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"Algo só é impossível até que

alguém duvide e acabe provando

o contrário."

Albert Einstein
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RESUMO

Neste estudo aplica-se teoria de filas para analisar o processo de regularização e os possíveis

impactos causados pela CSN Cimentos no setor de regularização de documentos fiscais da

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Para fazer essa análise será utilizada uma projeção

fornecida pela CSN, localizada em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Mostra-se um interesse

particular em modelar o tempo médio de espera em fila, aqui entendido como uma

componente importante do nível de serviço ao consumidor, em função da capacidade do

sistema. O objetivo é determinar o número ótimo de funcionários que possa suprir o

aumento do volume de doculnentos com a entrada em funcionamento de mais essa fábrica e,

ainda, contribuir para o aperfeiçoamento do processo de regularização de documentos

fiscais.

Palavras chave: Teoria de Filas, Pesquisa Operacional, Otimização de Processos.
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BSTRACT

In this study apply Queuing Theory to analyze the process of settlement and the possible

impacts caused by CSN Cimentos in the sector for the settlement of the tax documents of

Companhia Siderurgica Nacional (CSN). To do this, it will be used a projection provided by

CSN, located in Volta Redonda, Rio de Janeiro. Can be seen a particular interest in modeling

the average waiting time in lines, and understanding as an important component of the

customer service in the capacity of the system. The purpose is to determine the optimal

number of employees who can supply the increased volume of documents with the operation

of this factory, and also contribute to improving the process of settlement of tax documents.

Keywords: Theory of Queues, Operations Research, Optimization Processo
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1 INTRODUÇÃO

Filas existem em todo lugar do mundo. Mas nos países emergentes e de maior
,

população é onde o problema é crítico. Países como Brasil, China, India, são alguns desses
,

países que mais oferecem oportunidades de negócios e consequentemente de filas (JUNIOR,

2006).

Muitas pessoas já tiveram alguma experiência com filas, afinal na maioria das vezes

não tem como evitá-las. Elas fazem parte da vida cotidiana, pois estão presentes em grande

parte das nossas tarefas diárias, como por exemplo: pagar contas, ir ao posto de gasolina, ir

ao supermercado ou em outras diversas situações. Tendo em vista a experiência em filas,

sabe-se que elas não são agradáveis e por isso o ideal é que ao chegar ao local onde é

prestado o serviço, deve-se ser imediatamente atendido. Quando a espera é longa, os clientes

tendem a ficar irritados e até mesmo a desistir de esperar para ser atendido e ir embora,

correndo o risco dessa pessoa não querer voltar mais nesse local onde o atendimento é

demorado. Chega-se até a pensar em uma das Leis de Murphy: "a fila que anda é a outra,

mas não adianta trocar de fila, pois a fila que anda é a outra".

O grande problema das filas se tratando do ramo de empresas que prestam serviços,

sua ocorrência pode causar insatisfação para o cliente que, por conseguinte pode acabar

retomando em forma de prejuízo para o fornecedor do serviço. Em contrapartida as filas em

linhas de produção são causadas pelo gasto maior de tempo do ciclo que não agrega valor ao

produto. Com isso, o gerenciamento dos sistemas de processamento de fluxo, de sua

capacidade e das filas que eventualmente são formadas é uma parte essencial para a

determinação do nível de serviço que a unidade estudada oferece (CORREA, 2004 apud

OLIVEIRA, 2006, pág.21).

Monks (1987) apud Duarte, Pinto e Lemes (2009, pág.45) diz que a teoria das filas é

a abordagem quantitativa à análise de sistemas que inclui linhas de espera, ou as chamadas

filas. A linha de espera pode se formar, mesmo quando o sistema tiver capacidade suficiente,

em média, para suprir a demanda. Isto se deve ao fato de o tempo de chegada e os tempos de

serviço para os clientes são aleatórios e variáveis.
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Segundo Fogliatti e Mattos (2007), um sistema de filas é fonnado fisicamente pelos

1ientes, por canais ou postos de atendimento e por um local destinado para espera para ser

tendido. Esse processo se caracteriza pela chegada dos clientes (pessoas, veículos,

·nformações, documentos, etc.) a um canal de atendimento que pode ser fonnado por uma

u mais unidades de atendimento.

No caso em estudo deste trabalho, a coordenação da operação acontece no setor de

egularização de Documentos Fiscais da Companhia Siderúrgica Nacional.

.1 Problema da pesquisa

ocorrência de um aumento no volume de documentos fiscais, causado pela incorporação

da CSN Cimentos, implicará em alguma alteração na composição da equipe de funcionários

o setor de regularização de documentos fiscais?

1.2 Objetivo Geral

Esse trabalho visa aplicar a Teoria das Filas a fim de se chegar a um nível de serviço

atisfatório para o processo de regularização de documentos fiscais da CSN e prevenir o

setor de regularização de documentos fiscais dos possíveis impactos no nível de atendimento

que poderá ser causado pelo aumento de documentos fiscais com a incorporação da CSN

Cimentos.

1.3 Objetivos Específicos

1) Revisar os principais aspectos teóricos do método da Teoria das Filas e a notação

que deve ser utilizada;

2) Apresentar os tipos de documentos que existem no setor estudado, ou seja, notas

fiscais e conhecimentos de transporte.

3) Descrever o setor de regularização de documentos fiscais e seus fluxos e logo após

realizar um Estudo de Caso para verificar se o quadro de funcionários será

satisfatório com a incorporação de mais uma empresa, CSN Cimentos.
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4) Evidenciar elementos que contribuam para otimizar o processo de regularização de

documentos fiscais de uma empresa do ramo siderúrgico, CSN, buscando melhor

aproveitamento dos recursos disponíveis (equipamentos, pessoas e outros),

diminuindo o tempo e melhorando a qualidade do serviço.

5) Tentar fazer com que o setor se previna do possível impacto da CSN Cimentos

atingir expressivo nível de produção, fato que certamente aumentará o volume de

documentos.

• Suposição

Supõe-se que a incorporação da CSN Cimentos aumentará o número de chegada dos

ocumentos fiscais no setor, o que poderá resultar na necessidade de aumento do número de

endentes do setor de Regularização de Documentos Fiscais da CSN.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Teoria das Filas

A palavra fila pode ser utilizada para as situações em que pessoas ou objetos

aguardam para ser respectivamente atendidos ou processados. Porém, segundo Moreira

2007, pág.298), "a fila não se forma tão somente por um problema de capacidade de

atendimento, mas também devido à variabilidade tanto no intervalo entre chegadas dos

clientes como no tempo de atendimento desses clientes".

Moreira (2007, pág.302) afirma que: "A Teoria das Filas é um conjunto de conceitos

e de modelos matemáticos utilizados para analisar as filas." Existem diferentes tipos de filas,

que são definidos por meio de algumas hipóteses que podem ser feitas sobre a realidade.

Segundo Costa (2000), "A Teoria das Filas tenta através de análises matemáticas

detalhadas encontrar um ponto de equilíbrio que satisfaça o cliente e seja viável

economicamente para o provedor do serviço" .

O exemplo tradicional de fila para Shamblin (1989; apud SILVA, 2006, pág.703),

compõe-se de dois elementos, como mostra a figura 1. Os clientes que chegam ao sistema de

fila esperam em linha até serem atendido, ou se o sistema estiver vazio, o recém chegado

poderá ser atendido imediatamente. Uma vez completado o atendimento, o cliente deixa o

sistema.

SISTEI\1A

Taxa: de
cl1e:gati,1

FIL.l\
.rJM1lll'---"""",.·A""---- , CANAL

{I•• ., @• • • 00----.,

T:axa de
~ Jsa.lc.:a

Figura 1: Elementos principais de um sistema de fila de espera
Fonte: Shamblin (1989; apud SILVA, 2006, pág.703).
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2.1.1 Aspectos Históricos

A abordagem matemática das filas se iniciou no princípio do século XX, mais

precisamente em 1908, em Copenhaguen na Dinamarca, com Agner Krarup Erlang,

considerado o pai da Teoria das Filas, enquanto trabalhava em uma companhia telefônica

estudando o problema de redimensionamento de centrais telefônicas. A partir da segunda

guerra mundial a teoria foi aplicada em outros problemas, porém não se adéqua a alguns

casos por causa de complexidades matemáticas (PRADO, 2006).

2.1.2 Características de uma Fila

Segundo Prado (2006), antes de se observar uma fila em funcionalnento, deve-se

conceituar melhor as seis características básicas que são:

2.1.2.1 Processo de Chegada dos Clientes

O processo de chegada dos clientes pode acontecer de duas maneiras: determinístico

ou estocástico. O processo de chegada determinístico é aquele onde são conhecidos o

número de entradas e o tempo que elas acontecem. Já o processo de chegada estocástico se

desenvolve no tempo e no espaço por uma distribuição de probabilidade. Para distribuição, é

preciso conhecer o número médio de usuários que chegam ao sistema por unidade de tempo.

A expressão do cliente ao entrar no sistema é um fator relevante, pois o cliente pode

querer esperar sem se importar com o tamanho da fila ou pode não querer esperar

independente do tamanho da mesma. Um cliente pode também entrar na fila, e perder a

paciência e ir embora. Existem sistemas que possuem duas ou mais linhas de atendentes,

sendo assim os clientes ainda podem optar por mudar fila.

2.1.2.2 Processo de Atendimento

O processo de atendimento pode depender do número de clientes esperando pelo

serviço. Um atendente pode trabalhar mais rápido se a fila estiver aumentando, ou, mais

devagar.
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2.1.2.3 Canais ou Postos de Serviço/Atendimento

Os canais ou postos de serviço são os locais onde os clientes são atendidos. Esses

canais podem ser finitos ou infinitos, contendo uma ou mais estações de serviços paralelas

que podem atender aos clientes simultaneamente.

2.1.2.4 Capacidade do Sistema

A capacidade do sistema pode ser finita ou infinita. Quando são finitas, o sistema

possui uma limitação física da quantidade de clientes e atendentes de modo que, ao atingir a

quantidade máxima, nenhum novo cliente poderá entrar no sistema até o instante do

próximo atendimento de um cliente e a conseqüente diminuição do tamanho da fila.

2.1.2.5 Disciplina de Atendimento

A disciplina de atendimento se refere a ordem pela qual os clientes são escolhidos

para serem atendidos após uma fila ser formada. As disciplinas mais utilizadas são:

~ FIFO (First in - First out): o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido, ou seja, o

atendimento acontece por ordem de chegada. O mais comum a ser adotado.

~ LIFO (Last in - First out): o primeiro cliente a ser atendido é o último a ter chegado.

Geralmente é utilizado em sistemas de controle de estoque.

~ PRI ( priority service): o atendimento do cliente segue uma ou mais prioridades

preestabelecidas pelo gerente.

~ SIRO (service in random arder): o atendimento dos clientes segue uma ordem

aleatória.

2.1.2.6 Estágios de Serviço

Um sistema de filas pode ter um único estágio de serviço ou pode ter vários estágios,

sendo chamado de um sistema de multi-estágio.
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,,"-.2 Notação

.•.2.1 Notação Kendall

A notação Kendall é utilizada para que sejam descritos os modelos de filas. Para isso é

cessário que se conheça os seis componentes - processo de Chegada dos clientes, processo

e atendimento, canais ou postos de serviço/atendimento, capacidade do sistema, disciplina

atendimento e estágios de serviço - para especificar um sistema de filas. Esta notação foi

oposta por David Kendall em 1953, levando assim o nome do autor (DIAS E SANCHES,

_ 08)

Segundo Fogliatti e Mattos (2007) esta notação demonstra a distribuição dos tempos

ntre chegadas e atendimentos de diferentes clientes, dos postos de atendimentos, o número

e servidores e sua capacidade de atendimento. Os autores afinnam que com a utilização da

Teoria das Filas é possível medir a eficiência por meio da análise de suas características,

ilizando de medições que levam em conta o desempenho e a operacionalidade. Essas

aracterísticas podem variar com o passar do tempo, tomando fonna de variáveis aleatórias.

19umas dessas medidas que podem ter esta característica são: número médio de usuários na

lIa e no sistema, tempo médio de espera de um usuário qualquer na fila e tempo médio de

ermanência de um usuário qualquer no sistema.

Para Dias e Sanches (2008), esta notação é constituída da seguinte seqüência:

l/W/X/y/nlz.

Onde:

,;" v - indica o modelo de chegada, alguns valores de v mais comuns são M(denota

distribuição exponencial equivalente), G(distribuição geral), D(representa um tempo fixo

eterminístico );

.../ w - denota o modelo do serviço, os valores são os mesmos de v;

x - significa o número de atendentes disponíveis;

y - representa a capacidade do sistema, é omitido quando for infinito;

n - representa o tamanho da população, também omitido quando for infinito;

z - designa a disciplina da fila, quando for modelo FIFO, é omitido.
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....2.2 O Modelo M/M/C

Segundo Dias e Sanches (2008) a notação condensada A/B/c é bastante utilizada e

arte do princípio que não há limite para o tamanho da fila, sendo população infinita e a

isciplina de fila do tipo FIFO. Quando a fila se trata de uma distribuição exponencial

egativa ou de Poisson, usa-se M. (Markoviana). Processos markovianos são processos

eatórios independentes do tempo onde o valor da variável aleatória no instante zero

etermina (estatisticamente) o valor da variável no instante 1, que por sua vez determina-o

. o instante 2, e assim em diante.

Para esses mesmos autores, o modelo M/M/C, utiliza como base uma população

. ,finita, sendo um modelo baseado em uma única fila e diversos servidores, considerando

anto a chegada como o atendimento como Markovianas. Este modelo parte do suposto que

I capacidade de atendimento de cada um dos atendentes é a mesma .

....2.3 Lei de Little

Segundo Rós e Ramos (2008), para que seja efetuado o cálculo do número médio de

suários no sistema (taxa de chegada x tempo médio de resposta) é utilizada a lei de Little,

ue foi demonstrada pela primeira vez por Little (1961). Esta lei afirma que, para um

rlistema de filas estável, aplica-se sempre o número de chegadas igual ao número de saídas, o

que recebe o nome de sistema em equilíbrio .

..•.2.4 Variáveis do Modelo

Para Rós e Ramos (2008) as principais variáveis são:

Variáveis referentes ao sistema

W == tempo médio de permanência no sistema

L == número médio de transações ou clientes no sistema
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Variáveis referentes ao processo de chegada

À == taxa média de chagada ou ritmo médio de chegada

IC == intervalo médio entre chegadas. Por definição IC == 1/À

Variáveis referentes à fila

Wq == tempo médio de permanência na fila

Lq == número médio de clientes na fila

Variáveis referentes ao processo de atendimento ou de serviço

Ws == tempo médio de atendimento ou de serviço

c == capacidade de atendimento ou quantidade de servidores (atendentes)

Ls == número médio de transações ou clientes que estão sendo atendidos

J.l == taxa média de atendimento ou ritmo médio de atendimento de cada servidor

tendente). Por definição Ws == 1/f-L

_.2.5 Equações do Modelo

Para o cálculo podemos usar as seguintes fórmulas:

Número médio no sistema de filas (razão de chegada x tempo médio no sistema):

== Àx W

../ Número médio na fila de espera == razão de chegada x tempo médio na fila:

q==ÀxWq

Número médio de clientes em atendimento ==razão de chegada x tempo médio de

endimento: Ls == À x Ws



Para Rós e Ramos (2008) as principais equações são:

Fator de utilização ou de ocupação do servidor:

Â
p==

C.f.1

Tempo médio de atendimento ou de serviço no servidor:
p 1Ws ==- Ws ==-
A f.1

Número Médio de Clientes no Sistema:

L == p
1-p

L= À
f.1-A

23

Wq=Lq
A

Número Médio de Clientes na Fila:
2

Lq= P
1-p

,.12
Lq==---

f.1(fl - A)

Tempo Médio de Permanência na Fila por Cliente:
rÃ7 p.ts W Ârr q == q ==

1- P f.1(f.1- Â)

Tempo Médio de Permanência no Sistema por Cliente:
-

W = ts W = 1
1-p fl-A

o) Outras fórmulas

Ls == p W==Wq+Ws

L Lq
-==-+Ws
A Â

W=L
Â

L ==Lq+ p

) Fórmulas de Little
Lq == Â.Wq L ==Â.W
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Nome I Fórmula
I

I Intervalo Entre Chegadas
II

IC ==li Iv
I

Tempo do Atendimento I Ws ==li J.l
I

Taxa de Utilização dos Atendentes p ==IvIc . J.l

Intensidade de Tráfego i==IvI J.l ==Ws I IC

Relações entre Fila, Sistema e Atendimento L ==Lq + Ls

Ls ==IvI J.l

L ==Lq + IvI J.l ==Lq + WslI C

W==Wq+Ws

Ls ==r ==IvIMJ.l

Fórmulas de Little Lq==lvxWq

L==lvxW

Tabela 1: Resumo das fórmulas

Fonte: Rós e Ramos 2008

2.3 Documentos Fiscais

2.3.1 Notas Fiscais

Segundo o PROCON (2009), a nota fiscal é um tipo de documento fiscal que tem a

função de provar que uma pessoa, fisica ou jurídica, comprou algum produto ou fez uso de

algum serviço. Este documento é um comprovante de que houve uma transação, assim, ele

ser de garantia para todos os consumidores.

O órgão ainda afirma que a nota fiscal é um documento obrigatório nas vendas feitas

por empresas e que deve estar sempre junto ao produto durante o seu transporte no território

brasileiro, para que assim, o produto não possa ser apreendido. Segundo o órgão, atualmente
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existem dois tipos de notas fiscais, sendo eles a nota fiscal no modelo I A e a nota fiscal

Eletrônica que será abordada mais a frente.

Segundo Pimenta (2009) este documento tem a função de registrar transferência de

valor monetário entre as partes, destinando-se ao recolhimento de impostos. A não

utilização deste documento pode caracterizar sonegação fiscal. A sua fiscalização está

sujeito aos âmbitos nacional, estadual e municipal. Visto que algumas delas podem ser

emitidas com dados incorretos, uma nota fiscal pode cancelar a validade de outra, sendo isto,

chamado de substituição de notas.

De acordo com a Receita Federal (2009), o Projeto Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

está sendo desenvolvido, de forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e

Receita Federal do Brasil. Isso ocorreu a partir da assinatura de um protocolo chamado de

ENAT 03/2005, de 27/08/2005, que atribuiu ao Encontro Nacional de Coordenadores e

Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) a coordenação e a responsabilidade pelo

desenvolvimento e implantação do Projeto NF-e.

Segundo o Ministério da Fazenda a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é o um documento

emitido e armazenado eletronicamente, que existe apenas digitalmente e tem o objetivo de

documentar operações e prestações. O Ministério ainda afirma que sua validade jurídica é

garantida pela assinatura digital do emitente, e autorização de uso pela administração

tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador (ajuste

SINIEF 07/2005). A NF-e substitui a Nota Fiscal modelo I ou l-A (em papel) para os

contribuintes do IPI e do ICMS.

Segundo o Ministério, a empresa emissora de NF-e terá que gerar um arquivo

eletrônico que conterá informações fiscais sobre a operação comercial e

também deverá ser assinado digitalmente pelo emitente, a fim de garantir a integridade dos

dados e a autoria do emissor. Assim, este arquivo eletrônico, NF-e, será transmitido pela

Internet para a Secretaria da Fazenda que irá fazer uma pré-validação do arquivo e devolverá

para a emitente, um protocolo de recebimento, chamado de Autorização de

Uso, o qual deverá ser carregado juntamente com a mercadoria para que possa haver o

trânsito da mesma. Após o recebimento da NF-e, a Secretaria da Fazenda disponibilizará

consulta, através do site da Receita Federal na Internet, para o destinatário e outros legítimos
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interessados que detenham a chave de acesso do documento eletrônico. Este mesmo arquivo

a NF-e será ainda transmitido, pela Secretaria de Fazenda, para a Receita Federal, que será

repositório nacional de todas as NF-e emitidas e, no caso de uma operação interestadual,

ara a Secretaria de Fazenda do estado ao qual se destina a operação. Para o trânsito da

mercadoria será impresso em papel o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Eletrônica). Este documento consiste em uma via única, que irá conter a chave de acesso

ara consulta da NF-e na Internet e um código de barras unidimensional, o qual facilita a

aptura e a confirmação de informações da NF-e pelos Postos Fiscais de Fronteira dos

demais Estados (Receita Federal, 2009).

Segundo Melo (2008) o a NFe faz parte do projeto do Sistema Público de

Escrituração Digital (SPED), que por sua vez faz parte do Programa de Aceleração do

Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010). Este é um novo avanço na

informatização da relação entre a fiscalização e os contribuintes. O SPED, ainda é composto

por outros dois grandes subprojetos, além da NFe, que são: Escrituração Contábil Digital,

Escrituração Fiscal Digital.

Segundo o Ministério da Fazenda, a Escrituração Fiscal Digital (EFD) é um arquivo

digital, que se constitui de um conjunto de informações de interesse das fiscalizações das

unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim a atual forma de

escrituração de livros fiscais, sofrerá mudanças e será substituída por um arquivo

digitalizado que conterá a EFD, onde estarão todos os dados que hoje são armazenados nos

livros fiscais e esses dados serão disponibilizados imediatamente e de forma automática aos

órgãos de fiscalização.

2.3.2 Conhecimento de Transporte

Segundo a Globalbay (2009), Conhecimento de Transporte é um documento que

exerce as funções de contrato de transporte, recibo de entrega do produto transportado e

título de crédito. Este é emitido em três vias originais pelo despachante que está responsável

pelo desembaraço da carga. Tem a função de contrato de transporte, recibo de entrega da
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carga e título de crédito. Essas vias são destinadas ao transportador, ao embarcador e uma

egue junto com a carga.
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3 METODOLOGIA

Segundo o manual de metodologia de pesquisa científica da Academia Militar das

gulhas Negras (2008, pág.4l), metodologia é "o caminho a ser percorrido para se atingir os

objetivos previamente estabelecidos".

3.1 Tipo de Pesquisa

Segundo Alencar (2000), o presente trabalho segue o paradigma positivista, onde a

ociedade é uma realidade objetiva e o conhecimento dos impactos estruturais somente é

possível pela coleta de evidências empíricas que validam as teorias do observador via

quantificação. Para ter uma dedução de hipótese e sua verificação empírica, será utilizado o

método hipotético-dedutivo, pois nesse método é procurada a solução de um problema, por

meio de tentativas e eliminação de erros. Sendo assim, pode-se afirmar que esta pesquisa

segue a seqüência linear de pesquisa de ciências sociais definida por Spradley (1980, pág.27;

apud ALENCAR, 2000, pág.7).

Passo 1 Passo 4Passo 2 Passo 3

Definição Definição Elaboração
do Formulação operacional dos

•••• •••• ••••
problema •...

da hipótese
•.... das •... instrumentos

de . , de pesquisavanaveIS
pesquIsa

Passo 5 Passo 6 Passo 7 Passo 8

Coleta de Análise de
Estabeleci- Elaboração

•••• •••• •••• mento das •••• do relatório•... •... •... •....
dados conclusõesdados de pesquisa

Figura 2: Seqüência linear de pesquisa em ciências sociais
Fonte: Adaptado do esquema de Spradley (1980, pág.27; apud ALENCAR, 2000, pág.7).
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Segundo Gil (1996, pág.45), com base nos objetivos desse estudo a pesquisa pode ser

classifica como exploratória, pois proporciona maior familiaridade com o problema

abordado. Podendo então criar hipóteses para o impacto da incorporação de mais uma

empresa, CSN Cimentos.

3.2 Abordagem

Segundo o manual de metodologia de pesquisa científica da Academia Militar das

Agulhas Negras (2008), existem dois tipos de abordagens de pesquisa: quantitativa e

qualitativa. A pesquisa quantitativa tem como principal característica a maior precisão

possível, pois ela é baseada em quantificação. Geralmente, são utilizados métodos

estatísticos como: percentual, média, moda, mediana e etc. Já a pesquisa qualitativa não

utiliza técnica estatística na análise do problema, geralmente ela tem como foco situações

mais complexas.

Com a descrição acima, esse estudo se caracteriza por utilizar uma abordagem

quantitativa, onde utilizou dados referentes à área de regularização de documentos fiscais da

Companhia Siderúrgica Nacional, com o propósito de verificar o impacto com o aumento do

volume de documentos fiscais e consequentemente no nível de atendimento do setor com a

incorporação da CSN Cimentos.

3.3 Técnicas de Abordagem

o presente estudo vai apresentar inicialmente uma Pesquisa Bibliográfica sobre o

tema definido. Segundo o manual de metodologia de pesquisa científica da academia militar

das agulhas negras (2008), a pesquisa bibliográfica é pré-requisito para qualquer trabalho

científico, pois deve-se explicar o problema do contexto com o conhecimento disponível.

Com base nessa pesquisa, foram observadas as abordagens dos autores pesquisados, para

possibilitar um conhecimento sobre o assunto que será abordado e a ambientação do tema ao

longo do tempo.
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No segundo momento, foi feito um levantamento de dados. O levantamento pode ser

feito com o todo de uma população ou apenas com uma amostra e nesse estudo o

levantamento se deu por meio de uma amostra de documentos (GIL, 1996). A determinação

da amostra foi feita utilizando um nível de confiança de 95% (que corresponde a dois

desvios padrões), esse nível de confiança é razoável (GIL, 1996). Também foi utilizado um

índice de erro de 10%.

A coleta de dados foi realizada através de observações no setor de regularização de

documentos fiscais, mais especificamente em Setembro de 2009. Segundo Alencar (2000,

p.58): "Observação é um termo abrangente, podendo significar tanto o próprio resultado da

pesquisa quanto o processo empregado para obtê-lo". Podem-se destacar tipos de

observações:

"Os métodos de observação usados nas ciências sociais se dividem em duas
categorias principais: "participante" e "não-participante". No primeiro caso,
enquadram-se os estudos em que o pesquisador junta-se ao grupo que está sendo
estudado como se fosse membro dele e tenta ser, ao mesmo tempo, observador e
uma das pessoas observadas. Na segunda categoria, inserem-se os estudos em que
o pesquisador permanece onde os indivíduos que estão sendo observados se
encontram, no entanto, o pesquisador não se faz passar por um deles" (STACEY,
1977, p.50; apud ALENCAR, 2000, p.58).

Com base na citação acima, pode-se afirmar que foi utilizada a observação

participante e revelada, pois os atores sabiam e permitiram que fossem observados. Estes

dados foram coletados por meio de cronometragem dos estágios de regularização, a fim de

identificar o ritmo de trabalho, para que se chegue ao tempo normal. Foi considerado tempos

para fadiga e necessidades pessoais. E então a partir desses dados pode-se chegar aos tempos

reais com base no volume de setembro.

Foi realizado um estudo de caso na CSN. Segundo Yin (2005) define o estudo de

caso como o método que examina o fenômeno de interesse em seu ambiente natural, pela

aplicação de diversas metodologias de coleta de dados, visando obter informações de

múltiplas entidades. O estudo de caso pode ser analisado com uma amostra ou de toda

população, que permitem um conhecimento amplo e detalhado sobre o assunto abordado.

Realizou-se uma projeção do aumento do volume de documentos fiscais em

proporção ao aumento de produção da CSN Cimentos e para isso foi utilizada a média
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ponderada. Os dados então foram novamente tabulados e apresentados de maneira que

facilite observar a mudança.

Em seguida, será demonstrado o resultado do problema da pesquisa, as considerações

finais e as conclusões.
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4 ESTUDO DE CASO

4.1 A Empresa

Um fator relevante sobre o ramo da empresa é que é impossível imaginar o mundo

sem o uso do aço no atual momento, mesmo com essa crise que se passou. A produção desse

material é um forte indicador do estágio de desenvolvimento econômico de um país. Seu

consumo cresce proporcionalmente ao setor de construção civil, instalação de meios de

comunicação e produção de equipamentos. Essas afirmações são aplicáveis ao Brasil, pois

esse crescimento se deve principalmente ao aumento da demanda interna e podemos

comprovar isso segundo os dados do IBS (Instituto Brasileiro de Siderurgia, 2006) em que

se destacam os bens de produção (+30,7%), construção civil (+16,2%), automotivo (+17,8) e

utilidades comerciais (+16,7%).

De acordo com dados do IBS, a Companhia Siderúrgica Nacional é um dos maiores e

mais competitivos complexos siderúrgicos integrados da América Latina, com capacidade

de produção de 5,8 milhões de toneladas anuais de aço bruto.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está situada em Volta Redonda, na região

do Vale do Paraíba, no sul do estado do Rio de Janeiro. Foi fundada no dia 9 de abril de

1941, no governo do presidente Getúlio Vargas, após um acordo diplomático, feito entre os

governos brasileiro e estadunidense, porém só começou a operar efetivamente em 1o de

Outubro de 1946. Foi privatizada em 1993 no Programa Nacional de Desestatização levado

a cabo pelo governo federal, durante os mandatos de Fernando Collor e Itamar Franco.

A CSN possui diversas empresas:

../ GalvaSud (em Porto Real-RJ);

../ Inal, que atualmente está virando PRADA;

../ CSN PARANÁ (em Araucária-PR);

../ Porto de Sepetiba em Itaguaí - RJ (os terminais de contêineres - Tecon e de carvão -

Tecar);

../ Metalic (CE);

../ Namisa (mineradora de ferro);

../ CSN Cimentos;
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../ Além de participações acionárias em outras empresas.

A CSN atua em vários tipos de negócios, porém todos estão ligados a produção do aço

com isso possui um dos menores custos de produção, tornando-se uma das empresas mais

ompetitivas do mundo na produção de aços planos. Para isso, está sempre desenvolvendo

I rogramas de incentivo na produção e promover a infra-estrutura e logística, além de buscar

portunidades de expansão internacional. A CSN possui ações que são negociadas na Bolsa

e Valores de São Paulo e de Nova York .

.2 O Setor de Regularização de Documentos Fiscais

Esse setor é responsável pela escrituração de notas fiscais e conhecimentos de

transportes da CSN e de algumas coligadas do grupo, que são: Escritório Corporativo em

ão Paulo, Prada, Volta Grande, CSN Cimentos e será responsável também pela Aços

ongos, após inicio de sua operação.

A equipe desse setor é composta por 16 pessoas e são distribuídas em células

interligadas, -que são asseguintes~

Legenda: Os números ao lado de cada célula se refere ao número de atendentes existentes.

Figura 3: Equipe do setor de Regularização de Documentos Fiscais.

Fonte: Elaborado pelo autor.

C· UFF· 'De· v8 f • Bibiioteca do tenado
POLO u JV~RS'jl RJf) DE VOLTA REDO DA
c: :qO ti Obra I CÓdigo do Exempl
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4.2.1 Processo de Regularização de Documentos

No Setor de regularização de documentos fiscais da CSN as operações são feitas

por meio do SAP/R3, que é um software empresarial de nova geração que lida com a

computação de Main:frames à arquitetura de camadas de bancos de dados (SAP - Systeme,

Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung). Esse software tem o objetivo de

organizar, padronizar e arquivar as informações fiscais de forma que se produza um

registro único para cada documento.

Análise ..••.. Escrituração .•... Conferênc:ia","'" .,.

Figura 4: Macrofluxo do setor de regularização de Documentos Fiscais.
Fonte: Este projeto.

o Detalhamento do processo de regularização de documentos fiscais da CSN acontece

por seis fluxos, que serão descritos a seguir:

1. Notas Fiscais de compras de Material:

A) Análise:

Após o recebimento das primeiras vias das Notas Fiscais é efetuada a análise,

verificando a ocorrência de inconsistências nas Notas Fiscais em referência ao Pedido de

Compra e dados fiscais. Ao ocorrer essas inconsistências as solicitações de correções são

efetuadas nessa fase.

B) Fiscal:
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A Regularização é efetuada por meio da transação MIRO do sistema SAP Ri3. Essa

transação vincula os dados para o Contas a Pagar e escrituração do livro registro de entradas.

Essa transação se baseia nos dados do Pedido de Compra (PO), exemplo: preço, NCM e

dados cadastrais do fornecedor.

C) Conferência:

Nessa fase é verificado se todas as escriturações foram efetuadas corretamente por

meio de um relatório gerado na transação ZFI2, onde esta atividade é um fator de controle

auditado pela SOX. Esse relatório contempla os seguintes campos: número do documento de

regularização, categoria, número de nota fiscal, data de emissão da nota fiscal, CNPJ do

fornecedor, CFOP, valor de IPI, valor de ICMS e valor total da nota fiscal que será

confrontado visualmente com os dados contidos na nota fiscal. Caso ocorra inconsistências é

solicitada a correção ou estorno do documento. Além disso, esta atividade verifica a

necessidade de emissão de CI (ColTIunicação de Irregularidade), ao ser constatada essa

necessidade é emitida a CI no sistema de cartas de correção. Exemplo: faturamento a maior

pelo fornecedor gerando uma necessidade de glosa; destaque incorreto de impostos.

2. Notas Fiscais referentes a contratos/ pedidos de subcontratação e reparo:

o Controle de todos os materiais que pertencem a CSN/UPV e Cimentos/VR que são

enviados para coligadas, filiais e fornecedores que terão posterior retomo, são controlados

por essa célula.

A remessa de materiais para reparolbeneficiamento tem a suspensão de ICMS na

Legislação Brasileira, porém o referido material tem um prazo fiscal para retomar a empresa

em 180 dias, prazo que este pode ser prorrogado pela Secretaria da Fazenda em até 540 dias

da data de remessa da nota fiscal. Para que não ocorram questões fiscais por não

cumprimento do prazo de retomo, mensalmente é efetuada a ativação dos processos. Isso

ocorre após 150, 330 e 510 dias com base nos documentos emitidos.
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o retomo documental dos materiais recolhidos para reparo pode acontecer de várias

formas, podendo ocorrer nas seguintes possibilidades: de retomo sem reparo, retomo de

reparo sem ônus e retomo de reparo com faturamento. Na regularização de subcontratação a

análise é feita pelo mesmo colaborador que efetua a regularização, onde o mesmo não tem

autorização para ajustes na PO. Ocorrendo essa necessidade de correções na PO o

colaborador solicita essas modificações ao comprador.

A) Análise:

Após o recebimento da primeira via das Notas Fiscais é efetuada a análise, logo é

verificado se existe alguma inconsistência nas Notas Fiscais em referência ao Pedido de

Compra e dados fiscais. Onde também se apura como será efetuada a regularização,

objetivando baixa do saldo do fornecedor no SAP R/3, baixa da nota fiscal de remessa no

sistema de controle de materiais enviados a terceiros, geração de dados para pagamento,

escrituração fiscal da nota fiscal de retomo e a de faturamento.

B) Fiscal:

As regularizações podem ser efetuadas de várias formas, baseando nas características
,

do faturamento / retomo efetuado pelo fornecedor. E utilizada as transações do sistema de

controle de terceiros por onde será acessada as transações básicas do SAP para que após as

regularizações, sejam abastecidas automaticamente as tabelas do sistema de controle de

materiais em poder de terceiros. As transações utilizadas são:
,

../ Z_MM_NF_SAIDA: é a transação utilizada para acessar as transações básicas de

regularização do SAP por dentro do sistema de controle de materiais em poder de

terceiros.

y" ZPMM32: é a transação utilizada para manutenção do sistema de controle de terceiros

(lançamentos e atualizações).

~ ZPMM31: é a transação que gera relatórios que auxiliam na ativação dos materiais que

ainda não retomaram.
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Vide item C Notas Fiscais de compras de Material.

Notas Fiscais referentes a recebimento sem vinculo a pedido de compra:

Análise e B) Escrituração:

A análise é realizada a fim de se verificar os dados da nota fiscal e caso ocorra

19uma inconsistência é solicitada a correção. A Escrituração fiscal deste tipo de nota fiscal

, chamada de writer, a qual é totalmente manual. Essa escrituração somente gera dados para

livro fiscal e é feita por meio da transação J1B1N.

C) Conferência:

Vide item C Notas Fiscais de compras de Material.

4. Escrituração de Conhecimento de Transporte Manual:

Essa escrituração é efetuada para geração de dados ao livro fiscal, pois já foi

efetuado seu pagamento. Essa escrituração é ocorre nos casos de CTRC's não contemplados

pelo Transportation.

A) Análise:

Verifica-se a origem, o destino do frete e a utilização do material para se ter a

apuração do CFOP do CTRC (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas),

objetivando o direito ou não a crédito.
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B) Escrituração:

,
E efetuada por meio da transação J1B1N, onde o preenchimento de todos os campos

obrigatórios da transação é feito manualmente. Para se efetuar a escrituração, é necessária a

determinação se há crédito ou não informado pela análise.

C) Conferência

Vide item C Notas Fiscais de compras de Material.

5. Escrituração de Conhecimento de Transporte via Transportation:

o Transportation é um módulo do sistema SAP R/3 que tem como objetivo o

controle de fretes, bem como a sua incorporação do valor do frete ao custo do material

transportado, quando contemplado.

A) Análise e B) Fiscal:

Por meio da transação customizada ZMMXTR31 acessada no SAP Rl3, para a

regularização do CTRC na transação MIRO onde se gera os dados para o pagamento e

escrituração vinculados.

C) Conferência

Vide item C Notas Fiscais de compras de Material.

6. Escrituração de Conhecimento de Transporte via Pacote:

O pacote é um sistema que auxilia na escrituração automática dos CTRC's referentes

a escoamentos.
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A) Análise:

Ao receber os pacotes é feita análise, tendo em vista o número de CTRC dispostos no

pacote e qual a transportadora pertence.

B) Escrituração:

,
E efetuada por meio da transação ZMMC0016, onde a escrituração é automática.

C) Conferência:

Vide item C Notas Fiscais de compras de Material, porém não se emiti CIo

4.2.2 Estatísticas do Setor

A figura 5 apresenta um gráfico com os volumes do setor de regularização de

documentos fiscais no período de um ano, a fim de analisar a variação dos volumes de

notas fiscais, conhecimentos de transporte, índice de retrabalho que chamaremos de

estorno e o volume de emissão de cartas de correção.
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Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

25.149 17.422 15.691 10.493 10.685 17.529 14.422 17.724 16.421 23.264 22.661 23.820

15.143 10.821 9.860 5.296 5.856 10.272 8.781 11.088 9.382 14.980 13.784 13.837

10.006 6.601 5.831 5.197 4.829 7.257 5.641 6.636 7.039 8.284 8.877 9.983

Estorno 233 227 148 180 253 130 217 328 501 458 725 160
---CI 594 320 288 410 311 474 315 539 226 1.051 819 833
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Figura 5: Quantidade de NF, NFe e CTRC no período de 1 ano.

Fonte: CSN.

Como se pode perceber na figura 5, o setor passou por um período de recessão

ocasionado pela crise financeira mundial, que refletiu negativamente no setor, entre o final

de 2008 até o começo de 2009, o que gerou uma redução no quadro de pessoal. Com o

passar do tempo, a crise teve seus efeitos amenizados e a produção aos poucos foi voltando

ao seu nível normal, o que gerou um aumento no volume de documentos fiscais, em

Setembro podemos perceber que o volume atinge níveis maiores em 2009 do que o mesmo

período do ano passado.

Apesar de a crise ter estourado em Setembro de 2008, esse setor só sofreu impacto a

partir de Novembro do mesmo ano, e se estendeu até o mês de Fevereiro de 2009, o que

podemos perceber claramente pela curva que o gráfico apresenta. Em Setembro de 2009,

como pode-se notar, o setor já tem o seu volume normalizado, sendo que este chegou até

mesmo a aumentar. Isso pode ter sido ocasionado pela incorporação, pelo setor de

regularização de documentos fiscais, de mais uma empresa, a CSN Cimentos. Apesar da
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normalização da chegada e regularização do fluxo de documento fi cai o quadro de

funcionários continua com 16 pessoas, número igual ao que ficou de de a demi sões

ocorridas em Janeiro de 2009.

4.3 Cálculos e referências

Nesse item serão explicitados os cálculos destinados a resolução do problema

anteriormente mencionado. Para isso será aplicada a ferramenta da teoria das filas e o estudo

de tempos e métodos. Os dados que serão utilizados foram coletados na CSN, mais

especificamente na GMT (Gerência de Administração de Materiais) e são relativos ao

período de Outubro de 2008 até Setelnbro de 2009.

4.3.1 Cálculo do tempo padrão

O tempo padrão varia de acordo com a complexidade de cada documento fiscal,

afinal o documento pode ter de um a N itens, pode variar pelo tipo de escrituração que terá

de ser feita, pela velocidade do sistema utilizado pelo setor e pela característica pessoal de

cada pessoa. Definir um tempo padrão é importante para este presente estudo devido à

necessidade de calcular a produção dos colaboradores.

Serão abordados os seguintes tópicos:

Cronometragem;

Determinação de tolerâncias;

Determinação do tempo padrão.

4.3.2 Cronometragem

Para apurar o tempo de cada colaborador, foram feitas algumas cronometragens

variando a amostra de acordo com cada atividade. Em geral foram utilizadas amostras de 10

ou mais documentos juntos, pois a cronometragem de documentos únicos mostrou-se

irrelevante, devido ao tempo ser é muito reduzido. As atividades que irão possuir amostras

diferentes serão de: análise de conhecimento de transporte writer, geração de pacotes de
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conhecimentos de transporte, análise e regularização de Tercei o

documentos fiscais. Além disso, o tempo poderá variar de um a quatro

será representado nas tabelas abaixo pelos números seqüenciais de um a

a n a de

~q e

a r .

quantidade de colaboradores foi determinada pela complexidade de cada atividade.

Será avaliado o Fator de Ritmo (FT) ou velocidade de operação, para deste modo

obter-se o Tempo Normal (TN). Será também considerado o tempo de tolerância para fadiga

e necessidades pessoais. E a partir desses dados e cálculos será alcançado o objetivo final

dessa etapa, o tempo padrão de cada operação.

O setor de regularização de documentos fiscais não possui apenas um fluxo e por

isso será apresentada uma série de dados de seis fluxos, com os tempos expressos em

minutos para cada estágio do processo.

1. Notas Fiscais de compras de Material:

Reg-NF 1 2 3 Média Ampl
Análise 1,9 2,0 2,0 1,96 0,1

Regularização 2,1 2,1 1,8 2,00 0,3
Conferência 0,4 0,6 - 0,50 0,2
Emissão de CI 1,9 2,5 - 2,20 0,6

Tabela 2: Medidas de tempo de regularização de nota fiscal modelo 1a de compras de material.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Reg - Nfe 1 2 3 Média Ampl
Controle de XML 1,6 - - 1,60 °Análise 2,5 2,7 2,6 2,57 0,2
Regularização 2,6 2,6 2,2 2,47 0,4
Conferência 0,4 0,6 - 0,50 0,2
Emissão de CI 1,9 2,5 - 2,20 0,6

Tabela 3: Medidas de tempo de regularização de nota fiscal eletrônica de compras de material.

Fonte: Elaborado pelo autor.



2. Notas Fiscais referentes a contratos/ pedidos de subcontratação e reparo:

Terceiros 1 2 3 Média Ampl
Controle de XML 1,6 - - 1,6 °Código de material 1,2 - - 1,2 °Ativação 25,0 45,0 100,0 56,67 75,0

Análise e Regularização 21,7 21,5 - 21,6 0,2
Conferência 0,9 0,8 - 0,85 4,8
Emissão de CI 1,9 2,5 - 2,20 0,6

Tabela 4: Medida de tempo de regularização de nota fiscal referentes a contratos / pedidos de subcontratação e

reparo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3. Notas Fiscais referentes a recebimento sem vinculo a pedido de compra:

Writer 1 2 Média Ampl
Controle de XML 1,6 - 1,6 °Código de material 1,2 - 1,2 °Análise e Regularização 6,7 7,9 7,3 1,2

Conferência 0,6 0,6 0,60 0,0
Emissão de CI 1,9 2,5 2,20 0,6

Tabela 5: Medida de tempo de escrituração de nota fiscal referentes a recebimentos sem vinculo a pedido de

compra.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4. Escrituração de Conhecimento de Transporte Manual:

Writer 1 2 3 Média Ampl
Análise 1,1 0,2 - 0,65 0,9

Regularização 1,2 2,1 1,1 1,47 1
Conferência 0,6 0,3 - 0,45 0,3
Emissão de CI 1,9 2,5 - 2,20 0,6

Tabela 6: Medidas tempo de escrituração de conhecimento de transporte manual.

Fonte: Elaborado pelo autor.



5. Escrituração de Conhecimento de Transporte via Transportation:

Transportation 1 2 3 Média Ampl
Análise e Regularização 1,8 3,1 1,4 2,10 1,7

Conferência 0,6 0,3 - 0,45 0,3
Emissão de CI 1,9 2,5 - 2,20 0,6

Tabela 7: Medidas de tempo de escrituração de conhecimento de transporte via transportation.

Fonte: Elaborado pelo autor.

6. Escrituração de Conhecimento de Transporte via Pacote:

Pacote 1 2 3 4 Média Ampl
- - - - - - --- - -------- --- - - - ~._-

Análise e Regularização 0,1 0,8 0,1 0,1 0,28 0,7
Conferência 0,3 0,4 0,4 0,3 0,35 0,1

Tabela 8: Medidas de tempo de escrituração de conhecimento de transporte via pacote.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.2.1 Número de ciclos a serem cronometrados

Tendo em posse os dados preliminares encontrados na cronometragem, será

calculada agora a quantidade necessária de tomadas de tempo para o nível de confiança

desejado.

(
Z * R )2

N = Er*d2

Onde:

N == Número de ciclos a serem cronometrados

Z == Coeficiente de distribuição normal para uma probabilidade determinada

R == Amplitude de amostra

Er == Erro relativo da medida

d2 == Coeficiente em função do número de cronometragens realizadas

x == Média dos valores das observações
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Tabelas de Coeficientes:

Tabela 9: Coeficientes de distribuição normal.

Fonte: Martins e Laugeni, pág.88, 2006.

Tabela 10: Coeficiente para calcular o número de cronometragens.

Fonte: Martins e Laugeni, pág.88, 2006.

Para realizar o cálculo em questão, foi utilizado um nível de confiança de 95% de

acordo com a distribuição Z de probabilidades (Tabela 9) e um índice de erro de 10 %. O

número de amostras necessárias para cada um dos fluxos da regularização de documentos

fiscais segue abaixo:

1. Notas Fiscais de compras de Material:

V" Notas Fiscais modelo IA:

Análise Regularização Conferência Emissão de CI
Coeficiente Z 1,96 1,96 1,96 1,96
Amplitude 0,1 0,3 0,2 0,6

Erro 0,1 0,1 0,1 0,1
Coeficiente d2 3,078 3,078 3,078 3,078

Média 2,0 2,0 0,5 2,2
Número de amostras ° 1 6 3

Tabela 11: Resultado de número de ciclos a serem cronometrados referente a notas fiscais de compras de

material modelo 1A.

Fonte: Elaborado pelo autor.



~ Notas Fiscais Eletrônicas:

Controle de Análise Regularização Conferência Emissão de
XML CI

Coeficiente Z 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
Amplitude ° 0,2 0,4 0,2 0,6

Erro 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Coeficiente d2 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078

Média 1,6 2,6 2,5 0,5 2,2
Número de amostras ° ° 1 6 3

Tabela 12: Resultado de número de ciclos a serem cronometrados referente a notas fiscais eletrônicas de

compras de material.

Fonte: Elaborado pelo autor.

2. Notas Fiscais referentes a contratos/ pedidos de subcontratação e reparo:

Ativação Consulta de Código Anál. e Conferência Emissão
XML Reg. de CI

Coeficiente Z 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
Amplitude 75 ° ° 0,2 0,1 0,6

Erro 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Coeficiente d2 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078

Média 56,7 1,6 1,2 21,6 0,9 2,2
Número de amostras 71 ° ° ° 1 3

Tabela 13: Resultado de número de ciclos a serem cronometrados referente a contratos / pedidos de

subcontratação e reparo.

Fonte: Elaborado pelo autor.



3. Notas Fiscais referentes a recebimento sem vinculo a p , .

Consulta de Código Anál. e Conferência Emissão de
XML Reg. eI

Coeficiente Z 1,96 1,96 1,96 1,96 1 9
Amplitude ° ° 1,2 ° 0,6

Erro 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Coeficiente d2 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078

Média 1,6 1,2 7,3 0,6 2,2
Número de amostras ° ° 1 ° 3

Tabela 14: Resultado de número de ciclos a serem cronometrados referente a notas fiscais sem vinculo com o

pedido de compra.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4. Escrituração de Conhecimento de Transporte Manual:

Análise Regularização Conferência Emissão de CI
Coeficiente Z 1,96 1,96 1,96 1,96
Amplitude 0,9 1 0,3 0,6

Erro 0,1 0,1 0,1 0,1
Coeficiente d2 3,078 3,078 3,078 3,078

Média 0,7 1,5 0,5 2,2
Número de amostras 78 19 18 3

Tabela 15: Resultado de número de ciclos a serem cronometrados referente escrituração de conhecimentos de

transporte manual.

Fonte: Elaborado pelo autor.



Regularização de Conhecimento de Transporte via Transportation:

Anál. e Reg. Conferência Emissão de CI
Coeficiente Z 1,96 1,96 1,96
Amplitude 1,7 0,3 0,6

Erro 0,1 0,1 0,1
Coeficiente d2 3,078 3,078 3,078

Média 2,1 0,5 2,2
Número de amostras 27 18 3

Tabela 16: Resultado de número de ciclos a serem cronometrados referente regularização de conhecimentos de

transporte via tran~portation.

Fonte: Elaborado pelo autor.

6. Escrituração de Conhecimento de Transporte via Pacote:

Anál. e Reg. Conferência
Coeficiente Z 1,96 1,96
Amplitude 0,7 0,1

Erro 0,1 0,1
Coeficiente d2 3,078 3,078

Média 0,28 0,35
Número de amostras 253 3

Tabela 17: Resultado de número de ciclos a serem cronometrados referente escrituração de conhecimentos de

transporte via pacote.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.3 Determinação de Tolerância

,
E um acréscimo ao tempo normal planejado para proporcionar ao trabalhador a

oportunidade de se recuperar dos desgastes fisiológicos e psicológicos da realização do

trabalho, e para permitir a realização das necessidades pessoais. A duração do tempo de

tolerância dependerá da natureza do trabalho. De modo que, a tolerância para as

necessidades pessoais observadas na empresa em estudo não é definida, sendo assim o
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tempo foi estimado considerando-se informações de literatura

LAUGENI, 2006).

Os tempos de tolerâncias utilizados relativos a um dia de traba ho~ n

de trabalho equivale a oito horas e quinze minutos (495 minutos) são os seguinte:

Tempo Total % do tempo Tempo !'

Motivos de Tolerância (min) total (min)
Necessidades Pessoais 5% 25 I
Desgastes fisiológicos e 495

psicológicos 10% 50

Tabela 18: Tempos de Tolerância.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.4 Determinação do Tempo Padrão

Utilizando as cronometragens realizadas, pode-se alcançar um Tempo Médio (TM).

Então, determina-se o ritmo de trabalho do funcionário e assim pode se obter o Tempo

Normal (TN):

TN==TMx V

A velocidade (V) é determinada subjetivamente pelo cronometrista, tomando-se

como base uma velocidade normal de operação de 100%. Portanto, pelas observações,

convencionou-se para o cálculo uma velocidade de 90% relativa ao ritmo de trabalho em

média dos funcionários dos processos avaliados.

Em seguida, levando-se em consideração o fator de tolerância já calculado,

determina-se o Tempo Padrão:

TP==TN x FT
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Assim, para cada fluxo os seguintes tempos (em

tabela:

.
1

1. Notas Fiscais de compras de Material:

../ Notas Fiscais modelo IA:

Tempo Velocidade Fator de Tempo Tempo
Médio Tolerância Normal Padrão

Análise 2,0 0,9 1,15 1,80 2,07
Regularização 2,0 0,9 1,15 1,80 2,07
Conferência 0,5 0,9 1,15 0,45 0,52
Emissão de CI 2,2 0,9 1,15 1,98 2,28

Tabela 19: Cálculo do tempo padrão referente a nota fiscal de compra de material modelo 1A.

Fonte: Elaborado pelo autor .

../ Notas Fiscais Eletrônicas:

,

Velocidade Fator deTempo Tempo Tempo
Médio Tolerância Normal Padrão

Controle de XML 1,6 0,9 1,15 1,44 1,66
Análise 2,6 0,9 1,15 2,34 2,69

Regularização 2,5 0,9 1,15 2,25 2,59
Conferência 0,5 0,9 1,15 0,45 0,52
Emissão de CI 2,2 0,9 1,15 1,98 2,28

Tabela 20: Cálculo do tempo padrão referente a nota fiscal eletrônica de compra de material.

Fonte: Elaborado pelo autor.



2. Notas Fiscais referentes a contratos/ pedidos de subco

Tempo Velocidad Fator de Tempo Tempo
Médio e Tolerância Normal Padrão

Ativação 56,7 0,9 1,15 51,03 I - I'-'

Controle de XML 1,6 0,9 1,15 1,44 r,
Código 1,2 0,9 1,15 1,08

I

1,3
Anál e Reg 21,6 0,9 1,15 19,44 2236
Conferência 0,9 0,9 1,15 0,81 0,93
Emissão de CI 2,2 0,9 1,15 1,98 2,28

Tabela 21: Cálculo do tempo padrão referente a contratos/pedidos de subcontratação e reparo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3. Notas Fiscais referentes a recebimento sem vinculo a pedido de compra:

Tempo Velocidad Fator de Tempo Tempo
Médio e Tolerância Normal Padrão

Controle de XML 1,6 0,9 1,15 1,44 1,66
Código 1,2 0,9 1,15 1,08 1,24

Anál e Reg 7,3 0,9 1,15 6,57 7,56
Conferência 0,6 0,9 1,15 0,54 0,62
Emissão de CI 2,2 0,9 1,15 1,98 2,28

Tabela 22: Cálculo do tempo padrão referente a nota fiscal sem vinculo a pedido de compra.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4. Escrituração de Conhecimento de Transporte Manual:

Tempo Velocidade Fator de Tempo Tempo
Médio Tolerância Normal Padrão

Análise 0,7 0,9 1,15 0,6 0,72
Regularização 1,5 0,9 1,15 1,3 1,52
Conferência 0,5 0,9 1,15 0,4 0,47
Emissão de CI 2,2 0,9 1,15 2,0 2,28

Tabela 23: Cálculo do tempo padrão referente a escrituração de conhecimento de transporte manual.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5. Escrituração de Conhecimento de Transporte via Transportation:

Tempo Velocidade Fator de Tempo Tempo
Médio Tolerância Normal Padrão

Anál e Reg 1,8 0,9 1,15 1,6 1,86
Conferência 0,6 0,9 1,15 0,5 0,62
Emissão de CI 2,2 0,9 1,15 2,0 2,28

Tabela 24: Cálculo do tempo padrão referente a regularização de conhecimento de transporte via

transportation.

Fonte: Elaborado pelo autor.

6. Escrituração de Conhecimento de Transporte via Pacote:

Tempo Velocidad Fator de Tempo Tempo
Médio e Tolerância Normal Padrão

Anál e l3-eg 0,3 0,9 1,15 0,3 0,29
Conferência 0,4 0,9 1,15 0,3 0,36

Tabela 25: Cálculo do tempo padrão referente a escrituração de conhecimento de transporte via pacote.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.5
,

Determinação do Quantitativo Otimo Atual

Para fazer a análise da quantidade de funcionários necessários atualmente no

processo de regularização de documentos fiscais, foi utilizada a Teoria das Filas. Por meio

de análises matemáticas tenta-se chegar a um ponto de equilíbrio que satisfaça tanto o

provedor de serviço quanto o usuário. Nesta etapa, serão analisados cada um dos seis fluxos

que existem no setor.

Para determinação da quantidade de pessoas necessárias, serão adotados números

arredondados para cima, tendo em vista que o número de servidores necessários para o

serviço, que será representado por Q, dificilmente dará um número inteiro.

A maneira como os documentos fiscais são escolhidos para serem regularizados após

a fila formada, refere-se à disciplina de fila FIFO, ou seja, o primeiro documento que chega
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é o primeiro a ser processado. Como já mencionado, os fluxos de regularização de

documentos fiscais passam por três estágios: análise, escrituração e conferência.

Legenda da aplicação da teoria das filas:

c == Número de servidores do sistema

À == Taxa média de chegada dos clientes

J.l == Taxa de atendimento por servidor

a == Número de servidores necessários para o serviço

p == Taxa de utilização do servidor

Wq == Tempo gasto por um cliente na fila

Ws == Tempo gasto por um cliente durante o atendimento

W == Tempo total gasto de um cliente no servidor (fila + atendimento)

Lq == Número de clientes na fila

Ls == Número de cliente em atendimento

L == Número total de clientes

1. Notas Fiscais de compras de Material:

,;' Estágio 1: Esse estágio é composto por 1 fila e 2 servidores para análise de notas fiscais,

sendo então representado pela notação M/M/2.

,;' Estágio 2: Esse estágio é composto por I fila e 3 servidores para Regularização de notas

fiscais, sendo então representado pela notação M/M/3.

,;' Estágio 3: Esse estágio é composto por 1 fila e 1 servidores para Conferência de notas

fiscais, sendo então representado pela notação M/M/I. A Emissão de CI também é uma

atividade da Conferência, porém deve analisado isoladalnente por não ser preciso que se

faça a Comunicação de Irregularidade em todas as notas fiscais.



54

Medidas de desempenho / Operacionalidade:

Fluxo 1

Leg. Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3
NF NFe NF NFe Conferência Emissão de CI

c 2 2 1 2 1 1
~ 0,368 0,412 0,368 0,412 0,780 0,063
/J.- 0,483 0,323 0,483 0,386 1,923 0,439
a 0,761 1,278 0,761 1,067 0,405 0,144
p 0,381 0,639 0,761 0,534 0,405 0,144
Wq 1,272 5,482 6,594 2,964 0,355 0,382
Ws 2,070 3,100 2,070 2,590 0,520 2,280
W 3,342 8,582 8,664 5,554 0,875 2,662
Lq 0,468 2,259 2,425 1,222 0,277 0,024
Ls 0,761 1,278 0,761 1,067 0,405 0,144
L 1,229 3,537 3,186 2,289 0,682 0,168

Tabela 26: Medidas de desempenho / Operacionalidade do Fluxo 1.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base no resultado da tabela 26, é possível afirmar que há necessidade de três

pessoas no Estágio 1 e duas no Estágio 2. O estágio 3, que é composto pela Conferência e

Emissão de CI será apresentado ao fim do fluxo 3, pois há uma pessoa responsável por esta

atividade pelos três primeiros fluxos.

2. Notas Fiscais referentes a contratos/ pedidos de subcontratação e reparo:

./ Estágio 1 e 2: Esse estágio é composto por 1 fila e 1 servidor para análise e regularização

de notas fiscais, sendo então representado pela notação M/M/3. Além dessas atividades

de análise e de regularização, existe outra atividade que se encaixa nesses estágios, que é

ativação como mencionado anteriormente .

./ Estágio 3: Esse estágio é composto por I fila e I servidores para Conferência de notas

fiscais, sendo então representado pela notação M/M/I.
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Medidas de desempenho / operacionalidade:

Fluxo 2

Leg. Estágio 1 e 2 Estágio 3
NF NFe Ativação Conferência Emissão de CI

c 2 2 1 1 1
~ 0,063 0,018 0,013 0,081 0,007
!l 0,042 0,042 0,017 1,075 0,439
a 1,478 0,432 0,763 0,075 0,016
p 0,739 0,216 0,763 0,075 0,016
Wq 66,818 6,606 188,748 0,076 0,037
Ws 23,600 23,990 58,680 0,930 2,280
W 90,418 30,596 247,428 1,006 2,317
Lq 4,185 0,119 2,454 0,006 0,000
Ls 1,478 0,432 0,763 0,075 0,016
L 5,663 0,551 3,217 0,081 0,016

Tabela 27: Medidas de desempenho / Operacionalidade do Fluxo 2.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base no resultado da tabela 27, é possível afirmar que há necessidade de três

pessoas nos Estágios 1 e 2, sendo 2 para Análise e Regularização de notas fiscais e uma para

Ativação.

3. Notas Fiscais referentes a recebimento sem vinculo a pedido de compra:

../ Estágio 1 e 2: Esse estágio é composto por 1 fila e 1 servidor para análise e regularização

de notas fiscais, sendo então representado pela notação M/M/I .

../ Estágio 3: Esse estágio é composto por I fila e 1 servidores para Conferência de notas

fiscais, sendo então representado pela notação M/M/I.
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Medidas de desempenho / operacionalidade:

Fluxo 3

Estágio Estágio 1 e 2 Estágio 3
NF NFe Conferência Emissão de CI

c 1 1 1 1
A 0,024 0,034 0,057 0,003
!-l 0,115 0,110 1,613 0,439
a 0,208 0,308 0,035 0,007
p 0,208 0,308 0,035 0,007
Wq 2,282 4,043 0,023 0,016
Ws 8,676 9,069 0,620 2,280
W 10,958 13,112 0,643 2,296
Lq 0,055 0,137 0,001 0,000
Ls 0,208 0,308 0,035 0,007
L 0,263 0,446 0,037 0,007

Tabela 28: Medidas de desempenho / Operacionalidade do Fluxo 3.

Fante: Elaborado pelo autor.

Com base no resultado da tabela 28, é possível afirmar que há necessidade de uma

pessoa nos Estágio I e 2. Para o estágio 3, que é composto pela Conferência e Emissão de

CI, há a necessidade de uma pessoa para realizar estas atividades nos três primeiros fluxos.

4. Escrituração de Conhecimento de Transporte Manual:

./ Estágio I: Esse estágio é composto por 1 fila e 1 servidores para análise de

Conhecimento de Transporte, sendo então representado pela notação M/M/I .

./ Estágio 2: Esse estágio é composto por I fila e I servidores para Regularização de

Conhecimento de Transporte, sendo então representado pela notação M/M/I .

./ Estágio 3: Esse estágio é composto por 1 fila e 1 servidores para Conferência de

Conhecimento de Transporte, sendo então representado pela notação M/M/I.
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Medidas de desempenho / operacionalidade:

Fluxo 4

Estágio Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3
Conferência Emissão de CI

c 1 1 1 1
t\ 0,410 0,410 0,410 0,001
/J.- 1,389 0,658 2,128 0,439
a 0,295 0,623 0,193 0,002
p 0,295 0,623 0,193 0,002
Wq 0,302 2,514 0,112 0,005
Ws 0,720 1,520 0,470 2,280
W 1,022 4,034 0,582 2,285
Lq 0,124 1,031 0,046 0,000
Ls 0,295 0,623 0,193 0,002
L 0,419 1,654 0,239 0,002

Tabela 29: Medidas de desempenho / Operacionalidade do Fluxo 4.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base no resultado da tabela 29, é possível afirmar que há necessidade de uma

pessoa nos Estágio I e 2. O estágio 3 que é composto pela Conferência e Emissão de CI será

apresentado ao fim do fluxo 6, pois há uma pessoa responsável por esta atividade pelos três

últimos fluxos.

5. Escrituração de Conhecimento de Transporte via Transportation:

~ Estágio I e 2: Esse estágio é composto por I fila e I servidores para análise e

regularização de Conhecimentos de Transporte, sendo então representado pela notação

M/M/I.

~ Estágio 3: Esse estágio é composto por I fila e 1 servidores para Conferência de

Conhecimento de Transporte, sendo então representado pela notação M/M/I.



58

Fluxo 5

Estágio Estágio 1 e 2 Estágio 3
Conferência Emissão de CI

c 1 1 1
~ 0,191 0,191 0,004
fJ.- 0,538 1,613 0,439
a 0,355 0,118 0,009
p 0,355 0,118 0,009
Wq 1,025 0,083 0,021
Ws 1,860 0,620 2,280
W 2,885 0,703 2,301
Lq 0,196 0,016 0,000
Ls 0,355 0,118 0,009
L 0,551 0,134 0,009

Tabela 30: Medidas de desempenho / Operacionalidade do Fluxo 5.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base no resultado da tabela 30, é possível afirmar que há necessidade de uma

pessoa nos Estágio I e 2.

6. Escrituração de Conhecimento de Transporte via Pacote:

~ Estágio I e 2: Esse estágio é composto por 1 fila e I servidores para análise e

regularização de pacote de Conhecimentos de Transporte, sendo então representado pela

notação M/M/I.

~ Estágio 3: Esse estágio é composto por I fila e I servidores para Conferência de

Conhecimento de Transporte, sendo então representado pela notação M/M/I.
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Fluxo 6

Estágio Estágio 1 e 2 Estágio 3

c 1 1
A 0,670 0,670
/J. 3,448 2,778
a 0,194 0,241
p 0,194 0,241
Wq 0,070 0,114
Ws 0,290 0,360
W 0,360 0,474
Lq 0,047 0,077
Ls 0,194 0,241
L 0,241 0,318

Tabela 31: Medidas de desempenho / Operacionalidade do Fluxo 6.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base no resultado da tabela 31, é possível afirmar que há necessidade de uma

pessoa nos Estágios 1 e 2. Para o estágio 3, que é composto pela Conferência e Emissão de

CI, há a necessidade de uma pessoa para realizar estas atividades nos três últimos fluxos.

Levando em conta as tabelas 26 à 31 nota-se que há necessidade de 14 pessoas para

realização das atividades dos seis fluxos abordados.

4.3.6 Análise do Impacto da Incorporação da CSN Cimentos

A projeção foi feita tendo como base os volumes de produção fornecidos da CSN

Cimentos que estão expressos em toneladas, porém somente foi disponibilizada a produção

real de Maio a Outubro. O volume de documentos fiscais foi apurado durante esse mesmo

tempo, por meio de relatórios do setor de regularização de documentos fiscais que foram

gerados com base no SAP R/3.
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~ Dados de 2009:

Mês Produ~ão Vol. de Documentos
Mai 4.765 483
Jun 20.520 1040
Jul 32.669 1712
Ago 40.132 1402
Set 50.857 5516
Out 55.012 5941

Tabela 32: Dados reais - Volume de produção x Volume de documentos.

Fonte: Elaborado pelo autor

Por meio dos dados de 2009, podemos perceber que a taxa de crescimento de

documentos fiscais varia de 3,5% a 10,80/0.Tendo em vista, que a taxa de 10,8% se

estabilizou em setembro e outubro, a projeção foi feita com base nessa proporção de

crescimento. A tabela 33 expõe a projeção da produção da CSN Cimentos em 2010.

Elaborada com dados fornecidos pela própria empresa, permite que se obtenha uma projeção

bastante aproximada do volume de documentos fiscais.

~ Projeção para o ano de 2010:

Vol. de
Mês Produyão Documentos
Jan 50.000 5400
Fev 50.000 5400
Mar 60.000 6480
Abr 70.000 7560
Mai 80.000 8640
Jun 80.000 8640
Jul 90.000 9720
Ago 90.000 9720
Set 80.000 8640
Out 80.000 8640
Nov 80.000 8640
Dez 80.000 8640

Média 74167 8010

Tabela 33: Projeção de volume de documentos com base no volume de produção.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Para chegar-se ao número de documentos de cada fluxo, foi necessário tomar por

base os dados retirados do relatório do setor de documentos fiscais do mês de setembro, no

qual, inclusive, foi realizada a cronometragem dos tempos de processo.

Dados de Setembro:

Fluxo 1: NF 95 1,72%

NFe 2.293 41,57%

Fluxo 2: NF 7 0,13%
NFe 1 0,02%

Fluxo 3: NF 35 0,63%
NFe 57 1,03%

Fluxo 4: CTRC 2.597 47,08%
Fluxo 5: CTRC 431 7,81 %
Fluxo 6: CTRC ° 0,00%
Total: 5.516 100,00%

Tabela 34: Volume de documentos da CSN Cimentos do mês de setembro - separado por fluxo.

Fonte: Elaborado pelo autor .

../ Aumento previsto para cada fluxo:

Fluxo 1: NF 138
NFe 3.330

Fluxo 2: NF 10
NFe 1

Fluxo 3: NF 51
NFe 83

Fluxo 4: CTRC 3.771
Fluxo 5: CTRC 626
Fluxo 6: CTRC °Total: 8.010

Tabela 35: Aumento previsto incorporado ao volume total.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Com base no valor médio encontrado na tabela 33 e as porcentagens relativas a

documentos encontrados na tabela 34, foi possível construir a tabela 35 por meio do uso da

média ponderada.

4.3.6.1 Cálculo de Pessoal Necessário com a Incorporação da CSN Cimentos

Com o aumento do volume dos documentos fiscais que será gerado com base na

projeção, devemos reaplicar a ferramenta da Teoria das Filas a fim de checar se o efetivo

está satisfatório. Seguem os dados de cada fluxo:

Fluxo 1

Leg. Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3
NF NFe NF NFe Conferência Emissão de CI

c 2 2 1 2 1 1
,{ 0,372 0,507 0,372 0,507 0,879 0,069
J.l 0,483 0,323 0,483 0,386 1,923 0,439
a 0,769 1,572 0,769 1,313 0,457 0,157
p 0,385 0,786 0,769 0,657 0,457 0,157
Wq 1,294 11,383 6,909 4,953 0,438 0,426
Ws 2,070 3,100 2,070 2,590 0,520 2,280
W 3,364 14,483 8,979 7,543 0,958 2,706
Lq 0,481 5,772 2,568 2,512 0,385 0,029
Ls 0,769 1,572 0,769 1,313 0,457 0,157
L 1,251 7,344 3,338 3,825 0,842 0,187

Tabela 36: Medidas de desempenho / operacionalidade do Fluxo 1.

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com o resultado da previsão mostrado na tabela 36, é possível afirmar que

haverá necessidade de três pessoas no Estágio 1 e três no Estágio 2. O estágio 3 que é

composto pela Conferência e Emissão de CI será apresentado ao fim do fluxo 3, pois há

uma pessoa responsável por esta atividade pelos três primeiros fluxos.
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Fluxo 2

Leg. Estágio 1 e 2 Estágio 3
NF NFe Ativação Conferência Emissão de CI

c 2 1 1 1 1
À 0,063 0,018 0,013 0,081 0,008
fJ. 0,042 0,042 0,017 1,075 0,439
a 1,478 0,432 0,763 0,075 0,018
p 0,739 0,432 0,763 0,075 0,018
Wq 66,818 18,233 188,748 0,076 0,042
Ws 23,600 23,990 58,680 0,930 2,280
W 90,418 42,223 247,428 1,006 2,322
Lq 4,185 0,328 2,454 0,006 0,000
Ls 1,478 0,432 0,763 0,075 0,018
L 5,663 0,760 3,217 0,081 0,019

Tabela 37: Medidas de desempenho / operacionalidade do Fluxo 2.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base no resultado da previsão mostrado na tabela 37, é possível afirmar que

haverá necessidade de três pessoas nos Estágios 1 e 2, sendo duas pessoas para Análise e

Regularização de notas fiscais e uma para Ativação.

Fluxo 3

Estágio Estágio 1 e 2 Estágio 3
NF NFe Conferência Emissão de CI

c 1 1 1 1
À 0,028 0,041 0,069 0,004
JJ. 0,115 0,110 1,613 0,439
a 0,243 0,372 0,043 0,009
p 0,243 0,372 0,043 0,009
Wq 2,784 5,368 0,028 0,021
Ws 8,676 9,069 0,620 2,280
W 11,460 14,437 0,648 2,301
Lq 0,078 0,220 0,002 0,000
Ls 0,243 0,372 0,043 0,009
L 0,321 0,592 0,045 0,009

Tabela 38: Medidas de desempenho / operacionalidade do Fluxo 3.

Fonte: Elaborado pelo autor.



Pela observação do resultado de previsão mostrado na tabela 38, é possível afinnar

que haverá necessidade de uma pessoa nos Estágio 1 e 2. Para o estágio 3, que é compo

pela Conferência e Emissão de CI, haverá a necessidade de uma pessoa para realizar esta

atividades nos três primeiros fluxos.

Fluxo 4
Estági Estágio Estágio Estágio 3

o 1 2 Conferência Emissão de CI
c 1 1 1 1
À 0,518 0,518 0,518 0,001
/J. 1,389 0,658 2,128 0,439
a 0,373 0,787 0,243 0,002
p 0,373 0,787 0,243 0,002
Wq 0,428 5,628 0,151 0,005
Ws 0,720 1,520 0,470 2,280
W 1,148 7,148 0,621 2,285
Lq 0,222 2,915 0,078 0,000
Ls 0,373 0,787 0,243 0,002
L 0,595 3,703 0,322 0,002

Tabela 39: Medidas de desempenho / operacionalidade do Fluxo 4.

Fonte: Elaborado pelo autor.

o resultado de previsão mostrado na tabela 39, indica que haverá necessidade de

duas pessoas nos Estágio 1 e 2. O estágio 3 que é composto pela Conferência e Emissão de

CI será apresentado ao fim do fluxo 6, pois há uma pessoa responsável por esta atividade

pelos três últimos fluxos.
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Fluxo 5

Estágio Estágio 1 e 2 Estágio 3
Conferência Emissão de CI

c 1 1 1
À 0,209 0,209 0,004
/Jv 0,538 1,613 0,439
a 0,389 0,130 0,009
p 0,389 0,130 0,009
Wq 1,183 0,092 0,021
Ws 1,860 0,620 2,280
W 3,043 0,712 2,301
Lq 0,247 0,019 0,000
Ls 0,389 0,130 0,009
L 0,636 0,149 0,009

Tabela 40: Medidas de desempenho / operacionalidade do Fluxo 5.

Fonte: Elaborado pelo autor.

o resultado da previsão apresentado na tabela 30 mostra a que haverá necessidade de

uma pessoa nos Estágio 1 e 2.

Fluxo 6

Estágio Estágio 1 e 2 Estágio 3

c 1 1
À 0,670 0,670
/Jv 3,448 2,778
a 0,194 0,241
p 0,194 0,241
Wg 0,070 0,114
Ws 0,290 0,360
W 0,360 0,474
Lq 0,047 I 0,077
Ls 0,194 I 0,241
L 0,241 0,318

Tabela 41: Medida de de empenho operacionalidade do Fluxo 6.

Fonte: Elaborado pelo autor.



Com base no re ultado da previsão mostrado na tabela 41, é possível afinnar

haverá necessidade de uma oa nos Estágios 1 e 2. Para o estágio 3, que é compo to

Conferência e Emissão de I haverá a necessidade de uma pessoa para realizar e a

atividades nos três último fluxos.

Ao se levar em conta as tabelas 36 à 41, nota-se que haverá a necessidade de 16

pessoas para realização das atividades dos seis fluxos abordados.



5 CONCLUSÃO

Devido a importantes características do setor regularização de documentos fi
.
1

tais como ser foco de auditorias; possuir obrigações fiscais e burocráticas; manipula

documentos com prazo estipulado para quitação; e ser responsável pela liberação de

pagamentos, é fundamental que seja alcançado um nível ótimo de serviço.

Neste setor a taxa de espera deve ser baixa, para que sempre sejam cumpridos os

prazos e metas previstos. O mesmo é de dificil estudo, pois cada documento fiscal possui

uma particularidade, o que resultou em tempos diferentes para cada fluxo analisado.

Conclui-se, através da aplicação da Teoria das Filas, que o impacto provocado pela

incorporação da CSN Cimentos irá provocar, no setor de Regularização de Documentos

Fiscais da empresa, uma demanda de duas pessoas, para ocupação de cargos no estágio 1 do

fluxo 1, que é responsável pela análise de notas fiscais, e de uma pessoa para os estágios 1 e

2 do fluxo 4, que ficará responsável pela análise e regularização de Conhecimentos de

Transportes Manuais. Além disso, se levarmos em conta que, em média, a equipe contará

com um funcionário a menos, devido ao gozo obrigatório de férias, há a necessidade real de

contratação de mais três funcionários na equipe, para que o serviço flua normalmente.

Com base nos dados levantados foi possível avaliar os parâmetros de efetividade do

Sistema de Filas que se formam no acesso às células do setor de Regularização de

Documentos Fiscais, atingindo assim o objetivo geral do trabalho.

Dessa forma, os objetivos específicos que tratavam da revisão dos principais

aspectos teóricos do método da Teoria das Filas e a notação que deveria ser utilizada, a

apresentação dos tipos de documentos que existem no setor estudado, a descrição do setor de

regularização de documentos fiscais e seus fluxos, e por fim a realização de um Estudo de

Caso para que fosse verificado se o quadro de funcionários atenderia a demanda gerada pela

incorporação da CSN Cimentos foram alcançados.

Ao fim do trabalho conseguiu-se evidenciar elementos que contribuíssem para

otimizar o processo de regularização de documentos fiscais da CSN, conseguindo gerar base

para estudos que visarão a busca por melhor aproveitamento dos recursos disponíveis bem

como para estudos a fim de diminuir o tempo gasto para realizar o processo e melhorar a



qualidade do serviço. Além disso, foi possível formular uma base para que o set

do impacto que possivelmente ocorrerá quando a CSN Cimentos atingir expres i\o ní ,-

produção. Fato que comprovadamente aumentará o volume de documentos, o que ju ·fi

plenamente a necessidade de inclusão de três funcionários na equipe.

5.1 Propostas para trabalhos futuros

Com base nos dados levantados foi possível notar que existem folgas em algumas

células do setor de regularização de Documentos Fiscais. Sendo assim propõe-se que um

próximo estudo seja feito para investigar a fundo essas folgas e como elas podem ser

realocadas a fim de diminuir a ociosidade e melhorar ainda mais a qualidade do serviço.
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