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Este artigo tem como objetivo analisar os custos das matérias-primas 

nas perdas ocasionadas por furos durante o processo de produção nos 

cabos isolados de cobre. A fim de obter informações a respeito das 

causas de não conformidade dos cabos, realizou-se a estratificação dos 

dados por tipo de composto polimérico, tipo de família de cabos e por 

tipo de coloração. As perdas por furos causadas nos meses de agosto, 

setembro, outubro e novembro de 2017 foram rateadas para se saber o 

quanto foi desperdiçado dos compostos de polímeros e cobre, as 

principais matérias-primas dos cabos isolados. Os resultados obtidos 

mostraram um custo de R$ 47.405,12 proveniente das perdas durante 

os quatro meses analisados. O objetivo proposto foi satisfatório e 

alcançado, onde o estudo apresentou os custos das perdas ocasionada 

pela não conformidade dos cabos isolados com furos, desta forma faz-

se necessário a empresa investir em ferramentas de melhoria contínua 

que são de grande valia para auxiliar na tratativa das fontes 

causadoras das perdas no processo de produção de cabos isolados.  

 

Palavras-chave: Perdas, Cabos isolados, Não conformidade, Melhoria 

contínua 
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1. Introdução 

Dentro das organizações é fundamental quantificar os índices das perdas em valores 

monetários para sensibilizar e motivar todos os envolvidos no processo a descobrir as causas 

dos desperdícios e propor soluções aliadas às ferramentas e técnicas para análise que 

permitam achar caminhos a percorrer em busca da melhoria dos processos. 

É muito importante que sejam identificadas as causas das perdas e desperdícios durante o 

processo de produção para se fazer a correção imediata assim como atualização de estoques e 

mapeamento real de custos de produção, pois os mesmos contribuem para a redução da 

lucratividade das empresas. 

A fabricação dos condutores elétricos requer um rígido controle de qualidade para permitir 

que o melhor produto chegue aos clientes em perfeitas condições de uso, atendendo as normas 

regentes e a conformidade do produto. Desta forma, é necessário que se tenha um processo 

controlado para redução das possíveis perdas não inerentes ao processo, a fabricação de um 

item fora das especificações estabelecidas, representa desperdícios de recursos que poderiam 

ser convertidos em retorno positivo para a organização. 

As perdas ocasionadas por não conformidades de produtos trazem custos desnecessário para a 

empresa, o custo direto da não qualidade pode ser considerado os desperdícios dos recursos 

envolvidos na fabricação do item não conforme, e indiretos são custos relacionados ao não 

atendimento das necessidades e expectativas dos clientes. 

O assunto a ser abordado neste trabalho se justifica da necessidade de analisar os custos da 

matéria-prima das perdas ocasionadas por furos durante o processo de produção nos cabos 

isolados de cobre, como esse processo é novo e ainda se encontra em fase de estabilização 

algumas não conformidades são eventualmente detectadas, o que torna fundamental nesse 

processo inicial, a análise de causa criteriosa para evitar a reincidência e melhorar 

continuamente seus processos.  

 

2. Referencial teórico  

Nesta seção serão apresentados os conhecimentos necessários para o entendimento da 

temática do estudo visando ter embasamento teórico para a realização do trabalho proposto. 
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2.1. Processo 

Para Lobo (2010, p. 18), processo é o “conjunto de recursos e de atividades inter-relacionadas 

o qual transforma elementos de entrada em elementos de saída”. A função da produção é 

transformar recursos de entrada (input) em saídas (output) sob a forma de bens ou serviços, se 

caracteriza como sendo um processo produtivo. 

 

2.2. Perdas no sistema produtivo 

As perdas podem ser definidas como atividades desnecessárias que geram custo e não 

adicionam valor ao produto, devem ser eliminadas através da identificação da fonte 

ocasionadora, para que consiga um menor custo no processo produtivo. 

A parte com maior valor na filosofia enxuta é seu foco na eliminação de todas as formas de 

perdas durante o processo produtivo, eliminar as atividades que não agregam valor, e uma 

forma de eliminá-los é a identificação (SLACK et al., 2013). 

 

2.3. Conceito de qualidade 

Segundo Falconi (2014), um produto de qualidade é aquele que atende perfeitamente as 

expectativas do cliente, sem defeitos durante o processo, com baixo custo e desperdício, com 

entrega no prazo determinado, assegurando a fidelidade do cliente. O controle da qualidade 

total é caracterizado por reconhecer as necessidades dos clientes e determinar padrões para 

atendê-las, manter estes padrões e melhorá-los de forma contínua e de forma estratégica. 

 

2.4. Custo da qualidade 

Segundo Corrêa e Corrêa (2012), os custos relacionados, em não se fazer certo na primeira 

vez, deveriam ser registrados, classificados e analisados para servir de parâmetro na redução 

de custos e identificação de melhorias no processo. 

Jacobs e Chase (2009) classifica os custos da qualidade em quatro tipos: 

a) Custos de prevenção: Segundo Toledo (2002, p.4) “referem-se aos custos associados 

às atividades de projeto, implementação e operação do sistema de gestão da qualidade, 

incluindo a administração e auditoria do sistema”; 
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b) Custos de Avaliação: são custos das atividades de inspeção (avaliação da qualidade) 

propriamente dita; 

c) Custos de falhas internas: Para Maia (2006, p.24), “os custos das falhas internas estão 

relacionados à ocorrência de falhas detectadas antes da entrega do produto ou da 

prestação do serviço ao cliente”; 

d) Custos de falhas externas: está relacionado aos custos de falhas identificadas 

externamente à empresa causados pela distribuição de produtos fora da especificação 

aos clientes.   

 

2.5. Custos diretos de produção 

Como custos diretos de produção podem-se citar o tempo de máquina disponibilizada para 

fabricar o produto, mão de obra, energia, insumos, entre outros. Além do custo de produção, 

existe o custo de retrabalho que aumentar o custo de fabricação e diminui o lucro sobre o 

produto. Para Scassiotti (2013,p.4) “é fundamental a produção de cabos conformes já na 

primeira vez para não atrasar a produção e correr o risco de pagar multas por atrasos, 

incidentes sobre os contratos”. 

 

2.6. Custos indiretos de produção 

Para Rodrigues (2006, p.83), Custo indireto de produção: 

Quanto aos custos indiretos, relacionados às necessidades ou atitudes dos clientes, 

durante a venda e na pós-venda, são de vital importância. Um único cliente 

insatisfeito ou que se sinta lesado pode contaminar todo um grupo e danificar de 

forma irreversível a imagem de um produto ou organização. 

Os custos indiretos de produção estão relacionados a imagem da empresa e a satisfação dos 

clientes.  

 

3. Metodologia 

O trabalho consiste numa abordagem quantitativa. Segundo Gerhardt e Silveira (2009), uma 

abordagem quantitativa se centra na objetividade e análise de dados numéricos. Quanto à 
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natureza ela é aplicada, aplicar os conhecimentos na prática, envolver os interesses locais e 

dirigir à solução de um determinado problema.  

Quanto aos objetivos da pesquisa são classificados como exploratórios, para GIL (2007) 

envolve o levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas que tiveram experiências com o 

problema pesquisado, buscar informações relativas ao assunto a ser abordado. Além do 

contato com o local da pesquisa e as pessoas envolvidas com o objeto de estudo, objetivando 

a detecção de problemas e possibilidades de ações.      

A metodologia realizou-se em três etapas como apresentado na Figura 1. 

Figura 1 – Metodologia do estudo de caso 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

 Pesquisa bibliográfica: consulta em livros, artigos e sites, a fim de garantir maior 

embasamento técnico e expor os conceitos mais importantes da teoria relacionados ao 

assunto abordado e necessários para a total compreensão do trabalho; 

 Estudo de caso: a coleta de dados se deu a partir do processo de extrusão do cabo 

isolado de cobre que podem ocorrer furos na isolação, essa ocorrência se dá por várias 

causas que serão identificadas e analisadas no decorrer deste trabalho. O processo se 

deu na forma de consulta a fontes documentais da organização e planilhas de 

acompanhamento de processo realizadas pelos operadores, além de observações no 

local de investigação;  

 Apresentação dos resultados: a partir dos resultados obtidos na etapa anterior, as 

perdas analisadas em massa (quilograma) foram rateadas por tipo dos principais 

insumos que compõe os cabos isolados como os polímeros e o cobre, e apresentado 
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uma média do custo que as perdas geram. Por fim, serão apresentados os resultados e 

conclusões, assim como as perspectivas futuras para o estudo de caso. 

 

4. Estudo de caso 

Nesta seção apresentam-se os dados relacionados ao estudo de caso, onde a empresa será 

apresentada junto com seu processo de produção de cabos isolados de cobre, e o passo a passo 

adotado para o alcance do objetivo deste trabalho. 

4.1. Caracterização da empresa 

A empresa de estudo é fabricante de vergalhões de alumínio, cabos e fios elétricos de 

alumínio e cobre, brasileira, de capital nacional que está entre os três maiores fabricantes de 

cabos de alumínio para transmissão de energia elétrica do Brasil. 

Para este trabalho, o estudo focou na produção de cabos isolados de cobre por ser um 

processo novo e em fase desenvolvimento. O processo de produção consiste nas etapas de: 

 Trefilação: é um processo de conformação a frio denominado de trefilação, onde os 

vergalhões de cobre são transformados em fios de cobres; 

 Encordoamento: são juntados os fios de cobre e os entrelaçados em uma ou em várias 

camadas de maneira a obter um cabo elétrico, que poderá ter de 7 a 3600 fios; 

 Extrusão: nesta etapa é inserida, sobre o cabo de cobre, uma ou mais camadas de 

material polimérico, como o policloreto de vinila (PVC), etileno propileno (HEPR), 

polietileno (PE) ou polietileno reticulado (XLPE). Nesse processo, teremos como 

produto final os cabos isolados de baixa tensão e média tensão; 

 Fracionamento: o cabo isolado já finalizado, passa pela etapa de corte (metragem) de 

acordo com a solicitação do cliente. 

 

4.2. Coleta de dados 

A coleta de dados se deu a partir do processo de extrusão do cabo de cobre que podem ocorrer 

furos na isolação, essa ocorrência se dá por várias causas que serão identificadas e analisadas 

no decorrer deste trabalho. Quando há ocorrência de furos, é retirada uma amostra do cabo, 

identificada e entregue para o setor de engenharia, para realizar as análises, conforme pode ser 

visto na Figura 2. 
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Figura 2 – Amostra de cabo furado 

 

Fonte: Carmo, 2018. 

A identificação das amostras é necessária para analisar as possíveis causas das ocorrências 

dos furos e posteriormente atuar de forma preventiva nas fontes causadoras e garantir a 

qualidade do produto. Foi consultado o banco de dados interno da empresa para ter como base 

o histórico das perdas de processo e preenchida uma folha de verificação analisando os tipos 

de cabos, os indicadores de perdas por furos dados em quilos, quantidade de furos que 

apresentavam durante o processo de extrusão e detectados na linha de rolos SKC01 durante o 

processo de fracionamento do lance.  

A Tabela 1 mostra os tipos de cabos isolados de cobre que apresentaram furos na isolação, 

dados levantados por meio da folha de verificação e suas ocorrências de fevereiro a abril de 

2017 na linha de rolos SKC01. 

Tabela 1 – Tipos de cabos isolados com furos 

Descrição do Cabo Perda (kg) 
Quantidade 

de furos 

Perdas 

acumuladas 

(kg) 

Percentual 

unitário % 

Percentual 

acumulado 

% 

CABO FLEX. 2,5 MM2 

AZUL – 450/750V 190,1 135 190,1 34,99 34,99 

CABO FLEX. 2,5 MM2 

PRETO – 450/750V 189,5 108 379,6 34,87 69,86 

CABO FLEX. 1,5 MM2 

VERMELHO – 450/750V 99,2 49 478,8 18,27 88,12 

CABO FLEX. 2,5 MM2 

VERDE – 450/750V 61,53 26 540,3 11,32 99,45 
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FIO 6 MM2 AMARELO – 

450/750V 3,01 1 543,3 0,55 100,00 

TOTAL 543,34 319 - 100,0 - 

Fonte: Elaborado pela autora com base no catalogo de especificação da empresa, 2018. 

 

Na tabela 1 retrata que 69,86% das perdas ocasionadas por furo na isolação durante o 

processo de produção estão relacionados aos cabos flexíveis na cor azul e cabo flexíveis na 

cor preta, confirmando a prioridade que deve ser tratado esse problema, uma vez que gera 

retrabalho para setor, descarte de produtos por ficarem com lances muito abaixo do mínimo 

padrão de 100 metros, o que resulta em prejuízo financeiro para empresa.  

Após os três meses fazendo o levantamento dos tipos de cabos que estavam ocorrendo furo na 

isolação na máquina de rolos SCK01, verificou-se que nas máquinas de linha de repasse 

LRC02, LRC03, LRC04 e LRC05, também estavam apresentando material com furo em 

outros tipos de famílias de cabos. Nestas máquinas são repassados ou fracionados os cabos 

vindos do processo de extrusão e por isso essas máquinas passaram a ser acompanhadas para 

se ter um valor mais real das perdas. 

O levantamento dos dados acompanhado durante os meses de agosto a novembro de 2017 

contemplando todas as máquinas que fazem o fracionamento e corte de cabos podem ser 

observadas no Gráfico 1, Gráfico 2 e Gráfico 3 no qual foram coletadas 168 amostras de 

cabos furados, sendo 83 amostras foram de cabos da máquina extrusora X1 e 84 amostras 

foram da máquina extrusora X2, respectivamente essas máquinas pertencem ao processo de 

extrusão, etapa anterior ao processo de corte e fracionamento de cabos. 

O Gráfico 1, mostra que 74% das perdas por furo ocorreu nos cabos X1 flexível 0,6/1 kV, 

Cabo flexível 450/750 V e singelo de cobre.  

Gráfico 1 – Isolamento com furo (Tipo de cabos) 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

O Gráfico 2 mostra que 80% das perdas por furo ocorreu nos cabos de coloração preto e azul, 

sendo que suas perdas acumuladas somam 1.849 quilos. 
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Gráfico 2 – Isolamento com furo (Tipo de cabos por cores) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

O Gráfico 3 retrata que 70% das perdas por furo durante o processo de produção estão 

relacionados aos compostos PVC e HEPR/PVC, suas perdas acumuladas somam 1.622 quilos. 

Segundo Carmo et al. (2017), este tipo de perda representa um desperdício significativo, pois 

o cobre e o polímero utilizados como matéria-prima possuem um custo alto, os descartes 

provenientes das perdas são vendidos para reciclagem por preço muito inferior ao se comparar 

com o custo de aquisição da matéria-prima. 

Gráfico 3 – Isolamento com furo (Tipo de composto) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 
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Conforme observado nos gráficos, as ocorrências de furo na isolação dos cabos são bem 

variadas. Esse fato se dá pela diversidade de produtos que passam pela linha de extrusão, pela 

complexidade do próprio processo e dos tipos de polímeros utilizados no isolamento da capa 

do cabo. Algumas causas das não conformidades dos furos podem ser específicas de uma 

determinada linha de extrusão, pois existem alguns produtos específicos que são produzidos 

somente em uma máquina, como por exemplo, os cabos de média tensão que somente são 

extrudadas as capas na extrusora X2.  

 

4.3. Apresentação e discursão dos resultados 

Após analisadas as perdas por tipo de composto polimérico, tipo de família de cabos e por 

tipo de coloração, foi realizada uma estimativa dos custos das perdas que são vendidas como 

sucata para as empresas de reciclagens. Na maioria das vezes as perdas pequenas identificadas 

no processo não são contabilizadas. Porém, é importante que sejam avaliadas, porque mesmo 

em quantidade pequena, estas perdas representam um alto valor agregado para empresa. 

Quando estas perdas não são previstas podem atrasar a expedição por falta de produtos, causar 

retrabalho, desperdício de tempo, de matéria-prima e prejudicar no lucro da empresa.  

Nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2017 as perdas foram rateadas para se 

saber o quanto foi gerado dos compostos de polímeros e cobre, as principais matérias-primas 

dos cabos isolados conforme o Tabela 2. 

Tabela 2 – Rateio das perdas por furos 

Rateio das Perdas - 2017 

Perdas 

Extrusão 

Agosto 

(Kg) 

Setembro 

(Kg) 

Outubro 

(Kg) 

Novembro 

(Kg) 

Acumulada 

(kg) 

Cobre 336,02 364,31 573,72 428,72 1702,77 

Polímero 120,85 88,77 161,59 90,87 462,08 

XLPE 0,18 43,2 46,86 56,1 146,34 

Total 457,05 496,28 782,17 575,69 2311,19 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Nos quatro meses analisados o resultado mostra que foram gerados 2.311,19 quilogramas de 

perdas ocasionadas por furos, onde 1.702,77 quilogramas referem-se ao cobre e 608,42 

quilogramas referentes aos compostos poliméricos. O Gráfico 4 representa a participação 

percentual de cada perda rateada. 
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Gráfico 4 – Rateio das perdas em percentual (%) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

O rateio das perdas 74% corresponde a matéria-prima do cobre e os 26% representam os 

polímeros que podem ser HEPR ou PVC e o composto XLPE. Na Tabela 3 é possível 

visualizar o rateio entre os tipos de polímeros usados na isolação dos cabos que mais 

ocorreram os furos. 

 

Tabela 3 – Perda de polímeros sem o cobre 

Perdas por tipo de Polímeros sem o cobre - 2017 

Isolação 

Agosto 

(Kg) 

Setembro 

(Kg) 

Outubro 

(Kg) 

Novembro 

(Kg) 

Total 

Acumulada (kg) 

HEPR/PVC 15,16 38,16 73,02 46,68 173,02 

PVC/PVC 0,2 6,95 29,94 0 37,09 

PVC 102,19 26,26 38,82 41,21 208,48 

HEPR 3,3 17,4 19,82 2,99 43,51 

XLPE 0,18 43,2 46,86 56,1 146,34 

Total 121,03 131,97 208,46 146,98 608,44 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Os cabos isolados compostos pela isolação de PVC e HEPR/PVC foram os que mais 

apresentaram perdas conforme observado na Tabela 3, onde o material de PVC teve perda de 

208,48 quilogramas e o HEPR/PVC gerou 173,02 quilogramas de perdas, percentualmente 

representam 34% e 28% respectivamente demostrado no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Percentual de perda de polímero sem o cobre 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

O custo médio de aquisição dos polímeros pela empresa pode ser observado no Tabela 4 

relacionados com as quantidades de perdas geradas por furos nos meses de agosto a novembro 

de 2017, tendo como base o preço do valor da última compra dos polímeros. 

Tabela 4 – Custo médio de polímero 

Custo Médio de Polímeros por Kg 

Isolação 
Total de Perda 

Acumulada (kg) 

Preço Médio 

Unitário por kg 
Custo por Perda (kg) 

HEPR/PVC 173,02 R$ 8,69 R$ 1.504,20 

PVC/PVC + 

PVC 
245,57 R$ 5,48 R$ 1.344,59 

HEPR 43,51 R$ 10,303 R$ 448,28 

XLPE 146,34 R$ 2,22 R$ 325,10 

- - - R$ 3.622,17 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Nos quatro meses analisados foram gerados 608,44 quilogramas de polímeros, que 

representam um custo de R$ 3.622,17 de perda do material. O preço médio de compra da 

matéria-prima do vergalhão de cobre adquirido custa R$ 27,84 por quilograma, nos quatro 

meses analisados foram gerados 1.702,77 quilogramas de perda de cobre que representam um 

custo de R$ 47.405,12, apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5 – Custo médio da perda do cobre 

Custo Médio do Cobre por Kg 
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Vergalhão 
Total de Perda 

Acumulada (kg) 

Preço Médio 

Unitário por kg 
Custo por Perda (kg) 

Cobre 1.702,77 R$ 27,84 R$ 47.405,12 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

Com base nos custos levantados foi feito uma projeção de quanto a organização teria de 

retorno com as vendas das perdas para empresas de reciclagem. As vendas dessas perdas 

possuem um valor diferenciado quando o cobre é separado do polímero. As sucatas podem ser 

vendidas como cabos de cobre encapado com plástico unipolar, sucata de cabo de cobre 

encapado com plástico multipolar e sucata de cabo nu de cobre que pode ser observado na 

Tabela 6 e Tabela 7 a diferença de preço de vendas das perdas (sucatas) acumuladas no mês 

de agosto a novembro de 2017. Atualmente a empresa estudada não possui um processo de 

reciclagem do cobre, no qual esse pudesse retornar ao processo de fundição e não há um 

processo de fazer a separação entre o cobre e os compostos poliméricos, ou seja, são vendidos 

todos juntos. Como foi mencionado anteriormente o processo de produção de cabos de cobre 

não possui a etapa fundição e laminação, os vergalhões de cobre são comprados de 

fornecedores para serem transformado em cabos. Na Tabela 6 e Tabela 7, observa-se o 

retorno da venda por perda dos cabos. 

Tabela 6 – Retorno de venda das perdas (cobre + polímero) 

Retorno com a venda das perdas (Cobre + Polímeros) 

Cabo 
Agosto 

(Kg) 

Setembro 

(Kg) 

Outubro 

(Kg) 

Novembro 

(Kg) 

Perda 

Total (kg) 

Custo Médio 

de venda 

Custo 

Acumulado 

de venda 

Cabo 

Multipolar 
7,60 34,20 171,84 32,50 246,14 R$ 11,11 R$ 2.733,81 

Cabo 

Unipolar 
449,45 462,08 610,33 543,19 2.065,05 R$ 4,62 R$ 9.549,62 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Tabela 7 – Retorno de venda das perdas (cobre) 

Retorno com a venda somente do Cobre 

Cabo 
Agosto 

(Kg) 

Setembro 

(Kg) 

Outubro 

(Kg) 

Novembro 

(Kg) 

Perda Total 

(kg) 

Custo 

Médio 

de 

venda 

Custo 

Acumulado 

de venda 

Cobre 336,02 364,31 573,72 428,72 1.702,77 R$       R$ 
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16,23 27.640,83 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

A soma da projeção dos custos acumulados das vendas das sucatas de cabo multipolar, cabo 

unipolar e o cobre acumulariam R$ 39.924,25 de retorno para empresa no período dos quatro 

meses, sendo a participação de 24% da sucata do cabo multipolar, cabo unipolar 7% e o cobre 

sem o polímero 69% de participação nas vendas de sucatas.  

Ao analisar o custo de aquisição por quilo do cobre conforme o Tabela 5 pelo custo médio de 

venda por quilo apresentado na Tabela 7 há uma diferença de R$ 11,61 por cada quilo de 

perda ocasionado pelos furos durante o processo. 

 

5. Considerações finais 

Este artigo alcançou o objetivo de analisar os custos das matérias-primas nas perdas 

ocasionadas por furos durante o processo de produção nos cabos isolados de cobre. Através 

dos resultados foi possível observar que as perdas ocasionadas por produto não conforme 

geram custos significativos com os desperdícios das principais matérias-primas para 

composição dos cabos isolados, que são o cobre e os polímeros. 

Desta forma é necessário que a empresa invista em melhorias que possam ser aplicadas 

continuamente nos processos através de mecanismos que facilitem identificar os problemas 

para corrigi-los o mais breve possível, e evitar custos de falhas internas e falhas externas, e 

consequentemente o custo de retrabalho que aumentar o custo de fabricação e diminuir o 

lucro sobre o produto. 

Para futuros trabalhos, se recomenda fazer um estudo quanto à viabilidade de implantar um 

processo de trituração do material de PVC provenientes das perdas e rejeito inerentes do 

processo e fazer a separação entre o cobre e o polímero, uma vez que estes polímeros 

triturados podem retornar ao processo produtivo conforme estudos realizados por outros 

autores. Desta forma a empresa teria dois ganhos, o composto polimérico retornaria ao 

processo produtivo e as sucatas de cabo seriam feitas a separação entre o cobre e o polímero e 

vendidos somente o cobre já que possui um valor monetário maior, conforme foi apresentado 

nos resultados do presente estudo.  
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