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RESUMO
Este trabalho foi realizado na área de conversão e acabamento
de uma empresa do setor papeleiro, área esta que possui aspectos
importantes relacionados à qualidade do produto final, número de
colaboradores e complexidade produtiva. O objetivo do estudo é demonstrar como a gestão da produção, de pessoas e processos podem
influenciar positivamente os colaboradores do setor, transformando
o clima de trabalho em algo estimulante e produtivo.
Compreender o que motiva um colaborador e o sentido do trabalho para cada indivíduo é um processo trabalhoso e com inúmeras
ramificações, já que cada pessoa possui crenças e histórias de vida
diferentes. Ao inserir todas as suas perspectivas em um ambiente altamente produtivo, com processos detalhados, metas e restrições de
qualidade, possuímos o ambiente de trabalho presente nas empresas
atualmente, o que pode gerar, em alguns momentos, perda de foco e
ineficiências operacionais.

O presente artigo demonstra como é possível utilizar um programa motivacional de melhoria contínua, oferecendo uma visão
minimalista dos resultados da companhia e de cada colaborador
para que o trabalho ocorra com automotivação, maior comprometimento, foco e sustentabilidade.
Por se tratar de uma metodologia que se utiliza do material humano da empresa, inicialmente ela pode gerar preocupações e reações
diversas, porém, por meio de um sistema de gestão coerente e claro,
os resultados obtidos são: aumentos de produtividade, diminuição
em taxas de absenteísmo e acidentes, extração da qualidade de cada
membro da equipe, mapeamento do processo, equilíbrio da sua linha
e equipes autogerenciadas, com colaboradores eficientes, além de
proporcionar um ambiente feliz aos colaboradores.
Palavras-chave: Motivação. Produtividade. Autogerenciamento

INTRODUÇÃO
Todo resultado, seja positivo ou negativo, é consequência de um
trabalho realizado por pessoas felizes, ou não. [1]
O estudo de caso foi realizado na empresa OJI PAPÉIS ESPECIAIS.
Fundada em 1873, no Japão, a OJI HOLDINGS CORPORATION conta
com aproximadamente 35 mil profissionais e atua em quatro continentes com mais de 300 subsidiárias e unidades fabris, as quais

produzem inúmeros tipos de papéis e produtos relacionados, como:
papéis especiais, papel de imprimir e escrever, papel para jornal, papéis para embalagem, celulose, destacando-se como um dos maiores
produtores mundiais do setor. [2]
Aqui, iremos focar na fábrica de papel de Piracicaba-SP, chamada
OJI PAPÉIS ESPECIAIS, produtora e líder do mercado nacional de Papéis Especiais (térmicos e autocopiativos).
Essa empresa possui duas máquinas de papel responsáveis em
oferecer papel aos Coaters e ao consumidor final, e três Coaters responsáveis em revestir o papel.
Os papéis especiais são divididos em dois grupos:
Autocopiativos: utilizados para obtenção de cópias simultâneas
ao original sem necessidade do uso de carbono entre as vias, permitindo a impressão de até cinco vias além do original por meio do
impacto (de escrita manual ou de uma impressora matricial) sobre o
conjunto de vias. As microcápsulas presentes na via CB se rompem
e liberam o corante que, em contato o químico presente na via CF,
reage formando a imagem (azul ou preta) nesta mesma via. [3]
O sistema autocopiativo é composto por três tipos de papel, cada
qual com seu revestimento específico, a serem aplicados em cada
via, respeitando uma ordem de sobreposição. [3]
Tabela 1. Especificação do Papel Autocopiativo

CB: é a primeira via do conjunto. Recebe o nome de CB pois é
Coated Back, ou seja, revestida no verso do papel da forma como
ele é colocado no formulário. Seu revestimento é composto
pelas microcápsulas de corantes leucos (azul ou preto). [3]
CFB: via que recebe ao mesmo tempo o revestimento CB e CF.
Funciona como via intermediária para transmitir os dados por
intermédio do formulário. Podem ser usadas até quatro folhas
de CFB para um formulário de seis vias. [3]
CF: é a última via do conjunto e recebe esta denominação pois é
Coated Front, ou seja, revestido na superfície frontal do papel da
forma como é colocado no formulário. Possui um revestimento
à base de pigmento revelador, químico responsável por receber
o corante da via CB e reagir com ele, formando a imagem. [3]

Térmicos: recebem um revestimento em sua superfície que os
tornam sensíveis ao calor. Com isso, o sistema de impressão térmico
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não requer tinta na impressora, pois esta fica diretamente aplicada ao papel. A imagem (impressão) é o produto da reação entre os
químicos do revestimento e o calor, normalmente desprendido das
impressoras térmicas, para as quais são projetados. [4]
Os produtos oferecidos pela empresa com a tecnologia térmica
atendem diferentes demandas comercias, como: fax; cupons fiscais;
comprovantes; transações bancárias; ingressos; contas de água e
energia elétrica; bilhetes de loteria e etiquetas adesivas.
As produções das máquinas de revestimento e produtos citados
acima passam, obrigatoriamente, pela área do Acabamento para rebobinamento e embalagem. Na OJI, o acabamento possui sete rebobinadeiras com as seguintes especificações:
Tabela 2. Rebobinadeiras Beazers I e II

REBOBINADEIRA – REVESTIMENTO BEAZER I e II
Largura Líquida máxima/mínima (mm)

1550/85

Diâmetro máximo/mínimo entrada (mm)

1500/500

Diâmetro máximo/mínimo saída (mm)

1200/500

Furos dos canudos entrada (mm)

70, 76 e 152

Furos dos canudos saída (mm)

70, 76 e 152

Número de facas/quantidade de bobinas

09/08

Variação de corte (mm)

± 0,1

Velocidade máxima (m/min)
Largura refilo máxima/mínima (mm)

1000
50/10 Cada lado

Produção Vendável (ton)

30

Tabela 3. Rebobinadeiras Beazers III, IV e V

REBOBINADEIRA – REVESTIMENTO BEAZER III, IV e V
Largura Líquida máxima/mínima (mm)

1550/85

Diâmetro máximo/mínimo entrada (mm)

1500/500

Diâmetro máximo/mínimo saída (mm)

1500/500

Furos dos canudos entrada (mm)

70, 76 e 152

Furos dos canudos saída (mm)

70, 76 e 152

Número de facas/quantidade de bobinas

09/08

Variação de corte (mm)

± 0,1

Velocidade máxima (m/min)
Largura refilo máxima/mínima (mm)

1150
50/10 cada lado

Produção Vendável (ton)

35

Tabela 4. Rebobinadeira Beazers VI e VII

REBOBINADEIRA – REVESTIMENTO BEAZER VI e VII
Largura Líquida máxima/mínima (mm)

2500/500

Diâmetro máximo/mínimo entrada (mm)

1500/750

Diâmetro máximo/mínimo saída (mm)

1500

Furos dos canudos entrada (mm)

76 e 152

Furos dos canudos saída (mm)

76 e 152

Número de facas/quantidade de bobinas

07/06

Variação de corte (mm)

± 0,1

Velocidade máxima (m/min)
Largura refilo máxima/mínima (mm)
Produção Vendável (ton)
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1500
50/10 Cada lado
50

Porém, uma empresa não é formada apenas por máquinas e produtos, mas também por pessoas, cada uma com suas angústias, limitações e brilhantismo. São elas as grandes responsáveis por fazer
tudo acontecer.
A personalidade do homem não se constitui apenas em uma estrutura impassível, à espera que o mundo se modifique a sua volta, para
que sejam atendidos seus anseios e necessidades. O ser humano é
um elemento com dinâmica própria, configurada por uma contínua
integração de vivências. O dinamismo, a principal característica de
personalidade deste ser, aliado às normas e à dinâmica, é que o conduz a ação. [5]
Dessa maneira, o programa Motivacional: Solidariedade, Empatia,
Respeito e Humildade (SERH) visa modificar o modelo de gestão e as
estruturas de trabalho.
O princípio que guia a organização do trabalho é o de modificar os
comportamentos de tal forma que, gradualmente, os trabalhadores
sejam conduzidos a desenvolver atitudes positivas com relação às
funções executadas, à empresa que os emprega e a eles próprios.
O comprometimento com o trabalho é o que constitui o principal
indicador de uma organização eficaz. [6]
O setor de acabamento é a maior área produtiva da empresa com
6000 m² e um número de 110 colaboradores trabalhando no formato
de turnos de revezamento 6 X 4 com o auxílio de três membros do
administrativo.
A idade média dos colaboradores é de 38 anos, sendo que o colaborador mais novo possui 20 anos e o de maior idade 57 anos.
O setor passa por uma transição organizacional, com um número
grande de novos colaboradores que precisam aprender e desenvolver habilidades com os mais experientes, portanto, em sua estrutura
temos desde colaboradores com um ano de tempo de admissão até
31 anos de casa.
A área foi a escolhida devido à dificuldade encontrada nos seguintes pontos: fluxo de informação, alto nível de absenteísmo, grande
número de acidentes e incertezas em relação à capacidade produtiva
para novos investimentos.
A partir dos pontos listados observou-se que o setor de Acabamento seria o apropriado para empregar o SERH, um programa
motivacional estruturado como um campeonato entre os turnos da
empresa, com o objetivo de, por meio do senso de utilidade dos trabalhadores, criar um ambiente altamente motivacional, produtivo e
criativo, propício ao surgimento de novos líderes e talentos.

MÉTODOS
O SERH pode ser definido como um campeonato entre as equipes,
no qual aquela que possuir maior pontuação na somatória dos quesitos consagra-se campeã do mês e acumula pontos para o campeonato anual.
Seu objetivo consiste em avaliar o ganho de produtividade como
resultado de um grupo de pessoas e a transformação dos profissionais envolvidos no processo produtivo como pessoas diferenciadas,
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Tabela 5. Pontuação Fixa
Parâmetro

O quê

Por quê

Produção em toneladas pelas rebobinadeiras

Todo o papel que foi convertido nas
rebobinadeiras.

Aumentar a produção, verificar a capacidade
produtiva, verificar influência do mix de
produtos na linha.

Produção em unidades de bobinas embaladas

Todas as bobinas que foram produzidas nas
embaladeiras.

Aumentar a produção, verificar tempo ocioso
na máquina.

Rolos DU S

São rolos que possuem defeitos após
receberem o revestimento dos Coaters.

Fazer com que a operação priorize estes
rolos, resolvendo o problema e verificando os
defeitos anotados.

Pallets arqueados

Todos os pallets de
pelas equipes.

Aumentar a eficiência na área de arqueamento
de paletes.

Bobinas recuperadas

Bobinas que passaram por algum tipo de avaria
e precisam ser retrabalhadas nas máquinas do
Acabamento.

Aumentar a eficiência na recuperação de
bobinas.

Sobras no sistema

Pesos não descartados no sistema, porém
descartados no chão de fábrica.

Acabar com as sobras de sistema a fim de
melhorar acurácia de inventário.

com a expectativa de melhoria dos resultados para a empresa, melhoria de relacionamento no ambiente interno e, consequentemente,
para a sociedade.
Os parâmetros escolhidos para serem mapeados e pontuados
precisam ser contrapostos para não permitir desequilíbrio do trabalho. Dessa forma, a produção na rebobinadeira não poderia ter
pontuação maior que a pontuação na embaladeira, por exemplo,
podendo causar um desequilíbrio e não atendimento da demanda
da empresa.
No primeiro ano de programa, em 2016, foram escolhidos e justificados os seguintes quesitos a serem analisados conforme Tabela 5.

exportação arqueados

Os quesitos acima são nomeados pontuações fixas, já que possuem um ranking com valores definidos entre as posições
Tabela 6. Valores da Pontuação Fixa
1º colocado

1000 pontos

2º colocado

800 pontos

3º colocado

700 pontos

4º colocado

600 pontos

5º colocado

500 pontos

Também foram definidos quesitos bônus, estes fortemente relacionados à área de segurança da empresa e à qualidade do produto.

Tabela 7. Pontuação Bônus

Parâmetro

O quê

Por quê

Acidente Zero

Parâmetro analisa se a equipe possui
acidente no mês disputado.

A área de Acabamento possuía um histórico
de inúmeros acidentes, sendo que no ano de
2015 ocorreram seis. O objetivo era reduzir
para zero.

Absenteísmo
(faltas injustificadas)

Análise da quantidade de faltas não
justificadas por colaboradores das turmas.

O grau de absenteísmo do setor sempre foi
alarmante e, comparado a outras áreas da
companhia, era um quesito que se sobressaia.

Não conformidades

Não conformidades são erros de
apontamentos de paradas produtivas ou
tempo de operação, além de retrabalhos de
produtos já embalados.

Os apontamentos incorretos causavam
informações não confiáveis e retrabalhos de
produtos embalados aumentando o lead time
do setor e desperdício operacional.

Reclamações

Reclamações de qualidade dos nossos
clientes referentes aos processos feitos no
setor de Acabamento.

Atender a expectativa de qualidade dos
nossos clientes e reduzir o valor pago em
indenizações.

5S

Auditorias relâmpagos utilizando a
metodologia 5S em cada turma participante
do programa.

Melhorar a organização, padronização
e limpeza do setor, auxiliando o fluxo
produtivo.
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As pontuações bônus possuem critérios diferentes e podem ocorrer
variações relacionadas ao número de ocorrências.
“Acidente Zero”: foi definido que a equipe que possuísse um acidente no mês teria seus pontos zerados.
Absenteísmo: caso uma equipe possuísse falta injustificada perderia 200 pontos, enquanto as outras equipes que não possuíssem
faltas ganhariam 300 pontos.
Não conformidades: descontado da equipe a quantia de 50 pontos
por apontamento incorreto e retrabalho.
Reclamações de clientes: desconto de 800 pontos no final do ano
por reclamação recebida.
5S: a equipe que possui pontuação referente a 80% nos padrões

utilizados na Metodologia “5S” (Utilização, Organização, Limpeza,
Padronização e Autodisciplina) recebem ao final do ano uma pontuação de 200 pontos.
A medição utiliza uma planilha que mensura os Cinco Sensos da
seguinte maneira conforme Figura 1.
Após a definição dos parâmetros e das regras do campeonato foram realizadas reuniões com a presidência e a gerência, que apoiaram o novo modelo de gestão e acreditaram que estava alinhado às
metas e valores da companhia.
Em seguida, por meio de reuniões com a área produtiva, foi apresentada a metodologia e como seria o acompanhamento dos pontos.
Posteriormente, os membros das turmas criaram os nomes e os lo-

CONSENSO DE NOTAS
AVALIAÇÃO 5S

Inspeção N.º

Acabamento

Data

Líder de Área:
Auditores:
Nota

Mínima 0 e Máxima 4
1.º S – Utilização (Seiri)
Conceito: Otimizar os recursos separando o necessário do desnecessário, dando destino adequado para tudo.
Item

Descrição

Nota

1

Nas superfícies há somente objetos necessários?

3

2

Os recursos são utilizados nas quantidades corretas (sem desperdício)?

2

3

As máquinas e estrutura estão conservadas ?

4

4

Os objetos estão conservados?

4
2.º S – Organização (Seiton)

Conceito: Agrupar, identificar e sinalizar os recursos e instalações, facilitando o acesso, utilização e
prevenção de acidentes pessoais, patrimoniais e ambientais.
Item

Descrição

Nota

1

Todos os recursos (materiais e objetos), tem locais definidos e adequados?

3

2

A disposição de todos os recursos facilita o acesso e a utilização para todos?

2

3

O sistema de sinalização e identificação é claro e possibilita o acesso, sem depender da memória das pessoas?

4

3.º S – Limpeza (Seiso)
Conceito: Efetuar a limpeza e detectar problemas, visando eliminar ou minimizar as fontes de sujeira.
Item

Descrição

Nota

1

A área está isenta de pó, óleos, graxa, teia de aranha, sujeira, etc.?

3

2

As condições ambientais da área (ventilação, ruído, temperatura, iluminação, odor, etc.) estão apropriadas?

4

3

As fontes geradoras de sujeira no ambiente estão controladas (isoladas, minimizadas ou eliminadas)?

4

4

Os objetos estão isentos de pó, óleos, graxa, teia de aranha, sujeira, etc.?

2

4.º S – Padronização (Seiketsu)
Conceito: Estabelecer e manter padrões de utilização, organização e limpeza, sem excessos ou desperdícios, e prevenindo os riscos à saúde,
segurança e ao meio ambiente.
Item

Descrição

Nota

1

A área possui padrões para a manutenção dos 3 primeiros “S”, está adequado?

3

2

Os materiais possuem identificação?

3

3

Os materiais estão alocados no local correto?

3

5.º S – Disciplina (Shitsuke)
Conceito: Garantir o cumprimento do que está padronizado e instituir a melhoria contínua.
Item
1

Descrição

Nota

Os padrões para a manutenção dos 4 primeiros “S” estão sendo cumpridos?
Nota Final

Figura 1. Planilha utilizada na auditória 5S
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Figura 2. Nome e logo das equipes

gos das equipes, proporcionando integração entre os colaboradores,
maior identificação e sinergia. Com isso, as turmas antes denominadas por TURMA “A”; “B”; “C”; “D“ ou “E”, passaram a possuir
nomes como: Equipe Águia; Sinergéticos; Unidos para Excelência;
Determinados e Sinergia.
Além da criação do time, também foi escolhido um padrinho para cada
equipe, este representado por um gerente de outra área da companhia.
Outro aspecto importante foi como e onde a pontuação da equipe
seria exposta, sendo atualizada semanalmente com o objetivo de
os líderes acompanharem o trabalho da equipe e focarem energia

em aspectos com pontuação baixa. Com isso, foi criado o Mural da
Qualidade, visível aos membros da equipe com informações sobre
seu trabalho, tanto como indivíduo quanto coletivo.
Método para soma de pontos
Os parâmetros analisados são extraídos da Plataforma SIAPP
da empresa e Atas Gerenciais preenchidas pelos próprios líderes
do acabamento.
Dessa maneira, os valores retirados são plotados em uma planilha
de Excel, que faz a somatória dos pontos:

Pontuação

Figura 3. Tabela somatória de pontuação
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Demonstração dos pontos mensais e anual
Durante a semana são feitas as análises dos pontos para compor
o campeão mensal. A equipe que se consagra campeã participa de
uma cerimônia de comemoração e estudo de resultados.
A pontuação mensal é a primeira a ser mostrada, além da comparação com as outras equipes em cada quesito:

Figura 4. Demonstração pontuação mensal

Em seguida é apresentado o andamento da equipe no campeonato, com a evolução e o quadro de troféus.
Figura 7. Premiação com troféus, medalhas e brindes

Também são distribuídos alguns brindes simbólicos em forma de
sorteio como premiação pela conquista.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Figura 5. Evolução das equipes no programa

Os resultados obtidos no primeiro ano de trabalho do programa
motivacional SERH foram representativos e fortaleceram a área do
Acabamento em diferentes aspectos.

Figura 8. Comparativo entre produção anual em toneladas
Figura 6. Quadro de troféus

Feito isso, os colaboradores recebem uma medalha, que representa a importância do indivíduo e o reconhecimento por cada membro
da equipe, além de um troféu, que simboliza o valor do foco coletivo
em um mesmo resultado.
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Conforme o gráfico demonstra, houve um aumento na produção
em 8%, porém, se compararmos com o número de colaboradores
nos dois períodos, percebe-se um ganho de 14% em tonelada por
hora/homem.
Outro aspecto importante foi a redução no número de absenteísmo do setor.
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CONCLUSÕES

Figura 9. Comparativo absenteísmo

Figura 10. Faltas injustificadas

Conclui-se que o programa motivacional utilizado como novo modelo de gestão da área realmente fez a diferença por meio da aplicação do senso de utilidade, com resultados bastante significativos na
área da produção e segurança do trabalho.
Esse senso de utilidade foi desenvolvido por intermédio da competição, em que, como em um time de futebol, todos têm que atuar
juntos para ganhar o jogo. O time com melhor aproveitamento dos
colaboradores tem resultados positivos, evidenciando, assim, que as
pessoas bem distribuídas geram resultados. A vontade de vencer, somada ao senso de utilidade, fez com que a liderança sofresse influência da base, sempre na busca de melhoria contínua.
O programa é um grande facilitador de gestão para os líderes e
consegue destacar colaboradores com potencial de liderança e com
qualidades antes não aproveitadas pela companhia.
A fim de continuar com a melhoria contínua, acredita-se que os parâmetros utilizados devem ser os mais completos possíveis e, assim, é
importante mapear outras áreas do trabalho como a eficiência de tempo e padrões operacionais, o que já vem acontecendo desde o início
do ano de 2017, além de inserir mensalmente o acompanhamento de
reclamações relacionadas à área de Acabamento da empresa.
Percebe-se que o ambiente de trabalho mudou e as pessoas estão
mais comprometidas. A queda em números de acidentes e absenteísmo demonstra tal evolução. Outro aspecto importante relaciona-se
à união da equipe e à felicidade dos trabalhadores, que atualmente
comemoram os seus resultados em conjunto com a administração e
a gerência da área.
O programa pode ser utilizado em diferentes empresas e seus
parâmetros podem ser moldados a qualquer linha de produtos e
processos que utilizam pessoas e precisam de um ambiente feliz,
motivador e produtivo.
n
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Figura 11. Comparativo Acidentes
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é de 87%.
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