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RESUMO 

 
Em um contexto de crise econômica, a tendência é que se aumente o número de 

empreendedores que exercem atividade econômica em função de uma necessidade de sustento 

próprio ou complemento de renda. Muitas desses novos empreendedores, entretanto, não 

conhecem práticas gerenciais e seus negócios tendem a estagnar ou a gerar desperdícios por 

conta disso. Nesse contexto está inserido o empreendimento estudado. O objetivo do trabalho 

é reduzir a variabilidade do processo produtivo crítico do negócio, através da análise e 

melhoria do fluxo de atividades e do planejamento do arranjo físico da planta produtiva, 

norteando-se pelo pensamento enxuto. O novo arranjo e a eliminação de atividades que 

representavam desperdícios diminuiu a variabilidade do processo e reduziu o número de 

atividades em torno de 70%, servindo de incentivo para que tais classes de empreendimento 

busquem conhecimento sobre o assunto. 

  

Palavras- chave: Análise de processos; Pensamento enxuto, Planejamento do arranjo físico; 

Empreendimento informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In a context of economic crisis, the number of people that engage on some business for 

survival or supplementary income grows as a pattern. Many of these new entrepreneurs, 

however, have little or no knowledge on management tools and their business tend to stagnate 

or generate waste due to that. That is the context of the studied business. The objective is to 

reduce the variability of the critical productive process in the business, through analysis and 

improvement of the activity flow and layout planning, having the lean thinking as guideline. 

The new layout and the elimination of activities that represented wastes have reduced the 

variability of the process and decreased the number of activities  in about 70%, serving as 

stimulus for other business on the same situation to seek knowledge regarding the matter. 

Keywords: Process analysis; Lean Thinking; Layout planning; Informal enterprise. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações iniciais 

 A temática do empreendedorismo se torna a cada dia mais relevante no cenário 

econômico brasileiro. Uma pesquisa elaborada pela Endeavor (2014) sobre o tema mostrou 

que 61% dos entrevistados possuíam planos de abrir seu próprio negócio nos próximos 5 

anos. As motivações, as quais se relacionam com o perfil do empreendedor, variam bastante. 

 Baggio e Baggio (2014) observam que não há um consenso quanto à classificação dos 

tipos de empreendedores. Referência em empreendedorismo no Brasil, Dornelas (2007) lista 

os seguintes tipos de empreendedores: 

• Nato; 

• Que aprende; 

• Serial; 

• Social; 

• Por necessidade; 

• Herdeiro; 

• Normal. 

 Cada um desses tipos possui sua própria motivação para empreender. A GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2016) assim como Leite e Oliveira (2007), cataloga as motivações 

para empreender como "por necessidade" e "por identificação de oportunidade". A Figura 1 

ilustra a evolução da proporção dessas motivações desde 2002 no Brasil. 

É possível observar que entre 2014 e 2015 esse percentual desloca-se significativamente, com 

a proporção de empreendimentos motivados pela necessidade atingindo um crescimento de 

praticamente 50% e mantendo-se estável no ano seguinte. Explica-se essa mudança por conta 

da crise institucional em que o país se encontra desde 2014, com as consequentes diminuição 

de ofertas de trabalho e demissões em massa em diversas empresas. 
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Figura 1 Evolução da proporção de motivos de novos empreendimentos no Brasil 

Fonte: GEM (2016) 

 Atentando-se à quantidade de funcionários dos empreendimentos definidos como 

TEE's, sigla para Empreendimentos Estabelecidos, ou seja, com mais de três anos e meio de 

vida -, observa-se que a grande maioria deles (85,5%) possuem no máximo 1 empregado e, 

desses empreendimentos, aproximadamente 80% não possuem nenhum empregado. A Tabela 

1 ilustra esse panorama. 

Faturamento % dos 

empreended

ores iniciais 

Número de empregados 

Não 

informaram 

Não 

possuem 

1 De 2 a 6 De 7 a 10 

Não informaram 2,9 0,2 1,3 0,3 1,1 0,0 

Até R$12.000,00 50,2 1,1 39,7 5,9 3,4 0,0 

De R$12.000,01 a R$24.000,00 28,8 0,3 19,9 5,6 2,7 0,3 

De R$24.000,01 a R$36.000,00 7,7 0,0 4,9 1,8 1,1 0,0 

De 36.000,01 a R$48.000,00 4,0 0,0 2,2 0,4 1,4 0,0 

De 48.000,01 a R$60.000,00 3,2 0,0 1,4 0,9 0,9 0,0 

De R$60.000,01 a R$100.000,00 2,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 

De R$100.000,01 a R$240.000,00 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 

Acima de R$240.000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100 1,6 70,1 15,4 12,2 0,7 

Tabela 1 Número de empregados por faturamento anual em empreendimentos TEE 

Fonte: GEM Brasil (2016) 

 Isso significa que são recorrentes os casos de empreendedores que estão por conta 

própria ou com a ajuda de um empregado, e em muitos desses o seu conhecimento de técnicas 

gerenciais é restrito e as coisas são feitas baseando-se na própria intuição. 
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 Ao se analisar novamente a Tabela 1 pode-se observar que 84,1% dos 

empreendimentos estabelecidos enquadram-se na categoria de Microempreendedor Individual 

(MEI), marcada em azul escuro. Isso significa que, apesar de serem considerados 

empreendimentos estabelecidos, não avançaram muito além da situação de sobrevivência do 

negócio. Aqui se faz importante observar que não é feito juízo de valor e sim uma constatação 

sobre o panorama apresentado. 

 Especialistas em empreendedorismo pesquisados pela GEM (2016) destacaram que 

Educação e Capacitação é o 2º fator mais limitante à iniciativa e manutenção da atividade 

empreendedora juntamento com Apoio Financeiro - 31,2% dos especialistas mencionaram 

ambos os fatores. Isso vai ao encontro da ideia exposta  nos parágrafos anteriores e que serve 

de motivação para a elaboração do presente trabalho. 

 Um outro dado relevante é o grau de formalização dos empreendedores, representado 

na Tabela 2. A comparação  com o grau de formalização em 2014 (20,2%) sugere uma 

relação entre a crise econômica e a variação negativa desse grau, o que é coerente com o fato 

de o percentual de empreendimentos por necessidade ter variado positivamente nesse mesmo 

período. 

 % de empreendedores 

CNPJ 
Sim Não Total 

17,5 82,5 100,0 

Tabela 2 Taxa de formalização de empreendimentos no Brasil 

Fonte: GEM Brasil (2016) 

 O relatório da Endeavor (2014) classifica as motivações para empreender de uma 

maneira diferente, mas que converge em alguns pontos. O mais relevante para o estudo é o 

fato de que o perfil empreendedor de maior representatividade na população brasileira 

(correspondente a uma parcela de 31%) é o situacionista, cujas motivações principais são 

justamente o aparecimento de uma oportunidade ou a instatisfação com o mercado. Tão 

relevante quanto é que, de todos os perfis listados pelo relatório, esse é o mais provável de 

abrigar pessoas que não possuem as competências necessárias (paternalista, líder, 

democrático, visionário e trator) para o sucesso de um empreendimento. Portanto, deve-se 

aprender na prática ou o negócio não se sustentará. 
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1.2. Formulação da situação-problema 

 É no contexto de empreendedorismo de sobrevivência/por necessidade que se encontra 

o empreendimento Doces Tia Paula, objeto de estudo desse trabalho. 

 A proprietária do negócio, Ana Paula, é formada em pedagogia pela PUC-RIO mas há 

2 décadas não exerce a profissão. Depois disso já foi comerciante e atualmente possui um 

emprego formal fora de sua área de atuação. Começou o empreendimento em julho de 2011 

vislumbrando uma oportunidade de complementar a renda, conversando com a cunhada sobre 

gastos que essa estava tendo com pequenos doces para sua festa de 50 anos. No início fazia 

apenas pães de mel para vender, chegou a vender para algumas Delicatessens por algum 

tempo mas não prosseguiu nessa linha de prospecção. Hoje, com um portfólio de produtos 

muito mais diversificado - entre eles bolos, bombons, bem casados e cupcakes -, sonha em 

possuir uma renda estável  com a venda de seus doces para que não dependa mais do seu 

salário do trabalho formal, trabalhando assim apenas na própria cozinha de casa. 

 Com a experiência adquirida em anos no comércio e no atual empreendimento, Ana 

Paula  possui noção básica de administração de negócios. Entretanto, esse conhecimento é 

restrito [abrange tarefas tidas como simples como comprar matérias-prima em promoção no 

mercado e estocar] e acredita-se que com a aplicação de conceitos de Engenharia de Produção 

a empreendedora possa obter maior produtividade e qualidade no seu trabalho, tanto no 

aspecto do produto final como do processo produtivo. 

 Apesar de existir há quase 6 anos, o trabalho possui um nível de amadorismo bem alto 

ainda.  O processo produtivo ocorre na cozinha de seu apartamento residencial, o que signfica 

um grande desafio quanto à organização do espaço, ferramentas, matérias-prima e máquinas. 

Isso acontece por se tratar de um espaço limitado, uma vez que esse não foi pensado para para 

a execução de atividades econômicas. Portanto, inúmeros são os momentos em que o espaço 

está muito desorganizado, prejudicando a qualidade do processo. Além disso, a falta de 

padronização do trabalho tem como consequencia uma grande variabilidade  do processo e, 

consequentemente, da qualidade do produto final.  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

 O objetivo do presente trabalho é elaborar a análise do processo produtivo do produto 

crítico do portfólio da empreendedora, otimizar sua execução e propor novo arranjo físico do 

ambiente. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Os objetivos específicos do trabalho são: 

• Analisar e listar todos os produtos oferecidos atualmente; 

• Determinar qual dos produtos deve ser priorizado para estudo; 

• Observar o processo produtivo e identificar desperdícios envolvidos; 

• Determinar um fluxo padrão para o processo e assim diminuir a variabilidade do 

mesmo; 

• Determinar um layout mais adequado para o processo produtivo estudado. 

1.4. Questões da pesquisa 

 As questões problemas que se pretende responder ao final do trabalho são: 

• Quais são as principais causas de desperdícios associadas ao processo estudado? 

• Como minimizar a variabilidade do processo? 

• De que forma é possível otimizar um layout do processo, cujas estruturas são fixas em 

sua maioria? 

1.5. Relevância do estudo 

 Como abordado, uma grande parte dos empreendedores do Brasil empreendem por 

necessidade e muitas das vezes não possuem noções de administração de negócio. Em face 

disso, o estudo é relevante por três principais motivos: 

• Apoiar consistentemente uma empreendedora com dificuldades para administrar seu 

negócio; 

• Compreender como a Engenharia de Produção  pode ser aplicada a negócios informais 

e os impactos que isso pode causar na sociedade; 
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• Estimular outros empreendedores que passem por adversidades semelhantes a procurar 

ajuda ou a adquirir conhecimento sobre o assunto, através da comprovação de 

resultados efetivos das mudanças propostas pelo estudo. 

1.6. Delimitações do estudo 

 Em termos temporais, o estudo realiza-se entre abril e julho de 2018. No que concerne 

ao objeto, o estudo será realizado apenas para o caso específico do empreendimento Doces 

Tia Paula, sem fazer comparação a nenhum outro. 

 No âmbito temático, o estudo analisa o empreendimento considerando conceitos de 

gerência de operações e gestão estratégica, sem derivar para aplicações matemáticas 

complexas ou adoção de softwares específicos, considerando as condições de contorno do 

caso. 

 O estudo se restringe aos processos produtivos do produto definido como crítico. 

Análises relacionadas ao mercado, tais como perfil de consumidores, planejamento 

estratégico, política de preços e previsão de demanda, embora importantes, não serão objeto 

de estudo. 

1.7. Organização do estudo 

 O trabalho se estruturará em cinco capítulos. O primeiro capítulo possui caráter 

introdutório e visa a explicar ao leitor o contexto em que se encontra o estudo, a fim de se 

definir a situação-problema e justificar o estudo. 

 O segundo capítulo proprõe uma revisão da literatura acerca da temática do trabalho 

informal no Brasil, suas características, os desafios enfrentados pelos trabalhadores e as 

técnicas e ferramentas de Engenharia de Produção que serão aplicadas para avaliação e 

proposição de melhorias no estudo. 

 O terceiro capítulo descreve como os procedimentos metodológicos que nortearão o 

estudo, com o sequenciamento entre a revisão de literatura e a aplicação no estudo de caso. 

 No quarto capítulo elabora-se o estudo em si, aplicando-se as ferramentas pertinentes 

para avaliação do caso e obtendo os resultados que serão discutidos no capítulo seguinte. 



20 

 

 

 

 O quinto capítulo contempla as considerações finais e conclusões do autor acerca do 

estudo, assim como as respostas para as questões-problema apresentadas no início do estudo. 

Além disso, o autor sugere temas de investigações futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Microempresas 

 Segundo Gomes (2012), as primeiras deliberações e definições acerca do conceito de 

microempresa no Brasil datam da década de 1970, como por exemplo a definição de 

"comerciante ambulante" através da Lei nº 6.586, de 06.11.1978.  

 Ainda segundo a autora, o reconhecimento da importância desse modelo de atividade 

econômica aconteceu no início da década de 1980, sendo este reconhecimento observado em 

políticas como o Decreto-Lei nº 1.780, que concedia isenção de imposto de renda às empresas 

de pequeno porte. 

 De acordo com Lima e Lima (2016), a Constituição Federal de 1988 prevê de fato 

tratamento jurídico diferenciado para essas empresas, visando ao incentivo proporcionado 

pela simplificação da burocracia administrativa e creditícia, além de benefícios 

previdenciários e tributários. 

 Nesse contexto propiciado pela CF/88 é criada a Lei nº 9.317 (Brasil, 1996) que 

institui o Simples Federal. Entretanto, este apenas regulamenta o regime tributário 

diferenciado e somente no âmbito federal.  

 Em vista da restrita abrangência do Simples Federal, em 2006 é outorgada a Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006 (LC 123, Brasil, 2006), também conhecida como Lei 

Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que passa a englobar todas as 

características previstas na Constituição - simplificação do acesso ao crédito, da burocracia 

para a abertura de uma empresa, além dos benefícios supracitados. 

 O Simples Federal foi, pois, substituído pelo Simples Nacional, que estabeleceu como 

parâmetro majoritário para classificação do tipo de empreendimento a renda bruta: 

• Microempreeendedor individual (MEI): aquele empreendedor cuja renda bruta 

decorrente da atividade econômica não supere R$60.000,00 anuais, possua no máximo 

um empregado e não seja sócio ou titular de nenhuma outra empresa; 

• Microempresa: a empresa ou MEI cuja renda bruta decorrente da atividade econômica 

não supere R$360.000,00 anuais; 
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• Empresa de Pequeno Porte: a empresa cuja renda bruta decorrente da atividade 

econômica não supere R3.6000.000,00, excetuando-se rendas advindas de exportação 

do produto/serviço comercializado - até mais R$3.600.000,00 em exportações são 

permitidos sem que a empresa deixe de enquadrar-se nessa categoria. 

 De acordo com Costa (2010), essa política fiscal específica, entre outras medidas, foi 

motivada pelo elevado número de casos de insucesso de negócios em estabelecer-se no 

mercado competitivo. O autor também escreve sobre a escolha de renda bruta como o 

principal indicador como modo de simplificar a aplicação do regime tributário diferenciado. 

2.1.1 Relevância econômica das MPEs no cenário nacional 

 De acordo com o SEBRAE (2014), a participação econômica das MPEs - Micro e 

Pequenas Empresas, classificação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - em 

função do PIB do país cresceu entre 1985 e 2011, data dos dois estudos mais relevantes acerca 

do tema, como ilustrado pela Figura 2:

 

Figura 2 Evolução da participação das MPEs no PIB do Brasil 

Fonte: SEBRAE, adaptado 

 Vale a observação de que o valor do ano de 2001 foi estimado pela Fundação Getúlio 

Vargas, a pedido do SEBRAE. 

 Ainda de acordo com o SEBRAE, o PIB gerado pelas MPEs entre 2009 e 2011 

cresceu de R$445 bilhões para R$599 bilhões. Isso representa um crescimento nominal de 

34,6% em dois anos e ilustra o grande desenvolvimento pelo qual o país vem passando e o 

quanto é importante para a economia do país que se incentive essas iniciativas. 
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2.1.2. Formalização das empresas 

 Leitão-Paes (2015) compara a taxa de crescimento de empresas formais no período 

que antecede o Simples Nacional - ou seja, parte do período regido pelo Simples Federal - e o 

período a partir do qual o Simples Nacional entra em vigor - 1º de julho de 2007. Esse 

crescimento é ilustrado na Tabela 3: 

Mês Ano Optantes Não-optantes Total 

Janeiro 2001 1.319.394 1.495.495 2.814.889 

Dezembro 2002 1.437.173 1.937.648 2.834.821 

Dezembro 2003 1.462.660 1.259.566 2.722.226 

Dezembro 2004 1.467.416 1.234.078 2.701.494 

Dezembro 2005 1.826.240 1.476.884 3.303.124 

Dezembro 2006 1.846.369 1.378.700 3.225.069 

Junho 2007 2.029.898 1.528.535 3.558.433 

Variação anual  6,85% 0,34% 3,67% 

Julho 2007 1.931.035 1.627.521 3.558.556 

Dezembro 2008 2.093.595 1.781.342 3.874.937 

Dezembro 2009 2.239.921 1.810.092 4.050.013 

Dezembro 2010 2.272.576 1.737.604 4.010.180 

Dezembro 2011 2.463.099 1.854.589 4.317.688 

Dezembro 2012 2.516.632 1.825.459 4.342.091 

Variação anual  3,75% 0,49% 2,30% 

Tabela 3 Evolução da formalização das empresas 

Fonte: Leitão-Paes (2015), com dados do GFIP 

 O autor observa uma desaceleração do crescimento de empresas optantes pelo regime 

Simples mas ainda crescente numa taxa consideravelmente maior do que a de empresas não-

optantes, cuja taxa se alterou pouco. Isso significa que o panorama pouco se alterou e que na 

maioria dos casos as empresas criadas ou formalizadas continuam a optar pelo regime 

favorecido. 

 O autor ainda destaca que durante o triênio 2008-2010, período onde a crise 

econômica mundial atingiu seu momento mais crítico, a quantidade de empresas optantes 

cresceu enquanto a de não optantes diminuiu, indicando que o Simples Nacional não só não 

sofreu tanto os efeitos como foi uma importante ferramenta para a manutenção da estabilidade 

econômica brasileira no período. 
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2.1.3. Formalização de empregos 

 Leitão-Paes observa algumas das mesmas tendências de crescimento presentes nas 

taxas relacionadas à formalização de empresa ao observar criação de empregos formais para o 

mesmo período, como ilustra a Tabela 4: 

Mês Ano Optantes Não-optantes Total 

Janeiro 2001 4.251.621 17.122.317 21.373.938 

Dezembro 2002 5.158.001 17.701.597 22.859.598 

Dezembro 2003 5.182.063 17.734.732 22.916.795 

Dezembro 2004 5.473.598 18.199.198 23.672.796 

Dezembro 2005 6.350.235 19.464.639 25.814.874 

Dezembro 2006 7.149.945 20.800.607 27.950.552 

Junho 2007 7.455.462 22.486.624 29.942.086 

Variação anual  9,03% 4,28% 5,32% 

Julho 2007 7.040.663 23.182.607 30.223.270 

Dezembro 2008 7.801.843 25.517.818 33.319.661 

Dezembro 2009 8.382.468 26.471.213 34.853.681 

Dezembro 2010 9.311.042 28.207.623 37.518.665 

Dezembro 2011 9.949.169 30.460.075 40.409.244 

Dezembro 2012 10.581.393 30.904.571 41.485.964 

Variação anual  6,28% 3,40% 4,04% 

Tabela 4 Evolução da formalização de empregos 

Fonte: Leitão-Paes (2015), com dados do GIFP 

 Novamente, observa-se uma desaceleração do crescimento após a adoção do Simples 

Nacional. Entretanto, a taxa de crescimento de empresas optantes permanece maior que a de 

não-optantes. 

 Nesse contexto de crescimento do empregos, o SEBRAE (2014) estima que as MPEs 

representem 52% dos empregos com carteira assinada e 40% dos salários pagos no país.  

2.2. Trabalho informal 

 A discussão sobre o conceito de trabalho informal remete a mais de meio século. 

Segundo Matsuo (2009), o termo foi concebido no fim dos anos 60 pela OIT - Organização 

Internacional do Trabalho - e utilizado pela primeira vez em 1972. Este primeiro conceito de 
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trabalho informal se relacionava com níveis de remuneração diferentes da média do setor, 

além de não serem organizadas baseando-se no trabalho assalariado. 

 Ainda segundo a autora, muitos pesquisadores passaram a abordar a relação entre os 

trabalhadores e os meios de produção para caracterizar o setor. Seguindo essa perspectiva, os 

trabalhadores possuem a mão-de-obra, os meios de produção e costumam contar com ajuda 

familiar ou de alguns ajudantes para produzir bens e serviços. Nota-se uma grande coerência 

entre essa definição e a situação de trabalho do empreendimento analisado nesse estudo. 

2.1.1. Características da informalidade 

 Santiago e Vasconcelos (2014), ao revisarem a literatura, estabelecem cinco 

características do trabalho informal: 

• Perenidade: o autor cita estudo de Theodoro (2002) que aponta para a existência de 

atividades informais em Nova Iorque e Paris na transição do século XIX para o século 

XX e também o trabalho de Holzmann (2013), que defende que a atividade informal já 

está presente no ambiente socioeconômico brasileiro desde antes da abolição da 

escravatura. Ou seja, o trabalho informal se faz presente há mais de um século na 

sociedade em geral; 

• Variação do nível de informalidade: o autor atenta para a variação que esse nível sofre 

ao longo dos anos e como exemplo cita a diminuição do nível de informalidade na 

economia brasileira na primeira década do século XXI, alavancada pelos incentivos 

com os já citados Simples Federal e Nacional; 

• Sua relação com o contexto político: como observa Tokman (1987), a importância 

creditada ao setor informal em um processo eleitoral cresceu, uma vez que a 

democracia voltou à vigência na América Latina. Portanto, políticas públicas voltadas 

para esse setor passam a ser relevantes a fim de garantir popularidade; 

• Sua quase indissociabilidade da pobreza e subdesenvolvimento. Essa parte será melhor 

abordada mais à frente; 

• Interdisciplinaridade, ou seja, o diferente rol de competências, adquiridas 

empiricamente por diversas vezes, possuídas pelos trabalhadores informais. 
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2.2.2. Processo de informalidade 

 Cacciamali (2000) define como processo de informalidade um dos processos pelos 

quais as relações de trabalho e de produção vêm se alterando no contexto socioeconômico ao 

longo dos anos. A autora analisa dois fenômenos principais decorrentes desse processo. 

 O primeiro faz referência à remodelagem das relações de trabalho no setor formal, 

como a prestação de serviços temporários, locação de mão-de-obra, entre outros. 

Característica comum a todos esses, ainda segundo a autora, é a sua vulnerabilidade. 

 O segundo, mais relevante ao presente estudo, é o fenômeno do auto-emprego: 

atividades econômicas exercidas em face da inviabilidade de ingresso ou reingresso no 

mercado de trabalho. O já abordado brevemente no Capítulo 1 empreendimento de 

sobrevivência. Ele se manifesta nos vácuos os quais empresas formais e dominantes não 

alcançam e costuma possuir baixa produtividade. 

 Santiago e Vasconcelos (2014) utilizam o termo "trabalhador por conta-própria" para 

referirem-se ao fenômeno do auto-emprego citado por Cacciamali. Do total de 19,8 milhões 

de trabalhadores por conta própria em 2012 - dados da PNAD -, 64,1% não contribuíam para 

a Previdência Social nem possuíam CNPJ, sendo assim tipificados como trabalhadores 

informais de fato. Isso significa que o programa para a formalização do MEI não contempla 

uma grande parcela desses trabalhadores. 

2.2.3. Barreiras para a formalização 

 Ulyssea (2006) defende que o grau de formalidade depende das condições 

macroeconômicas presentes no ambiente, como a oferta e a demanda de mão-de-obra, bem 

como mudanças institucionais e seus impactos na geração e no tipo de postos de trabalho 

gerados.  

2.3. Produção enxuta 

 Womack e Jones (2004) escrevem que, essencialmente, o pensamento enxuto é 

produzir mais com menos recursos, ou seja, buscar um nível de eficiência cada vez maior 

através da eliminação de desperdícios [do japonês muda]. Os autores destacam que o ponto de 

partida da análise de desperdícios é o valor observado pelo cliente final. 

 Dennis (2008) escreve que o pensamento enxuto surge a partir de uma mudança no 

paradigma de precificação de produtos e serviços. Segundo o autor, a transferência do 



27 

 

 

 

componente variável da equação do preço, motivada pelo aumento do poder de negociação 

dos clientes, aflora uma preocupação com relação aos custos. Em outras palavras, o preço não 

pode ser mais controlado pela empresa e portanto o custo baixo torna-se a vantagem 

competitiva a ser alcançada. 

  

 

Figura 3 Velho e novo paradigmas da estratégia de preços 

Fonte: Dennis (2008) 

Werkema (2013) escreve que o pensamento enxuto tem sua origem no Sistema Toyota de 

Produção, concebido por Taiichi Ohno, na década de 1950, embora o termo só tenha sido 

cunhado na década de 1990 por Womack e Jones. Segunda a autora, se tratava de “um sistema 

de produção cujo principal foco era a identificação e a posterior eliminação de desperdícios, 

com objetivos de reduzir custos e aumentar a qualidade”. 

 Os autores convergem para o fato de que em mercados competitivos é fundamental 

que se desenvolva uma mentalidade de redução de custos através da eliminação dos 

desperdícios, que são identificados e listados por Dennis: 

• Movimento 

• Espera 

• Transporte 

• Correção 
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• Excesso de processamento 

• Excesso de produção 

• Estoque 

• Conhecimento sem ligação 

 Dennis ainda escreve que a estabilidade dos 4 M’s [man, machine, material, method] é  

fundamental para a implementação de melhorias. E o ponto de partida para tal estabilidade é o 

gerenciamento visual e a filosofia 5S, que será abordada numa seção futura. 

2.4. Método DMAIC 

 Werkema (2013) cita o DMAIC como um método poderoso para se obter resultados 

relevantes relacionados à eliminação de desperdícios. O método consiste em 5 passos, 

representados pelas letras que formam seu nome: 

• D - Define 

• M - Measure 

• A - Analyze 

• I - Improve 

• C - Control 

 Sokovic et al. (2010) escrevem que, apesar de ser uma metodologia linear, se obtém 

melhores resultados quando o processo é flexível. Também escrevem que uma abordagem 

iterativa pode ser necessária, sobretudo quando os aplicadores possuem pouca experiência 

com as ferramentas e técnicas. 

2.4.1. Define 

 Segundo Wekerma (2013) a 1ª etapa do DMAIC consiste em definir claramente a 

meta e o escopo do projeto [problema]. Analisar o impacto histórico do problema, processos 

relacionados, stakeholders afetados e a meta estão entre as atividades dessa fase. 

 Para tal análise, são utilizadas ferramentas como cartas de controle, séries temporais, 

matriz SIPOC, Voice of the Customer - VOC, análise econômica. 

 Algumas das questões que devem ser respondidas nessa etapa: 

• Qual é o problema/oportunidade? 

• Existem dados confiáveis para levantamento do histórico? 
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• Como o indicador vem se comportando historicamente? 

• Quais são as perdas resultantes do problema? 

• Qual o principal processo envolvido? 

2.4.2. Measure 

 É a etapa onde o problema é refinado. O problema maior é dividido em problemas 

menores para melhor focalização. Nessa etapa são utilizadas técnicas como estratificação, 

amostragem, mapeamento do fluxo de valor, análise de séries temporais, histograma, gráfico 

de Pareto, entre outros. 

 As principais perguntas a serem respondidas nessa etapa são: 

• Os dados históricos são confiáveis para a estratificação do problema? Se não, como 

serão coletados? 

• Quais são os focos do problema? 

• Como esses focos se comportam ao longo do tempo? 

• Quais são as metas específicas? Elas são suficientes para o alcance da meta geral? 

2.4.3. Analyze 

 A terceira etapa consiste em analisar os dados coletados e com isso entender as causas 

dos problemas listados na etapa anterior. As ferramentas mais utilizadas são o fluxograma, 

mapa de processo, mapa de produto, análise do tempo de ciclo, brainstorming, matriz de 

priorização. 

 As perguntas mais relevantes nessa etapa são: 

• Qual o processo gerador do problema? 

• Quais são as causas potenciais que mais influenciam o problema? 

• As causas potenciais foram priorizadas e comprovadas? 

• Quais são as causas fundamentais? 

2.4.4. Improve 

 Essa etapa corresponde ao levantamento de potenciais soluções para as causas 

fundamentais detectadas na etapa anterior. É também feita a análise do impacto dessas 

potenciais soluções e a validação através de testes pilotos. As ferramentas utilizadas são 
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brainstorming, diagrama de causa e efeito, 5S, poka-yoke, análise de stakeholders, 5W2H, 

entre outros. 

 As perguntas a serem respondidas são: 

• Quais são as possíveis soluções e seus riscos envolvidos? 

• Será necessário testar todas as soluções? 

• Quais os resultados dos testes? 

• Qual o plano para implementação em larga escala? 

• As metas específicas foram alcançadas? 

2.4.5. Control 

 A quinta etapa consiste em avaliar os resultados alcançados em larga escala. Em caso 

de sucesso alcançado, os processos envolvidos devem ser padronizados com as alterações 

pertinentes. Caso contrário, deve-se voltar à etapa Measure e realizar uma análise mais 

aprofundada dos problemas. Nessa etapa são utilizadas ferramentas como gráfico de Pareto, 

carta de controle, histograma, mapeamento do fluxo de valor, entre outras, além de técnicas 

como on the job training - OJT, para treinamento do empregado no novo padrão. 

 Procura-se responder às seguintes perguntas nesta etapa: 

• A meta global foi alcançada? 

• Foram criados ou alterados padrões para a manutenção dos resultados? 

• As pessoas foram treinadas? 

• Quais variáveis serão monitoradas e como elas serão acompanhadas? 

2.5. Ferramentas 

2.5.1 Fluxograma 

 O fluxograma, segundo Slack et al. (2006), serve para se obter “uma compreensão 

detalhada das partes do processo onde algum tipo de fluxo ocorre”. Eles, portanto, servem 

para ajudar a identificar oportunidades de melhorias, bem como explicar a lógica sequencial 

de uma operação. 

 A simbologia utilizada é proposta pela ASME - American Society of Mechanical 

Engineers (1947), representada na Figura 4. 
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Figura 4 Simbologia para fluxograma 

Fonte: ASME (1947) 

2.5.2. Arranjo físico 

 Slack et al. (2006) dizem que a escolha do arranjo físico é importante por uma série de 

razões, entre elas o fato de que podem criar um fluxo excessivo e confuso, estoques e filas de 

materiais, entre outros. Também dizem que o retrabalho em caso de um arranjo não 

satisfatório pode levar a interrupções da produção e com isso a insatisfação dos clientes. 

 Os autores propõem uma metodologia para a determinação do tipo de arranjo, 

representada pela Figura 5: 

 

Figura 5 Metodologia para determinação de tipo de arranjo 

Fonte: Slack et al. (2006) 
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 Para a determinação do tipo de arranjo, portanto, é necessário analisar a relação entre 

volume e variedade, para se determinar o tipo de processo e em sequencia o arranjo. 

Tipo de processo Tipo de arranjo 

Por processo Posicional 

Por jobbing Posicional ou por processo 

Por batelada Por processo ou celular 

Em massa Celular ou por produto 

Contínua Por produto 

Tabela 5 Tipos de processo x Tipos de arranjo 

Fonte: Adaptado de Slack et al. (2006) 

2.5.3. 5S 

 De acordo com Silva (1996), a filosofia 5S se organiza em volta de cinco sensos, que 

nortearão as decisões de organização do espaço produtivo. São eles: 

• Senso de utilização 

• Senso de ordenação 

• Senso de limpeza 

• Senso de saúde 

• Senso de autodisciplina 

 Esses sensos se originam de uma adaptação dos princípios propostos pela filosofia 

japonesa [representados pelas palavras seiri, seiton, seisou, seiketsu e shitsuke, por isso o 

nome 5S] à realidade empresarial do Brasil e deve ser enxergada como um senso de qualidade 

e não somente uma ferramenta de housekeeping, num sentido de arrumação física do espaço. 

2.5.3.1 Senso de utilização 

 O senso de utilização, de uma forma prática, defende que se mantenha no ambiente 

apenas os recursos necessários, incluindo os humanos. Os benefícios resultantes envolvem 

realocação de recursos subutilizados, liberação de espaços, entre outros. A Figura 6 apresenta 

um esquema básico para aplicação do senso de utilização. 
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Figura 6 Senso de utilização 

Fonte: Silva (1996) 

2.5.3.2. Senso de ordenação 

 O autor expõe que o senso de ordenação, por vezes, é indissociável do senso de 

utilização. Esse senso defende a padronização dos locais de armazenamento de cada material, 

bem como a rápida visualização e alcance dos mesmos. Como benefícios se obtém a redução 

de desperdícios com movimentos desnecessários e procuras de materiais. 

2.5.3.3. Senso de limpeza 

 O terceiro senso diz respeito à limpeza do ambiente e, num sentido mais amplo, à 

manutenção das máquinas. Defende que um ambiente limpo promove a sensação de bem-estar 

aos empregados e de excelência aos clientes, além de contribuir para a prevenção de 

acidentes. 

2.5.3.4. Senso de saúde 

 O senso de saúde passa a mensagem de que não há como se atingir resultados de 

excelência em ambientes insalubres e inseguros. Portanto, é importante que se identifique e 

elimine do ambiente de trabalho tais fontes. 
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2.5.3.5. Senso de autodisciplina 

 O último senso trata da disciplina necessária a cada trabalhador para que se 

comprometam a colocar em prática os quatro sensos anteriores. Atitudes como tomar 

iniciativa de situações, respeitar os padrões técnicos, buscar a melhoria contínua fazem parte 

de um senso de autodisciplina bem executado. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA EMPÍRICA 

 

3.1. Classificação do estudo 

 O presente estudo visa analisar e propor melhorias no fluxo de atividades do processo 

produtivo crítico e no planejamento do arranjo físico do empreendimento. Decidiu-se, 

portanto, pelo estudo de caso.  Segundo Yin (2001), a escolha pelo estudo de caso deve ser 

feita quando o estudo não exige controle sobre eventos comportamentais, ou seja, não é 

necessário estabelecer condições específicas para a realização, e investiga um evento 

contemporâneo. O estudo enquadra-se nessas condições.  

3.2. Caracterização do objeto de análise 

 O objeto de análise é o empreendimento Doces Tia Paula, um empreendimento 

informal gerido por Ana Paula Silveira, que foi vislumbrado em julho de 2011 como uma 

oportunidade de complementar a renda da mesma ao mesmo tempo em que exercia uma 

atividade que a dava prazer. Seu único produto inicial era o pão-de-mel. 

 O negócio é gerido desde a sua criação unicamente pela empreendedora, que carece de 

conhecimento sobre técnicas gerenciais para aplicar e alavancar seus negócios. Ana Paula 

possui formação em Pedagogia pela PUC-Rio e seus conhecimentos limitam-se ao 

conhecimento tácito adquirido empiricamente através da administração de uma casa, 

conhecimento esse tão rudimentar que gera o questionamento sobre a legitimidade de incluí-

lo como competência gerencial. 

 A produção é 100% por encomenda, em geral feitas com antecedência mas alguns são 

feitos de forma a gerar prazos apertados. Nesses casos, a empreendedora se organiza para 

terminar todo o processo produtivo em um dia apenas, o que gera algumas restrições de tempo 

no fluxo produtivo. 

 O processo produtivo é todo concebido dentro da cozinha residencial e portanto o 

espaço físico é uma restrição importante ao estudo. 

3.3 Técnicas de coleta de dados 

 A coleta de dados será feita através de 5 técnicas: 

• Observação in loco 
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• Entrevistas não-estruturadas 

• Filmagem 

• Medição dos tempos 

• Medição dos espaços 

 A observação in loco tem por finalidade entender como funciona o processo 

operacional estudado, de maneira que se possa determinar informações relacionadas ao fluxo 

de atividades e recursos no mesmo. 

 Foram feitas duas observações do processo produtivo crítico, nos dias 06/05/2018 e 

20/05/2018. O processo foi simultaneamente filmado, em ambas as oportunidades, para que 

se pudesse analisar com calma posteriormente, a fim de avaliar detalhes despercebidos no 

momento das observações.  

 A partir das gravações, os processos foram revistos e os tempos de cada atividade 

estabelecidos. Preferiu-se por não cronometrar os tempos quando da observação para que se 

pudesse focar mais na lógica por trás de cada atividade do processo produtivo. 

 A medição dos espaços foi feita utilizando-se uma fita métrica e serviu para o desenho 

da planta de produção. Essa planta serviu para melhor identificação das áreas de processos 

que nortearam a proposição de melhorias. 

 Se optou por entrevistas não estruturadas. Segundo Boni e Quaresma (2005), a 

entrevista não estruturada 

atende principalmente finalidades exploratórias, é bastante utilizada para o 

detalhamento de questões e formulação mais precisas dos conceitos relacionados. 

Em relação a sua estruturação o entrevistador introduz o tema e o entrevistado tem 

liberdade para discorrer sobre o tema sugerido. É uma forma de poder explorar mais 

amplamente uma questão. As perguntas são respondidas dentro de uma conversação 

informal. 

 

 Já Mattos (2005) escreve que "elas servem a pesquisas voltadas para o 

desenvolvimento de conceitos, o esclarecimento de situações, atitudes e comportamentos, ou 

o enriquecimento do significado humano deles". 

 A entrevista, de um ponto de vista mais amplo, visa entender quais são as expectativas 

e perspectivas da empreendedora para seu negócio, bem como suas limitações, lógicas, 

possibilidades e ideias levantadas. Do ponto de vista específico do processo estudado, visa 

entender com clareza a necessidade ou não de cada uma das atividades executadas, para 
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análise posterior, assim como para obter a opinião da empreendedora sobre possíveis 

mudanças no processo e no layout, do ponto de vista da viabilidade. Por essa razão, acredita-

se que a entrevista não estruturada seja a mais eficiente para a coleta de informações, pois a 

empreendedora pode falar livremente sobre o assunto e isso permite que as informações 

coletadas sejam mais abrangentes. 

 Foram realizadas entrevistas que abordaram os seguintes tópicos: 

• Perspectivas para o negócio, limitações, ideias 

• Principais critérios para priorização de processos 

• Atividades dos processo produtivo 

• Organização do espaço e dos materiais 

• Viabilidade de potenciais mudanças 

 Apenas as entrevistas que ocorreram durante a observação in loco [e, portanto, durante 

a gravação do processo] foram gravadas. As demais foram registradas apenas por meio de 

anotações. 

3.4. Procedimentos de análise de dados 

 O autor se propõe a contrapor as informações obtidas pelas entrevistas com a 

empreendedora e pelas observações in loco com as ferramentas gerenciais e conceitos 

pertencentes ao rol de competências da engenharia de produção. A partir dessa contraposição 

são feitas análises quantitativas e qualitativas a respeito dos desperdícios observados e 

propostas melhorias baseadas nos mesmos conceitos. 

 Para a análise do processo produtivo foi utilizada a ferramenta de fluxograma e a 

técnica de estudo de tempos das atividades. Essas ferramentas permitiram uma análise 

quantitativa sobre os desperdícios observados no processo. Também foi feita uma análise 

qualitativa das atividades para determinar a necessidade real de cada uma delas, bem como 

para definir o sequenciamento lógico das mesmas e levantamento de possibilidades de 

redesenho tanto das atividades quanto do fluxo em si, em função da variabilidade inerente ao 

processo. 

 Para a análise e planejamento do layout, se utilizou de análises qualitativas sobre a 

relação volume x variedade para determinar o tipo de layout a ser proposto. Também foi 

analisada a relação entre cada material envolvido no processo produtivo com os macro 
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processos e suas respectivas áreas de execução, bem como do relacionamento entre os macro 

processos que compõem o processo produtivo para definir a melhor localização de cada um 

dos materiais. Foram também feitas análises sob a perspectiva da filosofia 5s para a 

organização do espaço, de maneira a reduzir os desperdícios com reorganizações 

desnecessárias e procuras por materiais. 

3.5. Limitações do método 

 O autor do presente estudo possui laços parentais com a empreendedora. Da mesma 

maneira que isso representa uma motivação maior para que o estudo seja conduzido da 

maneira mais eficiente, é importante observar que essa condição pode também implicar num 

viés afetivo. 

 O estudo será aplicável somente ao empreendimento Doces Tia Paula, não sendo 

assim passível de extrapolação direta com outros estudos. Entretanto, as reflexões provocadas 

e os métodos aplicados podem servir de base para outros estudos, levando-se em consideração 

as respectivas condições específicas. 

 As propostas de alteração de layout e de aquisição de equipamentos devem obedecer 

às condições de viabilidade específicas do empreendimento. 

3.6. Estruturação do estudo de caso 

 O estudo de caso consiste em quatro etapas que seguem a lógica da ferramenta 

DMAIC (Werkema, 2013). No caso, o 5º passo (control) não foi posto em prática. 

 

Figura 7 Estrutura sequencial do trabalho 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

4.1. História do empreendimento 

 Ana Paula é formada em Pedagogia pela PUC-Rio, embora não exerça a profissão há 

mais de duas décadas. Em julho de 2011, insatisfeita com seu emprego formal, iniciou o 

empreendimento "Doces Tia Paula". Seu objetivo era obter um complemento de renda e, mais 

adiante, uma renda estável para que pudesse não depender mais do emprego formal. Dispõe 

apenas da mão-de-obra própria, ou seja, é a encarregada de realizar todas as atividades, tanto 

na parte operacional quanto na parte de apoio. 

 Quase sete anos após o início, a empreendedora ainda não se consolidou o suficiente 

para deixar o emprego, mas avançou bastante no negócio. Sua página no Facebook tem cerca 

de 500 curtidas. Seu portfólio inicial, que era apenas pão-de-mel, expandiu-se para mais de 40 

produtos, e hoje o pão-de-mel não pode mais ser considerado o principal. Embora o pouco 

volume e a irregularidade da demanda ainda sejam a regra, seus clientes sempre demonstram 

satisfação através de feedbacks positivos, pontuando a qualidade dos produtos, tanto estética 

quanto de sabor, quanto o serviço [simpatia, disponibilidade, entre outros]. O preço é também 

elogiado. 

 O trabalho é realizado na cozinha do apartamento onde reside e todas as ferramentas e 

matérias-primas têm de dividir espaço com artigos domésticos e alimentos para consumo 

próprio. A alocação de cada objeto é realizada de forma desorganizada, como pode ser 

observado nas figuras 

 Entende-se que o estudo científico dos processos produtivos e sua melhoria é 

fundamental para a empreendedora alcançar seu objetivo. Por limitações do estudo, serão 

selecionados através de uma matriz de priorização alguns produtos, cujos processos 

produtivos serão objeto desse estudo. Para realizar tal priorização, antes se fazem necessárias 

a listagem e categorização dos produtos. 

4.2. Problemas observados 

 Na primeira visita já foi possível observar as principais restrições do sistema 

produtivo: 

• Disponibilidade de mão-de-obra 
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• Espaço físico para armazenamento de produtos semi-acabados e acabados 

 Como explicado anteriormente, a empreendedora dispõe somente de sua própria força 

de trabalho para realizar as atividades do empreendimento. É ela quem produz, compra as 

matérias-primas, realiza as entregas, negocia as vendas e pesquisa novas opções para o 

desenvolvimento de portfólio, entre outras atividades. Tudo isso tendo que dividir seu tempo 

com o trabalho formal e as tarefas domésticas, como limpar a casa e cozinhar. O tempo que 

pode ser, de fato, utilizado para as atividades produtivas, restringe-se. 

 Dificilmente a empreendedora termina a produção de um bolo, por exemplo, no 

mesmo dia em que a começa. As tarefas são organizadas de maneira que a qualidade não seja 

afetada por isso. É conveniente lembrar que se tratam de produtos altamente perecíveis e que 

portanto não podem ser produzidos muito antes da efetuação da venda em si. 

 Esse nível de perecibilidade influencia diretamente no segundo tópico. A quase 

totalidade dos produtos semi-acabados ou acabados necessita armazenamento em local 

refrigerado. Por se tratar de um empreendimento informal, realizado na cozinha de casa por 

uma pessoa que dispõe de pouco espaço físico e capital para investimento em ativos, a 

geladeira da casa acaba por tornar-se o único local de armazenamento adequado. E, da mesma 

forma que o tempo disponível é compartilhado com atividades que não estejam envolvidas no 

negócio, o espaço físico da geladeira também é compartilhado com alimentos pra casa. Isso 

faz com que não se possa manter armazenadas grandes quantidades de determinados produtos 

[2 bolos, por exemplo, já é uma tarefa bastante difícil]. A Figura 8 e a Figura 9 ilustram a 

restrição de espaço. 

 

Figura 8 Freezer 
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Figura 9 Geladeira 

 Há ainda problemas menos críticos, mas que também prejudicam o processo de 

produção e as demais atividades. A desorganização dos materiais e ferramentas na cozinha 

implica na dificuldade de encontrá-los em determinadas situações. Também torna mais 

trabalhoso o controle do estoque de matérias-primas, gerando atrasos por falta de matéria-

prima e custos maiores para adquirir o material [geralmente as compras são feitas 

simultaneamente às compras domésticas, então o custo de transporte das matérias-primas é, 

de certa forma, desprezado normalmente] .A Figura 10 e a Figura 11 expõem a 

desorganização do espaço. 
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Figura 10 Armário 1   

 

Figura 11 Armário 2 
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 A desorganização também gera limitações de espaço para que o trabalho seja 

executado, provocando transportes desnecessários e impactando na qualidade da operação. 

Essa desorganização é observada na Figura 12 e na Figura 13. 

 

Figura 12 Máquinas 

 

Figura 13 Espaço restrito 

 A empreendedora possui muita dificuldade em precificar seus produtos. Por vezes faz 

preços diferentes para o mesmo produto e frequentemente cobra menos do que normalmente 

cobraria porque fica receosa de acharem caro. É completamente leiga ao assunto estratégia e 
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acredita que as pessoas escolhem um produto apenas baseado apenas no preço, enquanto 

obviamente sua estratégia se enquadra numa posicionamento de diferenciação. 

4.3. Listagem e categorização dos produtos 

 A empreendedora oferece uma grande variedade de produtos. Ao analisarmos essa 

informação sobre a perspectiva do trade-off volume-variedade, deduz-se que o volume de 

produção tende a ser baixo. E de fato é o que se observa. Pode-se dizer que o sistema 

produtivo para uma parte dos produtos se organiza como produção por lote e para outra parte 

se organiza como produção por jobbing, pois nesse último caso são doces com características 

específicas para cada cliente. 

 Além disso, há ainda produtos sazonais, ou seja, que só são produzidos em 

determinada época do ano. O melhor exemplo é o ovo de colher recheado com brigadeiro, que 

só costuma ser oferecido durante o período da Páscoa. 

 A fim de respeitar as limitações do estudo, foram ignorados na listagem dos produtos 

os que se organizam sob a forma de produção por jobbing, por conta de seu baixíssimo 

volume, e também os produtos sazonais. Os produtos listados foram categorizados sob a 

perspectiva dos critérios de priorização [por exemplo, foram separados caso tivessem 

processos que exigissem diferentes quantidades de Homem-Horas, ou HHs como se referirá 

daqui em diante]. 

4.3.1. Bolos 

 Sem dúvida hoje é o principal produto do negócio. A empreendedora, ainda na fase 

inicial, se interessou pelo Naked Cake. À época ainda era uma tendência, que veio a se 

confirmar como moda nos anos subsequentes, fazendo bastante sucesso até os dias atuais. 

Além destes, outros bolos com cobertura também são oferecidos. Definiu-se como objeto do 

estudo a unidade de cada um dos bolos. 

NakedCakes  Bolos com cobertura 

1 andar 2 andares 3 andares Brigadeiro Ganache Buttercream Chantininho 

Tabela 6 Tipos de bolo 
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4.3.2. Pães-de-mel 

 O produto com o qual o empreendimento começou. Hoje assume um papel secundário 

nas vendas mas ainda faz bastante sucesso .Foi definido para o estudo como objeto do estudo 

o lote de 48 unidades, que é o que normalmente a receita utilizada consegue produzir por leva. 

Pão-de-mel 

Banhado Casca quadrangular 

Tabela 7 Tipos de pão de mel 

4.3.3. Bombons 

 Hoje pode-se dizer que rivaliza com o pão-de-mel pelo posto de 2º com maior 

demanda. Há vários sabores diferentes. Foi definido como objeto do estudo o lote de 50 

unidades. 

Bombom 

Brigadeiro 

gourmet 

Brigadeiro 

branco 

Amendoim Nozes Beijinho Ninho Trufado 

Tabela 8 Tipos de bombom 

4.3.4. Rocamboles 

 Possuem uma demanda menor do que os outros. O bolo de rolo foi classificado como 

apenas para fins de simplificação, apesar de não sê-lo de fato. O objeto de estudo é a unidade 

de cada um. 

Rocambole 

Doce de leite Nozes Morango com 

chantilly 

Bolo de rolo 

Tabela 9 Tipos de rocambole 

4.3.5. Doces de festa 

 Possuem baixa demanda, à exceção do Brownie, que tem uma demanda maior mas não 

tanto quanto os pão-de-mel, bolo e bombom. Possivelmente por pouca propaganda 

relacionada a esses produtos. Foi definido como objeto do estudo o lote de 50 unidades. 
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Brigadeiros Demais 

Preto Nozes Ninho Amendoim Beijinho Casadinho Uva Brownie 

Tabela 10 Tipos de doces de festa 

4.4. Categorização 

 O empreendimento possui poucas informações registradas formalmente, o que 

dificulta a priorização. Essa característica é típica de empreendimentos informais, onde se 

dispõe de poucos recursos para realização das atividades [inclusive de suporte], e proporciona 

um questionamento sobre o custo-benefício entre o baixo custo e a precisão das informações. 

Fato é que, diante desta situação, é preciso pensar em critérios que sejam, de certa forma, 

mensuráveis sem grande esforço para a empreendedora. Sem, obviamente, deixarem de ser 

fatores críticos aos objetivos do estudo. Foram estabelecidos oito critérios de avaliação. 

4.4.1. Quantidade de HHs (C1) 

 A quantidade de horas que a empreendedora gasta para produzir cada um dos produtos 

é fundamental, uma vez que conta apenas com a sua força de trabalho. Quanto maior a 

quantidade de horas necessárias, maior o valor atribuído ao fator. 

4.4.2. Volume de vendas (C2) 

 A demanda também é muito importante enquanto critério de priorização pois uma 

melhoria dos processos de produtos que são mais demandados tendem a gerar uma melhora 

global maior. Quanto maior o volume de vendas, maior o valor atribuído ao fator. 

4.4.3. Custos com matéria-prima (C3) 

 Processos mais dispendiosos devem ser observados com atenção pois o custo, 

enquanto fator da equação do lucro, é também fundamental que se haja um esforço para que 

sejam reduzidos. Quando maior o custo, maior o valor atribuído ao fator. 

4.4.4. Nível de satisfação própria (C4) 

 Como mencionado no tópico 4.1., a empreendedora vislumbrou o negócio como uma 

alternativa à insatisfação relacionada ao emprego formal. Não faz sentido estudar os processos 

sem considerar a perspectiva de satisfação própria, portanto. Quanto maior o nível de 

satisfação própria, maior o valor atribuído ao fator. 
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4.4.5. Retrabalho (C5) 

 Um retrabalho, dependendo do produto e da parte do processo produtivo, pode 

representar uma grande perda para a empreendedora. Portanto, é importante que se tente 

minimizar a ocorrência desses casos. Enquanto critério, foi considerada não somente a 

severidade da ocorrência do retrabalho mas também a sua probabilidade de acontecimento. 

Quanto maior a gravidade de um retrabalho, maior o valor atribuído ao fator. 

4.4.6. Dificuldade de armazenamento (C6) 

  O estudo é sobre um negócio de doces, e isso significa que seu armazenamento requer 

refrigeração. Por se tratar de um trabalho informal, realizado na cozinha de casa, o espaço 

para armazenamento refrigerado é um grande limitante. Quanto maior a dificuldade para se 

armazenar o produto, maior o valor atribuído ao fator. 

 A resume a listagem dos critérios, e os pesos serão discutidos na próxima subseção. 

Critério Índice Peso 

Quantidade de HHs C1 1,5 

Volume de vendas C2 1 

Custo com matéria-prima C3 1 

Nível de satisfação própria C4 1 

Retrabalho C5 1 

Dificuldade de armazenamento C6 1,5 

Tabela 11 Critérios de priorização e respectivos pesos 

4.5. Matriz de priorização 

 Listados os produtos e definidos os critérios, partiu-se para a atribuição de valores para 

cada interseção da matriz, de maneira a tentar mensurar quais os produtos seriam os mais 

interessantes de se estudar. Por se tratarem de atributos mais diretamente relacionados às 

restrições críticas, atribuiu-se peso 1,5 aos critérios C1 e C6, enquanto os demais possuem 

peso 1. 

Produtos C1 C2 C3 C4 C5 C6 Média 

Bolo 
Naked 

1 andar 5 9 5 9 5 7 6,6 

2 andares 7 9 7 9 7 9 8,0 

3 andares 9 3 7 9 7 9 7,6 

Com Brigadeiro 5 5 5 9 3 9 5,7 
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cobertura Ganache 5 5 5 9 3 9 5,7 

Buttercream 7 1 9 9 7 9 6,7 

Chantininho 7 1 7 9 7 9 6,4 

Pão-de-mel 
Banhado 3 7 3 7 5 1 4,0 

Casca quadrangular 3 1 3 5 1 3 2,7 

Bombom 

Brigadeiro gourmet 3 7 3 7 3 3 4,1 

Brigadeiro branco 3 7 3 7 3 3 4,1 

Amendoim 3 3 3 7 3 3 3,6 

Nozes 3 7 3 7 3 3 4,1 

Beijinho 3 7 3 7 3 3 4,1 

Ninho 3 1 3 7 3 3 3,3 

Trufado 3 3 3 7 3 3 3,6 

Rocambole 

Doce de leite 1 1 3 7 1 7 3,4 

Nozes 1 1 3 7 1 7 3,4 

Morango com 

chantilly 
1 1 3 7 1 7 3,4 

Bolo de rolo 3 1 3 7 3 7 4,1 

Doce 

de 

festa 

Brigadeiro 

Preto 3 3 1 3 5 7 3,9 

Nozes 3 1 1 3 5 7 3,6 

Ninho 3 1 1 3 5 7 3,6 

Amendoim 3 1 1 3 5 7 3,6 

Beijinho 3 3 1 3 5 7 3,9 

Demais 

Casadinho  3 1 3 5 7 3,2 

Uva 3 1 1 3 5 7 3,6 

Brownie 3 3 3 7 5 3 3,9 

Tabela 12 Matriz de priorização 

 Através da matriz de priorização, chegou-se à conclusão de que o produto a ter seu 

processo analisado é o Naked Cake de dois andares (aros 25 cm e 15 cm). 

4.6. Fluxograma 

 O 1º passo para a análise do processo é a elaboração de seu fluxograma. É importante 

registrar que esta etapa do estudo configurou-se como um grande desafio uma vez que o 

processo possui um grau de variabilidade extremamente alto. O processo foi observado duas 

vezes e diversos elementos dessa variabilidade puderam ser observados. Entre os que mais se 

destacaram: 
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• A ordem das atividades é feita de maneira aleatória, sempre respeitando algumas 

restrições de precedência. Por exemplo, a atividade de guardar insumos como açúcar 

ou farinha de trigo dentro do armário às vezes é realizada logo após a medição dos 

mesmos e às vezes após o término de todas as medições, ou depois de bater a massa. 

Em alguns casos só será guardado após a utilização para fazer a massa do segundo 

andar; 

• A existência ou não de algumas atividades também é aleatória, como por exemplo a 

atividade de lavar as mãos. Por vezes é executada após determinada tarefa, por vezes 

não. Ou a lavagem de louças apenas quando seu insumo acaba (pote de nozes, por 

exemplo); 

• As ferramentas utilizadas variam, em menor proporção; 

• O local de armazenamento dos insumos varia também e com isso o tempo de 

transporte. Leites condensados, por exemplo, podem ser armazenados em um dos 

armários ou mesmo em cima da mesa. 

 A fim de poder estudar o processo de maneira objetiva, foi feito o fluxograma 

seguindo o fluxo de atividades de uma das observações, sem deixar de levar em consideração 

as percepções da outra (ver Apêndice 6.1). A Tabela 13 detalha as informações sobre cada 

tipo de atividade. 

Tabela 13 Detalhamento das atividades do fluxograma 

 É necessário observar aqui que o tempo que se leva para o esfriamento das massas do 

bolo [segundo a empreendedora, de pelo menos 3 horas] não é levado em consideração nos 

cálculos. O desprezo é justificado pelo posicionamento estratégico da empreendedora: o 

objetivo dela não é produzir em escala, apenas obter uma variabilidade menor no processo e 

no produto final. Por esse motivo, ela nunca se encontra numa situação de gargalo, onde o 

tempo utilizado para o resfriamento do bolo não pode ser desperdiçado com espera. Ao 

contrário, por trabalhar na cozinha de casa, pode fazer outras atividades que não envolvam o 

Tipo de atividade 
Número de 

atividades 

Tempo total de 

atividades 

% do 

tempo total 

Operação 238 4h 39m 14s 83,9 

Transporte 173 13m 37s 4,1 

Medição/Inspeção 11 3m 35s 1,1 

Operação com Medição/Inspeção 30 22m 22s 6,7 

Espera 11 9m 9s 2,7 

Armazenamento 17 5m 2s 1,5 

Total 480 5h 32m 59s 100 
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processo produtivo, como assistir a televisão ou mexer no notebook. Por essa razão, não se 

considerou o tempo de resfriamento das massas como um tempo de espera e, sobretudo, parte 

do processo para fins de análise de tempos e desperdícios. 

4.7. Análise de desperdícios 

 Ao mesmo tempo em que a empreendedora executava a produção, eram discutidas 

questões referentes ao processo, onde se questionava a razão de cada atividade ser feita de tal 

maneira e quais eram os desperdícios incorridos desse método, orientando-se pelos 7 

desperdícios propostos na filosofia de produção enxuta. 

Atividade Tempo dispendido (min) % do tempo total 

Transporte 13,6 4,1 

Inspeção/Medição 26 7,8 

Espera 9,1 2,7 

Operação que não agrega valor 94,1 28,3 

Tabela 14 Desperdícios e tempos 

4.7.1. Atividades de transporte 

 A empreendedora gastou com atividades relacionadas ao transporte (seja 

deslocamento próprio ou transporte de insumos, ferramentas, entre outros) 13,6 minutos, o 

equivalente a em torno de 4,1% do tempo total da produção. Transportes, como a metodologia 

de produção enxuta descreve, é uma das sete principais causas de desperdício, significando 

que devem ser reduzidas ao máximo. 

 Esse tempo se torna mais relevante ainda ao observar que boa parte dessas tarefas são 

facilmente elimináveis através de uma reorganização do fluxo de atividades e do layout da 

cozinha. Vale lembrar que, por se tratar de um empreendimento caracterizado pela 

informalidade, as atividades são feitas sem serem bem pensadas antes. Isso gera alta 

variabilidade no processo e de certa forma uma despreocupação com uma formulação 

sequencial ótima das atividades. 

 Além da falta de sequenciamento lógico do fluxo de atividades, um outro fator que 

causa transportes desnecessários é o esquecimento da empreendedora sobre a próxima tarefa. 

Um exemplo bem claro é quando ela leva a batedeira de mão da mesa para a bancada mas tem 

de voltar à mesa para pegar à bacia com claras, para batê-las com a ferramenta. Outro 

exemplo é quando, ao invés de separar as gemas de 5 ovos e colocá-las na batedeira, acaba 
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por colocar somente quatro, então perde tempo levando o ovo de volta à mesa e depois o 

trazendo de volta para realizar a atividade correta. 

 

Figura 14 Empreendedora pegando bacia com claras novamente após esquecer um ovo 

 Nesse caso, uma padronização e treinamento do processo padronizado ajudariam a 

reduzir desperdícios como esse, pois a empreendedora teria mais dificuldades para confundir 

as tarefas e também seu sequenciamento. 

4.7.2. Atividades de medição/inspeção 

 Atividades de medição, inspeção e operação/inspeção correspondem a 26 minutos do 

tempo total de produção, o que representa 7,8% do mesmo. São bem claras as atividades 

nesse caso, diferentemente dos transportes: 

• Supervisionar a mistura da massa enquanto se aumenta a velocidade da batedeira aos 

poucos; 

• Verificar se a massa já está assada dentro do forno; 

• Sentir o peso de cada uma das formas de massa, segurando-as, para tentar equilibrar a 

massa de cada uma delas; 

• Medição da quantidade dos insumos (açúcar, leite, entre outros) para misturas da 

massa e do recheio. 

 A 1ª situação observada é a quantidade de vezes em que a empreendedora para e 

reinicia a máquina batedeira. Isso é feito pois os ingredientes são colocados aos poucos. Por 
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exemplo, a farinha de trigo é colocada quatro vezes, e para cada vez é uma inspeção diferente 

da mistura enquanto se aumenta a velocidade. 

 

Figura 15 Empreendedora ligando e aumentando aos poucos a velocidade da batedeira 

 A empreendedora alega que caso coloque muito material de uma vez ou inicie a 

atividade de bater a massa numa velocidade alta há o risco de o material ser jogado para fora 

da cuia, causando desperdício e sujeira. Observação importante é o fato de que quase todos os 

ingredientes são pós ou líquidos. 

 A respeito da verificação do assado da massa, notou-se que em algumas oportunidades 

a massa não estava assada no momento da inspeção. Alguns fatores contribuem para que essa 

inspeção tenha de acontecer: a falta de controle sobre a temperatura real do forno [o pré-

aquecimento se dá de forma aleatória] e consequentemente a não definição de um tempo certo 

para o assado da massa. Fato interessante e que deve ser levado em consideração é que a 

massa na prateleira de cima assa alguns minutos mais rápido que a massa de baixo. 

 O balanceamento de massas é outra atividade crítica porque envolve não só a inspeção 

[baseada na intuição] como a operação simultânea de retirar massa de uma e passar para 

outra, ajeitando a massa para que ela fique uniforme na forma. Essa atividade é importante 

para que haja um nível de uniformidade aceitável nas massas após serem assadas, mas 

demanda tempo. 
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Figura 16 Uniformização da massa na forma em função do balanceamento 

 Já a medição dos ingredientes é feita utilizando-se apenas uma xícara, o que gera 

movimentos repetidos e desnecessários. Por exemplo, para a primeira massa são necessárias 

quatro xícaras e meia de açúcar, ou seja, a tarefa de medição e despejo do insumo deve 

ocorrer cinco vezes. Caso essa quantidade pudesse ser medida uma única vez seu tempo 

poderia ser reduzido. A margarina também é colocada na xícara, enquanto uma padronização 

da colher enquanto próprio instrumento de medida tornaria a xícara desnecessária. 

 

Figura 17 Medição de 4,5 xícaras de farinha trigo, uma de cada vez 
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4.7.3. Atividades de espera 

 As atividades de espera representaram pouco mais de 9,1% minutos, consumindo 

assim em torno de 2,7% do tempo total de produção. A empreendedora esteve em espera 

durante o processamento das nozes, a preparação e esfriamento da calda e a massa sendo 

batida pela batedeira. Esse último caso merece atenção especial pois ele se confunde com a 

inspeção realizada enquanto se aumenta a velocidade da batedeira. Em alguns casos não 

acontece um controle visual da massa, simplesmente a espera, ou a empreendedora decide 

tomar um café ou água enquanto isso. Por isso esses casos foram classificados como 

atividades de espera. Na prática ambos serão desperdícios. 

 Todos esses tempos de espera podem ser melhor aproveitados na execução de outras 

tarefas, ou seja, o balanceamento do fluxo de trabalho também ajudará a minimizar esse tipo 

de desperdício. 

4.7.4. Atividades de operação e armazenamento 

 Essa subseção divide-se em duas linhas de observação: 

• Atividades de operação que não agregam valor algum (incluindo armazenamentos); 

• Atividades que agregam valor mas em que há desperdícios em sua execução 

 Como forma de exemplificar o significado do segundo caso o exemplo da medição da 

margarina é eficaz: a depender da quantidade de margarina restante no pote, a empreendedora 

precisa raspá-lo para que não desperdice material. Entretanto, o tempo gasto para raspar uma 

quantidade, talvez, irrelevante de margarina, representou em torno de 40% a mais da duração 

da atividade. Esse tempo acrescenta valor ao produto, afinal está acrescentando margarina à 

massa. Entretanto, é um desafio quantificar o real ganho em função do tempo dispendido, 

então não resta outra opção senão considera-lo um desperdício, dada a diferença de tempos 

entre simplesmente pegar margarina de um pote cheio e raspá-la de um pote que está em seu 

fim. Inversamente, também é difícil quantificar o quanto de fato é desperdiçado numa 

situação dessas. 
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Figura 18 Raspagem da margarina 

 Este não é o único exemplo. Acontece o mesmo com a raspagem da cuia enquanto se 

coloca a massa nas formas. Nesse caso, entretanto, parece-se mais necessário a fim de que 

toda a massa [um produto semi-acabado] seja aproveitado. Já a raspagem do leite condensado 

para o brigadeiro podemos associar de maneira mais prudente à raspagem da margarina. Outra 

situação semelhante é a de despejar farelos de nozes na panela de brigadeiro, mais de uma 

vez. 

 A atividade em que se percebe com mais clareza o impacto da situação observada é 

durante a confecção de flores de açúcar para a decoração do bolo. O tempo envolvido na 

produção é de 92,5 minutos, mais de ¼ do tempo total de produção. A empreendedora não 

sabe especificar qual é o valor de fato agregado para o produto por essa atividade, tampouco 

leva isso em consideração na precificação. Pelas conversas durante a execução das atividades 

infere-se que a atividade atualmente parece apresentar uma relação custo-benefício baixa. 

 Quanto às atividades que não agregam valor algum, destacam-se movimentos de 

reorganização do espaço de trabalho [como mesa e bancada/pia] provocados pela falta de 

organização e também pelas limitações de espaço do ambiente produtivo. Outros desperdícios 

de tempo provocados pela má organização do espaço são a dificuldade em achar ferramentas 

e matérias primas, bem como a necessidade de guardá-las após a utilização. 
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Figura 19 Reorganização do trabalho, parte I 

 

Figura 20 Reorganização do espaço de trabalho, parte II 

 Lavagem excessiva das mãos e da bancada também consomem tempo [vale frisar que 

aqui não se pretende criticar o senso de limpeza, mas atentar para o fato de que muitas vezes 

as sujeiras são causadas por descuidos e tal atividade de limpeza não seria necessária caso 

fossem tomados alguns cuidados]. Atividades repetidas de setup pelo mesmo motivo 

abordado na subseção 4.7.2. também são fonte de desperdício de tempo. Desenhar e cortar o 

papel manteiga, apesar de necessárias, também não agregam valor e podem ser otimizadas, 

assim como atividades relacionadas a pegar e guardar insumos e ferramentas para utilização, 
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que levam mais tempo do que deveriam em função da desorganização dos lugares onde são 

armazenados. A Figura 10 e a Figura 21 ilustram essa situação. 

 

Figura 21 Dificuldade em guardar materiais 

 Estima-se que todas as tarefas que não agregam valor correspondam a 94,1 minutos do 

tempo total de produção, ou 28,3% do mesmo. Nesse momento é importante fazer duas 

observações: a primeira é o fato de que para o cálculo desse valor foram consideradas apenas 

as atividades de operação e armazenamento que não agregam valor algum. As atividades que 

agregam valor mas que possuem desperdícios observados em sua execução não entraram na 

soma pois não há como mensurar o desperdício dentro da atividade. Mesmo assim, cabem a 

elas ações de correções que serão explanadas mais à frente e então será possível mensurar de 

fato o desperdício quando comparar o tempo após as alterações com os tempos originais. 

 A segunda observação é a de que todos esses desperdícios não significam que eles 

sejam completamente extinguíveis, afinal é imperativo que haja atividades que não agreguem 

valor como lavar ferramentas, por exemplo. Mas devem ser minimizados em um processo 

contínuo, seguindo a filosofia de produção enxuta. 

4.8. Propostas genéricas de melhoria 

 Após o mapeamento do fluxo, seu estudo e identificação dos principais desperdícios, 

discutiu-se o que poderia ser feito para torna o processo mais eficiente. A Tabela 15 sintetiza, 

de maneira genérica, as ações propostas para cada um dos casos. 
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Tabela 15 Problemas e propostas genéricas 

 Observa-se que os problemas se concentram em torno da falta de um fluxo definido e 

da consequente variabilidade do processo, bem como a desorganização do espaço de trabalho. 

Igualmente, os esforços do estudo se concentrarão em determinar um fluxo único e um layout 

ótimo para o processo produtivo, apoiando-se na filosofia de eliminação de desperdícios e 

levando-se também em consideração os conceitos da filosofia 5S, não se deve esquecer que o 

processo estudado é apenas um dos muitos processos produtivos que a empreendedora 

executa [e que, portanto, devem ser considerados em conjunto, até o ponto que for possível, 

quando da definição do layout] e que, quando da definição do layout final, devem ser 

avaliados os impactos gerados em tais processos. 

4.9. Redesenho das atividades 

 Como exposto acima foram observadas atividades, que agregam valor ou não, que 

poderiam ser realizadas de maneira mais eficiente, gerando assim economia de tempo para a 

empreendedora. As tarefas onde se observou tais desperdícios foram: 

• Separação da clara e da gema do ovo; 

• Medições de matérias-primas; 

• Desenho e corte do papel manteiga; 

• Inspeções da massa e balanceamento; 

• Abertura de caixa e despejo do leite condensado; 

Desperdício Proposta 

Transportes 

desnecessários 

Definição e desenho de um fluxo único a ser seguido; 

estudo e desenvolvimento de um layout mais eficiente 

Medições/inspeções 

desnecessárias 

Definição e desenho de um fluxo único a ser seguido; 

estudo das atividades para determinar quando a medição é 

de fato necessária e como realizar essa medição/inspeção 

Operações que não 

agregam valor (incluindo 

armazenamento) 

Definição e desenho de um fluxo único a ser seguido; 

estudo e desenvolvimento de um layout mais eficiente 

Operações que agregam 

valor mas apresentam 

desperdício 

Estudo da atividade e desenvolvimento de um método 

mais eficiente para a mesma; Verificação do trade-off em 

alguns casos 
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4.9.1. Separação da clara e da gema do ovo 

 Essa é a atividade onde o desperdício é observado com maior clareza. A 

empreendedora, a fim de separar a clara [que será posteriormente batida antes de ser 

misturada à massa] e a gema [que é de imediato colocada na massa], quebra o ovo e o inclina 

sobre a bacia para que a clara caia nela, com o cuidado de que a gema permaneça dentro da 

casca. Essa atividade consumiu 5 minutos e 41 segundos no processo estudado. 

 O novo processo consiste em não mais separar a clara e a gema ainda na casca, mas 

utilizar um separador de gema para agilizar o trabalho. 

 

Figura 22 Separador de gema 

Fonte: Etna 

4.9.2. Medições de matérias-primas 

 Os ingredientes da massa são medidos em uma xícara. Isso tem como consequência 

duas situações: a 1ª e mais clara é a de que são feitos movimentos desnecessariamente 

repetitivos para realizar a medição e, consequentemente, o despejo dos insumos na batedeira, 

na bacia ou no pote. Isso acontece pelo fato de a xícara não conseguir medir a quantidade total 

de uma vez. Então o processo tem de ser repetido algumas vezes, a depender da quantidade de 

cada insumo [farinha de trigo são 3 xícaras para a massa de aro 25 cm enquanto açúcar são 4 

xícaras e meia, por exemplo]. 
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 A sugestão é adquirir um medidor de maneira que cada etapa do processo de medição 

e despejo da matéria-prima seja executada apenas uma vez por insumo. E, para o caso 

específico da margarina [que atualmente é medida também em xícaras], propõe-se a 

padronização da colher para que não seja necessário colocá-la na xícara para medir a 

quantidade certa. 

 A 2ª situação observada é que, pelo fato de a xícara cheia ser a unidade de medida, a 

empreendedora realiza a tarefa da medição com um zelo maior do que o necessário, a fim de 

evitar que a xícara transborde e cause desperdício de insumos e sujeira na bancada. Supondo 

que o medidor sugerido tenha capacidade para medir, por exemplo, 5 xícaras de uma vez, não 

seria necessário enchê-lo até a boca. Aqui vale lembrar que as quantidades de cada insumo 

não são medidas com rigor extremo que exigiria tal zelo [em outras palavras, mais 20 ou 

menos 20 gramas não fazem diferença e, portanto, a empreendedora não seria exigida de 

grande atenção quando da medição se não houvesse o risco de transbordar]. 

 

Figura 23 Medidor 

Fonte: Rebal Comercial 

 

4.9.3. Desenho e corte do papel manteiga 

 Atualmente a empreendedora executa a tarefa da seguinte maneira: ela primeiro 

desenha no papel manteiga a quantidade necessária para cobrir todas as formas, para depois 

cortá-las, uma a uma. Propõe-se que, ao invés de fazer isso inúmeras vezes, desenhe-se 

apenas uma vez para cada tamanho de forma e dobre-se o papel, de maneira a cortar várias 

folhas com o mesmo formato de uma vez. Inicialmente cortando 4 folhas de uma vez, que é o 
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necessário para cada tamanho de forma, mas dependendo da dificuldade poderia aumentar o 

número de folhas cortadas por vez, para deixar já preparadas para os próximos bolos. 

4.9.4. Inspeções da massa para balanceamento 

 O processo de inspeção das massas na forma é baseado na intuição da empreendedora 

e consiste, basicamente, em segurar as formas com as massas e tentar perceber pelo peso qual 

está com mais massa e qual está com menos. Dessa maneira a atividade não só fica sujeita a 

grande variabilidade como também demanda um grande tempo, não só por conta da inspeção 

em si mas também em função das atividades de transferência de massa de uma forma para a 

outra e de uniformização da massa na forma, previamente citadas na seção 4.7.2. 

 A proposta para tornar a atividade menos dispendiosa é a utilização de uma balança 

para pesar as formas à medida em que a massa vai sendo depositada na mesma. A 

empreendedora já possui uma, apenas não a utiliza. Para a empreendedora não se confundir, 

serão colocadas etiquetas em cada uma das formas com os valores corretos dos pesos. Dessa 

maneira, ela saberá exatamente quando a forma estiver com a quantidade certa de massa, 

minimizando a variabilidade e economizando tempo. 

 

Figura 24 Balança para inspeção durante despejo 

Fonte: Ponto Equipamentos 

4.9.5. Abertura de caixas e despejo do leite condensado 

 A empreendedora abre as caixas de leite condensado com uma tesoura, cortando a 

parte superior da caixa. Em função disso, na hora em que vai despejar o insumo na panela ela 

gasta tempo por ter dificuldades de raspar o interior da caixa. A mudança proposta é de se 
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abrir a caixa inteira para facilitar a raspagem do interior da caixa. Apesar de isso acarretar em 

sujar a tesoura com leite condensado, acredita-se que o tempo economizado ao raspar o 

material compense o tempo que se gastará a mais para abrir a caixa toda e também para lavar 

a tesoura posteriormente. 

4.10. Proposta de layout 

 A cozinha onde se realiza a produção dos bolos é composta por uma bancada em L 

com a pia, quatro armários [sendo um deles móvel], um geladeira, um fogão/forno, uma mesa, 

uma cesta, uma mini estante, uma cesta/estante e quatro prateleiras.A Figura 25 representa a 

planta da cozinha. 

 

Figura 25 Planta da cozinha 

 O Armário 3 e a Prateleira 1 não estão representado na figura pois eles encontram-se 

exatamente embaixo da bancada e entre a bancada e o Armário 1, respectivamente. As latas 

de lixo e a cesta também ficam escondidas numa vista de cima, mas se encontram na bancada 

abaixo da Prateleira 1 e embaixo da Prateleira 4, respectivamente. A Figura 26 e a Figura 27 

ilustram a situação. 
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Figura 26 Armário 3, Prateleira 1 e Lixeira 1 

 

Figura 27 Prateleiras 3 e 4, Cesta e Lixeira 2 

4.10.1. Escolha do tipo de layout 

 O empreendimento caracteriza-se por um volume baixo de  produtos e uma variedade 

grande. Não é objetivo da empreendedora ganhar escala, apenas conseguir produzir com 

menos desperdício e variabilidade na qualidade. Além disso, é importante observar que a 
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planta produtiva não permite alterações estruturais de grande relevância por se tratar de uma 

cozinha domiciliar, ou seja, não como, por exemplo, mudar a bancada/pia de lugar. De posse 

dessas duas informações, optou-se por um arranjo físico híbrido entre processos e celular, pois 

os processos serão executados cada qual em sua área específica [configuração por processos] 

mas algumas dessas áreas serão utilizadas para mais de um processo [configuração celular]. 

4.10.2. Estudo do layout original 

 Uma vez definido o tipo de arranjo físico, dividiu-se o processo de produção em 

macro processos, e então para cada um desses processos determinou-se todos os materiais 

utilizados [insumos, ferramentas, entre outros], bem como a localização de cada um no início 

do macro processo, no layout original. As ferramentas que não eram utilizadas no processo 

original e foram incluídas após o redesenho das atividades, tiveram seu campo da localização 

preenchidos com a expressão "a definir". 

 

Figura 28 Macro processo de produção do Naked Cake de 2 andares 
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 Os macro processos, apesar de assim representados, não se estabelecem de maneira 

linearmente sequencial durante o processo produtivo, embora em alguns momentos 

apresentem uma relação lógica de precedência. Entretanto, o esquema da Figura 28 serve 

apenas para identificar os 14 processos identificados. 

Preparação das formas 

Material Localização 

Formas Prateleiras 3 e 4 

Papel manteiga Cesta 

Tesoura Bancada (suspensa) 

Lápis Estante 

 

Preparação da massa 

Material Localização 

Batedeira Bancada 

Batedeira de mão Armário 3 

Bacia Armário 3 

Medidor A definir 

Tesoura Mesa/Bancada (suspensa) 

Colher Bancada 

Colher de silicone Bancada 

Separador de gema A definir 

Farinha de trigo Armário 1 

Açúcar Armário 1 

Chocolate em pó Armário 1 

Leite em pó Armário 1 

Água Bancada (filtro) 

Margarina Mesa/Geladeira 

Ovos Mesa/Geladeira 
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Despejo da massa nas formas 

Material Localização 

Formas Mesa 

Cuia da batedeira Bancada 

Balança Cesta 

Colher de silicone Bancada 

 

Assadura das massas 

Material Localização 

Formas Bancada 

Forno Fogão 

 

Mistura dos recheios 

Material Localização 

Panela Armário 3/Fogão 

Tesoura Bancada 

Processador (mixer) Armário 4 

Processador (base) Bancada 

Colher de silicone Bancada 

Leite condensado Armários 2, 4/Mesa/Geladeira 

Creme de leite Armários 1, 2, 4/Mesa/Geladeira 

Nozes Prateleira 1 

Leite em pó Bancada 

 

Preparação dos recheios 

Material Localização 

Panela Bancada 

Fogão Fogão 

Colher de silicone Bancada 

Colher Bancada 

2 potes Armário 3 

 



67 

 

 

 

 

Preparação da calda 

Material Localização 

Leiteira Fogão 

Açúcar Armário 1/Bancada 

Água Bancada (filtro) 

Fogão Fogão 

 

Embalagem das massas 

Material Localização 

Formas Mesa 

Plástico filme Cesta 

Tesoura Bancada/Mesa 

 

Resfriamento das massas 

Material Localização 

Massas Mesa 

Geladeira Geladeira 

 

Montagem do bolo 

Material Localização 

Massas Geladeira 

Recheios Mesa 

Colher Bancada 

Tábua Closet (quarto) 

Banco Armário 2 

Álcool Cesta (suspenso) 

Papel Toalha Cesta (suspenso) 

 

Decoração do bolo 

Material Localização 
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Bolos Geladeira 

Recheio Geladeira 

Frutas Geladeira 

Colher Bancada 

Faca Bancada 

Açúcar Armário 1/Bancada 

 

Armazenamento do bolo 

Material Localização 

Bolo Mesa 

Geladeira Geladeira 

 

Lavagem das ferramentas 

Material Localização 

Cuia da batedeira Bancada 

Protetor de respingo Bancada 

Panela Bancada 

Batedores (batedeira) Bancada 

Batedores (batedeira de mão) Bancada 

Colher Bancada 

Colher de silicone Bancada 

Formas Mesa 

Medidor Bancada 

Tesoura Bancada 

Processador Bancada 

Separador de gema Bancada 

Bacia Bancada 

Faca Mesa 

Leiteira Mesa 

2 potes Mesa 

Água Bancada (pia) 
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Descarte do lixo 

Material Localização 

Lixeira 1 Bancada 

Lixeira 2 Prateleira 3 (abaixo) 

Rebarba do papel manteiga Mesa 

Plástico filme utilizado Mesa 

Papel toalha utilizado Mesa 

Embalagens de insumos Bancada 

Restos de fruta Mesa 

Cascas de ovo Bancada 

Tabela 16 Lista de materiais utilizados e localizações originais 

 Nesse momento, foram listados todos os materiais enquanto inputs do processo, seja 

ele utilizado pela primeira vez no processo ou sendo o output de um processo anterior [como 

é por exemplo, a casca do ovo output do processo de preparação da massa, que por sua vez 

teve como input o ovo propriamente]. 

 Para determinar a melhor localização de cada um dos materiais, foi necessário 

entender em que parte da planta ocorrem cada um dos macro processos. A Figura 29 e a 

Tabela 17 ilustram a situação original. 

 

Figura 29 Áreas de processos 
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Área Processos 

1 

Preparação da massa/Mistura do 

recheio/Despejo da massa nas 

formas/Lavagem das ferramentas/Descarte 

do lixo 

2 
Assadura das massas/Preparação dos 

recheios/Preparação da calda 

3 

Preparação das formas/Embalagem das 

massas/Montagem do bolo/Decoração do 

bolo 

4 
Resfriamento das massas/Armazenamento 

do bolo 

Tabela 17 Áreas e respectivos processos 

4.10.3. Análise do relacionamento inter processual 

 Foi também analisado o nível de relacionamento entre os processos. Como exemplo, o 

processo de lavagem das ferramentas tem uma relação muito alta com o processo de 

preparação da massa pois durante a preparação suja-se muitas ferramentas (medidor, 

batedores, cuia da batedeira, entre outros). Da mesma maneira, a decoração do bolo tem um 

relacionamento médio com o descarte do lixo, pois o processo de decoração possui como um 

dos outputs restos das frutas utilizadas para decorar o bolo. 

 Para estabelecer o nível de relacionamento utilizou-se uma escala de 1 a 5, onde 1 

representa uma relação de baixa intensidade e 5 uma relação de alta intensidade.  

 Percebeu-se que a maioria dos processos da manufatura em si não apresenta relação 

forte senão entre aquelas que possuem uma lógica de precedência direta no processo 

produtivo. Entretanto, atividades aqui descritas de apoio por não fazerem parte da produção 

em si, como a lavagem das ferramentas e descarte do lixo, apresentaram fortes relações com 

diferentes atividades. 
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Figura 30 Relacionamento inter processual 

4.10.4. Determinação do novo layout 

 Um grande fator limitante à proposta de layout é o fato de que a planta permite muito 

pouca alteração estrutural. Não é possível, por exemplo, mudar a bancada/pia de lugar. O que 

se procurou propor, portanto, foi o local adequado para cada um dos macro processos 

estudados e, juntamente, a melhor localização para os materiais envolvidos nos processos. 

Macro processo Área original Área nova 

Preparação das formas 3 3 

Preparação da massa 1 1 

Despejo da massa 1 3 

Assadura da massa 2 2 

Mistura do recheio 1 1 

Preparação do recheio 2 2 

Lavagem das ferramentas 1 1 

Preparação da calda 1, 2 1,2 

Embalagem das massas 3 3 

Resfriamento das massas 4 4 

Montagem do bolo 3 3 

Decoração do bolo 3 3 

Armazenamento do bolo 4 4 

Descarte do lixo 1 1, 2 

Tabela 18 Localização original e nova dos macro processos 
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 A razão para a mudança do despejo da massa para a área 3 é justificada pelo seguinte: 

• O número de transportes é menor, uma vez que é necessário apenas o transporte da 

cuia para a mesa e de volta para a bancada após o despejo. Se continuasse a ser feito 

na bancada, seriam necessários pelo menos 4 transportes a mais para levar todas as 8 

formas para a bancada; 

• No fluxo redesenhado (a ser discutido na seção 4.11.) a massa é toda preparada de 

uma única vez. Isso significa que não haveria espaço na bancada suficiente para 

comportar todas as formas simultaneamente e inevitavelmente as formas voltariam à 

mesa; 

• Observando o relacionamento forte entre as atividades de despejo da massa nas formas 

e assadura das formas, é mais prático transportar as formas da mesa para o forno que 

da bancada para o forno, apesar de não ser grande a diferença. 

 Quanto ao descarte do lixo, propôs-se que os lixos não orgânicos (plástico filme e 

rebarba do papel manteiga) sejam descartados na lixeira 2, enquanto os orgânicos continuam 

na lixeira 1. 

 O critério utilizado para a definição da localização de cada material foi baseado nos 

seguintes pontos: 

• Em qual processo será utilizado primeiramente o material? 

• Como se dá a relação do primeiro processo com os demais processos em que se utiliza 

o material? 

Material Processos (área) Localização 

Açúcar 

Preparação da massa (1) 

Preparação da calda (1, 2) 

Decoração (3) 

Armário 1 

Farinha de trigo Preparação da massa (1) Armário 1 

Leite em pó 
Preparação da massa (1) 

Mistura do recheio (1) 
Armário 1 

Margarina Preparação da massa (1) Geladeira 

Chocolate em pó Preparação da massa (1) Armário 1 

Leite condensado 
Mistura do recheio (1) 

Descarte do lixo (1) 
Armário 1 

Creme de leite 
Mistura do recheio (1) 

Descarte do lixo (1) 
Armário 1 

Frutas Decoração do bolo (4) Geladeira 
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Descarte do lixo (1) 

Ovos 
Preparação da massa (1) 

Descarte do lixo (1) 
Geladeira 

Nozes Mistura do recheio (1) Prateleira 1 

Formas 

Preparação das formas (3) 

Despejo das massas (3) 

Assamento das massas (2) 

Embalagem das massas (3) 

Lavagem das ferramentas (1) 

Prateleiras 3 e 4 

Tesoura 

Preparação das formas (3) 

Preparação do recheio (1) 

Mistura do recheio (1) 

Lavagem das ferramentas (1) 

Bancada (suspensa) 

Colher 

Preparação da massa (1) 

Mistura do recheio (1) 

Preparação do recheio (2) 

Montagem do bolo (3) 

Decoração do bolo (3) 

Lavagem das ferramentas (1) 

Bancada, Armário 2 

Faca 
Decoração do bolo (3) 

Lavagem das ferramentas (1) 
Bancada, Armário 2 

Colher de silicone 

Preparação da massa (1) 

Mistura do recheio (1) 

Preparação do recheio (1) 

Lavagem das ferramentas (1) 

Bancada 

Lápis Preparo das formas (3) Estante 

Papel manteiga 
Preparo das formas (3) 

Descarte do lixo (1, 2) 
Cesta 

Plástico filme 
Embalagem das massas (3) 

Descarte do lixo (3) 
Cesta 

Panela 

Mistura do brigadeiro (1) 

Preparo do brigadeiro (2) 

Lavagem das ferramentas (1) 

Armário 3 
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Leiteira 
Preparação da calda (1, 2) 

Lavagem das ferramentas (1) 
Fogão, Bancada 

Processador (mixer) 
Mistura do brigadeiro (1) 

Lavagem das ferramentas (1) 
Armário 2 

Processador (base) Mistura do brigadeiro (1) Bancada 

Batedeira Preparação da massa (1) Bancada 

Cuia da batedeira 

Preparação da massa (1) 

Despejo da massa nas formas (3) 

Lavagem das ferramentas (1) 

Bancada 

Protetor de respingo 
Preparação da massa (1) 

Lavagem das ferramentas (1) 
Bancada 

Batedeira de mão 
Preparação da massa (1) 

Lavagem das ferramentas (1) 
Armário 3 

Medidor 
Preparação da massa (1) 

Lavagem das ferramentas (1) 
Armário 2 

Separador de gema 
Preparação da massa (1) 

Lavagem das ferramentas (1) 
Armário 2 

2 potes para recheios 

Preparação do recheio (2) 

Montagem do bolo (3) 

Decoração do bolo (3) 

Lavagem das ferramentas (1) 

Armário 3 

Balança Despejo da massa nas formas (3) Estante 

Tábua Montagem do bolo (3) Closet (quarto) 

Banco Montagem do bolo (3) Closet (quarto) 

Papel toalha 
Montagem do bolo (3) 

Descarte do lixo (3) 
Cesta (suspenso) 

Álcool Montagem do bolo (3) Cesta (suspenso) 

Tabela 19 Localização dos materiais no novo layout 

 É importante observar que, por se tratar de uma cozinha domiciliar, há muitos 

produtos domésticos armazenados, sobretudo no armário 1, como arroz, feijão, macarrão 

instantâneo, entre outros. Com base no senso de utilização proposto pela filosofia 5s, 

procurou-se determinar quais desses materiais são utilizados com maior frequência para 

manutenção no armário 1. Resumidamente, apenas os pacotes abertos devem permanecer no 
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Armário 1, enquanto os fechados devem ser armazenados no armário 2 até serem 

aproveitados. 

 Da mesma forma, para o Armário 2, que já possui 3 divisões horizontais, é proposto 

organizar de maneira que os itens que sejam mais utilizados fiquem na parte de cima. Isso é 

proposto pois se trata de um armário vertical, de chão, de altura de aproximadamente 1 metro 

e, portanto, quanto mais embaixo um item é, mais esforço se requer para alcançá-lo. 

Obviamente situações ergonômicas como a facilidade de pegada e o peso do item devem ser 

levadas em consideração também. 

 

Figura 31 Divisão do Armário 2 

 Fundamentando-se em outro conceito da filosofia 5s, o senso de ordenação, propôs-se 

também separar o Armário 1 em 2 partes: do lado esquerdo seriam armazenados os produtos 

para fins domésticos, enquanto do lado direito seriam armazenados os produtos para fins de 

produção de bolos e outros doces para venda. Assim, ficaria mais fácil a identificação dos 

produtos no armário, bem como o seu posterior armazenamento. 
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 A única mudança “estrutural” na cozinha seria a transferência do faqueiro que fica na 

bancada, próximo ao fogão, para em cima do Armário 2. Apesar de atividades na Área 1 

requererem colheres, cuja localização é o faqueiro [embora elas também possam se localizar 

no escorredor de louça, que fica na bancada], acredita-se que o faqueiro consuma um espaço 

muito grande da bancada, que pode ser melhor aproveitado para organização das atividades 

executadas na mesma. 

 Os conceitos de senso de utilização e de ordenação também devem ser aplicados na 

organização da bancada, aproveitando o espaço gerado pela mudança de localização do 

faqueiro. A sanduicheira, que é utilizada para fins domésticos, ocuparia parte do espaço que 

antes era do faqueiro, com a batedeira ficando ao seu lado, de maneira que ela não precise ser 

deslocada alguns centímetros toda vez que tiver de ser utilizada. O mesmo acontece com o 

liquidificador/processador, que não precisaria mais ficar isolado no canto e fazendo com que a 

empreendedora esbarre em outros itens que se encontram na bancada. 

 No caso do Armário 3 a lógica se mantém. Manter os itens mais utilizados localizados 

de maneira que sejam mais facilmente alcançáveis. Outra ideia é manter sempre a batedeira de 

mão e a bacias juntos (a batedeira cabe dentro), uma vez que eles sempre serão utilizados em 

conjunto. 

4.11. Redesenho do fluxo 

 O redesenho do fluxo, bem como a sua padronização, é fundamental para minimizar 

inúmeras variabilidades no processo produtivo e também eliminar atividades que não agregam 

valor. O fluxo de atividades foi projetado de maneira a reduzir ao máximo o número de 

transportes, medições e inspeções e atividades que não agregam valor, como lavagem de 

louça. 

 A 1ª grande mudança proposta foi a de realizar a preparação da massa toda de uma 

vez, e não mais separá-las entre a massa da base e a massa do topo. Dessa maneira, atividades 

como a lavagem da louça utilizada na produção da massa só ocorrerão uma vez, as 

ferramentas não precisarão ser secadas para serem novamente utilizadas [elas podem ficar 

secando no escorredor apenas] e transportes associados também serão menores. 

 Além disso, insumos utilizados na produção da massa poderão ser guardados mais 

rapidamente, desocupando espaço da bancada. 
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 A 2ª grande mudança foi a diminuição no número de vezes em que a batedeira é 

parada para que se coloque insumos. Além disso, propôs-se utilizar o protetor de respingo da 

batedeira para que se possa aumentar mais rapidamente a velocidade da batedeira sem que os 

materiais respinguem para fora da cuia, causando sujeira. 

 A 3ª grande mudança passa pela exclusão da confecção de flores de açúcar para a 

decoração do bolo. Embora haja valor agregado na atividade, o tempo gasto, representando 

aproximadamente ¼ do tempo total de produção, não compensa esse valor. 

 Esse custo-benefício é de difícil mensuração dado o contexto pois não há pesquisas 

com consumidores a respeito para determinar o real valor percebido [retomando a discussão 

sobre o custo-benefício, é um desafio conciliar a necessidade de precisão das informações 

com a disponibilidade de recursos]. Portanto, inferiu-se que essa relação é pouco interessante 

à empreendedora da maneira que se configura atualmente, pelo fato já citado do tempo 

necessário e também pelo fato de que essas flores são meramente para decoração, apesar de 

serem feitas de açúcar. A razão disso é que se usa pasta americana para confeccioná-las, um 

material que, apesar de comestível, não é gostoso para a grande maioria das pessoas. 

 Por esse motivo, sugeriu-se à empreendedora que o retirasse do processo padrão de 

produção e que se cobrasse um "extra" pela confecção desses itens de decoração. Pretendia-se 

ao longo do trabalho desenvolver uma ferramenta de precificação que envolveria o cálculo do 

valor cobrado para esses tipos de adereço, entretanto não foi possível e portanto fica como 

sugestão de estudo futuro. 

 Uma outra mudança bastante relevante é a postergação da decoração do bolo para logo 

antes da entrega do mesmo ao cliente. Sendo assim, o bolo pode ser montado e posteriormente 

armazenado separadamente entre os andares. Isso torna desnecessária a retirada de uma das 

prateleiras da geladeira para que o bolo caiba, pois ele montado com os dois andares não cabe 

no espaço entre as 2 prateleiras.  

 O fluxo proposto encontra-se no Apêndice 6.2. O resultado das mudanças pode ser 

observado na Tabela 20. 
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Tipo de atividade Número de atividades 

Operação 81 

Transporte 55 

Medição/Inspeção 0 

Operação com Medição/Inspeção 7 

Espera 1 

Armazenamento 7 

Total 151 

Tabela 20 Número de atividades após layout e fluxo novos 

 Foi obtida uma redução de 480 para 151 atividades, sendo que 81 são operações, 

contra 238 do anterior. Isso se deve ao fato da retirada de inúmeras operações que não 

agregavam valor e tampouco eram necessárias. 

 A quantidade de transporte caiu para de 173 para 55. Dois fatores são fundamentais 

para tal: a padronização do fluxo e o planejamento do layout. Através deles, evitou-se o 

acontecimento de transportes desnecessários, que eram frequentes originalmente. Pela 

padronização, procurou-se agrupar itens que poderiam ser transportados de uma vez e pelo 

planejamento do layout aproximou-se os materiais das áreas onde cada um será utilizado. 
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1. Principais resultados 

 Considera-se satisfatória a proposta do novo processo e layout para a produção do 

Naked Cake de dois andares. As mudanças propostas não puderam ser postas em prática por 

falta de tempo e portanto as considerações ficam apenas no campo teórico, mas com as 

mudanças propostas foi obtida uma redução significativa na quantidade de atividades do 

processo produtivo, passando de 480 para 151, ou quase 70%. Não se pode fazer observações 

sobre os tempos [embora acredite-se que seja reduzido também], entretanto espera-se que tal 

diminuição do número de atividades reduza a variabilidade do processo por si só. 

 Espera-se também que com a mudança do layout a empreendedora tenha mais 

facilidade tanto para encontrar os materiais de que necessita para as atividades quanto para a 

execução das atividades em si, uma vez que o a tendência é que o espaço fique menos 

"poluído" por itens desnecessários. 

5.2. Dificuldades e limitações 

 Uma série de limitações se fizeram presentes em diferentes aspectos do estudo. Na 

situação de análise do processo, só puderam ser feitas duas observações do processo estudado 

por limitações de tempo e recursos. Da mesma maneira, não houve tempo para analisar na 

prática as melhorias propostas. 

 Em função disso, se propõe um fluxo ideal, guiado pelos objetivos de redução de 

variabilidade e desperdícios, sabendo que ele precisa ser refinado, sobretudo analisando a 

viabilidade de algumas atividades [como misturar a massa toda de uma vez], os tempos de 

cada atividade e também a quantidade de horas-máquina necessárias em cada processo, para 

que se sequencie as atividades de maneira a eliminar esperas. É importante ressaltar que as 

horas-máquinas deverão ser observadas empiricamente em função de alterações estruturais do 

fluxo: o tempo de bater a massa toda de uma vez não é o tempo de bater apenas a de uma das 

partes do bolo, tampouco a soma de bater as duas partes separadamente. 

Outro aspecto importante é o ergonômico, uma vez que a empreendedora possui 

problemas de coluna e pausas se farão necessárias. Como o processo é feito integralmente em 
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pé, podem ser incluídas algumas atividades de espera que representem descansos para a 

empreendedora. 

 Já no momento de proposição de melhorias no arranjo físico, muitas limitações de 

espaço foram impostas por se tratar de uma cozinha doméstica e pelo posicionamento 

estratégico da empreendedora, pois não há capital para investimento e nem haveria retorno 

econômico que justificasse qualquer alteração estrutural, dada a baixa quantidade de pedidos. 

 Com relação à aplicação das ferramentas, houve particular dificuldade em realizar a 

análise do fluxo em função da alta variabilidade do processo, característica intrínseca a um 

empreendimento informal. Foi necessário definir os critérios para a determinação do fluxo a 

ser estudado, com a preocupação de não deixar de levar em consideração as variabilidades do 

processo quando da análise do problema. 

5.3. Reflexão sobre a Engenharia de Produção e empreendimentos informais 

 O estudo mostrou que é possível aplicar ferramentas de Engenharia de Produção a 

empreendimentos informais e com isso melhorá-los. Serve, portanto, de incentivo para outros 

engenheiros aplicarem seus conhecimentos nesses ramos de negócio, que são tão importantes 

para a economia de um país. 

 Outra reflexão importante se forma sobre a semelhança entre cultura empresarial e a 

cultura da empreendedora. Comparando com a experiência do autor em empreendimentos 

formais, obtida através de estágios em 3 diferentes empresas, percebe-se que, apesar de não 

contar com a burocracia típica das grandes empresas, a cultura de resistência à mudança se 

mostrou igualmente forte. 

 É imprudente, entretanto, extrapolar isso para todos os empreendimentos informais. 

Pode ser característica específica da dona do empreendimento estudado, então limita-se a 

observação a esse caso específico. Fato é que, durante a discussão das propostas de melhoria 

com a empreendedora, a maioria das proposições sofreu resistência imediata.  

 Os motivos variaram, em alguns casos a empreendedora disse que não daria certo, em 

outros que não teria capacidade técnica para executar a tarefa de tal maneira, mas após uma 

discussão mais detalhada se tornava mais maleável, embora reticente em alguns casos ainda. 

 Faz-se importante observar que essa cultura de resistência não é, necessariamente, um 

aspecto ruim. Há de se considerar o nicho específico do empreendimento e o valor gerado por 
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cada atividade, e quem melhor conhece sem dúvidas é o próprio empreendedor, por mais que 

esse conhecimento não esteja registrado formalmente. Portanto, é fundamental que ao se 

propor as mudanças esteja sempre atento às considerações do empreendedor. Somente assim 

poderão chegar a uma solução conjunta que melhore a produtividade do processo sem deixar 

de atender às necessidades específicas do nicho em que se encontra. Caso contrário, por mais 

que se ganhe em eficiência, perde-se em eficácia. 

5.4. Respostas às questões de pesquisa 

 As maiores causas de desperdício no processo são relacionadas aos seguintes aspectos: 

transportes desnecessários causados pela variabilidade do processo; atividades de inspeção e, 

sobretudo, operação, desnecessárias que não agregam valor ao produto final e que nunca 

foram analisadas pela empreendedora para determinar se de fato eram necessárias; atividades 

que se utilizavam de um método pouco eficiente de execução e que a empreendedora não se 

preocupava em melhorar. 

 A minimização da variabilidade passa pela padronização do fluxo, sabendo que 

algumas características particulares do empreendimento impedirão a completa padronização. 

Um exemplo é o fato de que a localização de alguns materiais podem variar de lugar por se 

tratar de uma cozinha doméstica [uma colher entre o faqueiro e o escorredor, por exemplo]. 

 Por isso, além da padronização é necessário que se analise com bastante cuidado todo 

o processo e entenda o que de fato é necessário, em termos de atividades, ferramentas e 

insumos. Dessa maneira, elimina-se fontes de variabilidade e define-se o fluxo a partir apenas 

das variabilidades inevitáveis. 

 O layout cujas estruturas são fixas em maioria restringe, de certa forma, a proposição 

de melhorias. A análise deve ser feita, então, a partir da localização ótima dos macro 

processos e dos materiais envolvidos em cada um deles. Para isso, é importante identificar 

como os processos interagem entre si, as condições de armazenamento de cada material, a 

disponibilidade de espaço e a relevância estratégica de cada material para determinar a 

localização adequada para cada material. 

 É fundamental que se aplique os conceitos da filosofia 5s, especialmente por se tratar 

de um ambiente utilizado para uma grande quantidade de atividades, tanto econômicas quanto 

domésticas, e que, portanto, requer uma também grande quantidade de materiais para 
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execução. Dessa forma, o tempo é melhor aproveitado pois os materiais são encontrados com 

facilidade. 

5.5. Sugestões de estudos futuros 

 A sugestão principal é a aplicação das mudanças propostas, a verificação da 

viabilidade das mesmas e o refinamento das mudanças, sobretudo do fluxo de atividades. 

Outras sugestões são a replicação do método utilizado no estudo para a análise de outros 

processos produtivos, de maneira integrada com os resultados obtidos por esse estudo.  

 Uma outra sugestão é o desenvolvimento de uma ferramenta de precificação dos 

produtos, uma vez que foi identificado que a empreendedora possui muita dificuldade em 

atribuir preços e, na opinião do autor e da própria empreendedora, muitas vezes acaba por 

subestimar o valor de seus produtos. 
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6. APÊNDICES 

 

6.1. Fluxo original do processo 

Atividade Tipo Duração (s) 

Pegar formas do bolo 
 

56 

Transportar formas para Mesa 
 

20 

Organização Mesa 
 

20 

Ir até a Cesta 
 

2 

Pegar papel manteiga 
 

4 

Transportar papel manteiga para a Mesa 
 

2 

Ir até a Estante 
 

1 

Pegar o lápis 
 

16 

Transportar o lápis até a Mesa 
 

1 

Desenhar a forma no papel manteiga 
 

165 

Ir até a Bancada 
 

3 

Pegar tesoura 
 

1 

Levar tesoura para a Mesa 
 

3 

Cortar papel manteiga 
 

410 

Colocar papel nas formas 
 

25 

Levar papel manteiga à Cesta e voltar à Mesa 
 

2 

Guardar papel manteiga 
 

15 

Levar margarina e tesoura para a Bancada 
 

4 
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Pegar farinha, leite em pó, chocolate em pó e açúcar no 
Armário 1  

54 

Pegar cuia da batedeira e coador 
 

8 

Medir quantidade de açúcar e despejar na cuia 
 

106 

Guardar saco de açúcar no Armário 1 
 

7 

Pegar bacia e pote no Armário 3 
 

12 

Medir quantidade de farinha e despejar na cuia 
 

60 

Guardar farinha no Armário 1 
 

8 

Medir quantidade de chocolate em pó e colocar no pote 
 

53 

Guardar chocolate em pó no Armário 1 
 

23 

Limpar pia e lavar mãos 
 

60 

Medir quantidade de margarina e despejar na cuia 
 

154 

Voltar cuia pro lugar e ligar máquina (setup) 
 

41 

Ir à Mesa 
 

3 

Pegar rebarba do papel manteiga 
 

4 

Transportar até a Bancada 
 

4 

Jogar rebarba do papel na Lixeira 1 
 

6 

Transportar panela do brigadeiro até o Fogão e voltar 
 

6 

Ir até o Armário 4 
 

4 

Pegar processador 
 

5 

Transportar processador até a Bancada 
 

4 

Medir quantidade de nozes 
 

38 

Ligar processador (setup) 
 

16 
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Esperar nozes serem processadas 
 

17 

Levar nozes ao Fogão 
 

9 

Despejar nozes na panela 
 

10 

Levar processador de volta à Bancada 
 

4 

Ir até Mesa 
 

3 

Pegar leites condensados 
 

2 

Levar leites condensados à Bancada 
 

5 

Abrir leite condensados 
 

15 

Setup liquidificador 
 

8 

Levar leite condensado ao Fogão 
 

3 

Despejar leite condensado na panela 
 

15 

Levar panela, leiteira e leite condensado de volta à 
Bancada  

7 

Encher leiteira com água 
 

15 

Levar leiteira ao Fogão 
 

2 

Acender Fogão 
 

2 

Ir à Bancada 
 

2 

Continuar despejando leite condensado na panela 
 

111 

Lavar colher e mãos 
 

19 

Colocar margarina na panela 
 

8 

Levar panela ao Fogão 
 

2 

Ir até a Mesa 
 

2 

Pegar ovos 
 

4 
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Levar ovos à Bancada 
 

5 

Organização Bancada 
 

9 

Pausar batedeira 
 

8 

Ir à Mesa 
 

2 

Pegar bacia 
 

1 

Levar bacia à Bancada 
 

6 

Organização Bancada 
 

15 

Colocar 2 1as gemas na batedeira e claras na bacia 
 

28 

Ligar batedeira 
 

5 

Colocar 3 gemas restantes na batedeiras e claras na bacia 
 

232 

Transportar bacia para a mesa 
 

3 

Ir para a Bancada 
 

4 

Transportar processador ao Fogão 
 

1 

Despejar farelos 
 

19 

Levar triturador à Bancada 
 

2 

Lavar parte da louça acumulada 
 

105 

Parar batedeira 
 

6 

Despejar chocolate em pó na batedeira 
 

9 

Ligar novamente 
 

15 

Lavar parte da louça acumulada 
 

42 

Aumentar velocidade da batedeira 
 

5 
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Esperar massa bater um pouco 
 

22 

Pausar batedeira 
 

12 

Empurrar farinha não misturada para o fundo 
 

23 

Religar batedeira 
 

6 

Ir até o Fogão 
 

2 

Desligar fogo 
 

2 

Levar leiteira com água fervendo à Bancada 
 

2 

Despejar água fervendo na xícara e nos demais recipientes 
gordurosos  

25 

Levar leiteira ao Fogão 
 

2 

Voltar à Bancada 
 

3 

Parar batedeira 
 

9 

Botar parte da farinha 
 

10 

Religar batedeira 
 

3 

Lavar a louça engordurada 
 

53 

Aumentar velocidade da batedeira 
 

3 

Pegar leite em pó e colher 
 

39 

Medir quantidade de leite 
 

59 

Parar batedeira 
 

9 

Despejar parte do leite 
 

15 

Religar batedeira e ir aumentando velocidade aos poucos 
 

36 

Parar batedeira 
 

5 
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Botar parte da farinha 
 

7 

Religar batedeira e ir aumentando velocidade aos poucos 
 

50 

Despejar parte do leite 
 

3 

Aumentar velocidade da batedeira 
 

6 

Parar batedeira 
 

5 

Colocar parte da farinha e resto do leite 
 

19 

Religar a batedeira e ir aumentando velocidade aos poucos 
 

12 

Medir mais leite 
 

39 

Parar batedeira 
 

5 

Botar resto da farinha e parte do leite 
 

27 

Religar batedeira 
 

7 

Lavar bacia 
 

16 

Pausar batedeira 
 

4 

Colocar o restante do leite 
 

7 

Raspar lateral da cuia para misturar massa 
 

25 

Lavar mãos 
 

7 

Religar batedeira e ir aumentando velocidade aos poucos 
 

40 

Organização Bancada 
 

10 

Pegar batedeira de mão no Armário 3 
 

8 

Transportar batedeira de mão para a Mesa 
 

4 

Setup batedeira de mão 
 

23 
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Levar batedeira para a Bancada 
 

4 

Parar batedeira 
 

11 

Organização Bancada 
 

11 

Ir até a mesa 
 

2 

Pegar bacia com claras 
 

1 

Levar bacia até a Bancada 
 

3 

Bater claras em neve 
 

117 

Ir até oFogão 
 

2 

Pré aquecer o forno 
 

21 

Voltar à bancada 
 

2 

Limpar massa do batedor da batedeira 
 

31 

Limpar sujeira na bancada 
 

30 

Misturar massa com claras em neve 
 

200 

Lavar bacia das claras 
 

33 

Organização Bancada 
 

10 

Ir até a Mesa 
 

3 

Pegar 2 formas de bolo 
 

2 

Levar formas à Bancada 
 

3 

Despejar massa nas 1a forma 
 

37 

Lavar mãos 
 

10 

Despejar massa na 2a forma 
 

110 
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Organização Bancada 
 

15 

Ir à Mesa 
 

3 

Pegar mais 2 formas 
 

1 

Levar formas à Bancada 
 

28 

Organização Bancada 
 

3 

Despejar massa na 3a e na 4a forma 
 

189 

Balancear massas entre as formas 
 

195 

Ir ao fogão 
 

1 

Verificar se está ligado o forno 
 

4 

Voltar à Bancada 
 

1 

Levar 2 formas ao fogão 
 

4 

Colocar formas no forno 
 

9 

Voltar à Bancada 
 

2 

Lavar parte da louça acumulada 
 

25 

Limpar chão 
 

30 

Organização Bancada 
 

10 

Ir ao Fogão 
 

1 

Pegar leiteira 
 

1 

Transportar leiteira até a Bancada 
 

1 

Encher leiteira com água 
 

12 

Levar leiteira ao fogão 
 

2 
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Acender fogão 
 

4 

Voltar à Bancada 
 

2 

Lavar mais louça 
 

50 

Secar bacia, coador e batedores 
 

59 

Levar coador e batedores para a Mesa 
 

6 

Voltar à Bancada 
 

4 

Secar bacia 
 

27 

Levar bacia até a mesa 
 

3 

Voltar à Bancada 
 

3 

Secar lâmina do processador 
 

8 

Levar lâmina à mesa 
 

2 

Voltar à Bancada 
 

3 

Secar pote 
 

14 

Lavar e secar xícara 
 

58 

Pegar, medir e colocar chocolate em pó no pote 
 

30 

Limpar Bancada 
 

10 

Guardar chocolate em pó no Armário 1 
 

13 

Ir à Mesa 
 

2 

Pegar bacia 
 

1 

Levar bacia à Mancada 
 

3 

Pegar, medir e colocar farinha na bacia 
 

34 

Guardar farinha de trigo no Armário 1 
 

16 
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Organização Bancada 
 

15 

Ir até o Fogão 
 

1 

Apagar o fogo 
 

8 

Levar leiteira à Bancada 
 

2 

Despejar água fervendo na cuia e no batedor da batedeira, 
lavá-los e secá-los  

142 

Organização Bancada 
 

15 

Pegar, medir e colocar açúcar na cuia 
 

40 

Organização Bancada 
 

5 

Medir e colocar margarina na cuia 
 

111 

Lavar mãos 
 

13 

Setup batedeira 
 

28 

Organização Bancada 
 

18 

Ligar batedeira e aumentar velocidade aos poucos 
 

8 

Guardar açúcar no Armário 1 
 

16 

Aumentar velocidade da batedeira 
 

2 

Levar uma forma de bolo à Mesa 
 

5 

Organização Bancada 
 

6 

Levar bacia à Bancada 
 

5 

Ir à mesa 
 

2 

Pegar ovos 
 

1 

Levar ovos à Bancada 
 

3 

Parar batedeira 
 

13 
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Raspar lateral da cuia para misturar massa 
 

18 

Religar batedeira e ir aumentando velocidade aos poucos 
 

10 

Esperar a massa bater 
 

48 

Separar clara da gema e jogar gema na batedeira 
 

81 

Lavar e secar mãos 
 

24 

Levar bacia com clara até a mesa 
 

3 

Ir à Bancada 
 

11 

Levar palito ao Fogão 
 

9 

Furar massas para ver se já estão assadas 
 

17 

Organização Mesa 
 

10 

Levar forma já assada (a de cima) para a Mesa 
 

6 

Voltar à Bancada 
 

3 

Parar batedeira 
 

12 

Raspar lateral da cuia para misturar massa 
 

41 

Religar batedeira e ir aumentando velocidade aos poucos 
 

37 

Parar batedeira 
 

6 

Despejar chocolate em pó na batedeira 
 

11 

Religar batedeira e ir aumentando velocidade aos poucos 
 

7 

Esperar a massa bater 
 

39 

Parar batedeira 
 

5 

Ir ao Fogão 
 

3 

Furar massa para ver se já está assada 
 

8 
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Levar forma recém assada para a Mesa 
 

8 

Voltar à Bancada 
 

9 

Religar batedeira 
 

6 

Esperar massa bater um pouco 
 

20 

Parar batedeira 
 

6 

Colocar mais chocolate em pó e guardá-lo depois no 
Armário 1  

44 

Religar batedeira e ir aumentando velocidade aos poucos 
 

14 

Parar batedeira 
 

5 

Raspar lateral da cuia para misturar massa 
 

15 

Colocar parte da farinha 
 

15 

Religar batedeira e ir aumentando velocidade aos poucos 
 

20 

Esperar massa bater um pouco 
 

25 

Parar batedeira 
 

4 

Medir leite e colocar na batedeira 
 

57 

Religar batedeira e ir aumentando velocidade aos poucos 
 

6 

Esperar massa bater um pouco 
 

19 

Parar batedeira 
 

3 

Colocar mais parte da farinha 
 

7 

Religar batedeira e ir aumentando velocidade aos poucos 
 

11 

Levar formas ao Fogão 
 

4 

Colocar as outras 2 formas no forno 
 

8 

Ir à Bancada 
 

2 
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Parar batedeira 
 

4 

Botar o restante da farinha 
 

12 

Religar batedeira e ir aumentando velocidade aos poucos 
 

8 

Esperar a massa bater um pouco 
 

46 

Parar batedeira 
 

6 

Raspar lateral da cuia para misturar massa 
 

30 

Religar a batedeira e ir aumentando velocidade aos poucos 
 

28 

Parar batedeira 
 

5 

Organização Bancada 
 

30 

Ir à mesa 
 

3 

Pegar batedores da batedeira de mão 
 

1 

Levar batedores à Bancada 
 

4 

Setup batedeira de mão 
 

24 

Ir à Mesa 
 

2 

Pegar bacia com claras 
 

1 

Levar bacia com claras à Bancada 
 

2 

Bater claras em neve 
 

159 

Limpar massa do batedor da batedeira 
 

105 

Misturar massa com claras em neve 
 

77 

Organização Bancada 
 

5 

Ir à Mesa 
 

2 
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Pegar formas do bolo 
 

2 

Levar formas à Bancada 
 

2 

Despejar massa nas formas 
 

187 

Balancear massas entre as formas 
 

143 

Lavar e secar mãos 
 

22 

Organização Bancada 
 

5 

Ir ao Fogão 
 

3 

Furar massas para ver se já estão assadas 
 

13 

Voltar à Bancada 
 

2 

Lavar e secar mãos 
 

16 

Transportar formas com massas não assadas para a Mesa 
 

9 

Voltar à Bancada 
 

7 

Lavar parte da louça acumulada 
 

22 

Organização Bancada 
 

23 

Ir até o Fogão 
 

1 

Pegar leiteira 
 

1 

Levar leiteira à Bancada 
 

1 

Encher leiteira com água 
 

13 

Levar leiteira ao Fogão 
 

4 

Acender fogo 
 

6 

Organizar Fogão 
 

30 
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Voltar à Bancada 
 

4 

Lavar parte da louça acumulada 
 

56 

Ir ao Fogão 
 

2 

Furar massas para ver se já estão assadas 
 

15 

Voltar à Bancada 
 

3 

Organização Bancada 
 

15 

Ir à Geladeira 
 

3 

Pegar creme de leite 
 

3 

Levar creme de leite ao Fogão 
 

2 

Colocar creme de leite na panela de brigadeiro 
 

10 

Ir à Geladeira 
 

3 

Guardar creme de leite 
 

2 

Pegar leite condensado 
 

7 

Levar leite condensado à Bancada 
 

5 

Organização Bancada 
 

5 

Lavar colher e secar 
 

14 

Levar colher e leite condensado ao Fogão 
 

1 

Raspar caixa do leite condensado e por na panela 
 

58 

Acender fogo 
 

3 

Mexer brigadeiro 
 

154 

Ir à Mesa 
 

2 

Levar formas não assadas à Bancada 
 

6 



100 

 

 

 

Ir ao Fogão 
 

1 

Continuar mexendo brigadeiro 
 

82 

Apagar fogo 
 

1 

Furar massas para ver se já estão assadas 
 

10 

Desligar forno 
 

1 

Levar massa assada para a Mesa e voltar 
 

5 

Religar forno 
 

2 

Acender fogo 
 

3 

Continuar mexendo brigadeiro 
 

32 

Apagar fogo 
 

2 

Levar leiteira à Bancada 
 

2 

Despejar agua fervendo na cuia 
 

12 

Voltar ao Fogão 
 

3 

Acender fogo 
 

2 

Continuar mexendo brigadeiro 
 

390 

Ir à Bancada e transportar formas para o Fogão 
 

12 

Colocar as 4 formas no forno 
 

7 

Continuar mexendo brigadeiro 
 

504 

Desligar fogo 
 

1 

Ir à Bancada 
 

2 

Lavar e secar mãos 
 

8 
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Pegar pote e colocar na Bancada 
 

14 

Ir ao Fogão 
 

3 

Levar panela à Bancada 
 

2 

Colocar brigadeiro dentro do pote 
 

59 

Levar pote à Mesa 
 

16 

Levar tampa da batedeira de mão à Bancada 
 

7 

Lavar ferramentas 
 

428 

Pegar leite em pó e creme de leite no Armário 1 
 

14 

Ir até a Mesa 
 

2 

Levar formas para Bancada 
 

19 

Tirar massas de bolo das formas 
 

36 

Levar massas de bolo para a Mesa 
 

19 

Levar coador para a Bancada 
 

9 

Lavar parte das formas 
 

47 

Ir ao Fogão 
 

5 

Furar massas para ver se já estão assadas 
 

25 

Voltar à Bancada 
 

6 

Continuar lavando formas 
 

195 

Encaixar cuia e batedor na batedeira 
 

41 

Pegar o palito 
 

14 

Ir ao Fogão 
 

1 
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Furar massas para ver se já estão assadas 
 

5 

Levar massas de bolo para a Mesa 
 

24 

Varrer chão 
 

24 

Voltar à Bancada 
 

3 

Terminar de lavar formas 
 

119 

Ir até o Armário 2 
 

2 

Pegar leites condensados 
 

30 

Levar leites condensados à Bancada 
 

5 

Abrir leite condensados 
 

11 

Botar leites condensados na panela de brigadeiro 
 

108 

Abrir creme de leite 
 

7 

Colocar creme de leite na panela de brigadeiro 
 

93 

Colocar leite em pó na panela de brigadeiro 
 

25 

Levar panela ao Fogão 
 

3 

Acender fogo 
 

4 

Mexer brigadeiro 
 

938 

Apagar fogo 
 

2 

Levar panela para a Bancada 
 

4 

Pegar pote e colocar na Bancada 
 

14 

Colocar brigadeiro dentro do pote 
 

74 

Levar brigadeiro à Mesa 
 

5 
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Transportar formas com massas pequenas para a Bancada 
 

18 

Tirar massas de bolo das formas 
 

35 

Levar massas de bolo para a Mesa 
 

17 

Ir à Bancada 
 

4 

Levar tesoura para a Mesa 
 

6 

Ir à Cesta 
 

2 

Pegar plástico filme 
 

4 

Levar plástico filme à Mesa 
 

2 

Embalar as massas de bolo 
 

434 

Transporte das massas de bolo pra Geladeira e volta pra 
Mesa  

15 

Guardar massas de bolo na Geladeira 
 

58 

Ir à Bancada 
 

5 

Pegar pote com brigadeiro 
 

2 

Levar pote à Mesa 
 

4 

Levar potes à Geladeira 
 

7 

Guardar potes de brigadeiro na Geladeira 
 

8 

Ir à Bancada 
 

5 

Pegar açúcar 
 

5 

Medir açúcar 
 

20 

Levar açúcar ao Fogão 
 

1 

Colocar açúcar na leiteira 
 

2 

Voltar à bancada 
 

2 
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Pegar água 
 

6 

Levar água ao Fogão 
 

6 

Colocar água na leiteira 
 

2 

Acender fogo 
 

2 

Balançar leiteira para misturar água e açúcar 
 

10 

Voltar à Bancada 
 

2 

Lavar mãos 
 

10 

Guardar açúcar no Armário 1 
 

11 

Ir ao Quarto 
 

14 

Pegar tábua do bolo 
 

18 

Levar tábua do bolo para a Mesa 
 

17 

Tirar tábua do saco plástico 
 

25 

Ir ao Armário 2 
 

2 

Pegar banquinho do bolo 
 

15 

Levar banquinho à Mesa 
 

2 

Ir ao Fogão 
 

2 

Esperar calda ficar pronta 
 

68 

Apagar o fogo 
 

2 

Levar leiteira para a Bancada 
 

2 

Esperar calda esfriar 
 

95 

Pegar pote 
 

4 

Colocar calda num pote 
 

8 
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Colocar calda para esfriar 
 

25 

Esperar calda esfriar 
 

150 

Levar calda e colher para a Mesa 
 

9 

Ir à Geladeira 
 

8 

Pegar massas de bolo e potes com brigadeiros 
 

13 

Levar massas e brigadeiros à mesa 
 

12 

Começar a montar 1o andar do bolo 
 

253 

Ir à Bancada 
 

3 

Lavar mãos 
 

14 

Voltar à Mesa 
 

3 

Levar papel manteiga à Bancada 
 

3 

Jogar papel manteiga na Lixeira 1 
 

2 

Organização Bancada e pegar colher 
 

17 

Levar colher à Mesa 
 

3 

Terminar de montar 1o andar do bolo 
 

510 

Levar banquinho à Bancada 
 

3 

Lavar e secar banquinho 
 

67 

Levar banquinho à Cesta 
 

6 

Higienizar banquinho com álcool e secar 
 

45 

Levar banquinho à Mesa 
 

2 

Montar 2o andar do bolo 
 

527 
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Levar potes de brigadeiro à Bancada 
 

7 

Lavar potes, colher e leiteira 
 

124 

Ir ao Armário 4 
 

4 

Pegar pasta americana e pasta de flores 
 

16 

Levar pastas à Mesa 
 

5 

Ir ao Armário 2 
 

2 

Pegar boleadores, estecas, espuma e cortadores no 
Armário 2  

48 

Levar ferramentas à Mesa 
 

7 

Fazer flores de açúcar 
 

5241 

Levar ferramentas à Bancada 
 

11 

Lavar e secar ferramentas 
 

147 

Levar ferramentas ao Armário 2 
 

14 

Guardar ferramentas 
 

36 

Ir à Mesa 
 

2 

Levar pastas ao Armário 4 
 

2 

Guardar pastas 
 

13 

Ir à Geladeira 
 

5 

Pegar frutas 
 

8 

Levar frutas à Mesa 
 

2 

Levar morangos à Bancada 
 

6 

Lavar e secar morangos 
 

202 

Levar morangos e faca à Mesa 
 

7 
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Decorar bolo 
 

773 

Levar faca e lixo das frutas à Bancada 
 

8 

Jogar lixo das frutas na Lixeira 1 
 

6 

Pegar açúcar 
 

5 

Levar açúcar à Mesa 
 

3 

Colocar açúcar no bolo 
 

17 

Levar bolo à Geladeira 
 

7 

Guardar bolo na Geladeira 
 

17 

Ir à Mesa 
 

2 

Levar açúcar à Bancada 
 

3 

Guardar açúcar no Armário 1 
 

7 

 

6.2. Fluxo proposto 

Atividade Tipo 

Pegar formas do bolo 
 

Transportar formas até a Mesa 
 

Ir à Cesta 
 

Pegar papel manteiga 
 

Transportar papel manteiga para a Mesa 
 

Ir à bancada 
 

Pegar tesoura 
 

Levar tesoura à Mesa 
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Ir à Estante 
 

Pegar lápis 
 

Levar lápis à Mesa 
 

Desenhar uma forma de cada no papel manteiga 
 

Dobrar quatro vezes o papel e cortá-lo 
 

Colocar papéis nas formas 
 

Levar papel manteiga de volta para a Cesta 
 

Guardar papel manteiga 
 

Jogar rebarba do papel manteiga na Lixeira 2 
 

Levar lápis à Estante 
 

Guardar lápis 
 

Pegar margarina na Geladeira 
 

Levar margarina à mesa 
 

Pegar ovos e tesoura 
 

Levar margarina, tesoura e ovos para a Bancada 
 

Pegar chocolate em pó, açúcar, leite em pó e farinha de trigo no 
Armário 1  

Soltar cuia da batedeira 
 

Medir açúcar e despejar na cuia 
 

Medir margarina e despejar na cuia 
 

Medir farinha de trigo e colocar na cuia 
 

Medir chocolate em pó e colocar na cuia 
 

Medir leite e colocar na cuia 
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Pegar bacia, batedeira de mão e separador de gema no Armário 3 
 

Despejar ovos na bacia, separar gemas e colocá-las na cuia 
 

Setup batedeira 
 

Ligar batedeira em baixa velocidade 
 

Limpar Bancada, lavar e secar mãos 
 

Pegar panela do brigadeiro no Armário 3 
 

Guardar chocolate em pó e farinha de trigo no Armário 1 
 

Pegar leites condensados e creme de leite no Armário 1 
 

Colocar leite condensado na panela 
 

Colocar creme de leite na panela 
 

Colocar leite em pó na panela 
 

Aumentar velocidade da batedeira 
 

Levar panela ao Fogão e voltar à Bancada 
 

Setup batedeira de mão 
 

Bater claras em neve 
 

Ir ao Fogão 
 

Acender fogo e mexer brigadeiro 
 

Apagar fogo e acender forno para pré aquecimento 
 

Levar leiteira e panela de brigadeiro à Bancada 
 

Encher leiteira com água 
 

Levar leiteira ao Fogão 
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Acender fogo e deixar água esquentando 
 

Ir à Bancada 
 

Pegar pote no Armário 3 
 

Despejar brigadeiro no pote e tampá-lo 
 

Levar pote à mesa e voltar à bancada 
 

Parar batedeira e remover a cuia 
 

Despejar e misturar claras em neve à massa 
 

Levar cuia com massa para a Mesa 
 

Despejar massa nas formas 
 

Transportar 2 das 4 formas maiores para o Fogão 
 

Colocar formas no forno e apagar o fogo da leiteira 
 

Levar leiteira à Bancada 
 

Ir à Mesa e levar cuia à Bancada 
 

Despejar água fervendo na cuia e nos instrumentos que estão com 
gordura  

Lavar panela de brigadeiro, cuia e ferramentas 
 

Secar panela de brigadeiro 
 

Ir ao Armário 2 
 

Pegar processador 
 

Levar processador à Bancada 
 

Setup processador 
 

Medir nozes e colocá-la no processamento 
 



111 

 

 

 

Ligar processador 
 

Esperar processamento das nozes 
 

Setup liquidificador 
 

Despejar nozes na panela 
 

Colocar leite condensado na panela 
 

Colocar creme de leite na panela 
 

Levar panela ao Fogão 
 

Retirar formas com massas assadas do forno 
 

Levar formas para a Mesa 
 

Levar as 2 formas restantes para o Fogão 
 

Colocar formas no forno 
 

Acender fogo e mexer brigadeiro 
 

Apagar fogo 
 

Levar panela à Bancada 
 

Pegar pote no Armário 3 
 

Colocar brigadeiro no pote e tampá-lo 
 

Levar pote, colher e tesoura à Mesa e ir ao Fogão 
 

Retirar formas com massas assadas do forno 
 

Levar formas para a Mesa 
 

Levar 4 formas pequenas ao Fogão 
 

Colocar formas no forno 
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Voltar à Mesa 
 

Retirar massas das formas 
 

Levar formas para a Bancada 
 

Lavar formas, ferramentas, processador e panela de brigadeiro 
 

Misturar água e açúcar na leiteira 
 

Guardar leite em pó e açúcar no Armário 1 
 

Levar leiteira ao Fogão 
 

Acender fogo 
 

Retirar formas com massas assadas do forno e apagar forno 
 

Levar formas para a Mesa 
 

Ir à Geladeira 
 

Pegar vassoura 
 

Varrer chão 
 

Pegar plástico filme na Cesta 
 

Levar plástico filme à Mesa 
 

Embalar massas grandes 
 

Ir ao Fogão 
 

Apagar fogo da leiteira 
 

Levar leiteira à Mesa 
 

Transportar massas embaladas para a Geladeira 
 

Guardar massas na Geladeira 
 

Ir à Mesa 
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Retirar massas das formas 
 

Levar formas e papel manteiga usado para a Bancada 
 

Jogar papel manteiga usado na Lixeira 1 
 

Lavar formas 
 

Ir à Mesa 
 

Embalar massas pequenas 
 

Transportar massas embaladas para a Geladeira 
 

Guardar massas na Geladeira 
 

Pegar massas na Geladeira 
 

Transportar massas à Mesa 
 

Ir ao closet do Quarto 
 

Pegar tábua e banco 
 

Transportar tábua e banco à Mesa 
 

Montar parte maior e menor dos bolos separadamente 
 

Jogar plástico filme usado na Lixeira 2 
 

Raspar brigadeiro restante de um dos potes e colocar no outro 
 

Transportar pote de brigadeiro vazio e colher à Bancada 
 

Lavar pote e mãos 
 

Ir à Mesa 
 

Transportar bolos para a Geladeira 
 

Guardar bolos na Geladeira 
 

Pegar bolos na Geladeira 
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Levar bolos para a Mesa 
 

Ir à Geladeira 
 

Pegar frutas da decoração 
 

Levar frutas à Mesa 
 

Levar frutas que devem ser lavadas à Bancada 
 

Lavar frutas 
 

Pegar açúcar no Armário 1 
 

Levar frutas, faca e açúcar à Mesa 
 

Juntar primeiro e segundo andares do bolo 
 

Decorar bolo 
 

Levar restos de fruta, faca, pote de brigadeiro e açúcar à Bancada 
 

Jogar restos de fruta fora 
 

Lavar faca e pote 
 

Guardar açúcar no Armário 1 
 

 


