse setor os pedidos chegam para o escritório sobre qual volume e cor de saco plástico que 

desejam adquirir. Feito isso os responsáveis por esse setor emitem uma ordem de serviço com 

as informações que se devem produzir e passam para o gerente de produção. Caso o material 

já esteja fabricado ele precisará passar somente pelo setor de corte, caso contrário deverá 

seguir desde o setor de separação. O fluxograma do setor administrativo pode ser observado 

na Figura 5. 

Figura 5 – Setor administrativo 

 

 

Fonte: Autoria própria  

Neste setor foi possível verificar algumas questões importantes. Uma falha grave que foi 

identificada nesse setor foi na área de aquisições, pois o fornecedor estava com um preço de 

mercado 20% acima dos concorrentes, assim o fluxograma auxiliou muito na identificação 

das tarefas, e através dessa identificação foi possível acionar mudanças. Devido a esse fato 

hoje foi montada uma carteira de fornecedores potenciais, na qual se encontra todos os 

contatos dos principais fornecedores de plásticos provindos da reciclagem. Outra mudança no 

setor administrativo foi a dispensação de ordens de serviço, pois antes a ordem era emitida no 

escritório e passada diretamente para o setor de produção sem nenhuma explicação mais 
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aprofundada, assim ocorriam muitos erros de pedidos e produtos produzidos. Com a ajuda do 

fluxograma e seu detalhamento foi possível enxergar essa falha e um sistema de comunicação 

digital por tablet foi inserido entre o setor administrativo e produtivo. O sistema de 

comunicação via tablet também auxiliou na verificação de produtos em estoque. 

 

5.2. Setor de separação 

O primeiro setor a ser analisado foi o da separação, que consiste na chegada dos caminhões 

com a matéria-prima que é adquirida por meio de um fornecedor. Os materiais reciclados são 

prensados e chegam à empresa em blocos totalizando cerca de 20 toneladas, que são 

transportados e descarregados por meio de um guincho até o setor. Inicia-se então o processo 

manual de separação, em que os funcionários em contato direto com esses materiais retiram 

do fardo os plásticos que podem ser usados para o processo dos que não podem ser usados, 

consiste também na separação por cores de materiais. Esses materiais que não entram no 

processo são separados ao lado e alguns vendidos para outros fins. Depois de realizado esse 

processo os materiais são destinados ao moinho para iniciar o processo de lavação. O 

fluxograma do setor de separação pode ser observado na Figura 6. 

Figura 6 – Setor de separação 

 

Fonte: Autoria própria  

Neste setor as falhas principais foram a quantidade de funcionários obsoletos e falta de 

pesagem da matéria prima inicial. Foram identificadas falhas de programação de turnos e 

excesso de funcionários no setor, o que encarecia muito o processo. O mapeamento por 

fluxograma detalhado mostrou essas falhas e ações foram tomadas para otimizar o processo. 

Foi montada uma tabela onde se consegue calcular a quantidade de funcionários necessária 

para cada caminhão carregado de carga, assim, através de métodos de previsão de demanda 

foi possível estabelecer estimativas muito próximas da quantidade de funcionários necessária 



 

XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil” 

Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 2018. 
. 
 
 

 

 

 

10 

por matéria prima adquirida. Foram dispensados 3 funcionários, pois a mão de obra não 

estava sendo utilizada com eficiência devido a menor quantidade de matéria prima que 

chegava. Um dos pontos chaves desse trabalho é que uma parte da matéria prima que chega 

não é utilizada, pois contém papelão e plásticos não recicláveis, o gerente tinha uma 

estimativa imprecisa de perda de 10%, e esse valor era descontado do fornecedor. Depois do 

mapeamento e observando muito o processo, foi adquirida uma balança, na qual chegou-se a 

estimativa de 25% de perda de matéria prima, assim a empresa estava pagando por matéria 

prima inutilizada. Com a aquisição da balança e o alto controle de perda de matéria prima, 

gerou-se um lucro líquido de 2% para a empresa. 

5.3. Setor de lavação 

O setor seguinte recebe o nome de lavação em que o material reciclado é moído e lavado em 

um tanque específico, esse tanque contém 3 pás que giram por meio de uma bomba. Para 

produzir uma cor diferente de saco plástico o tanque deve ser lavado e faz com que esse setor 

fique parado em torno de 12 horas. Consiste ainda de 3 tanques de decantação para retirada do 

barro dos materiais reciclados e depois essa água é descartada. Posteriormente esse plástico é 

secado e fica estocado em um outro departamento para receber a aglutinação. O fluxograma 

do setor de lavação pode ser observado na Figura 7. 

Figura 7 – Setor de lavação 

Fonte: Autoria própria 

Neste setor o fluxograma detalhado auxiliou na verificação da manutenção e no controle de 

perda de plástico por fluído vazado. A empresa não praticava a manutenção preventiva pois a 

contratação de um mecânico por período integral não se mostrava viável, contudo veio a idéia 

de terceirizar a manutenção da empresa, assim a máquina de lavação do plástico e todas as 

outras receberiam manutenção preventiva, os ganhos foram surpreendentes, com uma queda 

de 68% nas paradas por falha mecânica. A máquina de lavação apresentava uma perda alta de 

fluido com plástico utilizável, com métodos de cálculos chegou a estimativa de 10% de perda 
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por fluido vazado, assim foi criada uma canaleta de concreto e com uma bomba o fluido 

retorna para a máquina. Assim houve uma queda de perda para 2%. 

 

5.4. Setor de aglutinação 

A aglutinação nada mais é do que transformar o material flexível em uma forma mais rígida, a 

de grãos. No setor de aglutinação o material recebe o pigmento para a produção de plásticos 

coloridos ou pretos e para plásticos transparentes e brancos ele recebe o grão canela. Isso é 

utilizado para dar uma coloração mais forte ao plástico. Esse grão é inserido em uma 

extrusora de grãos, onde passará por um processo de aquecimento e logo em seguida por um 

resfriamento para torna-lo mais rígido. Assim, o material é destinado para o setor de extrusão 

de filme. O fluxograma do setor de aglutinação pode ser observado na Figura 8. 

Figura 8 – Setor de aglutinação 

 Fonte: Autoria própria 

Neste setor o fluxograma auxiliou na identificação de falhas na parte de pigmentação do 

plástico. Os funcionários não colocavam a quantidade correta de pigmentação e isso ferava 

um gasto alto para a indústria, assim foi necessário estalar câmeras no local, para o devido 

monitoramento, além de um bom treinamento para os operadores. 

 5.5. Setor de extrusão de filme 

No setor de extrusão de filme ocorre a fabricação das bobinas de plástico. Os grãos 

produzidos no setor anterior são inseridos em uma máquina extrusora de filme que permite a 

produção de sacos de diferentes volumes regulada pela entrada de ar na máquina, o que 

consente em um mix variado de volumes de sacos de lixo. A bobina é pesada em uma balança 

e espera para então ser entregue para o último setor de fabricação, nomeado de corte e 

expedição. O fluxograma do setor de extrusão de filme pode ser observado na Figura 9. 

Figura 9 – Setor de extrusão de filme 



 

XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil” 

Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 2018. 
. 
 
 

 

 

 

12 

 

 Fonte: Autoria própria 

Neste setor o problema de destaque enxergado através do mapeamento foi a parte de 

manutenção, pois este processo era o que apresentava a maior quantidade de retrabalho. 

Assim com o mapeamento de processo, o levantamento de falhas e a terceirização da 

manutenção reduziu-se o trabalho duplicado em 50%. 

 

5.6. Setor de corte 

Esse setor consiste no trabalho de máquinas de corte para separação e empacotamento dos 

sacos de lixo, que é realizado de acordo com o pedido dos clientes. Caso a bobina que o 

cliente deseja não tenha em estoque o processo retorna para o setor de separação, e assim 

segue todo o processo novamente. O fluxograma do setor de corte pode ser observado na 

Figura 10. 

Figura 10 – Setor de corte  

 

 

Fonte: Autoria própria 

Neste setor foram vistas falhas ergonômicas, contratou-se um técnico de segurança do 

trabalho que realizou treinamentos e reformulou as instalações que deveriam ser 
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reformuladas, para melhor acomodar os operadores. Os problemas ergonômicos foram 

resolvidos. 

 

5.7. Setor de Expedição 

Nesse último setor quando os sacos plásticos já estão cortados e embalados segue para o 

caminhão estacionado ao lado do depósito e então é carregado pelos trabalhadores de forma 

manual, sem o auxílio de qualquer equipamento como empilhadeiras ou esteiras e assim segue 

para seu destino final. O fluxograma do setor de expedição pode ser observado na Figura 11. 

Figura 11 – Setor de Expedição 

 

 

Fonte: Autoria própria 

Neste setor não houveram falhas de processo, e foi o único a se manter no mesmo padrão de 

tarefas e instalações. 

 

6. Conclusão 

No presente trabalho foi possível ressaltar a importância de uma ferramenta simples e de 

grande valia para o meio industrial que é o mapeamento de processos através do fluxograma. 

Esta ferramenta permitiu ilustrar todo o processo industrial da produção de plásticos da 

empresa de forma clara, objetiva e eficiente. Além de representar todos os processos e suas 

precedências, foi possível também enxergar falhas que foram tratadas como pontos de 

melhoria para alavancar a qualidade e lucratividade, sempre visando minimizar o retrabalho e 

prevenção corretiva. O sistema de mapeamento mostrou os caminhos a serem melhorados, e 

através da gestão da manutenção, previsão de demanda e outras ferramentas de Engenharia foi 

possível elevar a lucratividade da empresa 
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