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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresenta o desenvolvimento e construção de um
ambiente propício para o treinamento de operadores em um setor de montagem de
uma empresa metal mecânica, e a eficiência das metodologias ativas de ensino e
aprendizagem aplicadas a um laboratório hands-on. Com o objetivo de minimizar o
tempo de aprendizagem dos operadores. A pesquisa foi desenvolvida seguindo os
conceitos da Design Science Research para a criação de um artefato encontrando a
solução para o problema em estudo: falta de um local adequado para o treinamento
de operadores, que demanda um longo período para a aprendizagem. Para analisar
a eficácia do método aplicado, será apresentado o impacto dos treinamentos no
laboratório hands-on; esses treinamentos serão comparados com os realizados
direto nas linhas de produção. Para análise, será utilizada a curva de aprendizagem
dos operadores e a eficiência obtida pelos Key Performance Indicators impactados
por treinamentos inadequados, realizados diretamente nas linhas de montagem sem
a utilização do laboratório hands-on. Após os treinamentos serem realizados no
laboratório hands-on, a curva de aprendizagem dos operadores apresentou a
diminuição de aproximadamente 80% do tempo inicial. Por fim, serão apresentados
os índices dos Key Performance Indicator obtidos, que constatam a eficiência do
método aplicado ao artefato (laboratório hands-on) desenvolvido.

Palavras-chave: Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem. Laboratório
Hands-on. Curva de Aprendizagem. Key Performance Indicator. Treinamento de
operadores.

ABSTRACT

This paper aims to present the development and construction of favorable
environment for operator's training in an assembly section on a metal-mechanics
company and the effectiveness of learning and teaching methodology applied in a
hands-on laboratory. In order to minimize the learning time of operators. The
research was developed following the concepts from the Design Science Research
for the creation of an artifact, founding the solution to the problem in study (lack of an
appropriate place to workers training, which requires a long period for learning). To
analysis the effectiveness of the applied method, it is presented the impact of the
training on the hand-on laboratory; these trainings are compared with the trainings
that are executed directly in the production line. For this analysis, it is used the
workers' learning curve and the efficiency got from the Key Performance Indicator.
This indicator is impacted from inadequate trainings performed directly in the
production line without the utilization of hands-on laboratory. After the trainings
performed in the hand-on laboratory, the workers’ learning curve show 80% decrease
from the original time. And finally it is presented the index from the new Key
Performance Indicator obtained, that verify the efficiency from the applied method to
the artifact (hands-on laboratory) developed.

Keywords: Active Teaching and Learning Methodologies. Hands-on laboratory.
Learning curve. Key Performance Indicator. Operator training.
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1 INTRODUÇÃO
Em um mundo de tantas mudanças, as empresas tentam dispor dos melhores
funcionários, mas nem mesmo aquelas que estão no topo tecnológico podem prever
quais habilidades serão necessárias às próximas gerações. (SKURKOVA;
FEJESAND; BAJOR, 2014). O treinamento é considerado um dos fatores essenciais
para o desempenho operacional e tem como objetivo passar conhecimento
capacitando

profissionais

para

atender

às

expectativas

das

empresas.

(TORTORETTE, 2010). As empresas investem nessa área utilizando técnicas em
busca de melhores resultados com o objetivo de reduzir custos, contribuindo para
torná-la mais competitiva, ou ainda, para o aumento de seu lucro. (SILVA; OISHI,
2001). Além de proporcionar benefícios internos, os treinamentos também
fortalecem a imagem das organizações, por desfrutarem de equipes qualificadas.
(TORTORETTE, 2010).
Para as empresas, o conhecimento é superior a qualquer outra forma de
imobilizações e riqueza, pois o aprendizado que ocorre no local de trabalho é
essencial para o bom andamento das tarefas. (SKURKOVA; FEJESAND; BAJOR,
2014). Uma forma de obter o conhecimento na prática, segundo Melo & Sant’Ana
(2012), é através das Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem (MAEA) que
trazem o aprendiz para o centro da discussão, sendo ele o responsável pela
construção do seu conhecimento. Um tipo de metodologia ativa são as praticadas
em laboratórios Hands-on. (GRANDZOL; WYNN, 2011). Para Leite & Fernandes
(2015), a aprendizagem prática realizada em laboratórios Hands-on é a chave para
uma aprendizagem eficaz. As práticas Hands-on proporcionam uma experiência de
aprendizagem completa, possibilitando expressar confiança significativa, capacidade
de compreender e aplicar a teoria. (ELBADAWI; MCWILLIAMS; TETTEH, 2010).
Seguindo uma tendência mundial, no Brasil, as metodologias ativas são
utilizadas em larga escala na formação de profissionais da área de saúde, onde a
teoria é posta em prática em laboratórios propícios para o desenvolvimento de
problemas reais. (MELO; SANT’ANA, 2012). Também estão presentes em diversos
cursos (Administração, Engenharias, Odontologia, Enfermagem, Medicina e cursos
técnicos) em que a teoria não é suficiente para o desenvolvimento do profissional: os
alunos são produtores do próprio conhecimento. (SIMON; FRANCO, 2015). Alguns
educadores creem que a Metodologia Ativa em laboratórios Hands-on enriquece a
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aprendizagem, reduzindo a diferença entre teoria e prática, expondo o aprendiz a
questões mais amplas, que são essenciais para melhorar a aquisição do
conhecimento. (ELBADAWI; MCWILLIAMS; TETTEH, 2010). Nesse contexto,
percebe-se a importância da aplicação das Metodologias Ativas em laboratórios
Hands-on, podendo ser replicadas em empresas que demandam um longo tempo
para o treinamento dos funcionários, minimizando-o consideravelmente.
No setor de montagem da Empresa estudada, um funcionário novo demanda
em média 71,5 horas de treinamento para se tornar apto a exercer a função em uma
das linhas de montagem existentes, sem necessitar auxílio de funcionários
experientes. O Gráfico 1 representa a curva de aprendizagem que um funcionário
novo do setor de montagem demanda, com algumas metas até se tornar apto à
função (em uma das quatro linhas de produção existentes na montagem).

Eficiência

Gráfico 1 – Curva de aprendizagem de um funcionário novo
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Fonte: Adaptada da Empresa X (2015).

Pode-se verificar que o maior tempo demandado para atingir o ritmo é entre
56 e 67 máquinas/hora, ocupando aproximadamente metade do treinamento até a
meta final. Todos os treinamentos de funcionários no setor de montagem,
atualmente são realizados nas próprias linhas, impactando diretamente em perda de
performance durante esse processo. Essa perda de performance reflete em uma
diminuição no valor dos indicadores do setor, gerando um alto custo de produção
neste período.
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O setor de montagem é responsável pelas principais atividades operacionais
da empresa, sendo o último elo visível antes do produto chegar ao consumidor final,
tendo a responsabilidade de produzir com qualidade e atender o planejamento de
produção. Para isso, a empresa tem implantado o sistema Lean Manufacturing, com
o objetivo de minimizar as atividades não agregadoras de valor. O Lean
Manufacturing consiste no desenvolvimento de produtos de alta qualidade com baixo
custo, usando menos tempo, menos espaço, menos trabalhadores e menos
ferramentas.(SHINGO, 1996). Com o alto tempo de aprendizagem atual, a
relevância deste trabalho está em desenvolver um método de Aprendizagem Ativa,
através do desenvolvimento de um laboratório Hands-on, que contribuirá com a
filosofia do Lean Manufacturing. O método de treinamento e o laboratório
desenvolvido têm como finalidade diminuir a curva de aprendizagem dos
funcionários do setor de montagem durante o treinamento.
1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA DE PESQUISA
Com a implantação dos processos produtivos industriais, as empresas que
pretendem se destacar passaram a utilizar o treinamento para organizar e qualificar
o trabalho, apostando em bons profissionais e oferecendo serviços de qualidade.
(TORTORETTE, 2010). Atualmente, as empresas bem sucedidas consideram o
treinamento um investimento, com objetivo de desenvolver as competências
essenciais à atividade e minimizar os erros. (GUIMARÃES, 2008). Um treinamento
deficiente pouco acrescenta em termos de competências e gera uma série de
problemas em outras frentes de trabalho, gerando custo elevado e resultados
imprevistos para as empresas. (VASCONCELLOS, 2014).
Os treinamentos realizados em áreas operacionais demandam um longo
tempo de aprendizagem, pois o empregado está envolvido na produção e em muitos
casos não sendo possível dar atenção necessária para o bom desenvolvimento das
tarefas a ele destinadas. (SKURKOVA; FEJESAND; BAJOR, 2014). A maioria das
técnicas e métodos de treinamento é baseada em abordagem passiva, onde a
participação é através de aulas expositivas, com a exposição de casos pessoais e
transferência de conhecimento por meio das experiências vividas e conhecimento
teórico. (KUO; CALADO; CALARGE, 2015). Existem várias metodologias que se
mostram mais eficazes na obtenção do conhecimento com o objetivo de diminuir
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esse tempo de aprendizagem. (GRANDZOL; WYNN, 2011). Seguindo com Grandzol
& Wynn (2011), destacam-se as metodologias que propõem ensinar na prática
processos educacionais em ambientes ativos de aprendizagem: Metodologia Ativa
de Ensino e Aprendizagem (MAEA) e laboratório Hands-on, introduzindo e fixando a
teoria com problemas reais em ambientes propícios.
As metodologias ativas aplicadas em laboratórios Hands-on contribuem para
melhorar o desempenho do indivíduo no contexto em que ele está inserido. (MELO;
SANT’ANA,

2012). Esses

métodos estão

presentes

em

cursos

técnicos,

profissionalizantes e graduações, em contextos nos quais a teoria não é suficiente
para o desenvolvimento do profissional, pois perde-se muito do conhecimento
teórico adquirido sem a parte prática. (SIMON; FRANCO, 2015). Pensando no
desenvolvimento deste estudo, essas metodologias também podem contribuir para o
bom desenvolvimento de treinamentos fabris, permitindo compreender os princípios
e as aplicações de um treinamento específico. Assim sendo, o temo de trabalho: o
desenvolvimento de um Laboratório Hands-on para o treinamento de operadores de
um setor de montagem, na aplicação da MAEA.

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA
A partir da realidade que envolve os treinamentos realizados no setor de
montagem da empresa em estudo e na busca por termos que possibilitam a
aplicação de uma metodologia, surge a seguinte questão de pesquisa: como
deveria ser o ambiente e o método adequado para treinar operadores de
produção em um setor de montagem metal mecânico, com o intuito de
minimizar o tempo de aprendizagem?
1.3 OBJETIVOS
Nesta seção, serão apresentados os objetivos desejados com esta pesquisa;
tais objetivos são divididos em objetivo geral e objetivos específicos.
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1.3.1 Objetivo Geral
Visando a responder à questão de pesquisa, este trabalho tem como objetivo
geral desenvolver um laboratório Hands-on, que possibilite aplicar um novo método
para os treinamentos dos operadores das linhas de montagens em uma empresa
metal mecânica, com a finalidade de minimizar o tempo de aprendizagem.
1.3.2 Objetivos Específicos
Para atender ao objetivo desta pesquisa, é necessário mostrar com clareza o
entendimento sobre alguns objetivos específicos, nos quais se enquadram:
a) Verificar na literatura métodos que poderiam auxiliar no desenvolvimento de
um ambiente propício para treinar pessoas na prática;
b) Identificar e detalhar como são realizados atualmente os treinamentos dos
operadores nas linhas de montagem da empresa estudada;
c) Identificar e levantar as perdas nas produções durante a realização dos
treinamentos dos operadores no método atual;
d) Desenvolver um novo método de treinamento para os operadores das linhas
de produção, com foco na redução do tempo de aprendizagem;
e) Aplicar e avaliar o novo método de treinamento proposto no setor de
montagem na empresa que motivou este estudo.
1.4 JUSTIFICATIVA
Esta seção apresenta, dividida em três dimensões, a justificativa para a
realização desta pesquisa: i) justificativa da pesquisa para a empresa; ii) justificativa
da pesquisa para o meio acadêmico; e iii) justificativa da pesquisa para o
pesquisador.
1.4.1 Para a empresa
As empresas apresentam uma necessidade em melhorar o treinamento
tradicional dos operadores da produção. A aplicação deste estudo sobre
Metodologia Ativa de Ensino e Aprendizagem em Laboratórios Hands-on contribuirá
para o desenvolvimento de um método para treinamento de operadores que
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diminuirá a curva de aprendizagem. A pesquisa irá apontar as desvantagens e
benefícios encontrados, que podem servir como subsídio para a tomada de ações
por parte da empresa.
Com o método atual de treinamento, a Empresa X apresenta perdas de
produtos durante a produção nas linhas de montagem. A Tabela 1 apresenta a
quantidade total de produtos não produzidos durante os treinamentos realizados
direto nas linhas de montagem no primeiro semestre de 2016.

Tabela 1 - Total de perdas com treinamentos iniciados direto nas linhas no primeiro
semestre de 2016

Mês
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4
Janeiro
121
320
307
Fevereiro
392
80
30
30
Março
312
70
156
20
Abril
205
346
33
35
Maio
116
696
Junho
17
75
48
Total
1163
891
963
392

Total
748
532
558
619
812
140
3409

Fonte: Empresa X (2016).

Durante o primeiro semestre de 2016, foram realizados aproximadamente 32
treinamentos nas linhas de produção entre funcionários novos e remanejamento de
antigos, com uma média de 106 produtos não produzidos, totalizam 3409 unidades.
As unidades são recuperadas durante o mês com horas extras, ou com o
remanejamento do plano de produção, assim compensando as perdas.
Com o laboratório para treinamento de operadores, as perdas serão
minimizadas, pois o operador estará adquirindo a habilidade necessária para a
função em um local propício, não interferindo na produção da linha de montagem. O
laboratório será desenvolvido considerando as referências encontradas na literatura,
que serão adequadas à realidade da Empresa X, e a beneficiará em futuros projetos
semelhantes ao desenvolvido neste trabalho.
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1.4.2 Para a academia
Para a academia a justificativa se baseia na busca por publicações científicas
nacionais e internacionais com o objetivo de avaliar a originalidade do tema, ou seja,
verifica-se se a pesquisa é inédita ou não no ambiente acadêmico. Para isso, foi
necessário realizar uma busca sistemática em bases de dados acadêmicas que
envolveram dissertações, teses e artigos. O método utilizado para a revisão
sistemática foi proposto por Morandi e Camargo (2015), e um compilado ampliado
proposto por Gough, Oliver e Thomas (2015); Khan et al. (2003); Cooper, Hedges e
Valentine (2009); Smith et al. (2011), conforme a Figura 1. Cada uma das sete
etapas será descrita a seguir:
Figura 1 – Método para revisão sistemática da literatura

Fonte: Morandi e Camargo (2015).

A etapa (1) se refere aos stakeholders; segundo Morandi e Camargo (2015) a
identificação dos stakeholders é primordial, pois eles podem influenciar e beneficiar
os condutores da pesquisa em toda a revisão sistemática. Ao final do processo de
revisão, os resultados devem ser apresentados aos stakeholders para obter o
feedback sobre os resultados encontrados. Nesta pesquisa, os principais
stakeholders são o pesquisador; a empresa e a academia, aos quais mais interessa
a realização da pesquisa.
A etapa (2) constitui na definição da questão. Como visto anteriormente, o
tema central foi determinado. Assim, foi possível determinar a questão de revisão
sistemática:

Quais

são

os

métodos

mais

relevantes

utilizados

por
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pesquisadores para desenvolvimento de laboratórios, que possibilitam
relacionar teoria e prática, com o intuito de diminuir o tempo de
aprendizagem? Com o objetivo de responder essa pergunta, será realizada uma
revisão configurativa. Esse método de revisão abrange questões abertas na busca
por dados qualitativos em estudos precedentes, explorando as teorias, com o
objetivo de compilar os resultados em uma teoria coerente. (MORANDI; CAMARGO,
2015).
A etapa (3) se refere à equipe de trabalho da pesquisa que, de acordo com
Morandi e Camargo (2015), pode se valer do conhecimento dos stakeholders,
contribuindo com o processo da revisão sistemática. A equipe de trabalho é
composta pelo pesquisador deste estudo.
A etapa (4) diz respeito à estratégia de busca que, segundo Morandi e
Camargo (2015) visa a responder as seguintes perguntas: o que buscar? onde
buscar? como garantir que sejam selecionados estudos relevantes? quais estudos
considerar? qual será a extensão da busca?. Seguindo o raciocínio de Morandi e
Camargo (2015), as perguntas estão interligadas, e para concluir esta etapa são
necessários quatro passos.
O primeiro passo nesta etapa é determinar os termos de busca que foram
definidos por meio de pesquisas preliminares do conhecimento do pesquisador
deste trabalho, de consultas a especialistas na Empresa X e da universidade com o
objetivo de responder a questão de revisão. Os termos de busca estão conexos à
questão de revisão permitindo identificar o problema, o seu contexto e, se
necessário, limitar a busca. (MORANDI; CAMARGO, 2015). As buscas foram
realizadas em dois idiomas: português e inglês. Para cada idioma, foram
determinados os termos de buscas (termos radicais e os termos de ligação). Os
termos de busca estão apresentados no Quadro 1.
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Quadro 1 – Termos utilizados nas bases de consultadas

Idiomas
Português

Inglês

Termos de busca
Termo radical
Termo de ligação
Metodologia(s)
Lean manufacturing;
ativa(s) de ensino
produção enxuta
e aprendizagem
Hands-on
Lean manufacturing;
Active teachinglearning
learning
methodology(ies)
Fonte: Elaborado pelo autor.

O segundo passo é a definição das fontes de busca, um passo indispensável
na formulação de uma boa estratégia. (MORANDI; CAMARGO, 2015). As fontes de
buscas foram definidas de acordo com os seguintes critérios: o acesso facilitado às
fontes de buscas; aumentar a abrangência a estudos relevantes com assunto de
pesquisa. Esses critérios tem o objetivo minimizar o viés, dando maior ênfase a
resultados significativos. No Quadro 2, estão apresentadas as fontes de buscas
utilizadas nesta pesquisa.
Quadro 2 – Fonte de buscas utilizadas
Categoria - Macrobase

Fonte de Informação Abrangência Índice de busca
EBSCOHost

Internacional

Title
Abstract

Base de Informações de
Periódicos Científicos

Scopus/Elsevier

Internacional

Title
Abstract

webofknowledge
Scielo

Internacional Title
Nacional

Título
Resumo

Base de Informações de
Teses e Dissertações
Nacionais
Anais elêtronicos
Google
Internet

Capes

Nacional

Título
Assunto

ABEPRO
Google Acadêmico
Google

Nacional

Título

Título
Nacional;
internacional Assunto geral
Nacional

Fonte: Elaborada pelo autor.

Pesquisa
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Como descrito no Quadro 2, foram utilizados os índices de busca por
pesquisa em título e resumo nas bases de dados EBSCOHost, Scopus/Elsevier,
Scielo e Capes. Nas bases de dados ABEPRO e Web ofknowledge, as buscas
foram realizadas apenas em título, por não possuírem a opção de pesquisa em
resumo. Em Capes e Google Acadêmico, foram realizadas buscas em títulos e
assunto; a opção assunto não foi desprezada com o objetivo de aumentar a
abrangência da pesquisa. Também foram realizadas buscas na internet, com o
intuito de complementar com greyliterature, estudos primários, que possam contribuir
com conceitos relacionados aos termos de busca. A busca realizada na internet não
foi apresentada no Quadro 2, por serem somente conceitos, que contribuíram para o
entendimento do assunto.
O terceiro passo é referente aos critérios de inclusão e exclusão. Não foram
utilizados termos de busca de exclusão, somente termos de busca com “palavras
exatas” nos termos radicais e termos de ligação – vistos anteriormente no Quadro 1
– e o Operador Booleanos “and”, para ligação dos termos. No Quadro 3, estão
representados os termos de buscas utilizados na revisão sistemática em cada base.
Os termos em negrito representam os termos radicais, e os demais são os termos de
ligação.
Quadro 3 – Palavras-chave utilizadas em cada base de busca
Base
ABEPRO
Capes
EBSCOHost
Google Acadêmico
Scielo
Scopus/Elsevier
webofknowledge

Termos de busca
Hands-on; Hands-on, lean manufacturing; Hands-on, produção enxuta; Active teachinglearning methodologies; Metodologia ativa de ensino e aprendizagem
Hands-on, lean manufacturing; Active teaching-learning methodologies, lean
maufacturing; Metodologia ativa de ensino e aprendizagem
Hands-on, learning; Hands-on, lean manufacturing; Hands-on, produção enxuta; Active
teaching-learning methodology; Metodologia ativa de ensino e aprendizagem
Hands-on, lean manufacturing; Hands-on, produção enxuta; Active teaching-learning
methodologies; Metodologia ativa de ensino e aprendizagem
Hands-on; Hands-on, lean manufacturing; Hands-on, produção enxuta; Active teachinglearning methodologies; Metodologia ativa de ensino e aprendizagem
Hands-on; lean manufacturing; Hands-on, lean manufacturing; Metodologia ativa de
ensino e aprendizagem; Active teaching-learning methodology
Hands-on, learning; Hands-on, lean manufacturing; Hands-on, produção enxuta; Active
teaching-learning methodologies; Metodologia ativa de ensino e aprendizagem

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O quarto, e último passo, nesta etapa diz respeito à extensão da busca. Ela é
importante no momento da elaboração da estratégia de uma revisão sistemática que
deve abranger o maior número de estudos relevantes. (MORANDI; CAMARGO,
2015). Seguindo o raciocínio de Morandi e Camargo (2015), a busca exaustiva,
muitas vezes, é mais intensa que a realidade, sendo impossível localizar todos os
estudos relevantes. No decorrer deste passo serão demonstradas as buscas
realizadas em cada macro base com o número de estudos encontrados,
considerando a combinação dos termos utilizados para a pesquisa – demonstradas
anteriormente no quadro 3. No Gráfico 2, está apresentado o horizonte de tempo de
realização da pesquisa.
Gráfico 2 – Horizonte de tempo da pesquisa

1971
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1977
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webofknowledge
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ABEPRO

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ao avaliar o padrão de comportamento dos resultados obtidos nas buscas, é
possível verificar que o interesse acadêmico é crescente. Devido à pesquisa ser
realizada no primeiro semestre de 2016, houve uma queda brusca nos resultados.
Optou-se por utilizar um horizonte de tempo sem limitações, do período de 1971,
que foi o ano do primeiro trabalho encontrado relacionado com os termos de buscas,
até 2016, com o objetivo de aumentar a abrangência da pesquisa. As buscas em
todas as fontes resultaram em um total de 2936 arquivos localizados, dentre artigos,
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teses e dissertações. Os resultados de cada fonte de busca estarão representados a
seguir.
A pesquisa realizada na base CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior) está contabilizada no Quadro 4. Nesta base de busca,
foram localizados somente dois artigos, sendo uma das combinações de busca nula.
Quadro 4 – Resultado quantitativo das buscas na Macro base CAPES de Informações de
Teses e Dissertações de abrangência Nacional

Base

Termo de pesquisa
Hands-on + lean manufacturing

CAPES

N° de
artigos
Título
1
Assunto
1
Índice

Active teaching-learning methodologies
Título
+ lean maufacturing
Metodologia ativa de ensino e
Assunto
aprendizagem
Total

0
0
2

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na macro base Google Acadêmico, foram localizados 2411 arquivos; o
grande volume foi motivado pela inclusão do índice de busca “assunto geral”. Este
índice foi escolhido para aumentar a abrangência de estudos relevantes. No Quadro
5, estão contabilizados os artigos encontrados na base Google Acadêmico.
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Quadro 5 – Resultado quantitativo das buscas na Macro base Google Acadêmico de
abrangência Nacional

Base

Google
Acadêmico

Termo de pesquisa

Índice

Título
Hands-on + lean manufacturing
Assunto
geral
Title
Hands-on + produção enxuta
Assunto
geral
Title
Active teaching-learning methodologies
Assunto
geral
Title
Metodologia ativa de ensino e aprendizagem Assunto
geral
Total

N° de
artigos
5
2285
0
12
7
86
0
16
2411

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nos anais eletrônicos ABEPRO, foram encontrados 107 artigos relacionados
aos termos de pesquisa. Assim como anteriormente, alguns dos termos de
pesquisas foram nulos. No Quadro 6, estão contabilizados os artigos encontrados.
Quadro 6 – Resultado quantitativo das buscas em anais eletrônicos ABEPRO

Base

Termo de pesquisa

Hands-on
ABEPRO
- Hands-on + lean manufacturing
Associação
Hands-on + produção enxuta
Brasileira
de Active teaching-learning
Engenharia de methodologies
Produção
Metodologia ativa de ensino e
aprendizagem

Índice

N° de artigos

Title
Title
Title

5
0
0

Title

0

Title

102

Total

107

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na base de Informações de Periódicos Científicos nacional SciELO (Scientific
Eletronic Library Online) e nas bases internacionais EBSCOHost, Scopus/Elsevier e
web ofknowledge, foram contabilizados 416 artigos. Alguns dos termos de busca
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foram nulos, não sendo encontrados resultados. Os resultados das buscas estão
contabilizados no Quadro 7.
Quadro 7 – Resultado quantitativo das buscas na Macro base Informações de Periódicos
Científicos
Base

Termo de pesquisa
Hands-on + learning
Hands-on + lean manufacturing
Hands-on + produção enxuta

EBSCOHost

Active teaching-learning methodology
Metodologia ativa de ensino e aprendizagem
Hands-on + lean manufacturing
Active teaching-learning methodology
Metodologia ativa de ensino e aprendizagem

Hands-on + learning
Hands-on + lean manufacturing
webofknowledge Hands-on + produção enxuta
Active teaching-learning methodologies
Metodologia ativa de ensino e aprendizagem
Hands-on
Hands-on + lean manufacturing
Scientific
Eletronic Library Hands-on + produção enxuta
Online (SciELO)
Active teaching-learning methodologies
Metodologia ativa de ensino e aprendizagem

Índice
Title
Title
Title
Title
Abstract
Title
Abstract
Abstract
Title
Abstract
Title
Abstract
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Abstract
Title
Abstract
Title
Abstract
Title
Abstract
Title
Abstract
Total

N° de
Relevantes
artigos
159
3
0
0
0
0
3
0
14
1
0
0
0
0
37
8
8
5
6
3
1
1
0
0
70
4
1
0
0
0
6
1
1
1
20
0
59
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
9
3
1
0
17
4
416
36

Fonte: Elaborado pelo autor.

A etapa (5) se refere à busca, elegibilidade e codificação. De acordo com
Morandi e Camargo (2015), após a definição da busca por estudos primários, é
importante uma seleção para avaliação dos resultados. Na seleção dos estudos, foi
realizada a leitura dos títulos de todos os arquivos, com exceção aos encontrados no
Google Acadêmico. No Google Acadêmico foram lidos somente os 500 primeiros
títulos, pois estavam tornando-se incoerentes e sem nexo com os termos de buscas.
Os estudos selecionados após a leitura dos títulos passaram por mais uma filtragem,
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sendo lidos os resumos e selecionados apenas os estudos com potencial de
relevância. Os critérios utilizados para seleção durante a avaliação foi a coerência
do resumo com o título e com os termos de busca. Em muitos estudos, os resumos
eram desconexos com os títulos, sendo assim selecionados 60 arquivos, cerca de
2,4%

do

total,

encontrados

inicialmente.

Os

artigos

selecionados

estão

contabilizados no Quadro 8.
Quadro 8 – Estudos com potencial de relevância

Base
Relevantes
ABEPRO - Associação Brasileira de Engenharia de
3
Produção
CAPES

2

EBSCOHost

4

Google Acadêmico

13

Scopus/Elsevier

23

Scientific Eletronic Library Online (SciELO)

9

webofknowledge

6
Total

60

Fonte: Elaborada pelo autor.

A etapa (6) se refere à síntese dos resultados. Conforme Morandi e Camargo
(2015), é a combinação dos resultados encontrados com o objetivo de gerar novos
conhecimentos, buscando estabelecer relação entre os textos. A síntese dos
resultados está apresentada no capítulo dois deste trabalho. Neste capítulo, será
realizada uma análise dos artigos que referenciam a construção de um artefato, bem
como suas informações, vantagens e desvantagens. Essa análise servirá como base
para o desenvolvimento deste estudo.
A última etapa (7) diz respeito à apresentação do estudo. Pesquisas
acadêmicas relacionadas a metodologias ativas em laboratórios Hands-on nas áreas
operacionais das empresas para treinamentos de operadores são precárias: existem
poucas publicações relevantes sobre esse assunto, além de serem referentes a
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implementações do Lean Manufacturing; desse modo, elevando a importância deste
trabalho. Este trabalho busca implementar as metodologias ativas em um laboratório
Hands-on em áreas operacionais das empresas, além de apresentar como elas são
realizadas. Os resultados deste trabalho podem servir para a empresa objeto e
outras empresas realizarem melhorias com base no modelo apresentado ao longo
da pesquisa. O estudo também pode contribuir com futuras pesquisas relacionadas
ao tema apresentado.
1.4.3 Para o pesquisador
As aplicações de Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem são vistas ao
longo da graduação em Engenharia de Produção nas disciplinas em que as teorias
não são suficientes para o entendimento de um conceito, sendo assim necessário o
desenvolvimento

da

prática

em

laboratórios,

que

possibilitam

um

maior

entendimento sobre o assunto. Este trabalho possibilita aplicar em campo os
conceitos deste estudo, mesclando-os com alguns dos conhecimentos adquiridos
nas aulas ministradas ao longo da graduação. Sendo possível associar a teoria com
a experiência prática, resultando em um conhecimento mais sólido.
1.5 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO
Este trabalho tem como intuito estudar e compreender como são realizados
os treinamentos dos operadores do setor de montagem em uma empresa metal
mecânica. Desenvolver um ambiente propício para o treinamento e propor um
método para diminuir o tempo de aprendizagem. Sendo necessário entender os
conceitos das metodologias aplicadas. Assim, desenvolvendo um laboratório Handson específico para o treinamento dos operadores, minimizando os impactos durante
a produção e diminuindo a curva de aprendizagem. Também serão abordados
indicadores que sofrem impactos diretos durante os treinamentos, como: plano de
produção; qualidade; performance.
O

Laboratório

Hands-on

para

treinamento

de

operadores

(LHTO)

desenvolvido e apresentado neste trabalho será no formato de um protótipo, com o
intuito de comprovar e validar a eficácia da MAEA. O qual será aplicada em duas
linhas de montagens (linha de montagem 1 e 2), para a replicação da montagem de
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três produtos. Com a comprovação e validação do método, o setor de montagem da
Empresa X, na qual é aplicado o treinamento, buscará investimentos junto à direção
da instituição para a construção de um Laboratório de treinamento permanente. A
construção do laboratório permanente não será apresentada no decorrer deste
trabalho.
1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO
Com o objetivo de auxiliar no entendimento dos leitores, este tópico apresenta
a estrutura de divisão deste trabalho, que está organizado em seis capítulos. Na
etapa inicial, é apresentada a introdução, o problema, a questão de pesquisa, os
objetivos da pesquisa, a justificativa, a delimitação e a estrutura do trabalho.
O referencial teórico estudado está situado no segundo capítulo. Além dos
artigos selecionados através do método proposto por Morandi e Camargo (2015),
também foram utilizados alguns livros para auxiliar no desenvolvimento desse
capítulo.
No terceiro capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos para
a elaboração do trabalho; nele são apresentados o método de pesquisa e o método
de trabalho, destacando os passos realizados pelo pesquisador para demonstrar o
que foi feito e auxiliar o entendimento de outros pesquisadores que tenham contato
com esta pesquisa.
O desenvolvimento do Artefato está presente no quarto capítulo. A avaliação
do artefato, considerações e sugestões serão apresentadas no quinto capítulo desta
pesquisa.
No sexto, e último capítulo, serão apresentadas as conclusões desta
pesquisa, as considerações finais e as propostas de trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo, serão abordados conceitos sobre o assunto central deste
trabalho, publicados em artigos, periódicos, dentre outros meios de comunicação.
Para o desenvolvimento deste capítulo, foi utilizada como base a pesquisa realizada
na revisão sistemática apresentada no tópico 1.4.3. A partir das informações obtidas,
será construída uma base consistente que auxiliará na descrição e entendimento
deste trabalho. Ao longo deste capítulo, são abordados quatro tópicos centrais:
Metodologia Ativa de Ensino e Aprendizagem (MAEA), laboratórios Hands-on,
importância dos treinamentos em áreas fabris e síntese dos resultados dos artigos
de maior relevância.
2.1 METODOLOGIA ATIVA DE ENSINO E APRENDIZAGEM
A Metodologia Ativa de Ensino e Aprendizagem (MAEA) é um modelo de
ensino que prevê uma formação eficaz integrando a teoria e a prática, promovendo
uma aprendizagem significativa, com autonomia e integralidade. (MELO; SANT’ANA,
2012). Quando comparada com os métodos de ensino tradicionais, como a aula
expositiva, os métodos ativos promovem uma aprendizagem superior do conteúdo,
retendo as informações de maneira abrangente. (BARBOSA; MOURA, 2014). As
pessoas, ao invés de permanecerem passivas em aulas com formato de palestra,
são inseridas no processo de aprendizagem, com mais autonomia e com constantes
desafios a serem elaborados. (KUO; CALADO; CALARGE, 2015). De acordo com
Barbosa e Moura (2014), independentemente do assunto, a aprendizagem ativa é
uma estratégia de ensino muito eficaz que possibilita assimilar um extenso volume
de conteúdo. Na MAEA o aprendizado é construído e não memorizado, pois visa a
trabalhar com problemas reais, favorecendo a aprendizagem. (SIMON; FRANCO,
2015).
Há um provérbio chinês dito pelo filósofo Confúcio que resume os princípios
da MAEA; ele diz: "O que eu ouço eu esqueço; O que eu vejo, eu lembro; O que eu
faço eu compreendo". (BARBOSA; MOURA, 2014 e LEITE; FERNANDES, 2015).
De acordo com Simon et al. (2014), a MAEA tem como espinha dorsal o “aprender a
aprender”, com ênfase no desenvolvimento da capacidade em busca do próprio
conhecimento. A capacidade de “aprender a aprender” é indispensável para o
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sucesso profissional, pois possibilita a busca por alternativas em momentos de
reflexões, sendo essencial na formação de bons profissionais. (SILVA; MIGUEL;
TEIXEIRA, 2011). O ato de aprender é um processo de construção que permite a
integração de diferentes tipos de relações, entre fatos e objetos, desencadeando
construções e contribuindo para a sua utilização em diferentes situações. (MITRE et
al., 2008).
Quando o aprendizado é através de métodos ativos, o desempenho em
relação às habilidades adquiridas é superior ao método tradicional, por utilizar casos
práticos, proporcionando maior relação com a realidade, facilitando a fixação de
conteúdos e promovendo o pensamento crítico. (LIMBERGER, 2013). De acordo
com Grandzol e Wynn (2011), a aprendizagem ativa é um ciclo de experimentar,
refletir e agir, no qual o conhecimento é adquirido por meio da transformação da
experiência direta no mundo real. A aprendizagem ativa é caracterizada pelo forte
envolvimento das pessoas na busca por conhecimento em simulações práticas e em
projetos para a solução de problemas. (SANTOS; ARNAUD; DUTRA, 2013). A
aprendizagem ativa pode assumir muitas formas, como: simulações, aprendizagem
cooperativa, atividades práticas, debates, palestras interativas e métodos de caso.
(GRANDZOL; WYNN, 2011).
Na Engenharia de Produção, a aprendizagem ativa é aplicada em dinâmicas,
que simulam o comportamento de sistemas produtivos, proporcionando aos
estudantes experimentar temas descritos em aulas expositivas. (SANTOS;
ARNAUD; DUTRA, 2013). Essas dinâmicas promovem a participação em
simulações, que se diferenciam da simulação computacional, por necessitar de
interações pessoais entre os participantes. (SANTOS; ARNAUD; DUTRA, 2013). A
aprendizagem ativa envolve os alunos no processo de obtenção de conhecimento,
contrastando com o formato de aula tradicional, em que os alunos recebem
passivamente as informações de um instrutor. (GOLDBERG; RANK, 2012).
2.1.1 Importância das metodologias ativas
A aprendizagem ativa, quando aplicada efetivamente, aumenta a motivação
do aprender, reforçando a relação do material com a vida real na descoberta por
novas informações. (SANTANELLO; DOW; BERGMAN, 2014). De acordo com Dale
(1967), se o treinamento é realizado com problemas reais, em duas semanas, 90%
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do conhecimento é retido, obtendo maior eficiência que os métodos tradicionais –
que reforça o provérbio dito pelo filósofo chinês Confúcio. A Figura 2 demonstra o
grau de retenção para cada método de ensino em que os métodos ativos são mais
eficientes que os tradicionais (passivos).

Figura 2 – Pirâmide de Aprendizagem de Edgar Dale

Fonte: DALE (1967, p. 108).

A metodologia ativa é uma das teorias de aprendizagem mais eficientes, pois
a pessoa está envolvida em todos os processos de aprendizagem assumindo um
papel dinâmico. (COJOCARIU, 2010). A aprendizagem ativa implica em novas
oportunidades com o objetivo de integrar novas informações, conceitos ou
habilidades através da reformulação de exercícios práticos. (COJOCARIU, 2010).
Um modelo de ensino ativo enfoca a responsabilidade da aprendizagem, pois o
aprendiz deve fazer mais do que apenas ouvir, estando imerso em um ambiente
onde três atitudes de aprendizagem são estimuladas – conhecimentos, habilidades e
atitudes. (FREITAS; SILVA; MARSICANO, 2016).
2.2 TÉCNICAS DE METODOLOGIAS ATIVAS
De acordo com Kuo, Calado e Calarge (2015), a aprendizagem ativa pode
assumir várias formas, como: aprendizagem baseada em problemas; aprendizagem
baseada em projetos; aprendizagem baseada em equipes; peer instruction;
simulações; dentre outras. Essas técnicas são aplicadas em diferentes ambientes,
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enriquecendo o aprendizado com impactos positivos que aprimoram as habilidades
de aprendizagem independentes. (GRANDZOL; WYNN, 2011).
2.2.1 Aprendizagem baseada em problemas (ABP)
A aprendizagem baseada em problemas ABP surgiu em 1969 na
Universidade de McMaster no Canadá, na área de medicina e hoje é aplicada em
vários cursos acadêmicos como engenharias, licenciaturas e outros. (MACHOSTADLER;

ELEJALDE-GARCÍA,

2013).

Essa

metodologia

é

aplicada

no

desenvolvimento dos processos de ensinar e aprender, tendo como base os
princípios da escola ativa do método científico, integrando conteúdos em diferentes
áreas de estudos. (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004). Na ABP, os alunos são
separados em grupos, sob a orientação de um professor. (WIJNIA et al., 2016). Com
o uso de diferentes métodos e estratégias, o processo de aprendizagem é
organizado de maneira que os alunos estejam ativamente envolvidos na busca de
respostas para problemas reais relativos a seus futuros profissionais. (DOLOG;
THOMSEN; THOMSEN, 2016). A ABP, como todas as demais metodologias ativas,
é centrada no aluno, sendo o professor responsável por gerar conflitos e problemas
relacionados ao aprendizado, contrapondo-se aos métodos de ensino tradicionais.
(CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004). Com essa técnica, os aprendizes (alunos)
desenvolvem habilidades de análise crítica na resolução de problemas e obtêm o
conhecimento de conteúdo proposto. (LEE et al., 2016).
2.2.2 Aprendizagem baseada em projetos (ABPj)
A aprendizagem baseada em projetos (ABPj) é semelhante a ABP; uma inclui
aspectos da outra, mas é superior por dispor uma aprendizagem experimental mais
significativa. (SWART, 2016). Elas auxiliam os alunos a adquirirem conhecimentos,
podendo ser desenvolvidas individualmente ou em grupos, em atividades que
ocorrem durante um determinado período de tempo, resultando em um produto, uma
apresentação ou um desempenho. (SWART, 2016). Essas atividades são dirigidas
por projetos em que os alunos ativamente resolvem problemas técnicos
semelhantes aos enfrentados na vida profissional. (SEMAN; GOMES; HAUSMANN,
2016). De acordo com Barroso et al. (2016), a ABPj reforça a aplicação do
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conhecimento dos alunos ao fazer a conexão entre a sala de aula e a vida real,
especialmente nos ensinos da engenharia. A ABPj é uma abordagem que promove
a criatividade e a familiaridade com domínios de problemas reais, envolvendo
diferentes tipos de tarefas relacionadas com práticas profissionais. (DAUN et al.,
2016). Essa metodologia é um modelo que organiza a aprendizagem por projetos,
requerendo mais tempo que as metodologias tradicionais, por concentrar-se sobre
um produto final e experimentar processos próximos da vida real. (HUGERAT,
2016).
2.2.3 Peer Instruction (PI)
O método Peer Instruction (PI) foi desenvolvido pelo professor Eric Mazur na
Universidade de Harvard em 1990, em um curso de introdução à física. (MICHINOV;
MORICE; FERRI, 2015). O método PI considera que as informações teóricas não
devem ser despejadas no cérebro, mas sim compartilhadas entre todos em uma
discussão ativa na busca por um consenso comum e correto. (GRISSOM;
HUNDHAUSEN; CONRAD, 2014). Esse método é uma abordagem centrada no
aluno, modificando o formato tradicional de aulas ou palestras. (GOK, 2015). O PI
promove uma interação entre os alunos na sala de aula, assimilando conceitos
fundamentais na descoberta das teorias aplicadas, aprimorando as habilidades de
pensamento abstrato. (TEIXEIRA et al., 2015). No método PI, os alunos, antes das
aulas ou palestras, respondem a perguntas tendo auxílio de leituras conceituais
teóricas; após procuram explicar uns aos outros. (SIMON; CUTTS, 2012). Já em
grupos, são compartilhadas as respostas de um conceito teórico, em seguida, em
comum acordo, é discutida uma alternativa correta e ela é apresentada. (EINDE;
LEE; LE, 2012). Essa alternativa considerada correta deve ser defendida pelos
alunos, o que os incentiva a participar ativamente da atividade proposta. (GOK,
2015). Deste modo, a PI reduz as taxas de falhas na aprendizagem, contribuindo
para uma retenção eficiente do conhecimento. (ZINGARO, 2014).
2.2.4 Aprendizagem baseada em equipes (ABE)
Aprendizagem baseada em equipes (ABE) é uma estratégia instrucional
desenvolvida para cursos de administração nos anos de 1970, por Larry Michaelsen,
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direcionada para grandes classes de estudantes. (BOLLELA et al., 2014). Esse
método é composto por atividades que promovem a aprendizagem, podendo ser
aplicado em grandes turmas divididas em pequenos grupos (equipes), com apenas
um instrutor. (KIM et al., 2016). O instrutor não necessita de experiência em
processo de grupo, mas deve ser um especialista no conteúdo. (SALAM et al.,
2016). Antes de cada aula, os estudantes se familiarizam com o conteúdo; assim,
utilizam o tempo de aula para análises, aplicações e discussões, sendo eles
responsáveis pela dinâmica. (MCILREAVY; MARRS, 2016).
De acordo com Stein, Colyer e Manning (2016), a ABE é dividida em três
etapas, que são compostas respectivamente pela preparação (pré-classe), pelo
processo de avaliação do preparo e pela aplicação dos conceitos. Na preparação, os
alunos são responsáveis por realizar leituras prévias ou outras atividades
disponibilizadas pelo professor. (BOLLELA et al., 2014;STEIN; COLYER; MANNING,
2016). No processo de avaliação, os alunos respondem individualmente questões de
múltipla escolha, podendo ser marcadas mais de uma resposta; em seguida, são
reunidos em grupos para definirem as questões corretas e cada aluno expõem seus
argumentos. (BOLLELA et al., 2014;STEIN; COLYER; MANNING, 2016). Após, são
entregues ao instrutor, ou professor, as respostas consideradas corretas pelo grupo,
com o objetivo de receber um feedback sobre os conceitos fundamentais clareando
as dúvidas pertinentes. (BOLLELA et al., 2014; STEIN; COLYER; MANNING, 2016).
Na aplicação dos conceitos, em uma nova rodada de questões, o conhecimento é
aplicado em cenários com problemas referentes a práticas profissionais. (BOLLELA
et al., 2014;STEIN; COLYER; MANNING, 2016). As etapas da ABE permitem que os
alunos participem de modo interativo, contribuindo substancialmente para um
esforço intelectual conjunto na compreensão dos conceitos que possibilitem resolver
problemas complexos. (MOTT; PEUKER, 2015). De acordo com Murzi (2014), a
ABE é considerada uma boa estratégia de aprendizagem que promove as
competências desejadas aos estudantes, como o trabalho em equipe, criatividade,
resolução de problemas e comunicação.
2.2.5 Simulações
Simulação é uma técnica que amplia experiências reais com experiências
dirigidas, replicando os aspectos substanciais do mundo real de forma totalmente
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interativa em ambiente de baixo risco. (MILLS et al., 2016). Ela é essencial para
melhorar as habilidades através da percepção entre o comportamento ideal dos
modelos teóricos e o comportamento real de um sistema prático fictício, expondo os
alunos

a

questões

amplas

que

preenchem

essas

lacunas.

(ELBADAWI;

MCWILLIAMS; TETTEH, 2010). De acordo com Taher e Khan (2015), a simulação é
um exercício de resolução de problemas realizado de forma colaborativa com
tomada de decisões compartilhadas, dentro de um contexto que expõe um
determinado cenário Os participantes interagem com o ambiente, aplicando o
conhecimento previamente adquirido em um processo de tomada de decisões.
(BUTLER; MARTIN, 2013). A simulação torna o aprendizado interessante, melhora a
motivação, a atenção e também reduz os custos em comparação a laboratórios
práticos que necessitam de equipamentos caros. (TAHER; KHAN, 2015)
2.3 LABORATÓRIO HANDS – ON
Laboratórios Hands-on são ambientes propícios que replicam a realidade com
procedimentos que reforçam e aprofundam a compreensão conceitual teórica de um
determinado assunto. (CORTER et al., 2004). Esses ambientes possibilitam envolver
aprendizes em experiências planejadas com materiais que facilitam a compreensão
dos problemas envolvidos. (MCCOMAS, 1996). De acordo com Ma e Nickerson
(2006), esses ambientes desempenham um papel importante, por oferecerem um
impacto abrangente na aprendizagem. Em laboratórios Hands-on, o foco é o
desenvolvimento do aprendiz na busca por conhecimento, em que ele é o
protagonista e o educador é responsável pela parte teórica. (AZEVEDO;
SCAVARDA-DO-CARMO, 1999). Esse método apoia conceitos teóricos que
possibilitam o desenvolvimento intelectual na criação e investigação das situações
propostas. (CARLSON; SULLIVAN, 1999). Além de possibilitar a aplicação de
conceitos

importantes

da

teoria,

também

proporcionam

experiências

com

equipamentos, que possibilitam obter um conhecimento profundo no processo de
aprendizagem. (CORTER et al., 2004). Os equipamentos necessários estão
fisicamente configurados para a execução do processo de aprendizagem,
fornecendo dados reais e confrontando a teoria com a prática. (MA; NICKERSON,
2006). De acordo com Goldberg e Rank (2012), quanto mais os aprendizes se
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familiarizam com estes ambientes, melhor preparados estarão para adquirir o
máximo de conhecimento.
Elbadawi, McWilliams e Tetteh (2010) afirmam que encontrar exercícios
adequados com o objetivo de aumentar o aprendizado é sempre um desafio.
Segundo Makarova e Langmann (2016), exercícios Hands-on facilitam o
aprendizado, centrando-se fortemente em situações reais e não em exemplos e
teorias. Esses exercícios são utilizados em alta escala em ambientes universitários,
trazendo os alunos para experiências operacionais. (TRABELSI, 2014). Conforme
Peltsverger e Zheng (2010), os exercícios Hands-on são importantes na
complementação de temas teóricos. Eles ajudam a educar estudantes e o público
em geral sobre a ciência multidisciplinar e as tecnologias existentes. (CARLSON;
SULLIVAN, 1999).
2.4 TREINAMENTO
O treinamento é considerado um dos fatores fundamentais para o
desempenho operacional. (SILVA; OISHI, 2001). As organizações utilizam o
treinamento como uma ferramenta, com o objetivo de atingir as necessidades
individuais e organizacionais, relacionadas aos trabalhos realizados. (BARBOSA et
al., 2015; VIJAYABANU; AMUDHA, 2012). O desempenho individual de cada
pessoa implica na eficiência e nas conquistas das organizações. (BARREIROS;
RESENDE; KOVALESKI, 2006).
A importância do treinamento está associada a constantes mudanças no
ambiente, que exigem um contínuo preparo das organizações em busca da
competitividade, eficiência e estratégia produtiva. (FERRAZ; VÁZQUEZ, 2016). De
acordo com Skurkova, Fejesand e Bajor (2014), devido a estas constantes
mudanças, as empresas buscam os melhores funcionários e reconhecem a
importância de investir em treinamentos eficazes. No sentido de lidar com mudanças
internas e externas, as organizações se concentram no desenvolvimento da
capacidade, sabedoria e habilidades da mão de obra. (VIJAYABANU; AMUDHA,
2012). Em muitos casos, cabe à empresa complementar a capacitação dos
profissionais, por meio de cursos específicos para o cargo em que deverão atuar.
(KUO; CALADO; CALARGE, 2015). O treinamento desenvolve competências nas
pessoas, tornando-as mais produtivas, criativas e inovadoras; desta forma, elas se
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tornam valiosas, contribuindo com os objetivos das organizações. (SUCI; IDRUS,
2015; FERRAZ; VÁZQUEZ, 2016). O conhecimento dos trabalhadores é
considerado um patrimônio humano e o sucesso das organizações depende de seu
uso adequado, já todos os outros bens são complementares. (VIJAYABANU;
AMUDHA, 2012). Para que haja interação eficaz entre colaboradores e bens, as
empresas devem complementar a capacitação dos profissionais com cursos
específicos que simulam problemas típicos da indústria. (KUO; CALADO;
CALARGE, 2015).
A capacidade de aprendizagem dos indivíduos é diferente de pessoa para
pessoa e depende das técnicas utilizadas durante o treinamento, relacionadas ao
material de apresentação, ao ambiente e à motivação. (VIJAYABANU; AMUDHA,
2012). As empresas sabem que a melhor maneira de treinar seus funcionários é
deixá-los fazer o seu trabalho, mas esse método pode ser muito demorado e com
custo elevado, visto que funcionários novos ou em novas funções podem apresentar
mais erros. (SKURKOVA; FEJESAND; BAJOR, 2014). Ao longo do tempo, durante
as fases da vida profissional, é necessário um constante aprendizado, devido à
necessidade de novas habilidades ou promoções conquistadas. (FERRAZ;
VÁZQUEZ,

2016).

Uma

organização

inteligente

promove

o

aprendizado,

encorajando seus colaboradores a utilizar novas informações para pensar e
descobrir formas de melhorar a eficácia. (VIANA; ROHDE, 2011).
2.4.1 Curva de aprendizagem
Durante a realização de um novo processo, as pessoas devem aprender
novas maneiras de realizar as tarefas, demandando novas habilidades com o
objetivo de atender uma taxa de produção. (MORRISON, 2008). A curva de
aprendizagem é uma ferramenta utilizada no monitoramento dos ciclos de
produções repetitivos a que um operador é submetido. (ANZANELLO; FOGLIATTO,
2007). A cada ciclo, o operador se familiariza com as ferramentas e melhora o
desempenho

acumulando

experiência, demandando

menos tempo para

o

cumprimento da tarefa. (ANZANELLO; FOGLIATTO, 2005). Isso decorre em razão
do aprimoramento na execução do trabalho e da habilidade adquirida na interação
entre equipamento e trabalhador no ambiente de operação durante o aprendizado.
(LEITE; POSSAMAI, 2002).
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A curva de aprendizagem é aplicada em duas extensões: uma se refere ao
nível de saída de um indivíduo, e a outra a custos (quanto maior a experiência,
maior a produtividade e menores os custos relacionados). (MORRISON, 2008). Essa
curva é representada graficamente, conforme Figura 3.

Figura 3 – Curva de Aprendizagem

Fonte: Adaptado de Morrison (2008).

Conforme Morrison (2008), inicialmente a aprendizagem é lenta; com o
passar do tempo, a experiência adquirida proporciona a estabilidade do sistema.
Com a experiência cumulativa do trabalho, à medida que aumenta a produção, os
recursos necessários (custo, tempo ou horas de trabalho) diminuem. (JARKAS;
HORNER, 2011).
2.4.2 Técnicas de treinamentos
As técnicas de treinamentos desta subseção – apresentadas por Martins,
(2011), Santos (2012) e Souza, Chagas e Silva (2011) em seus estudos –são
adaptadas de Chiavenato (2004). Elas são elaboradas para facilitar o processo de
aprendizado conforme as necessidades e finalidades de cada empresa, e são
classificadas quanto ao uso, quanto ao tempo e local de aplicação. (MARTINS,
2011; SANTOS, 2012; SOUZA; CHAGAS; SILVA, 2011).
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No que diz respeito quanto ao uso, as técnicas de treinamento são três: i)
orientadas para o conteúdo, que transmitem conhecimento ou informações; ii)
orientadas para o processo, utilizadas para mudança de comportamento, de atitude
e desenvolver habilidades interpessoais; iii) mistas, que transmitem conhecimento
ou informações, mas também para mudar atitudes e comportamentos. (MARTINS,
2011; SANTOS, 2012; SOUZA; CHAGAS; SILVA, 2011). Quanto ao tempo, as
técnicas são duas: i) treinamento de indução ou integração, utilizado para adaptação
de novos colaboradores da empresa no ambiente social físico; ii) depois do ingresso
no trabalho, treinamento realizado após um determinado tempo de atividade na
empresa. (MARTINS, 2011; SANTOS, 2012; SOUZA; CHAGAS; SILVA, 2011). Em
relação ao local de aplicação, as técnicas são: i) no local de trabalho, que acontece
na execução das tarefas; ii) fora do local de trabalho, que acontece em salas de aula
próprias para o treinamento ou empresas especializadas. (MARTINS, 2011;
SANTOS, 2012; SOUZA; CHAGAS; SILVA, 2011). O Quadro 9 identifica e descreve
as técnicas citadas anteriormente quanto às formas de aplicação.
Quadro 9 – Classificação das tecnologias de treinamentos

Quanto ao
uso

Técnicas de
treinamento

Quanto ao
tempo

Quanto ao
local

Leitura, instrução programada e instrução assistida por
computador
Dramatização, treinamento de sensitividade,
desenvolvimento de grupos
Estudo de caso, jogos e simulações, conferências e
Mistas para o processo
técnicas on-the-job
Antes de ingressar na
Programa de indução ou integração na empresa
empresa
Após ingressar na
Treinamento no local (em serviço) e fora do local de
empresa
trabalho (fora do serviço)
Treinamento em tarefas. Rodízio de cargo,
No local de trabalho
enriquecimento de cargos
Fora do local de
Aulas, filmes, painéis, casos, dramatizações, debates,
trabalho
simulações jogos
Orientadas para o
conteúdo
Orientadas para o
processo

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2004).

De acordo com Efendioglu e Yelken (2010), nas instruções programadas, o
treinamento é realizado em módulos em que o aprendiz recebe instruções passo a
passo. Após cada módulo, são questionados para testarem seu entendimento e
posteriormente são informados sobre a forma correta. (EFENDIOGLU; YELKEN,
2010).
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“Instrução assistida por computador” é uma técnica interativa em que
computadores apresentam o material instrucional e monitoram o aprendizado com
um custo relativamente baixo. (YAGHOOBI; RAZMJOO, 2016). É utilizada uma
combinação de texto, gráficos, som e vídeo na melhora do processo de
aprendizagem, que permite correções instrutivas permitindo repetições se
necessário. (REGAN et al., 2016).
“Dramatização” (role-plays) busca influenciar uma mudança de perspectiva
com interatividade e reflexão; os participantes são capazes de observar e refletir
sobre seu comportamento, podendo lidar com as emoções pessoais. (CHEN;
MARTIN, 2015).
2.5 SÍNTESE DOS RESULTADOS
Os artigos relacionados na Quadro 10 são referentes à síntese dos resultados
que responde qual artefato foi utilizado para um determinado problema em uma
classe de problema. A heurística de construção é formalizada a partir do
desenvolvimento do artefato; as heurísticas contingenciais explicitam os limites do
artefato e as suas condições de utilização no ambiente. Após a apresentação da
Quadro 10, será realizada uma análise dos artigos, nos quais os autores expressam
as importâncias e os impactos gerados na aplicação dos artefatos.
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Quadro 10 – Matriz síntese dos resultados

Classe de
Problemas

Problemas

Artefato

Laboratório
para
demonstrar
os princípios
lean.
Aplicação de
Conscientizar
métodos e
alunos sobre
ferramentas
ensinos
Lean
acadêmicos
Manufacturing no
de
desenvolvimento
engenharias.
Fábrica
de alunos.
experimental
de peças
plásticas com
um molde de
silicone.

Heurísticas de
Construção

Heurísticas
Contingenciais
Segundo o autor,
Exercícios de simulação
este método de
baseada em modelos de
ensino pode ser
LEGO: Mapeamento do
utilizado em
fluxo de valor e sete
ambientes
perdas; Balanceamento
acadêmicos e nas
de produção; Kanban;
empresas para
Kaizen; Poka-yoke;
conscientizar sobre
Manutenção preventiva
conceitos do Lean
total.
Manufacturing.
Rodadas simulando a
produção para posterior
mapeamento do fluxo
de valor e verificação
das perdas no sistema
e, após, uma reunião
kaizen de 15 a 30
minutos para reduzir os
desperdícios
identificados e melhora
do sistema de produção.

Resultados

Positivo

Este projeto pode ser
utilizado em qualquer
ambiente de ensino
como: acadêmico,
em consultorias e em
empresas que
Positivo
desejam repassar
aos seus
funcionários
conceitos do Lean
Manufacturing.

Referência

(NAMBIAR;
MASEL, 2008)

(KIM; KIM,
2009)
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Quadro 10 - Continuação

Classe de
Problemas

Problemas

Artefato

Exercícios de
simulação com
avião de papel
na prática
Aplicação de
Conscientizar
métodos e
alunos sobre
ferramentas
ensinos
Lean
acadêmicos
Manufacturing no
de
desenvolvimento
engenharias
de alunos

Jogo de
simulação de
uma fábrica
com processos
de fornecedor,
produção, submontagem,
montagem e
expedição para
treinamento do
nivelamento de
produção

Heurísticas
Resultados Referência
Contingenciais
Este método com
Simulação da produção com aviões de papel
dez etapas divididas em
é amplamente
cinco estações de trabalho, utilizado no meio
(ELBADAWI;
que possibilitaram a
acadêmico e
MCWILLIAMS;
Positivo
aplicação e entendimento
empresarial para
TETTEH,
dos seguintes conceitos:
disseminar os
2010)
produção empurrada;
conceitos do
produção puxada; kanban
Lean
Manufacturing
É realizada uma rodada de
quinze ciclos e coletados os Simulação
dados de desempenho,
aplicada em
desperdícios, atendimento
ambiente
ao cliente e estoque de
acadêmico e de
segurança. Após, é realizado fácil aplicação
(KUO;
o nivelamento da produção
em empresas
CALADO;
Positivo
com base nos conceitos
para
CALARGE,
Lean Manufacturing e
conscientizar
2015)
calculado o kanban para
funcionários
cada fase da empresa.
sobre o
Assim, na próxima rodada
nivelamento de
de simulação o sistema
produção
passa a ser puxado
Heurísticas de Construção
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Quadro 10 – Continuação

Classe de
Problemas

Conscientizar
alunos sobre
ensinos
acadêmicos
de
engenharias

Reforma do
ensino de
graduação
das
engenharias

Problemas

Aplicação da
matriz
produtoprocesso

Desenvolver
alunos nas
diversas
áreas das
engenharias

Artefato

Heurísticas de Construção

Comparação entre produção jobshop e linha de montagem
simulando a produção de doze
produtos fictícios a partir do
empilhamento de fichas coloridas
Dinâmica de
dentro de um recipiente. Cada
ensino para
produto tem um roteiro específico
compreensão da
que passa pelos departamentos
matriz produtoresponsáveis, que é representado
processo
por uma cor da ficha. Ao final da
produção é verificado se o
produto passou pela linha de
montagem ou pela produção jobshop
Um ambiente de Um edifício com diversas
aprendizagem
tecnologias, que possibilitam
multidisciplinar
aplicar teorias na prática, com a
que integra
integração de vários sistemas
teorias das
complexos de engenharia, para
engenharias
estimular os alunos no
com a prática e aprendizado, como: laboratórios
promove
de análises de experimentos;
habilidades na
ambientes virtuais de simulações;
resolução de
laboratórios para criação de
problemas reais protótipos
Fonte: Elaborado pelo autor.

Heurísticas
Resultados Referência
Contingenciais
Esta dinâmica é
de fácil
replicação em
ambientes de
ensino e em
empresas que Positivo
desejam
demonstrar a
aplicação da
matriz produtoprocesso

(SANTOS;
ARNAUD;
DUTRA,
2013)

Método
utilizado em
centros
universitários
Positivo
no aprendizado
em
experimentos
de engenharia

(CARLSON;
SULLIVAN;
FRANKLIN,
1999)
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Para Kim e Kim (2009), a fábrica experimental presente em seu estudo é um
projeto diferenciado por utilizar materiais técnicos, como um molde de silicone na
produção de peças plásticas que possibilitou aplicar o mapeamento do fluxo de valor
durante as operações do processo. No estudo apresentado por Elbadawi,
Mcwilliams e Tetteh (2010), no processo de fabricação do avião de papel, as
equipes coletam dados nas operações e identificam as atividades de valor agregado
e não agregado e, após, aplicam os conceitos do assunto proposto. Para Kuo,
Calado e Calarge (2015), o jogo de simulação de uma fábrica com processos reais
demonstrou um alto grau de satisfação dos participantes. Os principais aspectos
positivos são referentes à condução do treinamento; esses aspectos auxiliam no
esclarecimento dos conceitos teóricos, possibilitado pela visualização prática dos
processos e interações no sistema. (KUO; CALADO; CALARGE, 2015).
De acordo com Nambiar e Masel (2008), laboratórios Hands-on possibilitam a
aplicação de ferramentas, familiarizando as pessoas com o assunto e fornecendo
uma melhor compreensão dos conceitos aplicados. As aplicações nesses
laboratórios aumentam significativamente o conhecimento, pois há oportunidade da
descoberta na prática, excedendo as expectativas das pessoas envolvidas.
(CARLSON; SULLIVAN; FRANKLIN, 1999). Para Elbadawi, Mcwilliams e Tetteh
(2010), exercícios Hands-on melhoram as habilidades por possibilitar o real
comportamento de um sistema. Carlson, Sullivan e Franklin (1999) enfatizam que
um laboratório Hands-on é projetado para suportar as necessidades de
aprendizagem. A aplicação do exercício Hands-on fornece uma aprendizagem
completa expressando confiança e capacidade na aplicação dos conceitos e
ferramentas melhorando em 80% a compreensão sobre os temas aplicados.
(ELBADAWI; MCWILLIAMS; TETTEH, 2010).
De acordo com Santos, Arnaud e Dutra (2013), com a aplicação da
metodologia ativa em atividades práticas, os estudantes aumentam a motivação e o
desenvolvimento na participação do aprendizado, ampliando o conhecimento ao
assunto

relacionado.

As

atividades

práticas

fortalecem

o

conhecimento,

diferenciando dos métodos tradicionais em que somente se lê e ouve sobre um
assunto. (NAMBIAR; MASEL, 2008). Kuo, Calado e Calarge (2015) destacam três
fatores críticos para que o treinamento prático tenha sucesso: i) o tempo para
preparação e estruturação; ii) o investimento para a implementação dos laboratórios
e iii) o nível de conhecimento dos facilitadores.
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De acordo com Elbadawi, Mcwilliams e Tetteh (2010), antes de aplicar
exercícios práticos, o conhecimento sobre um determinado assunto é teórico, mas o
impacto somente é conhecido após aplicar em exercício Hands-on de simulação.
Com a aplicação prática das ferramentas do Lean Manufacturing na fábrica
experimental. (KIM; KIM, 2009), identificou-se as sete perdas (superprodução,
espera, transporte, processamento em si, estoque, movimentação e produtos
defeituosos) no sistema, alcançando 127% de aumento da produção e diminuição de
30% no custo por produto fabricado. (KIM; KIM, 2009). Um dos destaques do
treinamento descrito por Kuo, Calado e Calarge (2015) é a percepção dos
participantes às limitações dos processos convencionais que possibilitam aplicar os
conceitos adquiridos no treinamento em suas empresas, obtendo ganhos na
produção e diminuindo o custo por unidade produzida. Na aplicação de
treinamentos, com o passar do tempo, os participantes adquirem experiência,
tornando visível o efeito da curva de aprendizagem. (SANTOS; ARNAUD; DUTRA,
2013).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo apresenta os procedimentos empregados para realizar o estudo.
Inicialmente, é relatado o método de pesquisa empregado e, após, é detalhado o
método de trabalho utilizado para o cumprimento dos objetivos.
3.1 MÉTODO DE PESQUISA
Conforme destacam Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015), as pesquisas, sob
o paradigma das ciências tradicionais, apresentam limitações para estudar o projeto,
a construção ou criação de um novo artefato, ou realizar pesquisas orientadas à
solução de problemas. De acordo com Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015), para
garantir a robustez e o rigor da pesquisa, o método aplicado deve responder ao
problema de pesquisa, ser reconhecido pela comunidade científica, estar alinhado
com o método científico e demonstrar os procedimentos seguidos para a realização
da pesquisa.
O método de pesquisa mais adequado para responder ao problema do
presente estudo é a Design Science Research (DSR). É um método de pesquisa
orientado para o desenvolvimento de algo novo, promovendo mudanças, criando
artefatos e soluções para problemas reais, diminuindo a distância entre a teoria e
prática. (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015).
O método aplicado é reconhecido pela comunidade científica. Simon (1996)
indica cinco áreas relacionadas a design Science – ciência do projeto: engenharia,
medicina, direito, arquitetura, e educação, estando fortemente presente nas
engenharias e demais ciências aplicadas. Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015)
destacam que a design Science começou a ser abordada por autores de gestão e de
organizações nos anos 2000, com o objetivo de propor uma ciência que auxiliasse
em pesquisas da área com rigor e relevância.
Para a realização de pesquisas que são conduzidas pelo método da DSR,
Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015) indicam 12 passos a serem seguidos. As
etapas propostas para a condução de pesquisas utilizando a DSR são apresentadas
na Figura 4.
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Figura 4 – Etapas da Design Science Research

Fonte: Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015, p. 125).

Para cada etapa da DSR, há saídas resultantes do método aplicado. Este
método será adaptado e utilizado no método de trabalho, bem como as saídas
resultantes. O método pode gerar feedbacks durante sua aplicação, que resultará
em possíveis revisões no caso de falta de coerência. (DRESCH; LACERDA;
ANTUNES JR, 2015).
3.2 MÉTODO DE TRABALHO
O método de trabalho procura desdobrar a sequência de passos que serão
realizados para a execução efetiva de uma pesquisa. Cada atividade deve ser
descrita e os passos seguidos justificados de forma a distinguir como cada etapa
contribui para as conclusões, o que aumenta a confiabilidade da pesquisa.
(DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015).
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Para o método de trabalho, foram adaptados os 12 passos sugeridos por
Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015). As etapas da Design Science Research
(DSR) foram adaptadas para se obter o melhor desenvolvimento deste estudo; o
método de trabalho seguido está apresentado na Figura 5, assim como suas saídas.
Cada uma das etapas será descrita a seguir:
Etapa 1: Identificação do problema.
De acordo com Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015), é de suma importância
a identificação do problema a ser estudado. Os autores enfatizam que o problema a
ser estudado por meio da DSR visa a buscar uma resposta para um problema. No
caso desta pesquisa, o problema a ser estudado por meio da DSR surgiu do
interesse do pesquisador em encontrar uma solução prática para um problema: um
método eficiente para treinamento de operadores em uma empresa metal mecânica.
Etapa 2: Conscientização do problema.
Após a identificação do problema, é necessária a conscientização acerca
dele. Conforme Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015), para a conscientização do
problema, é necessário compreender e formalizar as condições necessárias para
que o artefato solucione o problema. A conscientização do problema se deu por
meio da observação dos demais colegas da empresa para melhorar o treinamento
aplicado atualmente, que reflete negativamente nos indicadores de produção. Foram
realizadas análises em documentos em que constam indicadores para verificar a
real influência na produção durante os períodos de treinamentos, assim constatando
o problema a ser resolvido. A revisão sistemática da literatura também ajudou na
conscientização do problema, na busca por estudos que apresentem soluções
semelhantes ao deste trabalho. Com a identificação e conscientização do problema
especificado, os objetivos da pesquisa foram formulados de modo que o
atendimento deles fornecesse as respostas para o problema que motivou esta
pesquisa.
Etapa 3: Revisão sistemática da literatura.
A revisão sistemática está apresentada na seção 1.4.3 deste trabalho e
utilizou o método proposto pelos autores Morandi e Camargo (2015). Esta é uma
etapa essencial para a condução de pesquisas; ela trata de buscas sistemáticas
com a finalidade de desenvolver teorias, estabelecer evidências e resolver
problemas. (MORANDI; CAMARGO, 2015). Na revisão sistemática, encontram-se as
justificativas acadêmicas, que evidenciaram o crescente interesse acadêmico pelo
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tema de pesquisa e auxiliaram para o desenvolvimento do referencial teórico
apresentado no capítulo dois. A revisão sistemática foi realizada em um conjunto de
base de dados (EBSCOHost, Scopus/Elsevier, Scielo, Capes, ABEPRO, Web
ofknowledge, Capes e Google Acadêmico). Esta etapa se justifica por fornecer
conhecimento desenvolvido com base na literatura sobre o tema desta pesquisa e
por elevar a importância de se construir um artefato para um problema real.
Etapa 4: Identificação dos artefatos e configuração das classes de problemas.
É nesta etapa que o pesquisador começa a compreender e determinar as
soluções que possam ser satisfatórias para o desempenho do artefato. (DRESCH;
LACERDA; ANTUNES JR, 2015). Esta etapa auxilia o pesquisador a evidenciar,
caso existam, classes de problemas e artefatos com problemas similares aos que
quer resolver.
Com base na revisão sistemática da literatura e após algumas filtragens, foi
possível realizar a síntese dos resultados, identificando estudos que apresentam
artefatos aplicados em ambientes reais, escritos pelos autores Nambiar e Masel
(2008), Kim e Kim (2009), Elbadawi, Mcwilliams e Tetteh (2010), Kuo, Calado e
Calarge (2015), Santos, Arnaud e Dutra (2013) e Carlson, Sullivan e Franklin (1999).
Para cada artefato identificado, foram apresentados as classes de problemas e os
problemas em que eles estão inseridos, conforme o Quadro 10 (síntese dos
resultados), presente no capítulo dois. Estes estudos orientarão no desenvolvimento
do projeto deste trabalho. Também foram realizadas novas pesquisas na busca por
temas que impactam no desenvolvimento do projeto deste trabalho e estão
registradas no capítulo 2.
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Figura 5 – Método de trabalho baseado na DSR e suas saídas

Fonte: Adaptado de Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015).
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Etapa 5: Proposição do artefato para resolver o problema específico.
Após a identificação dos artefatos e estruturação das classes de problemas,
considerando a sua realidade, o pesquisador adapta as soluções genéricas e propõe
o artefato na situação em que o problema ocorre, com soluções para alterar e
melhorar a situação presente. (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015).
Considerando que a proposição do artefato contempla a fase abdutiva da DSR,
tendo por base a criatividade do pesquisador para encaminhar soluções para um
problema específico, a seguir, serão descritos os passos para a elaboração do
artefato, que está apresentado na seção 4.1 deste documento:
i) Análise de dados: análise dos referenciais, encontrando métodos para
solucionar o problema deste trabalho;
ii) Adaptar métodos do referencial para o ambiente em que se encontra o
problema;
iii) Propor e apresentar método a ser desenvolvido para o artefato.
Etapa 6: Projeto do artefato selecionado.
Nesta etapa, considerando as características internas e o contexto em que o
artefato será implementado, visando ao sucesso do artefato, serão necessários
alguns passos:
i) Levantamento dos materiais necessários para construção do protótipo do
LHTO
ii) Desenvolvimento do LHTO e do método de treinamento a ser aplicado;
iii) Coleta de dados: levantamento dos indicadores impactados pela atual
forma de treinamento de operadores, para posterior avaliação;
iv) Desenvolvimento de checklist para validação do treinamento;
v) Apresentar projeto às pessoas envolvidas.

Etapa 7: Desenvolvimento do artefato
Nesta etapa, após a validação do projeto, será desenvolvido o artefato, que
terá inicialmente o formato de um protótipo. O artefato tomará forma de acordo com
as necessidades do ambiente interno do setor de montagem, sendo adequado às
linhas de produção. O artefato proposto é apresentado na seção 4.2 deste
documento.
Etapa 8: Utilização do artefato em um ambiente real, propondo melhorias –
Avaliação do artefato
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No decorrer desta etapa, o protótipo do LHTO, assim como o método de
treinamento desenvolvido, serão avaliados em seu estado funcional, ou seja,
observado e medido o seu comportamento na solução do problema (definidos na
conscientização do problema). (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015). Para
avaliação do artefato e do método de treinamento, será utilizado: um checklist,
desenvolvido para a validação do treinamento, com perguntas elaboradas aos
operadores participantes; entrevistas a especialistas; coleta e análise de dados.
Estes instrumentos foram fundamentaisAnalise do checklist possibilitou que fossem
feitas melhorias no artefato.Os quais foram divididas em três fases, estando
apresentados no capítulo 5 deste documento.
Fase 1: Durante a aplicação do artefato
i) Aplicação do checklist desenvolvido na etapa de projeto do artefato;
ii) Análise de dados: avaliação dos resultados.
Fase 2: Após aplicação do artefato
i) Desenvolvimento de questionário para avaliação do artefato, por
especialista em treinamentos da Empresa X;
ii) Entrevistas: aplicação do questionário;
iii) Análise de dados: interpretação e avaliação das respostas.
Fase 3: Após aplicação do artefato, no contexto da linha de produção
i) Coletar dados: dos índices de indicadores do antigo método de
treinamento e do novo método;
ii) Análise de dados: comparar desempenho dos indicadores.
Etapa 9: Explicitação das aprendizagens.
O objetivo desta etapa é assegurar que a pesquisa realizada possa servir de
referência para a geração de conhecimento na prática e na teoria, expondo os
resultados obtidos com a pesquisa e as decisões durante a execução. (DRESCH;
LACERDA; ANTUNES JR, 2015). Os resultados poderão contribuir com novos
artefatos que a empresa venha a desenvolver com o objetivo de solucionar
problemas similares em seu ambiente.
Etapa 10: Divulgação do estudo e do artefato – Conclusões
As conclusões serão de suma importância e demonstrarão as limitações e
contribuições para novas pesquisas no desenvolvimento de artefatos semelhantes
ao estudado. As conclusões são apresentadas no capítulo 6, nas seguintes formas:


Fatos de sucesso e insucesso;
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Exposição dos resultados obtidos com a pesquisa;



Tomadas de decisões;



Limitações da pesquisa.

Etapa 11: Possibilidade de utilização do artefato em outros estudos –
Generalização para uma classe de problemas.
Conforme Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015, p. 133), esta etapa permite
que o conhecimento gerado possa ser aplicado em situações similares,
generalizando a solução para uma determinada classe de problema. Este estudo
poderá ser utilizado e apontado como base para trabalhos futuros, a partir das
limitações e oportunidades identificadas.
Etapa 12: Divulgação do estudo e do artefato – Comunicação dos resultados.
É de suma importância a divulgação dos resultados nas fontes de
comunicações para atingir o maior número de interessados no assunto. (DRESCH;
LACERDA; ANTUNES JR, 2015). Essa etapa final do trabalho consiste na entrega e
na defesa do TCC, com o objetivo de atingir as expectativas de todos que estão
envolvidos nesse processo. Com a conclusão deste trabalho, há possibilidade de
publicar, em forma de artigo, nas bases de dados, podendo auxiliar futuros estudos,
que seguem critérios semelhantes a este.
3.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS: OBJETIVOS E TÉCNICAS
As análises e coletas de dados garantem a operacionalização dos métodos
de pesquisa e de trabalho determinados pelo pesquisador. (DRESCH; LACERDA;
ANTUNES JR, 2015). A lógica de coleta e análises de dados está descrita nas
etapas da seção 3.3.2. As análises são apresentadas com detalhes em seus
respectivos capítulos, as técnicas empregadas serão detalhadas a seguir.
3.3.1 Coleta de dados
Na coleta de dados, foram utilizadas três técnicas propostas por Dresch,
Lacerda e Antunes JR (2015). Essas técnicas auxiliam o método de pesquisa na
busca por informações relacionadas a este trabalho. O Quadro 11 apresenta as
técnicas de coletas dados, as etapas em que eles se encontram neste trabalho,
conforme a seção 3.2 e a descrição da utilização.
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Quadro 11 – Técnicas de coleta de dados
Objetivo

Técnica

Documental
Coleta de dados
Bibliográfica
Entrevista

Etapa do
método
2

Descrição
Curva de aprendizagem
Total de perdas de produtos em treinamentos diretos

8

Indicadores de produção antes e após o treinamento

3

Revisão sistemática

4
8

Síntese dos resultados
Com especialistas em treinamentos

Fonte: Elaborado pelo autor.

A técnica de coleta de dados documental foi utilizada em duas etapas: i) na
conscientização do problema, foram realizadas coletadas em documentos da
Empresa X que apresentam a curva de aprendizagem dos operadores em
treinamento e o total de perdas de produtos com treinamentos diretos, disponíveis
no capítulo 1; ii) já para a validação do artefato, foram realizadas coletas em
documentos que apresentam os índices dos indicadores de produção antes e após o
treinamento ser aplicado no LHTO, apresentadas na seção 4.2.2 deste documento.
As coletas de dados bibliográficos foram utilizadas para compor a revisão
bibliográfica deste estudo, sendo apresentada em duas etapas: i) na revisão
sistemática da literatura, o que permitiu ao pesquisador identificar o que foi dito por
outros autores em estudos relacionados ao assunto deste trabalho; ii) na síntese dos
resultados e configuração das classes de problemas, foram realizadas buscas por
dados em estudos que apresentam artefatos que se enquadram ao deste trabalho.
Ambas as coletas estão apresentadas no capítulo 2 deste documento.
A coleta de dados através das entrevistas foi realizada para avaliação do
artefato, sendo aplicada com ajuda de um roteiro estabelecido com perguntas
abertas. As perguntasse justificam por permitirem uma análise consistente sobre a
opinião dos entrevistados em relação ao protótipo do LHTO. A escolha dos
entrevistados seguiu critérios de convivência, embora nem todos sejam funcionários
da Empresa X, e relação profissional dos entrevistados com o tema da pesquisa.
Isto é, todos têm relação com treinamento em chão de fábrica. O Quadro 12
apresenta o roteiro de perguntas utilizadas nas entrevistas.
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Quadro 12 – Roteiro de perguntas para especialistas

Perguntas

Objetivos

Referências/Justificativas

De acordo com Corteret et al. (2004), Laboratórios
Hands-on são ambientes propícios, que replicam a
realidade com procedimentos, que reforçam e
Enfatizar a importância e aprofundam a compreensão conceitual teórica de
as vantagens de se ter um um determinado assunto. Esses ambientes
Quais as principais vantagens para o ambiente de treinamento. possibilitam envolver aprendizes em experiências
aprendizado dos operadores quando o
planejadas, com materiais que facilitam a
treinamento é realizado em um local
compreensão
dos
problemas
evolvidos.
apropriado?
(MCCOMAS, 1996).
Na sua opinião, qual a importância de se ter um
ambiente propício para treinamento?

O método de treinamento para operadores da
montagem aplicado no laboratório pode ser
considerado uma metodologia ativa de
Comprovar por meio do
aprendizagem?
conhecimento
dos
especialistas,
que
o
método aplicado durante
treinamento
dos
Na sua opinião, o laboratório de treinamento de o
é
uma
operadores do setor de montagem, quando operadores
metodologia
ativa
de
comparado ao método tradicional que é
aprendizagem.
realizado direto na linha de montagem, pode
melhorar as habilidades adquiridas?

De acordo com Grandzol e Wynn (2011) a
aprendizagem ativa é um ciclo de experimentar,
refletir e agir, em que o conhecimento é adquirido
com base na transformação da experiência direta
no mundo real. A aprendizagem ativa é
caracterizada pelo forte envolvimento das pessoas
na busca por conhecimento. (SANTOS; ARNAUD;
DUTRA, 2013). Quando o aprendizado é por meio
de métodos ativos, o desempenho em relação às
habilidades adquiridas é superior ao método
tradicional,
por
utilizar
casos
práticos,
proporcionando maior relação com a realidade,
facilitando a fixação de conteúdos e promovendo o
pensamento crítico. (LIMBERGER, 2013).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 12 – Continuação

Perguntas
Considerando algumas abordagens referentes
a saídas de um local propício para treinamento
de pessoas, qual é o grau de importância?
Avalie cada saída de acordo com a escala
abaixo.

Objetivos

1: Diminuição da curva de aprendizagem,
com
o
acúmulo
da
experiência
4 – Muito importante
3 – Importante

2: A experiência
equipamentos
4 – Muito importante
3 – Importante

2 – Pouco importante
1 – Não é importante

os Identificar, através da
experiência
dos
especialistas,
o
grau
de
2 – Pouco importante
importância
das
1 – Não é importante
abordagens encontradas
na literatura.

adquirida

com

3: A replicação da realidade, que fornece
dados reais
4 – Muito importante
3 – Importante

2 – Pouco importante
1 – Não é importante

4: O envolvimento do aprendiz em busca do
conhecimento
4 – Muito importante
3 – Importante

2 – Pouco importante
1 – Não é importante

Referências/Justificativas

A cada ciclo, o operador se familiariza com as
ferramentas e melhora o desempenho acumulando
experiência, demandando menos tempo para o
cumprimento
da
tarefa.
(ANZANELLO;
FOGLIATTO, 2005).
Isso decorre em razão do aprimoramento na
execução do trabalho e da habilidade adquirida na
interação entre equipamento e trabalhador no
ambiente de operação durante o aprendizado.
(LEITE; POSSAMAI, 2002).
A
aprendizagem
ativa,
quando
aplicada
efetivamente, aumenta a motivação do aprender,
reforçando a relação do material com a vida real na
descoberta
por
novas
informações.
(SANTANELLO; DOW; BERGMAN, 2014).
De acordo com SIMON et al. (2014), a MAEA tem
como espinha dorsal o “aprender a aprender”, com
ênfase no desenvolvimento da capacidade em
busca do próprio conhecimento.
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Quadro 12 – Continuação

Perguntas

Objetivos

Referências/Justificativas

De acordo com Skurkova, Fejesand e Bajor (2014),
as empresas buscam os melhores funcionários e
Demonstrar o impacto que
reconhecem a importância de investir em
um
ambiente
de
treinamentos eficazes.
Este ambiente de aprendizagem impacta no aprendizagem fora das
desempenho da empresa? De que forma?
linhas de montagem pode As organizações utilizam o treinamento como uma
gerar para o desempenho ferramenta com o objetivo de atingir as
da empresa.
necessidades individuais e organizacionais,
relacionadas aos trabalhos realizados. (BARBOSA
et al., 2015; VIJAYABANU; AMUDHA, 2012).
Fonte: Elaborado pelo autor.
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No roteiro do Quadro 12, constam as perguntas utilizadas nas entrevistas, os
objetivos e as referências/justificativas encontradas na literatura que evidenciam a
importância ao realizar o questionamento. A cada Especialista, foi apresentada uma
introdução ao conceito do LHTO, justificativas, problema e objetivo da pesquisa e
apresentação das etapas do método proposto pelo autor desta pesquisa. As
respostas das entrevistas são apresentadas no capítulo 5 deste trabalho.
3.3.2 Análise de dados
Para dar sentido às informações encontradas na coleta de dados, foram
utilizadas duas técnicas de análise: a de conteúdo e a descritiva. O Quadro 13
apresenta as técnicas de análise de dados e as etapas em que se encontram neste
trabalho de acordo com a seção 3.2, e a descrição da utilização.

Quadro 13 Técnicas de análise de dados
Objetivo

Técnica

Etapa do
método
4

Análise de
conteúdo
Análise de dados
Análise de
descritiva

Descrição
Referencial bibliográfica
Síntese dos resultados

5

Referencias para solução de problemas

8

Respostas de especialistas em treinamentos

2

Curva de aprendizagem
Perdas de produção

6
8

Avaliação dos indicadores impactados pelo treinamento
Comparar desempenho dos indicadores

Fonte: Elaborado pelo autor.

A técnica de análise de conteúdo é utilizada em três etapas: i) foram extraídas
informações dos estudos encontrados na revisão sistemática da literatura, gerando o
referencial bibliográfico, assim como, a síntese dos resultados (apresentadas no
capítulo 2 deste documento); ii) a síntese dos resultados possibilitou realização da
proposição do artefato encontrando etapas semelhantes entre os estudos que foram
utilizados neste trabalho (apresentadas no capítulo 4 deste documento); iii) as
respostas das entrevistas realizadas com os especialistas foram analisadas para
identificar adequações para o artefato. Foi criado um quadro para organizar a
síntese das respostas e, após análise do texto, por meio de uma avaliação cruzada,
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foram identificados pontos de sucesso e melhorias para o artefato. Os resultados da
análise das respostas são apresentados no capítulo 5.
A análise descritiva é encontrada em três etapas deste trabalho: i) durante a
conscientização do problema foram interpretados os dados referentes ao
treinamento de operadores, presentes na curva de aprendizagem e a quantidade de
produtos perdidos durante a produção (apresentadas no capítulo 1); ii) durante o
projeto do artefato, foram identificados e interpretados os indicadores impactados
durante os treinamentos de operadores (apresentados na seção 3.3.2); iii) na
avaliação do artefato, foram comparados e interpretados os índices dos indicadores
coletados durante os treinamentos com o método e os que foram realizados no
LHTO. No capítulo 5 são apresentadas as análises dos indicadores
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4 PROPOSIÇÃO, PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO ARTEFATO,
ENCONTRANDO A SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA EM ESTUDO
Este capítulo apresenta o projeto e desenvolvimento do LHTO do setor de
montagem da Empresa X e o método a ser seguido durante o treinamento de um
operador. O primeiro passo é a análise das referências que se encontram na síntese
dos resultados e que são necessárias adaptações. Após é apresentada a proposição
do artefato com as características essenciais. Por último, é apresentado o
desenvolvimento do artefato detalhado, com as etapas de construção, de avaliação
e de desempenho. O método de treinamento aplicado no setor de montagem sem a
presença de um local propício para adquirir o conhecimento é apresentado na Figura
6.
Figura 6 – Antigo método de treinamento para operadores do setor de montagem

Fonte: Empresa X (2016).

Para o treinamento de um funcionário novo sem um local propício, são
necessárias três etapas: básico de montagem; treinamento prático realizado direto
nas linhas de montagem; e grupos funcionais. Cada etapa é descrita com seus
objetivos, com apresentação da Figura 7, juntamente com o local propício para
treinamento.
O LHTO é uma das etapas do método de treinamento, que tem como
finalidade, treinar operadores inexperientes recém-chegados ao setor de montagem
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da Empresa X, e os experientes que ocuparão uma nova operação no processo. No
método atual, a etapa de treinamento no LHTO é inexistente, sendo realizado direto
na linha de montagem. O operador se sente pressionado, necessitando um longo
período de aprendizagem, pois não tem um ambiente adequado para o treinamento
prático. Isso acaba por impactar negativamente a aprendizagem e a eficiência dos
indicadores de produção. O novo método de treinamento para funcionários do setor
de montagem com todas as etapas está representado na Figura 7.
Figura 7 – Novo método de treinamento para funcionários do setor de montagem

Fonte: Empresa X (2016).

Com o novo método de treinamento, um operador inexperiente, ao chegar no
setor de montagem, realiza quatro etapas de treinamento durante seu vínculo com a
Empresa X: i) o manual básico é um treinamento teórico, que descreve os produtos
fabricados com seus componentes, suas características e suas finalidades
funcionais. Também descreve a importância das ferramentas utilizadas na
montagem e a importância de seguir as rotinas estabelecidas no processo; ii) o
treinamento prático 1 é realizado no LHTO (a etapa em desenvolvimento neste
trabalho), que tem a finalidade de proporcionar um ambiente propício para a
aprendizagem ativa e eficiente em busca da diminuição da curva de aprendizagem;
iii) o treinamento prático 2 é realizado na linha de montagem, onde o operador
ganha experiência e eficiência na operação; iiii) os grupos funcionais é um
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treinamento em que são montadas turmas de até vinte pessoas, com a finalidade de
conscientizar sobre a funcionalidade, a importância da correta montagem e o que
pode ocasionar um componente defeituoso ao produto, caracterizando os “Porquês”.
Os operadores experientes que assumirão uma nova operação, para a qual ainda
não estão treinados, devem passar pelo LHTO, caracterizando reciclagem e seguem
o fluxo do método de treinamento.
4.1 O ARTEFATO DESENVOLVIDO
O problema central deste estudo é propor um método eficiente para o
treinamento de operadores de produção em um setor de montagem metal mecânica.
Para o desenvolvimento do método, consideram-se os artefatos explicitados na
síntese dos resultados, elaborados pelos autores Nambiar e Masel (2008), Kim e
Kim (2009), Elbadawi, Mcwilliams e Tetteh (2010), Kuo, Calado e Calarge (2015),
Santos, Arnaud e Dutra (2013) e Carlson, Sullivan e Franklin (1999). Os artefatos
são analisados na busca por etapas genéricas e posterior adaptação deste estudo.
O Quadro 14 apresenta a análise destas etapas.
Quadro 14 – Etapas genéricas entre os artefatos da síntese dos resultados

Etapas genéricas
Descrição do materiais
Configuração de layout
Roteiro de fabricação
Checklist para avaliar
nível de conhecimento
Coleta de dados
Analise de dados

(SANTOS; (NAMBIAR;
ARNAUD;
MASEL,
DUTRA, 2013)
2008)
X
X
X

X
X
X

(KIM;
KIM,
2009)
X
X
X

(KUO; (CARLSON;
(ELBADAWI;
CALADO; SULLIVAN;
MCWILLIAMS;
CALARGE, FRANKLIN,
TETTEH, 2010)
2015)
1999)
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Fonte: Elaborado pelo autor.

Avaliando os métodos utilizados no desenvolvimento dos artefatos de
referência, destacam-se quatro: os elaborados pelos autores Nambiar e Masel
(2008), Kim e Kim (2009), Elbadawi, Mcwilliams e Tetteh (2010) e Santos, Arnaud e
Dutra (2013) (por apresentarem etapas semelhantes); O desenvolvido por Nambiar e
Masel (2008) apresenta mais etapas genéricas (descrição dos materiais,
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configuração de layout, roteiro de fabricação, checklist, coleta e análise de dados),
mas precisa ser adaptado à realidade em estudo.
Após a proposição do artefato, inicia-se o projeto com as etapas de
construção,

de

avaliação

e

de

desempenho

esperado,

considerando

as

características internas de funcionamento e o ambiente externo com as limitações.
Este projeto conduziu o desenvolvimento do artefato. A Figura 8 apresenta a
estrutura do projeto do artefato.
Figura 8 – Estrutura do projeto do artefato

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 8 ilustra a estrutura que envolve o desenvolvimento do Laboratório
Hands-on para Treinamento de Operadores (LHTO). O projeto do artefato é dividido
em três etapas, que serão apresentadas nas subseções seguintes relevando a
importância durante o desenvolvimento.
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4.2 ETAPA DE PREPARAÇÃO
A etapa de preparação apresenta três níveis essenciais na construção do
LHTO. Para ilustrar o modelo de preparação, a Figura 9 apresenta, em forma de
fluxograma, esses níveis.
Figura 9 – Fluxograma da etapa de preparação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em cada nível, são consideradas as características e técnicas necessárias
para a preparação do artefato. Cada nível será descrito a seguir com as informações
necessárias para o desenvolvimento.
4.2.1 Materiais de construção
De acordo com Ma e Nickerson (2006), os equipamentos necessários em um
laboratório devem estar fisicamente configurados para a execução do processo de
aprendizagem. Para Goldberg e Rank (2012), quanto mais os aprendizes se
familiarizam com estes ambientes, melhor preparados estarão para adquirir o
máximo de conhecimento.
Pensando em um aprendizado eficiente, os materiais de construção do LHTO
são configurados de forma que possibilitem a simulação de uma operação do
processo de montagem, considerando as características internas. Esta configuração
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deve atender aos dois modelos de linha de montagem que há no setor da Empresa
X – linha de montagem com esteira e berço e linha de montagem com carros
transportadores.

Os

modelos

das

linhas

de

montagem

existentes

estão

apresentados na Figura 10.
Figura 10 – Linhas de montagem

Fonte: Empresa X (2016).

Os dois modelos de linha de montagem contêm algumas características
divergentes entre si. A linha de montagem com esteira e berço trabalha de forma
que cada operador recolha o produto que foi liberado pela operação anterior e o
posicione no berço. O operador movimenta a máquina no berço e realiza a
montagem dos componentes, de acordo com a etapa, e, após, a libera para a
operação seguinte. Já na linha com carro, o produto é transportado a cada
operação. A movimentação para montagem dos componentes é facilitada por
alavancas, que compõem o carro transportador, permitindo maior flexibilidade com
os produtos. As demais características entre os dois modelos de linha de montagem
são semelhantes: ambas possuem Flow Rack para condicionar componentes,
parafusadeiras de aperto e ferramentais especiais.
Pensando nas características divergentes entre as linhas, o LHTO deve
proporcionar uma forma comum de montagem dos componentes durante o
treinamento. Na Figura 11, é apresentada a estrutura interna do LHTO.
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Figura 11 – Estrutura do LHTO

Fonte: Empresa X (2016).
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A estrutura interna do LHTO é composta: por um cavalete de montagem, que
permite a movimentação do produto em todos os ângulos proporcionando uma
forma comum de montagem entre as linhas com esteira e berço e a com carro
transportador; parafusadeira pneumática para aperto dos parafusos na junção dos
componentes; local para condicionar os componentes; um sistema de informática
com monitor para apresentar as etapas de montagem ao operador; ferramentas
especiais para montagem dos componentes; e bancada de montagem. Todas essas
características possibilitam a adaptação de qualquer modelo de produto fabricado na
montagem,

proporcionando

uma

aprendizagem

eficiente

ao

operador

em

treinamento.
4.2.2 Identificar indicadores
A Empresa X em estudo utiliza como técnica de gestão da produção os Key
Performance

Indicators

(KPIs),

alguns

destes

indicadores

são

atingidos

negativamente pelo método atual de treinamento dos operadores das linhas de
montagem. De acordo com Stan et al. (2012), esses indicadores são instrumentos
de avaliação de desempenho que identificam o ponto desejado a se alcançar na
produção e são de grande importância para o sucesso das empresas. Os KPIs
fornecem uma imagem do desempenho de uma empresa, o quanto está sendo
realizado em atividades operacionais e o que é crítico. (ONYEMEH; LEE; IQBAL,
2015). Com isso, foi possível identificar três indicadores atingidos pelo método atual
de treinamento com as seguintes nomenclaturas utilizadas internamente na
Empresa X: Eficiência dos equipamentos (EE); Takt Time; Remontagem.


Eficiência dos Equipamentos (EE)
De acordo com Ramlan et al. (2015), a EE está relacionada aos resíduos e

ineficiências presentes nos processos de fabricação, o tempo perdido quando não
se está produzindo, sendo uma medida de desempenho do equipamento que
fornece informações sobre o processo. A EE é um indicador tridimensional
relacionado às principais perdas durante a produção: paradas não planejadas, perda
de velocidade e perdas por não qualidade. (MANSUR; RAYENDRA, 2015). A
Equação 1 demonstra o cálculo da EE.
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Equação 1 – Cálculo da eficiência dos equipamentos

Fonte: Empresa X (2016).

Para calcular a EE, a Empresa X considera a “carga hora homem” dividida
pelas horas disponíveis. É considerado o tempo de trabalho dos operadores, pelo
motivo do setor de montagem ser um processo manual (assim qualquer parada não
programada impacta no indicador, que tem como meta 87% de eficiência).


Takt
O Takt é a taxa de procura dos clientes por um determinado produto; ela

determina o tempo de ciclo necessário para a produção. (KRISTOFFERSEN, 2014).
A Equação 2 demonstra o cálculo do Takt utilizado pela empresa.
Equação 2 – Cálculo do Takt

Fonte: Empresa X (2016).

A Empresa X utiliza o Takt como um indicador de produção; os produtos
devem ser produzidos de acordo com a demanda. O Takt é ajustado pelo gargalo da
produção, por este motivo é utilizado um cálculo diferente que considera a
quantidade de produtos produzidos em uma hora. Para o cálculo do Takt, multiplicase o número de horas com a meta de produção alcançada por 100 e depois se
divide o resultado pelo número de horas total. Este indicador deve alcançar 87% das
horas completas durante a produção. A Figura 12 representa o quadro em que é
marcada a quantidade de produtos fabricados por hora.
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Figura 12 – Quadro de marcação da produção hora-hora

Fonte: Empresa X (2016).

Nas colunas da Figura 12, encontram-se respectivamente o horário da
produção, o modelo do produto, a quantidade necessária durante a hora, a
quantidade atingida, a quantidade acumulada, a quantidade acumulada real, o
motivo quando não se atende a hora e a assinatura do responsável. Das dezenove
horas de produção na Figura 12, oito não atingiram a meta, sendo cinco por
treinamento direto na linha, assim obtendo uma eficiência Takt de 52,63%,
encontrando-se abaixo do especificado.


Remontagem
A Remontagem é um indicador interno do processo de montagem. Todos os

produtos que, por algum motivo apresentarem algum defeito estético ou funcional,
devem passar pela operação de remontagem para substituição do componente
defeituoso. Assim, este indicador gera um índice que não deve ser superior a 3%. A
Equação 3 apresenta o cálculo do indicador de Remontagem.
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Equação 3 – Cálculo de remontagem

Fonte: Empresa X (2016).

Para calcular o índice de Remontagem, é multiplicada a quantidade de
produtos enviadas para a remontagem por 100; em seguida, se divide o resultado
pelo total de produtos produzidos. Esse indicador demonstra o índice de produtos
defeituosos segregados pelos operadores antes de chegarem ao cliente final.
4.2.3 Desenvolvimento do método de treinamento aplicado no LHTO
Para realizar o treinamento no LHTO, foi elaborado um método com passos
importantes para a busca da aprendizagem ativa. Estes passos são considerados
importantes por apresentarem o desenvolvimento desde a preparação até o término
do treinamento. O método utilizado durante o treinamento está apresentado na
Figura 13, (cada passo do método do treinamento será apresentado a seguir):
Figura 13 – Método de treinamento

Fonte: Elaborado pelo autor.

A pessoa responsável pela aplicação do treinamento é o Operador
Multifuncional de cada linha de produção. Ele deve seguir os passos apresentados
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na Figura 13, desde a definição das características até o momento em que o
operador em treinamento esteja apto para assumir a operação na linha de
montagem.


Definir características do posto de trabalho
Cada operação do processo de montagem tem suas características, que

variam entre o tipo da linha de montagem, equipamentos e componentes. Todas
essas características devem ser previamente definidas para que haja sucesso no
treinamento. Dentre os equipamentos, as parafusadeiras são semelhantes, o que se
altera são os componentes utilizados em cada operação para a fabricação do
produto. Esse passo é o ponto inicial para o treinamento de um operador novato no
LHTO, ou de um experiente que irá trocar de operação.


Definir forma de treinamento
O treinamento terá a duração de duas horas divididas em três etapas com 25

ciclos de repetição. Durante cada etapa, deve ser mantida uma sequência (já
estabelecida para os ciclos) e que se aproxime ao máximo da operação da linha de
montagem, na qual o operador em treinamento atuará.
As sequências de montagem nas linhas que compõe a operação estão
descritas em uma Norma Técnica de Processo (NTP), no formato de folha A4. A
NTP utilizada nas operações de montagem está representada na Figura 14, por um
exemplar das diversas existentes no setor.
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Figura 14 – Norma técnica de Processo (NTP)

Fonte: Documentos internos da Empresa X (2016).

Para o treinamento no LHTO, a NTP da operação é dividida em três etapas e
apresentada ao operador em um monitor conforme Figura 11, presente na seção
4.2.1. Supondo que a NTP de uma operação inicie na sequência “A” e termine na
“N”, conforme Figura 14, então ela será dividida por etapas: da “A” até “D”, da “E” até
a “I” e da “J” até a “N”. A divisão por etapas é realizada para facilitar o treinamento
em busca de uma melhor adaptação à operação de trabalho, possibilitando adquirir
conhecimento, domínio e confiança.


Obter conhecimento teórico e treinar sequências
Para Nambiar e Masel (2008), as metodologias ativas em laboratórios

fortalecem o conhecimento, diferenciando dos métodos tradicionais em que somente
se lê e ouve sobre um assunto. De acordo com os mesmos autores, os laboratórios
Hands-on possibilitam a familiarização das pessoas com o assunto melhorando a

76

compreensão dos conceitos aplicados. Conforme Grandzol e Wynn (2011), a
aprendizagem ativa é um ciclo de experimentar, refletir e agir, em que o
conhecimento é adquirido através da transformação da experiência.
Todo o conhecimento teórico de montagem da operação de trabalho será
apresentado ao operador em treinamento pelo Operador Multifuncional, de acordo
com cada etapa. Após a obtenção do conhecimento teórico, inicia-se o treinamento
prático com vinte e cinco ciclos de repetições por etapa. Os primeiros ciclos servirão
para o treinamento das sequências de montagem que, com o passar do tempo,
serão absorvidas pelo operador por meio da prática e do conhecimento teórico
adquirido.


Adquirir habilidade e atingir ritmo de produção estabelecido
Em toda nova aprendizagem, o início é lento, mas, com a experiência

adquirida, a estabilidade do sistema é alcançada. De acordo com Morriso (2008), a
curva de aprendizagem começa a atuar nos ciclos de produção até o momento em
que atenda a taxa de produção estabelecida. Segundo Anzanello e Fogliatto
(2005),a cada ciclo, o operador se familiariza com ferramentas melhorando o
desempenho e acumulando experiência, assim demandando menos tempo durante
a tarefa.
Todos os tempos dos ciclos em cada etapa do treinamento no LHTO serão
realizados para que o operador adquira habilidade em busca de uma eficiência igual
ou superior a 80% do Takt da linha de produção. No Quadro 15, são apresentados
os tempos Takts, em segundos, de cada linha conforme o modelo do produto.
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Quadro 15 – Tempos Takts dos produtos de acordo com a linha de produção

Linha de
produção

Modelos dos Total produtos
produtos
hora-hora

1

2

3

4

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Takt
80% do Takt
(em
(em segundos)
segundos)

36
22
45
30
87
78
75
87
70
83
46
30
55
38
38
67
35

100
164
80
120
41
46
48
41
51
43
78
120
65
95
95
54
103

120
196
96
144
50
55
58
50
62
52
94
144
79
114
114
64
123

Fonte: Empresa X (2016).

Cada linha de montagem da Empresa X fabrica produtos independentes, que
são representados no Quadro 15, da letra “A” até “Q”, com os seus respectivos
Takts. Supondo que o produto “L” da linha “4” esteja sendo treinado no LHTO, ele
deve atender um Takt de 144 segundos para aprovar o operador (80% de eficiência
da linha de produção).


Apto para a função
De acordo com Kuo, Calado e Calarge (2015),o treinamento possibilita ao

participante a percepção das limitações em um processo que, com a aplicação de
teorias e com a habilidade adquirida, os torna apto para a função. Assim, o operador
estará apto após realizar todas as etapas de treinamento no LHTO, adquirindo o
conhecimento necessário e atingir no mínimo 80% de eficiência do tempo Takt.
Também será realizado um checklist (apresentado na Figura 16) para validar o
treinamento; nesse checklist, constarão alguns pontos chave relativos à qualidade e
ao processo.
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Figura 15 – Checklist do LHTO
Nome:
Setor:

Registro:

Turno:

Qualificação

Critérios:

Reciclagem

Questões para verificação do Treinamento e habilidade do operador
Operação:

Apto

Não Apto

Tempo

Tempo

Qualidade
1
2
3
1
2
3

1
2
3

Identificação dos Quatro Olhos?
Utilização de ferramenta NTM?
Identificação PIA e qual a sua finalidade? (quando aplicável)
Processo
Realiza a sequência de montagem conforme NTP?
Conhece e sabe os pontos criticos do processo realizado? (quando aplicável)
Consegue realizar os ciclos do treinamento Prático de Montagem, cuja a soma dos ciclos
cheguem a uma eficiência 80% do tempo Takt da fase.
Custo
Quais os cuidados que deve ter durante o processo de montagem para não danificar nenhum
componente?
Importância do uso dos materiais auxiliares ,sem desperdício?
Conhece os potenciais de retrabalho?
Período Total: ___/___ /____ à ___ /___ /_____ totalizando ______horas de treinamento.

OBS.:

Aprovações
Apto

OM treinador

Inapto

Apto

Inapto

Apto

OM. da Célula

Supervisor
Data: ___/___/____

Funcionário

Fonte: Empresa X (2016).

O checklist avalia, por meio de perguntas, o conhecimento adquirido pelo
operador: três perguntas para qualidade, três para processo e três para custos. Para
a qualidade: i) a identificação dos quatros olhos é referente a uma etapa presente na
NTP, em que o operador deve verificar a existência de alguns componentes
montados pelas operações anteriores; ii) a NTP se refere às ferramentas especiais
utilizadas durante a montagem dos componentes na operação; iii) Product Integrity
Audit (PIA) é referente aos componentes que, se por algum motivo forem montados
inadequadamente ou com defeitos, possam gerar eventuais acidentes ao cliente
final (eles devem ser conhecidos pelo operador). Para o processo: i) se o operador
consegue realizar a montagem conforme NTP; ii) se ele conhece os pontos críticos
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do processo que possam gerar defeitos ao produto; iii) se ele consegue realizar os
ciclos do treinamento, cuja a soma atinja 80 % da eficiência do Takt da operação.
Para custos: i) quais os cuidados que os operadores devem ter para não danificar os
componentes; ii) a importância do uso consciente dos materiais auxiliares utilizados
na operação; iii) quais pontos podem gerar retrabalho ao produto.
O operador, estando apto no LHTO, será encaminhado para a operação de
trabalho da linha de montagem. Ele será inserido na matriz de multifuncionalidade e
receberá um colete verde, que o diferenciará dos demais, identificando-o como
novato ou antigo em uma nova operação, pelo período de um mês. A matriz de
multifuncionalidade será representada pela Figura 17.

80
Figura 16 – Matriz de multifuncionalidade

Setor: _____UMO_______

Revisão 1 Data da Revisão _12_/_09_/2016_

Turno

Registro

3E

Montador Multifuncional

28169

Operador B

3E

Montador Multifuncional

31739

Operador C
Operador D

3E
3E

Montador Multifuncional
Montador

40436
69744

Operador E
Operador F

3E

Montador

3E

52981
67156

Operador G

3E

Montador
Montador

Operador H

3E

Montador

55867

Operador I

3E

Montador

60208

Operador J

3E

Montador

73393

Operador K

3E

Montador

Operador L

3E

Montador Remontador

53007
52949

Operador M

3E

Montador

44121

Montar tanque, arranque e
realizar estanqueidade.

Pré montar carcaça do filtro

Montar mód. Ignição/volante/
silenciador.

Pré montar módulo de ignição

Montar Carc. do virabrequim

400

450

475

500

600

610

650

700

850

885

900

1000

1100

1150

1200

1400

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4
3

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4
3

4
4
4
2
3

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

2

3
3

3

3

3

3

3

2

Liberação

Montar tubo.

Montar placa dorsal.

Pré montar recipiente.

Montar cobertura.

Pré montar arranque.

2

2

62232

Embalagem.

375

Cabine de regulagem.

350

Pré montar placa dorsal.

300

Pré montar virabrequim

200

Pré montar carc. Externa.

100

Estanqueidade

Montar carburador/
cabo manejo/carc. Filtro.

Cargo/Posição

Operador A

Montar carc. Inter/exter e
roda ventilador.

Nome

Montar vela/flange/
carc. Virabrequim

Nomes
Nomes

Numerar cilindro e montar
virabrequim

Operações

Operações

3

3
2

2

3

3

3

3

3

3

3

3
3

Observações

Legenda

3

3

Para validar os itens necessários

Não se Aplica

O funcionário nesta posição Não se aplica atividade/operação

1

Não atende ao requisito

O funcionário deverá ser treinado neste Requisito para realizar a atividade/operação

2

Em treinamento

O funcionário estará em treinamento utilizando o colete até o final do treinamento

3

Atende Requisito

O funcionário atende o requisito e esta habilitado a realizar a atividade/operação

4

Instrutor de Treinamento

O funcionário esta habilitado a capacitar outros funcionarios

Fonte: Empresa X (2016).

3

3

3
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O operador inserido na matriz de funcionalidade, quando iniciar na operação
da linha de montagem, será representado pela legenda amarela, indicando que
ainda está em treinamento no prático 2. No momento em que atender os 100% de
eficiência, a legenda passa a ser verde, já a azul é referente aos Operadores
Multifuncionais da linha de montagem. A legenda vermelha é aplicada antes de se
iniciar o treinamento, indicando que um operador passará por este processo.
4.3 ETAPA DE AVALIAÇÃO
Esta etapa apresenta três níveis relacionados à avaliação dos operadores no
LHTO. Para ilustrar esta etapa, a Figura 18 apresenta, em forma de fluxograma,
estes níveis.
Figura 17 – Fluxo da etapa de avaliação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em cada nível, são consideradas as técnicas e formulários necessários para
coletar e analisar os dados durante o treinamento no LHTO. Cada nível será descrito
a seguir com as informações necessárias durante o desenvolvimento. Os dados
coletados e analisados, assim como as metas atingidas, serão apresentados no
capítulo 5 durante a avalição do artefato
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4.3.1 Coletar dados
Neste nível, os dados coletados durante os 25 ciclos de cada etapa
demonstrarão a evolução do operador durante as duas horas, em busca de uma
eficiência igual ou superior a 80% do Takt da linha de produção. O formulário para
coleta de dados do tempo durante o treinamento está representado na Figura 19.
Figura 18 – Formulário dos tempos Takts, durante treinamento no LHTO
Nome do operador:_____________________________
Registro do operador:___________________________
Data:________________________________________
Horário de início:_______________________________
Horário de término:_____________________________
Modelo do produto:_____________________________
Linha de produção:
Takt
Ciclos
Etapa: 1
Etapa: 2
Etapa: 3
1
2
3
4
.
.
.
23
24
25

Fonte: Empresa X (2016).

Durante o treinamento no LHTO, o Operador Multifuncional coleta os dados
do operador, o período, a linha de produção, o modelo do produto e os tempos dos
ciclos.
4.3.2 Analisar dados
Todos os dados coletados no formulário dos tempos Takts durante o
treinamento no LHTO serão analisados de forma descritiva com o objetivo de validar
e obter no mínimo 80% do tempo Takt da linha de produção. O Quadro 16 apresenta
os tempos Takts, em segundos, para cada modelo em treinamento de acordo com a
linha de produção.
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Quadro 16 – 80% dos Takts de acordo com o produto

Linha de
produção

1

2

3

4

Modelos dos 80% do Takt
produtos
(em segundos)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

120
196
96
144
50
55
58
50
62
52
94
144
79
114
114
64
123

Fonte: Empresa X (2016).

A análise dos dados do LHTO dará início à curva de aprendizagem, que
atingirá sua plenitude com o treinamento prático 2 realizado nas linhas. Neste nível
também são analisados os dados referentes à validação do treinamento, presente
no checklist da Figura 16, que são aprovados pelo Operador Multifuncional do
treinamento, o da linha de montagem e o supervisor do setor.
4.3.3 Atingir metas
A meta a ser atingida é tornar o operador plenamente apto à função entre os
treinamentos prático 1 e prático 2, atingindo os 100% do Takt da linha de produção.
Os tempos Takts coletados no LHTO serão representados, dando origem à primeira
parte da curva de aprendizagem. Já a segunda parte da curva de aprendizagem
será composta pelo tempo demandado para atingir a eficiência de 100% do Takt,
durante o treinamento na linha de produção. A curva de aprendizagem esperada se
encontra na Figura 20.
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Figura 19 – Curva de aprendizagem dos treinamentos

Fonte: Elaborada pelo autor.

Durante o treinamento prático 1, a eficiência de 80% do tempo Takt será
obtida em duas horas. Já os 20% restantes serão obtidos no treinamento prático 2
na linha de produção. Supondo que o prático 2 tenha quatro horas de duração,
conforme a Figura 20, todo o conhecimento será absorvido lentamente devido a
pressões ocasionados pelo ambiente, que exigem do operador atingir metas de
produção.
4.4 ETAPA DE DESEMPENHO
Nesta etapa de desempenho, os indicadores, apresentados na seção 4.2.2
deste capítulo, serão confrontados com os dados coletados durante o método antigo
de treinamento e o novo método em desenvolvimento neste trabalho (dos
operadores treinados no LHTO). O objetivo é comprovar a eficiência do LHTO em
relação ao método antigo, expondo a importância de um ambiente propício para
treinamento, comprovando assim, o que dito pelos autores do referencial deste
estudo. O desempenho dos indicadores será apresentado no capítulo 5, durante a
avaliação do artefato.
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4.5 SÍNTESE DO ARTEFATO DESENVOLVIDO
Na Figura 21, é apresentada uma visão ampla dos movimentos necessários
para o desenvolvimento do artefato. Após, serão descritas resumidamente as etapas
seguidas

para

construção

do

artefato

apresentado

nessa

seção.
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Figura 20 – Movimentos de construção do artefato

Fonte: Elaborada pelo autor.
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No movimento um, a conscientização do problema se deu por meio da análise
de documentos internos da Empresa X, em que constam indicadores relacionados
aos treinamentos dos operadores da montagem. A partir da opinião de especialistas
da academia e da empresa, foram determinados os termos de buscas a serem
utilizados a fim de encontrar estudos que pudessem auxiliar na solução do
problema. Com o movimento dois, foi realizada a revisão sistemática, utilizando os
termos de buscas determinados, encontrando a base do referencial bibliográfico. No
movimento três, foram sintetizados os resultados encontrados na revisão sistemática
para encontrar estudos que desenvolveram artefatos semelhantes ao deste trabalho;
após, foi retornado ao movimento dois para realizar novas pesquisas, além de
encontrar referências que complementassem a revisão bibliográfica.
No movimento quatro, foram encontradas as etapas genéricas nas referências
sintetizadas que poderiam se assimilar às utilizadas no artefato deste trabalho. O
movimento cinco gerou a análise do ambiente interno do setor de montagem, em
busca das características necessárias para o artefato, que foram adaptados
juntamente com as etapas genéricas encontradas no movimento quatro. Por fim, no
movimento seis, todas as etapas genéricas encontradas nas referências sintetizadas
e as características semelhantes entre as linhas de montagem deram origem ao
projeto e desenvolvimento do artefato, que está apresentado neste capítulo. A
seguir, serão apresentadas as questões relativas à avaliação do artefato
desenvolvido.
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5 AVALIAÇÃO DO ARTEFATO
Neste capítulo, com a aplicação do artefato em forma de protótipo, são
apresentadas as avaliações e as análises dos resultados. Serão avaliadas,
analisadas e confrontadas as curvas de aprendizagem de operadores do setor de
montagem da Empresa X, de dois momentos: durante o período em que não se
aplicava o treinamento no LHTO; e durante a aplicação do treinamento no LHTO.
Também serão avaliados e analisados os indicadores do KPI, que são impactados
por treinamento aplicados aos operadores. Todas as coletas de dados das curvas de
aprendizagem e dos indicadores de KPI, que são impactados durante o treinamento
no LHTO, são referentes a quatro operadores. No Quadro 17, são apresentados os
operadores com os nomes codificados e o perfil de cada um, seguindo a ordem de
treinamento.
Quadro 17 – Perfil dos Operadores treinados no LHTO

Operador Idade
1
2
3
4

Tempo de
Empresa

Formação

5 anos
5 anos
5 anos
3 anos

Técnico Eletromecânico
Técnico Mecânica
Técnico Mecânica
Ensino Médio

34 anos
27 anos
34 anos
27 anos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao longo deste capítulo, serão divulgados pensamentos de especialistas em
treinamentos que foram entrevistados para avalição do artefato. No Quadro 18, são
apresentados o grupo de especialistas entrevistados com os nomes codificados e as
qualificações pertencentes a cada um.
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Quadro 18 – Perfil dos especialistas entrevistados
Entrevistado

1

2

3

4

5

6

7

8

Formação

Atuação

Responsabilidade/
Organização
Treinamento

Tecnólogo em
Gestão de
Processos
Graduação em
Engenharia
Mecânica

Treinamento de
Supervisor de Engenharia
pessoas do chão de Empresa X
de Processos
fábrica
Integração de
Analista de Qualidade pessoas com o
Empresa X
Sistemas
chão de fábrica
Treinamento de
Graduação em
Supervisor Montagem pessoas do chão de Empresa X
Administração
fábrica
Mestre em Eng. de
Treinamento de
Supervisor de produção /
Produção e
pessoas do chão de Empresa X
Professor
Sistemas
fábrica
Tecnólogo em
Treinamento de
gestão de
Supervisor de produção pessoas do chão de Empresa Y
produção
fábrica
Graduação em
Integração de
Analista de Qualidade Engenharia
pessoas com o
Empresa X
Manufatura
Mecânica
chão de fábrica
Tecnólogo em
Integração de
Supervisão de Cadastro
Processos
pessoas com o
Empresa Z
Técnico
Gerenciais
chão de fábrica
Graduação em
Integração de
Engenheiro de Melhoria
Engenharia de
pessoas com o
Empresa W
da Qualidade
Produção
chão de fábrica

Tempo
de
Empresa
26 anos

7 anos

29 anos

7 anos

6 anos

18 anos

10 anos

3,5 anos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Todas as respostas coletadas durante as entrevistas serão apresentadas no
Anexo A deste trabalho. Como este artefato é um protótipo, todas as análises dos
resultados serão de suma importância para a construção de um LHTO permanente
ao setor de montagem da Empresa X. Os resultados serão apresentados aos
diretores, para que seja aprovada a liberação de um local e destinação de
investimentos para construção do LHTO.
5.1 ANÁLISE DAS CURVAS DE APRENDIZAGEM
Nesta seção, serão apresentadas as curvas de aprendizagens dos
operadores treinados no LHTO e confrontadas com as do período em que não havia
o laboratório no setor de montagem da Empresa X. Primeiramente serão analisadas
as curvas de aprendizagem referentes à linha de montagem 1 e posteriormente as
da linha de montagem 2.
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De acordo com todos os especialistas entrevistados, a diminuição da curva de
aprendizagem é considerada muito importante como saída de um local propício para
treinamento de pessoas. Já o Especialista 8 complementa expondo que o operador
treinado em um local propício inicia as atividades com maior confiança e a curva de
aprendizagem atingirá um patamar de senioridade mais cedo, fornecendo ganhos de
conhecimento tácito à empresa. Na figura 22, está ilustrado o Operador 1 em
treinamento (o primeiro a ser submetido ao LHTO).
Figura 21 – Operador 1 sendo treinado no LHTO

Fonte: Empresa X (2016).

Todos os operadores em treinamento, em qualquer setor da Empresa X,
devem utilizar um colete verde, que indica que ainda não estão totalmente aptos
para exercer a função. Esse também é o caso do Operador 1, presente na Figura
22, que está em treinamento no LHTO, adaptando-se ao ambiente, às ferramentas e
às sequências de montagem dos componentes.


Análise da curva de aprendizagem da linha de montagem 1
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No mês de janeiro de 2016, foi realizado o treinamento de um operador na
linha de montagem 1, não sendo produzidas 197 produtos do modelo P neste
período. O Gráfico 3 apresenta a curva de aprendizagem deste período de
treinamento.
Gráfico 3 – Curva de aprendizagem de um operador da linha de montagem 1, do modelo de
produto “P”, não treinado no LHTO
100,00%

100%

88,89%

90%

80,00%

80%

Eficiência

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

0%
Leitura NTP
Atingir Ritmo 36
Atingir Ritmo 40
Atingir Ritmo 45
(conhecimento teórico - 3,5 máquinas/hora (9 horas) máquinas/hora (18 horas) máquinas/hora (27 horas)
horas)
Horas de Treinamento

Fonte: Empresa X (2016).

Ao analisar o Gráfico 3, pode-se verificar que com a realização do
treinamento do operador direto na linha de montagem 1 são demandadas 27 horas
para que se atinja a estabilidade do processo. O processo inicia com a leitura da
NTP, sendo necessárias 3,5 horas; no primeiro dia de treinamento, o operador
atingiu 80% do ritmo necessário, no segundo dia 88,89% e a estabilidade do
processo com 100% foi alcançado somente no terceiro dia.
No Gráfico 4, é apresentada a curva de aprendizagem do primeiro operador
treinado no LHTO. Esse operador foi treinado para trabalhar na linha de montagem
1, com o modelo de produto “P”.
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Eficiência

Gráfico 4 – Curva de aprendizagem do Operador1 da linha de montagem 1, do modelo de
produto “P”, treinado no LHTO
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

104,17%

100,00%
88,89%

88,89%

Atingir Ritmo 40
máquinas/hora (3
horas)

Atingir Ritmo 40
máquinas/hora (4
horas)

0%
Leitura NTP
Treinamento LHTO (2
(conhecimento
horas)
teórico - 0,5 horas)

Atingir Ritmo 45
máquinas/hora (5
horas)

Horas de Treinamento

Fonte: Empresa X (2016).

No Gráfico 4, a eficiência do treinamento realizado no LHTO está destacada
com um círculo oval laranja tracejado, que também está presente para os demais
operadores. O Operador 1, ao treinar no LHTO (um ambiente mais propício),
necessita apenas 0,5 horas para leitura da NTP e para adquirir o conhecimento
teórico necessário. A eficiência obtida no LHTO pelo Operador 1 é superior ao
praticado na linha, 104,17%, superando as expectativas de no mínimo 80% para
aprovação do treinamento. Ao iniciar na linha de montagem, o Operador 1 mantem
uma eficiência de 88,89% por 2 horas seguidas, atingindo a estabilidade do
processo com 100% em 3 horas, totalizando 5 horas de treinamento. No total não
foram produzidos somente 10 produtos do modelo P. O Operador 1, apesar de ter 3
anos de empresa, foi considerado novato na montagem, por ter sido remanejado de
outro setor da Empresa X.
O Operador 2 treinado no LHTO apresenta uma curva de aprendizagem
semelhante à do Operador 1. O Operador 2 é experiente, com 5 anos de montagem,
e foi treinado para o modelo de produto N; a curva de aprendizagem ao ser treinado
no LHTO é apresentada no Gráfico 5.
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Gráfico 5 – Curva de aprendizagem do Operador 2 da linha de montagem 1, do modelo de
produto “N”, treinado no LHTO
100%

100%

88,89%

90%

77,78%

80%

Eficiência

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

0%
Leitura NTP (conhecimento
teórico - 0,5 horas)

Treinamento LHTO (2
horas)

Atingir Ritmo 28
máquinas/hora (3 horas)

Atingir Ritmo 36
máquinas/hora (4 horas)

Horas de Treinamento

Fonte: Empresa X (2016).

O Operador 2 obteve uma eficiência de 88,89% ao treinar no LHTO. Na linha
de montagem 1, o Operador 2 necessitou de apenas 2 horas para atender os 100%
de estabilidade no processo, totalizando 4 horas de treinamento. Durante todo o
processo de treinamento, foram deixadas de produzir somente 7 produtos do modelo
N.
Os treinamentos realizados no LHTO para a linha de montagem 1 se
mostraram eficientes com menos produtos perdidos durante este processo, quando
comparados ao treinamento realizado em janeiro de 2016, direto, sem um local
propício. O Especialista 1 em treinamentos afirma que um laboratório de treinamento
obedece um processo que inicia mais lento e vai aos poucos aumentando a
velocidade e as habilidades com o conhecimento adquirido.


Análise da curva de aprendizagem da linha de montagem 2
No mês de janeiro de 2016, foi realizado o treinamento de um operador na

linha de montagem 2, deixando de ser produzidos 250 produtos do modelo F. O
Gráfico 6 apresenta a curva de aprendizagem do período de treinamento.
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Gráfico 6 – Curva de aprendizagem de um operador da linha de montagem 2, do modelo de
produto “F”, não treinado no LHTO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

80,46%

86,21%

94,25%

100,00%

Atingir Ritmo 82
máquinas/hora
(36 horas)

Atingir Ritmo 87
máquinas/hora
(45 horas)

70,00%

0%
Leitura NTP
Atingir Ritmo 61 Atingir Ritmo 70
(conhecimento máquinas/hora (9 máquinas/hora
teórico - 3,5
horas)
(18 horas)
horas)

Atingir Ritmo 75
máquinas/hora
(27 horas)

Horas de Treinamento

Fonte: Empresa X (2016).

Durante o treinamento realizado no mês de janeiro na linha de montagem 2, o
operador em treinamento necessitou de 45 horas, cerca de cinco turnos, até que
atingisse a estabilidade do processo em 100%. Quando comparados os
treinamentos realizados no mês de janeiro, entre as linhas de montagem 1 e 2, é
visível que o ambiente implica na aprendizagem, pois a linha 1 tem ritmo de
produção menor que a linha 2. A linha 1 possui um ritmo de produção que alterna
entre 22 e 45 máquinas/hora dependendo do produto a ser produzido. Já a linha 2
alterna entre 70 e 87 máquinas/hora, praticamente o dobro, sendo necessárias 18
horas a mais para estabelecer a eficiência de 100% do processo, com treinamentos
diretos sem a utilização do LHTO.
O Operador 3 foi o primeiro a ser treinado no LHTO para linha de montagem 2
com o modelo do produto F. No Gráfico 7, é apresentada a curva de aprendizagem
do Operador 3.
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Gráfico 7 – Curva de aprendizagem do Operador 3 da linha de montagem 2, do modelo de
produto “F”, treinado no LHTO
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89,13%

87,36%

90%

93,10%

100%

78,16%
71,26%
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Eficiência

70%
60%
50%
40%
30%

20%
10%

0%

0%
Leitura NTP Treinamento Atingir Ritmo Atingir Ritmo Atingir Ritmo Atingir Ritmo Atingir Ritmo
(conhecimento LHTO (2 horas)
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68
76
81
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teórico - 0,5
máquinas/hora máquinas/hora máquinas/hora máquinas/hora máquinas/hora
horas)
(3 horas)
(4 horas)
(5 horas)
(6 horas)
(7 horas)
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Fonte: Empresa X (2016).

O Operador 3 treinado no LHTO obteve uma eficiência de 89,13% durante as
2 horas de treinamento com o modelo do produto F. Depois disso, foi encaminhado
para linha de montagem 2, onde necessitou 5 horas para estabelecer o processo
com 100% de eficiência – sendo necessário praticamente um turno (7 horas) de
trabalho, 15,55% do tempo estabelecido, durante o treinamento realizado em janeiro
direto na linha de montagem 2. Durante a realização do treinamento para o
Operador 3 foram perdidos somente 61 produtos do modelo F.
A curva de aprendizagem do Operador 4 é apresentada no Gráfico 8. O
Operador 4 demandou o mesmo tempo de aprendizagem que o Operador 3, sendo
os dois treinados para a linha de produção 2 com o modelo de produto F.
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Gráfico 8 – Curva de aprendizagem do Operador 4 da linha de montagem 2, do modelo de
produto “F”, treinado no LHTO
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Fonte: Empresa X (2016).

Igualmente ao Operador 3, o 4 demandou 5 horas para alcançar a
estabilidade do processo em 100%, após as 2 horas de treinamento no LHTO. O
Operador 4 obteve um desempenho superior ao do operador 3, quando comparado
o número de produtos do modelo F não produzidos, somente 40. Uma diferença
inferior aos 61 não produzidos pelo Operador 3.
5.2 ANÁLISE DOS INDICADORES KPI
Nesta seção, serão confrontados e analisados os valores dos indicadores do
KPI, do período em que o treinamento era realizado direto na linha de montagem
com os do LHTO. O período para análise dos treinamentos do LHTO respeitará os
períodos dos treinamentos realizados direto nas linhas de montagens 2 e 4, em
janeiro de 2016, respectivamente 45 e 27 horas. Cada indicador será analisado
individualmente nas subseções que seguem.
5.2.1 Análise da Eficiência dos Equipamentos (EE)
Durante os treinamentos realizados direto nas linhas de montagem 1 e 2, sem
a utilização do LHTO, no mês de janeiro de 2016, a EE foi impactada, não atingindo
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a meta de 87%. No Gráfico 9, são apresentadas as EE das linhas de montagem 1 e
2 do mês de janeiro.
.
Gráfico 9 – Eficiência dos Equipamentos (EE), linhas de montagem 1 e 2, mês de janeiro
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Fonte: Empresa X (2016).

As duas linhas de montagem não atingiram a meta de 87% da EE durante os
treinamentos realizados direto na linha de montagem. O operador em treinamento
na linha de montagem 2 atingiu uma EE de 79,52%, abaixo da meta. O operador em
treinamento na linha de montagem 1, também não atingiu a meta, obtendo a EE de
77,16%. Este indicador é impactado pelo treinamento inadequado, devido à falta de
ritmo da produção. De acordo com o Especialista3, isto deriva da não habilidade
com os equipamentos, que impacta na velocidade do operador.
Após a realização dos treinamentos dos Operadores 1, 2, 3 e 4, todos foram
encaminhados para as linhas de montagem. Os Operadores 1 e 2 para a linha de
montagem 1. Os Operadores 3 e 4 para a linha de montagem 2. A EE atingida
durante o treinamento nas linhas de montagens está demonstrada no Gráfico 10.
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Gráfico 10 – Eficiência dos Equipamentos (EE) das linhas de montagens 2 e 4, após
treinamento dos Operadores 1, 2, 3 e 4, no LHTO
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Fonte: Empresa X (2016).

Com a realização do treinamento no LHTO, os Operadores 1 e 2 da linha de
montagem 1 não impactaram negativamente na EE; respectivamente as eficiências
alcançadas no período de 27 horas são de 92,07% e de 87,13%, acima do obtido
em janeiro de 2016, de 77,16%. Os Operadores 3 e 4 treinados no LHTO também
não impactaram negativamente na EE da linha de montagem 2, sendo superada a
eficiência de 79,52% do treinamento realizado em janeiro de 2016, durante as 45
horas de comparação. Após o treinamento do Operador 3, a linha de montagem 2
ficou 0,04 da meta com 86,96% de EE, mas acima da obtida em janeiro e com o
Operador 4 a eficiência foi de 88,56%.
Este indicador se comporta de forma positiva quando o treinamento é
planejado, pois um operador que demanda menos tempo de aprendizagem não
impactará negativamente na EE das linhas de montagens. Isto se explica com base
no que foi dito pelo Especialista 4, quando afirmou que um operador sai do
treinamento com a sequência de montagem correta em mente e com boa parte do
ritmo de produção já assimilado.
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5.2.2 Análise do indicador TAKT
O Takt é um indicador que mede a estabilidade do processo em cada linha de
montagem da Empresa X, a quantidade de produtos necessária por hora. Para cada
linha de montagem, há uma quantidade a ser produzida de acordo com o modelo do
produto (no mínimo 87% de eficiência do Takt). A eficiência dos Takts das linhas de
montagem 1 e 2, durante o período de janeiro, em que o treinamento não era
realizado no LHTO, é apresentada no Gráfico 11.
Gráfico 11 – TAKT das linhas de montagem 1 e 2, mês de janeiro
Objetivo 87%
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80%
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56%

TAKT
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33%

30%
20%
10%
0%
Linha de montagem 1

Linha de montagem 2

Fonte: Empresa X (2016).

O Takt é um dos indicadores mais impactados por treinamentos realizados
direto nas linhas de montagem. A curva de aprendizagem representa bem o
indicador Takt, pois o índice de no mínimo 87% somente será atingido no momento
em que o operador obtiver a habilidade necessária para estabilizar o processo.
Durante o período de 27 horas, a linha de montagem 1 obteve a eficiência Takt de
33%. Já a linha de montagem 2 obteve 56% do Takt, durante as 45 horas de
treinamento. Ambas as linhas de montagem não atingiram a meta estabelecida
(87%) durante os treinamentos realizados direto nas linhas de montagem.
Com a realização dos treinamentos no LHTO para os Operadores 1, 2, 3 e 4,
foram obtidos os Takt das linhas de montagem 1 e 2, de acordo com os tempos
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necessários para o treinamento em janeiro de 2016. O Gráfico 12 representa o Takt
das linhas de montagem, após os operadores 1, 2, 3 e 4 serem treinados no LHTO.
Gráfico 12 – Indicador TAKT das linhas de montagem 1 e 2, após treinamento dos
Operadores 1, 2, 3 e 4, no LHTO
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Fonte: Empresa X (2016).

Com o treinamento dos Operadores 1, 2, 3 e 4 no LHTO, as linhas de
montagem superaram a meta de 87% do indicador TAKT. Após o treinamento dos
Operadores 1 e 2, a linha de montagem 1 obteve respectivamente um Takt de
93,33% e 95,56%. A linha de montagem 2 obteve um Takt de 91% para ambos os
Operadores 3 e 4 treinados no LHTO.
Os treinamentos realizados para os Operadores no LHTO são eficientes
quando comparados com o realizado direto nas linhas no mês de janeiro de 2016.
De acordo com o Especialista 8, em termos de produtividade, um profissional bem
treinado produz com maior destreza, conseguindo, desde o início, acompanhar o
Takt time de sua estação, estando apto a adquirir prática operacional. Já o
Especialista 7 afirma que o LHTO desenvolve as habilidades para que, quando
forem aplicadas numa linha de montagem, não exista grande diferença no trabalho
de um operador antigo com o de um novo na função. As falas dos especialistas
afirmam que o treinamento no LHTO ajuda no desenvolvimento dos operadores,
impactando por menos tempo no indicador TAKT das linhas de montagem da
Empresa X.
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5.2.3 Análise do indicador de Remontagem
O indicador de Remontagem mede a não qualidade do processo realizado
pelos operadores durante a montagem dos componentes ao produto, que não deve
ultrapassar 3%. Durante treinamentos de operadores realizados direto nas linhas de
montagem, é gerada uma quantidade de remontagem acima do normal, impactando
negativamente no indicador. No Gráfico 13, são apresentados os índices de
Remontagem das linhas 2 e 4, durante o mês de janeiro.
Gráfico 13 – Indicador de Remontagem das linhas de montagem 1 e 2, mês de janeiro
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3,00%
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0,00%
Linha de Montagem 1

Linha de Montagem 2

Fonte: Empresa X (2016).

No mês de janeiro, as duas linhas de montagem, 2 e 4, não atenderam os 3%
de remontagem. Durante o período de 45 horas demandadas para o treinamento na
linha de montagem 2, o índice obtido foi de 4,41% de Remontagem. Já a linha de
montagem 1 obteve 5,01% durante o período de 27 horas.
As linhas de montagem 1 e 2 não atenderam o máximo de 3% de
Remontagem após os treinamentos dos Operadores 1, 2, 3 e 4 no LHTO. O Gráfico
14 apresenta os índices de Remontagem das linhas de montagem 1 e 2 após o
treinamento dos operadores no LHTO.
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Gráfico 14 – Indicador de Remontagem das linhas 1 e 2, após treinamento dos Operadores
1, 2, 3 e 4, no LHTO
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Fonte: Empresa X (2016).

Com o treinamento dos Operadores no LHTO, as linhas de montagem não
atenderam o máximo de 3% de remontagem, mas o resultado foi inferior aos obtidos
durante os treinamentos realizados em janeiro de 2016. Durante o período de 27
horas, a linha de montagem 1 obteve 3,87% de Remontagem com o Operador 1 e
3,32% com o Operador 2. A linha de montagem 2 obteve o índice de Remontagem
de 3,20% após o treinamento do Operador 3 e com o Operador 4 obteve 3,12%.
Este indicador, no decorrer do ano de 2016, não conseguiu atender os 3% de
Remontagem em nenhum dos meses, mas o treinamento realizado no LHTO se
mostrou eficiente ao ser comparado com o realizado em janeiro nas linhas de
montagem 1 e 2. Para o Especialista 7, o LHTO pode impactar diretamente na
qualidade da produção e no andamento do trabalho da linha, que não precisa
aguardar muito tempo para que o novo funcionário adquira o ritmo de produção e na
diminuição de erros que levem ao retrabalho, pois o operador já entra capacitado na
função. O Especialista 2 pertencente a Empresa X, considera que há defeitos
causados aos produtos por erros operacionais com falha nos treinamentos
inadequados, mas, com a implementação do LHTO, será melhorada a qualidade e a
credibilidade do grupo (matriz), para abertura de novos produtos a serem montados
na planta do Brasil.
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5.3 SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS
Na síntese dos resultados, serão apresentadas as eficiências obtidas nas
linhas de montagem 1 e 2, durante os treinamentos realizados, aumentando a
importância do artefato desenvolvido para a construção do LHTO juntamente com os
pensamentos dos Especialistas em treinamentos entrevistados. Nos Gráficos 15 e
16 são comparadas as curvas de aprendizagens das linhas 1 e 2, sendo perceptível
a eficiência de um local propício para o treinamento (LHTO). Já no Quadro 19, são
apresentados de forma agrupada os resultados obtidos no treinamento realizados
sem e com a utilização do LHTO.

Eficiência

Gráfico 15 – Gráfico síntese dos resultados, Curva de Aprendizagem Linha de montagem 1
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Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Gráfico 16 – Gráfico síntese dos resultados, Curva de Aprendizagem Linha de montagem 2
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 19 – Síntese dos resultados obtidos em treinamentos nas linhas de montagem
Eficiências

Treinamento
Janeiro, linha 1
LHTO, Operador 1, linha 1
LHTO, Operador 2, linha 1
Janeiro, linha 2
LHTO, Operador 3, linha 2
LHTO, Operador 4, linha 2

Curva de
Eficiência de
Aprendizagem, Equipamentos (EE),
em horas
mímnimo 87%
27
79,52%
5
99,07%
4
87,13%
45
77,16%
7
86,96%
7
88,56%

TAKT,
Remontagem,
minimo
máximo 3%
87%
56,00%
4,41%
93,33%
3,87%
95,56%
3,32%
33,00%
5,01%
91,00%
3,20%
91,00%
3,12%

Fonte: Empresa X (2016).

Analisando o Quadro 19, é perceptível que a curva de aprendizagem sofre
queda brusca quando o treinamento é realizado em um ambiente propício e impacta
positivamente no indicador TAKT das linhas de montagem 1 e 2, quando comparado
com os tempos necessários para treinar operadores no mês de janeiro. Para o
Especialista 5, o conhecimento adquirido em locais adequados de treinamento
proporciona a interação entre o operador e o ambiente, gerando um conhecimento
prévio sobre as atividades do seu local trabalho. De acordo com o Especialista 4, um
profissional que treina nesse ambiente se concentra integralmente no que está
aprendendo, sem desvios de atenção e com um material criado especificamente
para este fim. O Especialista 7 afirma que, em ambientes propícios de treinamento,
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não há interferências externas durante o aprendizado; as dúvidas podem ser melhor
esclarecidas sem a pressão de ter que realizar as tarefas rapidamente para não
atrasar o andamento do trabalho. Os Especialistas 3 e 4 expressaram, que o
“treinando” realiza a sequência de montagem dentro do ritmo pessoal, agregando
velocidade à operação conforme forem sendo sanadas as dúvidas, pois o laboratório
instiga o operador à reflexão. O especialista 4 ainda afirma que, ao treinar em um
laboratório, o operador pratica e aprimora os movimentos reais, gerando o
aprendizado para que a operação seja feita de maneira mais rápida e melhor.
Com uma visão voltada para os indicadores de qualidade, é perceptível que o
de Remontagem sofre menor impacto com o treinamento adequado dos operadores
no LHTO, uma vez que foi possível coletar os dados individuais por linha de
montagem. Mesmo que o indicador de remontagem não tenha atendido a meta de
no máximo 3%, houve uma queda quando comparado com os treinamentos
realizados em janeiro. Para o Especialista1, o treinamento, quando realizado em
locais propícios, pode impactar no desempenho da qualidade com percentuais
significativos, pois o “treinando” refletirá na produtividade com mais qualidade. O
Especialista 6 afirma que com habilidades desenvolvidas, os operadores são
liberados para a produção, além de serem capacitados e orientados e se tornarem
conhecedores do processo de montagem, produzindo com qualidade, errando
menos, e sem grandes picos de estresse. Na opinião do Especialista 8, um ambiente
de aprendizado que forneça a capacidade de absorver grande quantidade de
conteúdo é fundamental para que o resultado almejado pela instituição seja
alcançado. Esse resultado deve ser inicialmente livre de obrigações como garantia
total da qualidade e produtividade.
A EE reflete a produtividade do setor de montagem da Empresa X nos
períodos em que os treinamentos dos operadores foram realizados no LHTO; os
valores do indicador foram superiores aos de janeiro. Este indicador, na maior parte
do tempo, sofre paradas não planejadas da produção (que também pode ser
impactada por treinamentos, que demandam de um longo período de aprendizagem
– o que explica a diferença dos valores coletados na EE do Quadro 19). Para o
Especialista 5, um treinamento com tempo adequado para aprendizagem,
minimizando perdas de performance durante a produção é o ideal. O Especialista 8
complementa afirmando que o treinamento conduzido em laboratórios com a
aprendizagem ativa controla os erros identificados e discutidos, gerando um

106

conhecimento útil e aplicável, mitigando posteriores modos de falha e perdas de
eficiência produtiva.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo, são abordadas as contribuições do trabalho realizado para o
sentido acadêmico e da empresa. Em seguida, são apresentadas as delimitações do
artefato desenvolvido; e, por fim, as oportunidades de aplicar este estudo em
trabalhos futuros.
6.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES
Este trabalho teve como objetivo geral responder a questão de pesquisa
presente na seção 1.2, além de desenvolver um local propício (laboratório LHTO) e
de um método adequado para treinar operadores de produção em um setor metal
mecânico, com o intuito de minimizar o tempo de aprendizagem. Procurou-se
também atender os objetivos específicos presentes na subseção 1.3.2:
a) Verificar na literatura métodos que poderiam auxiliar no desenvolvimento de
um ambiente propício para treinar pessoas na prática;
b) Identificar e detalhar como são realizados atualmente os treinamentos dos
operadores nas linhas de montagem da empresa estudada;
c) Identificar as e perdas nas produções durante a realização dos treinamentos
dos operadores no método atual;
d) Desenvolver um novo método de treinamento para os operadores das linhas
de produção com foco na redução do tempo de;
e) Aplicar e avaliar o novo método de treinamento proposto no setor de
montagem na empresa que motivou este estudo.
Após a análise deste estudo, é possível verificar que os objetivos foram
alcançados. Para o desenvolvimento do protótipo do LHTO, foi utilizado o método
proposto por Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015), através da DSR. Com a
realização da revisão sistemática da literatura proposta por Morandi e Camargo
(2015), foram encontrados 60 estudos que serviram de referências para a
bibliografia

que

foram

posteriormente

sintetizados

para

encontrar

etapas

semelhantes ao do artefato desenvolvido.
O detalhamento dos treinamentos e perdas na produção durante o método,
agora antigo, são apresentados na subseção 1.4.1. O desenvolvimento do projeto e
do método de treinamento está apresentado no capítulo 4 com todas as etapas
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detalhadas. O capítulo 5 apresenta a avaliação do artefato após ser aplicado no
ambiente, com a apresentação das curvas de aprendizagem e os indicadores KPI
impactados pelos treinamentos inadequados.
Este trabalho contribuirá para a empresa e para a academia, pois todos os
objetivos foram alcançados e detalhados, podendo ser utilizado como base de
pesquisa para trabalhos que utilizaram o mesmo contexto. Para a academia, as
principais contribuições são: a revisão sistemática, que teve o objetivo alcançado, a
busca por estudos que utilizam a MAEA e laboratórios Hands-on, mostrando-se
eficiente nos resultados deste trabalho; e o trabalho desenvolvido neste estudo que
se mostrou eficiente ao utilizar os métodos encontrados na literatura.
6.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO
O artefato desenvolvido apresenta algumas limitações por ser um protótipo.
Apesar de ser um ótimo ambiente de aprendizagem, não pode replicar a realidade
de mais uma operação por treinamento ao mesmo tempo, restringindo o número de
operadores a um. Além disso, nem todas as operações podem ser replicadas, em
função de equipamentos como prensas e cabines de testes de combustão dos
produtos fabricados nas linhas de montagem. Mas, com os ótimos resultados
obtidos com o protótipo, o setor de montagem busca junto à direção da Empresa X,
investimento para a construção de LHTO permanente. Este laboratório deve ser
muito mais elaborado para o treinamento de todos os operadores novatos ou
destinados a novas operações de trabalho, ou seja, ele deve permitir que seja
treinado mais de um operador por vez e com a divisão das características das linhas
de montagem com esteira e com carrinho transportador, em distintas bancadas de
treinamentos, que com o protótipo foi agrupado em conjunto.
6.3 OPORTUNIDADES DE TRABALHOS FUTUROS
Como mencionado na seção 6.2, este artefato é um protótipo que busca o
desenvolvimento de um LHTO permanente. As oportunidades identificadas neste
trabalho podem ser utilizadas para o desenvolvimento do LHTO permanente do
setor de montagem da Empresa X, ou demais artefatos semelhantes que utilizam o
treinamento de operadores do chão e fábrica.
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O método de trabalho desenvolvido pode ser utilizado ou adaptado para
contextos que necessitem de um artefato semelhante ao apresentado aqui. A
revisão sistemática e as referências bibliográficas utilizadas como base para MAEA
e Laboratórios Hands-on podem contribuir com trabalhos futuros, pois há poucos
estudos nas áreas de treinamentos de operadores do chão de fábrica relacionados a
estes termos. Conclui-se, portanto, que este trabalho também pode servir como
referência para estudos futuros.
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ANEXO A – RESPOSTAS DOS ESPECIALISTAS EM TREINAMENTOS
Questão

Entrevistado 3

Entrevistado 4

No meu ponto de vista é de grande
importância, pois o funcionário tem
Na sua opinião, qual a importância de se ter Ter pessoas mais qualificadas para
oportunidade
de
praticar em um
um ambiente propício para treinamento?
exercer suas funções
ambiente muito próximo do que irá
executar suas atividades

Propicia um ambiente mais adequado
para o treinamento do funcionário. O
mesmo não é submetido a uma
pressão de uma linha de produção
durante o treinamento, o que atrasa seu
aprendizado
e
compromete
a
qualidade.

O profissional que está sendo treinado
pode se concentrar integralmente no
que está aprendendo, sem desvios de
atenção e com um material criado
especificamente para este fim.

Acredito
ser
principalmente
a
velocidade de aprendizagem além da
A vantagem é o um local sem
oportunidade de deixar o operador
interferências externas, tranquilo e sem
mais tranquilo quanto à possibilidade
a pressão do ritmo do ambiente de
de gerar erros, pois na linha de
trabalho.
montagem teríamos problemas de
qualidade no produto final.

Facilidade
de
aprendizagem,
a
habilidade
adiquirida
com
os
equipamentos, ganho de velocidade
para atingimento do ritmo, e maior
robustez quanto a qualidade.

O operador sai do treinamento com a
sequencia de montagem correta em
mente e com boa parte do ritmo de
produção já assimilado.

Quais as principais vantagens para o
aprendizado dos operadores, quando o
treinamento é realizado em um local
apropriado?

O método
treinamento
montagem,
metodologia

Entrevistado 1

A metodologia ativa tem sua principal
característica pela participação ativa do
aplicado no laboratório de
aprendiz, e como este laboratório
para operadores do setor de
envolve e inclui o aprendiz nas tarefas e
pode ser considerado uma
atividades, podemos sim dizer que se
ativa de aprendizagem?
trata de uma metodologia ativa de
aprendizagem.

Entrevistado 2

Sim, com certeza estamos utilizando a
metodologia ativa de aprendizado o
envolvimento
dos
operadores
no Sim,
devido
o
treinamento
processo é muito marcante e praticar estritamente prático.
com situação similar do posto de
trabalho mostra isto.

ser Na minha opinião sim, pois simula uma
situação real.

Com certeza pois no laboratório o
treinamento ocorre obedecendo um
processo que inicia mais lento e vai
aos poucos aumentando a velocidade e
conhecimento,
com
isso
vai
aumentando também as habilidades
com a tarefa.

Com certeza, acredito que com a
segurança de executar as atividades na
velocidade parecida com o restante da
linha, o operador não sente a pressão
de produzir e consegue focar mais na
qualidade do seu trabalho.

Sim, pois o treinando
realiza a
sequência de montagem dentro do
ritmo pessoal, agregando velocidade a
operação conforme for sendo sanada
as duvidas.

Sim, pois o laboratório instiga a
reflexão por parte do montador. Ao
montar no laboratório, como faz na vida
real, ele aprimora os movimentos e
gera o aprendizado para que a
operação seja feita de maneira mais
rápida e melhor.

1: Diminuição da curva de aprendizagem,
com o acumulo da experiência

4 – Muito importante

4 – Muito importante

4 – Muito importante

4 – Muito importante

2: A experiência adquirida com os
equipamentos
3: A replicação da realidade, que fornece
dados reais
4: O envolvimento do aprendiz em busca
do conhecimento

4 – Muito importante

4 – Muito importante

4 – Muito importante

4 – Muito importante

4 – Muito importante

4 – Muito importante

4 – Muito importante

3 – Importante

4 – Muito importante

4 – Muito importante

4 – Muito importante

Na sua opinião o laboratório de treinamento
de operadores do setor de montagem,
quando comparada ao método tradicional,
que
é realizado
direto na
linha de
montagem, pode melhorar as habilidades
adquiridas?
Considerando
algumas
abordagens
referentes a saídas de um local propício
para treinamento de pessoas, qual é o grau
de importância? Avalie cada saída de
acordo com a escala abaixo.

Este ambiente de aprendizagem (laboratório
de treinamento para operadores do setor de
montagem), pode impactar no desempenho
da empresa? De que forma?

Na minha opinião pode, porque quando
tivermos todos funcionários treinados
no laboratório, ou um percentual
significativo, teremos uma equipe com
maior produtividade e trabalhando com
mais qualidade.

Sim, considerando que temos alguns
defeitos
causados
por
erros
operacionais
com
falha
nos
treinamentos, com certeza estaremos
Com ganhos de performance
melhorando a qualidade dos nossos
equipe,
volume
de
entregas
produtos e a credibilidade do grupo
qualidade.
(matriz)
para
abertura
de
novos
produtos a serem montados na planta
do Brasil alavancando a empresa no
aspecto geral inclusive financeiro.

3 – Importante
Certamente tem impacto positivo. O
impacto pode se dar nas seguintes
formas:
- Conhecimento da sequencia correta
antes de montar na linha;
de
- Boa noção de ritmo de produção
e
antes mesmo da necessidade real;
Conhecimento
das
ferramentas
utilizadas;
Ambiente
favorável
para
o
aprendizado.
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ANEXO A – CONTINUAÇÃO
Questão

Entrevistado 5

Entrevistado 6

Entrevistado 7

Através de um ambiente propício para treinamento o
É importante para que operador mantenha o foco no
Um ambiente específico para treinamento proporciona andamento normal do trabalho não fica prejudicado com
Na sua opinião, qual a importância de se ter treinamento, sem desvio de atenção, proporcionando
um melhor aproveitamento local, ligando a prática e a a entrada de um funcionário aprendiz ao mesmo tempo
um ambiente propício para treinamento?
um bom conhecimento das atividades a serem
técnica com a teoria.
que este, sairá melhor preparado para atuar naquela
desenvolvidas no dia a dia de trabalho.
função.

Quais as principais vantagens para o
aprendizado dos operadores, quando o
treinamento é realizado em um local
apropriado?

O método
treinamento
montagem,
metodologia

Não há interferências externas durante o aprendizado,
as dúvidas podem ser melhor esclarecidas, não há a
O
conhecimento adquirido,
proporcionado pela
pressão de ter que realizar as tarefas rapidamente para
interação entre o operador e o ambiente, gerando um A atenção requerida e necessária para o melhor
não atrasar o andamento do trabalho e, principalmente,
conhecimento prévio sobre suas atividades no seu aproveitamento do operador.
o aprendiz sai do treinamento capacitado para realizar a
local trabalho.
tarefa, conhecendo bem a função que vai desempenhar
no setor.

Sim,
pois
os
operadores
podem
adquirir
o
Sim, pois tendo um laboratório de treinamento à sua
aplicado no laboratório de
conhecimento em um ritmo adequado possibilitando a Sim! Uma vez que ele vai colocar em prática as disposição, o operador tem todas as ferramentas para
para operadores do setor de
auto aprendizagem, no ato de experimento e técnicas teóricas explicadas a ele. Será o momento de que o aprendizado aconteça ativamente, não apenas
pode ser considerado uma
aprendendo com erros, o que melhora o desempenho operacionalizar todas as informações aprendidas.
ouvindo orientações, mas já pondo em prática, tudo que
ativa de aprendizagem?
do indivíduo.
está aprendendo.

Na sua opinião o laboratório de treinamento
de operadores do setor de montagem,
quando comparada ao método tradicional,
que é realizado direto na linha de
montagem, pode melhorar as habilidades
adquiridas?

Pode sim, pois neste ambiente, o operador estará mais
Sim, pois sem as pressões do ambiente de uma linha
atento, haverá foco, e também, por ser um local
de produção, o nível de detalhamento observado pelo
específico, vai poder realizar a atividade diversas
operador aumenta, possibilitando uma aprendizagem
vezes, tirar dúvidas, melhorando e retificando suas
eficiente, aumentando as chances de detectar falhas.
habilidades.

Com certeza sim, pois todas as habilidades podem ser
bem desenvolvidas neste laboratório, para que quando
forem aplicadas numa linha de montagem, não exista
diferença no trabalho de um operador antigo com o de
um novo na função.

Considerando
algumas
abordagens
referentes a saídas de um local propício
para treinamento de pessoas, qual é o grau
de importância? Avalie cada saída de
acordo com a escala abaixo.
1: Diminuição da curva de aprendizagem,
com o acumulo da experiência

3 – Importante

3 – Importante

4 – Muito importante

2: A experiência adquirida com os
equipamentos
3: A replicação da realidade, que fornece
dados reais
4: O envolvimento do aprendiz em busca
do conhecimento

4 – Muito importante

4 – Muito importante

4 – Muito importante

Este ambiente de aprendizagem (laboratório
de treinamento para operadores do setor de
montagem), pode impactar no desempenho
da empresa? De que forma?

3 – Importante

3 – Importante

4 – Muito importante

4 – Muito importante

4 – Muito importante

4 – Muito importante

Sim, pois o treinamento será planejado, com tempo
adequado para aprendizagem, minimizando perdas de
performance durante a produção e obtendo ganho
qualidade nos produtos produzidos.

Pode impactar nos resultados da empresa, uma vez
que vai desenvolver as habilidades dos operadores,
liberando para a produção uma pessoa capacitada e
orientada, conhecedora do processo de montagem,
assim ela vai produzir com qualidade, errando menos,
produzindo mais e sem grandes esforços e estresse.

Pode impactar diretamente na qualidade da produção,
no andamento do trabalho da linha, que não precisa
aguardar que o novo funcionário adquirá o ritmo
diretamente na linha e na diminuição de erros que levem
ao retrabalho, pois o operador já entra capacitado na
função.
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ANEXO A – CONTINUAÇÃO
Questão

Entrevistado 8

Na minha opinião um ambiente de aprendizado que forneça a capacidade do aluno absorver maior quantidade de conteúdo é fundamental para que o
resultado almejado pela instituição seja alcançado, sendo esse ambiente inicialmente livre de obrigações como garantia total da qualidade e
Na sua opinião, qual a importância de se ter
produtividade, gerando uma capacidade ao operador de atender os quesitos necessários para o desenvolvimento de um trabalho robusto e
um ambiente propício para treinamento?
posteriormente a aquisição de experiência com a prática da atividade focal, nunca perdendo o link entre lições teóricas adquiridas e as práticas voltadas
a realização das suas operações.
Quais as principais vantagens para o
aprendizado dos operadores, quando o Uma melhor absorção dos conhecimentos teóricos e/ou práticos e a possibilidade da valorização dos pequenos detalhes técnicos que fazem a
treinamento é realizado em um local diferença entre o fornecimento de uma mão de obra especializada e comprometida e um simples cumpridor das obrigações operacionais.
apropriado?
O método aplicado no laboratório de
treinamento para operadores do setor de Um laboratório de treinamento sempre pode ser considerado um método de aprendizagem ativo ao passo que nesse ambiente controlado os erros
montagem, pode ser considerado uma podem ser identificados e discutidos gerando um conhecimento útil e aplicável mitigando posteriores modos de falha e perdas de eficiência produtiva.
metodologia ativa de aprendizagem?
Na sua opinião o laboratório de treinamento
de operadores do setor de montagem,
quando comparada ao método tradicional,
que é realizado direto na linha de
montagem, pode melhorar as habilidades
adquiridas?

Na minha opinião um laboratório de aprendizagem para operadores que atuarão em operações de montagens, as quais necessitam de uma absorção
de um volume muito grande de informações e padrões se faz essencial. Tendo em vista que processos padronizados de montagem obedecem um mix
de produtos ou variações da mesma plataforma os quais dificilmente pertencerão a um portfólio com poucos modelos. A tendência atual de
personalização dos produtos força o operador a ter percepções mais avançadas do produto e suas variações, percepções as quais são absorvidas em
sua maioria durante o treinamento quando a capacidade de tomar uma decisão será desenvolvida criando um profissional capaz de anteceder um erro
antes de realiza-lo ou detectar um erro ao recebe-lo. Em termos de produtividade um profissional bem treinado produz com maior destreza e consegue
desde o início acompanhar o takt time de sua estação, estando apto a adquirir prática operacional.

Considerando
algumas
abordagens
referentes a saídas de um local propício
para treinamento de pessoas, qual é o grau
de importância? Avalie cada saída de
acordo com a escala abaixo.
1: Diminuição da curva de aprendizagem,
com o acumulo da experiência

3 – Importante

2: A experiência adquirida com os
equipamentos
3: A replicação da realidade, que fornece
dados reais
4: O envolvimento do aprendiz em busca
do conhecimento

4 – Muito importante
4 – Muito importante
4 – Muito importante

Simplesmente não acredito que um treinamento prévio e preventivo possa causar perdas a processos produtivos. Se uma empresa preza por apenas
Este ambiente de aprendizagem (laboratório
redução de custos operacionais, será possível que em uma avaliação a curto prazo seja inviabilizadora, mas quando passamos a ver de uma
de treinamento para operadores do setor de
perspectiva a longo prazo o cenário muda. Se deixarmos de ver o mundo dos custos e começarmos a ver o mundo dos ganhos a visão se abre
montagem), pode impactar no desempenho
mostrando uma percepção de investimento, ao passo que além do operador iniciar suas atividades com maior confiança, sua curva de aprendizagem
da empresa? De que forma?
atingirá um patamar de senioridade mais cedo, fornecendo ganhos de conhecimento tácito a empresa.

