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RESUMO 
 
Na procura por melhor competitividade, a indústria tem discutido e aplicado diversos 

conceitos relacionados a pessoas e processos. Todavia, em muitas organizações, 

os conceitos adotados são implementados e mantidos de forma desarticulada. 

Nesse contexto, diversos autores reconhecem o papel da vantagem competitiva do 

conhecimento, o qual é tratado de forma implícita nos modelos tradicionais de 

Gestão da Produção. Explorando oportunidades nesse cenário, esta Tese analisa o 

compartilhamento do conhecimento operário na indústria por meio de fatores 

relativos à Gestão do Conhecimento, Organização do Trabalho e Organização da 

Produção. Para a realização desta Tese, o escopo da pesquisa foi delimitado ao 

ambiente operário da indústria vidreira, devido ao fato de seus sistemas produtivos 

possuírem forte dependência do conhecimento tácito operário. A pesquisa utiliza 

uma abordagem quali-quanti e emprega entrevistas com operários e gestores para 

identificar os fatores. Para avaliar a importância desses fatores na ótica dos 

gestores, é empregada a técnica Incomplete Pairwise Comparisons baseada no 

Processo Hierárquico Analítico de Saaty (2001). A pesquisa evidencia uma 

integração entre os fatores e destaca a importância da conversa sistemática e 

técnica entre os operadores para o melhor compartilhamento de seu conhecimento, 

além do papel da comunicação, do treinamento e da instrução de trabalho nos 

processos de conversão do conhecimento. Esta pesquisa alarga os marcos 

conceituais verificados na pesquisa bibliográfica a partir da integração de fatores da 

Gestão do Conhecimento com os da Organização do Trabalho e os da Produção e 

torna explícito o uso do tema “conhecimento”. Dessa forma, ela contribui à promoção 

de um contexto favorável à criação e ao compartilhamento do conhecimento pelas 

pessoas do ambiente operário. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão do Conhecimento, conhecimento operário, Incomplete 

Pairwise Comparisons, Processo Hierárquico Analítico, indústria vidreira. 
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MUNIZ Jr., J. Favourable context creation for worker knowledge sharing: 
research in the glass industry environment. 215 p. Tese (Livre Docência em 
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ABSTRACT 
 
In search for better competitiveness, the automotive industry has discussed and 

applied several concepts related to people and processes. However, in many 

organizations, the adopted concepts are implemented and kept unarticulated. In this 

context, authors recognize the role of the knowledge as competitive advantage, but it 

is still dealt in an implicit way with the traditional models of Production Management. 

Exploring opportunities in this scenario, this Thesis aims to analyse worker 

knowledge sharing using factors of Knowledge Management, Work Organization and 

Production Organization. For the realization of the present Thesis, the scope of the 

research was restricted to be the labour environment of the glass plants shop floor. 

The choice of the glass sector is justified due to high dependency on the tacit 

knowledge of blue-collars. The research uses a qualitative-quantitative approach and 

employs interviews with workers and managers to identify factors. To assess the 

importance of these factors in the management judgments, is employed the 

technique Incomplete Pairwise Comparisons based on Analytic Hierarchy Process 

Saaty (2001). The result indicates integration among factors and highlights the 

importance of systematic and technical conversation among operators to share better 

your knowledge. Also, worker knowledge sharing is improved using communication, 

training and work instruction. This research extends the conceptual frameworks 

encountered in literature from the factors integration of Knowledge Management with 

the Organization of Work and the Production and makes explicit use of the theme of 

"knowledge". This contributes to promote of a favourable context for the creation and 

sharing of knowledge, among the people in the labour environment, and to support 

incremental innovation. 

 
KEYWORDS: Knowledge Management. worker Knowledge. Analytic Hierarchic 
Process. Glass industry. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa analisa fatores que contribuem para o compartilhamento 

de conhecimento entre operários da indústria. O Compartilhamento do 

Conhecimento é o processo de criar e trocar conhecimento entre as pessoas (VAN 

DEN HOOF; DE RIDDER, 2004), o que implica colaboração e sinergia dos 

indivíduos que trabalham juntos para alcançar metas comuns. Sié e Yakhlef (2009) 

defendem que o compartilhamento e a disseminação de conhecimento e 

aprendizado entre as pessoas devem ser realizados por meio de diálogo e estão 

associados ao entendimento do porquê de as coisas acontecerem, o que inclui 

julgamento e experiências de cada indivíduo. 

Este estudo aborda o ambiente operário industrial, local onde ocorre o 

trabalho direto de transformação, chamado por muitos de “chão de fábrica” e 

denominado como “força de trabalho” nos processos de produção, pela Fundação 

Nacional da Qualidade (FNQ, 2007).  

O desenvolvimento das empresas é influenciado pelo meio externo 

(concorrentes, clientes, produtos substitutos) e, também, por elementos internos, 

como a história de cada empresa, o contexto local, as pessoas que nela trabalham, 

o processo de aprendizado e o conhecimento existente.  

Há consenso do papel do conhecimento como vantagem competitiva 

organizacional. Hsiao, Chen e Chang (2011) indicam que interação social e 

comunicação influenciam na habilidade de gerenciamento do conhecimento com 

vistas ao desempenho da organização. Wong (2005) e Collins e Clark (2003) 

mostram que há relação entre fatores de implementação de Gestão do 

Conhecimento (GC) e desempenho organizacional. Wang e Chang (2007); Dalkir 

(2007); Hsiao, Chen e Chang (2011) indicam resultados positivos entre interação 

social e desempenho organizacional.  

Em definição, Gestão do Conhecimento é a atuação sistematizada, formal e 

deliberada no sentido de capturar, preservar, compartilhar e (re)utilizar os 

conhecimentos tácitos e explícitos criados e empregados pelas pessoas durante as 

tarefas de rotina e de melhoria dos processos produtivos, de modo a gerar 

resultados mensuráveis para a organização e para as pessoas (MUNIZ JR.; 

TRZESNIAK; BATISTA JR., 2009).  
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O atual cenário industrial apresenta desafios ao estimular os operários a 

trabalharem juntos e a compartilharem seus conhecimentos para criação de 

inovações e melhorias nos processos produtivos. A Gestão do Conhecimento (GC) 

influencia a melhoria contínua e a criação de inovação incremental no “chão de 

fábrica”, o que sugere benefícios advindos de seu emprego formal. Situações 

industriais cotidianas como as seguintes ilustram o compartilhamento do 

conhecimento no “chão de fábrica”: 

• O processo de comunicação informal para compartilhar práticas entre 

operários;  

• O treinamento de novos operários pelos mais experientes e interações 

práticas durante as atividades diárias de seus atores;  

• A discussão de problemas durante os eventos de kaizen.  

 

Os desafios têm relação direta com o estudo do seguinte trinômio: Trabalho 

(que diz respeito às questões referentes às pessoas), Produção (referentes aos 

recursos físicos utilizados no processo produtivo) e Conhecimento (referente à 

criação e compartilhamento do conhecimento entre os envolvidos). Questões 

importantes de pesquisa nesse cenário são: quais os fatores para que um sistema 

de produção alinhe Pessoas, Processos e Conhecimento? Como avaliar tais 

fatores? Qual a importância desses fatores na opinião de gestores de produção? 

Trabalhos sobre Gestão do Conhecimento indicam oportunidades de pesquisa que 

envolvem:  

• Orientações pragmáticas sobre formas de identificar como o gestor pode 

desenvolver contextos favoráveis para encorajar processos de conversão 

do conhecimento na organização (NONAKA; VON KROGH; VOELPEL, 

2006); 

• Identificação de fatores que influenciam o conhecimento tácito em grupos 

nas organizações (ERDEN; VON KROGH; NONAKA, 2008);  

• Integração dos conceitos de Gestão do Conhecimento, Organização da 

Produção e do Trabalho (MUNIZ JR.; BATISTA JR.; LOUREIRO, 2010a; 

2010b);  

• Interação entre práticas sociais e criação do conhecimento organizacional 

(NONAKA; VON KROGH, 2009);  
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• Reflexão crítica com vista ao desenvolvimento de métodos para melhoria 

competitiva dos negócios (HAZLETT; MCADAM; GALLANGHER, 2005; 

NONAKA; VON KROGH; VOELPEL, 2006); 

• Avaliação da Gestão do Conhecimento (PARK; LEE; KOWN, 2010); 

• Compartilhamento de conhecimento como um novo domínio de pesquisa 

multidisciplinar (WEIMING, 2003 apud EVANGELOU; KARACAPILIDIS, 

2005, p. 254). 

O tema Gestão do Conhecimento (GC) vem ganhando atenção da 

Organizational Science (SERENKO; BONTIS, 2004; PAIVA; ROTH; 

FENSTERSEIFER, 2007; COLLINS; CLARK, 2003). No entanto, essa é uma 

questão ainda sub-explorada na prática de Gestão, apesar de atrair a atenção de 

pesquisadores (NONAKA; VON KROGH; VOELPEL, 2006; NONAKA; 

PELTOKORPI, 2006). Isso tem influenciado diversas áreas, entre elas a Gestão de 

Produção, Management, e Ciência da Computação. De acordo com Serenko e 

Bontis (2004), o tema Gestão do Conhecimento (GC) na Teoria Geral da 

Administração é um campo relativamente “jovem”, e muitos conceitos ainda estão 

evoluindo (NONAKA; VON KROGH; VOELPEL, 2006; PASTERNACK; VISCIO, 1998 

apud HAZLETT; MCADAM; GALLANGHER, 2005). 

Processos importantes na criação do conhecimento dentro da organização 

são: aquisição, criação, armazenamento, distribuição, uso e manutenção (FONG; 

CHOI, 2009). Fatores importantes para a implantação da Gestão do Conhecimento 

incluem: suporte e liderança gerencial, cultura, tecnologia da informação, estratégia 

e propósito, medição, infraestrutura organizacional, processos e atividades, 

incentivos motivacionais, recursos, treinamentos, gerenciamento de recursos 

humanos, características pessoais (NAKANO, MUNIZ JR.; BATISTA JR., 2013; 

MUNIZ JR.; BATISTA JR.; LOUREIRO, 2010a; 2010b; WONG, 2005; MAHMOUD, 

2008). O tratamento formal a fatores como esses contribui para a criação de um 

contexto favorável ao compartilhamento do conhecimento entre operários. 

De fato, busca-se explicitar o uso do tema Conhecimento, a partir da 

integração de fatores de Organização do Conhecimento, do Trabalho e da 

Produção. A melhor compreensão dessa integração contribuirá para a promoção de 

um contexto favorável à criação e ao compartilhamento do conhecimento pelas 

pessoas do ambiente operário, fomentação da inovação incremental e ampliação do 
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campo de visão do gestor de produção para a tomada de decisão e busca da 

competitividade.  

Entende-se, portanto, que o atendimento às oportunidades de pesquisa 

identificadas alarga os marcos conceituais verificados na pesquisa bibliográfica. A 

pesquisa está alinhada a aproveitar as oportunidades de estudo indicadas e, 

portanto, contribui com o interesse acadêmico sobre o tema e com elementos para 

reflexão na gerência sobre a importância da gestão do conhecimento operário no 

“chão de fábrica”. Nesse sentido, a pesquisa contribui, também, para o processo de 

tomada de decisão gerencial.  

Ela também permite aprofundar pesquisas que foram iniciadas no doutorado 

deste candidato a Livre-docente, com a construção de um modelo conceitual de 

Gestão da Produção baseado no Conhecimento (MUNIZ JR., 2007). A pesquisa 

aprofunda discussões e amplia a abrangência das pesquisas já realizadas pelo 

pesquisador no setor automotivo (MUNIZ JR.; LOUREIRO; BATISTA JR., 2010a; 

MUNIZ JR.; FARIA NETO; SÁ, 2011; BOSCO; MUNIZ JR.; BATISTA JR., 2008), 

eletrônico (MUNIZ JR.; GUEDES; CASSIMIRO, 2010) e vidreiro (NAKANO; MUNIZ 

JR.; BATISTA JR., 2013; POLICEL, 2009), sobre outros sistemas produtivos e sua 

dependência do conhecimento tácito operário.  

Fica assim evidenciado que esta pesquisa é relevante por explorar 

oportunidades de pesquisa atuais relacionadas à análise de fatores que influenciam 

no compartilhamento do conhecimento entre operários, abordando de forma 

integrada os temas Pessoas, Processos e Conhecimentos e discutindo-os para 

prover orientações teóricas e pragmáticas para os gestores em sua tomada de 

decisão relativa ao ambiente operário.  

 

1.1 OBJETIVOS E DELIMITAÇÃO  
 

Objetivo Geral:  

• Analisar fatores de compartilhamento de conhecimento operário na 

indústria vidreira.  

Objetivos Específicos:  

• Identificar fatores relevantes para a Organização do Conhecimento, da 

Produção e do Trabalho relativos ao ambiente operário;  
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• Avaliar a relevância desses fatores em ambientes operários de uma 

indústria vidreira. 

Para efeito de delimitação do tema, observa-se que a indústria vidreira tem 

forte dependência do conhecimento tácito operário em seus sistemas produtivos, 

isto é, aquele que foi desenvolvido no decorrer do tempo. As empresas nacionais 

preocupam-se em reter profissionais experientes para preservar o know-how, 

compartilhá-lo entre os novos funcionários e usá-lo para garantir competitividade. 

A empresa pesquisada possui tradição no setor vidreiro e, a exemplo de 

diversas empresas nacionais, está inserida no ambiente competitivo global de 

embalagens de vidro. Isso tem provocado uma busca por parcerias com instituições 

de ensino e pela reestruturação do seu processo produtivo, que inclui o aumento do 

corpo técnico, porém sem experiência no setor, e a necessidade de aproveitar 

oportunidades de melhoria, promovidas por: 

• sinergia das áreas produtivas; 

• integração da gestão do conhecimento operário ao sistema de gestão 

corrente; 

• compartilhamento de conhecimento entre supervisor – operador – novos 

funcionários. 

 

1.2 MÉTODO DE PESQUISA 
 

O problema de selecionar e estabelecer uma relação entre os fatores 

Conhecimento, Trabalho e Produção, assim como avaliar a sua influência para o 

compartilhamento do conhecimento não é uma tarefa de tratamento trivial. Entre as 

opções, pode-se realizar esse tratamento como um caso de decisão por análise de 

multicritério. A tomada de decisão com múltiplos critérios, do inglês Multiple-Criteria 

Decision Making (MCDM), como o próprio nome indica, ocorre em situações em que 

se considera mais de um critério, os quais possuem diferentes avaliações de 

importância para diferentes pessoas.  

Entre os vários MCDM’s, há o método Analytic Hierarchy Process (AHP). O 

AHP é um método sistemático para analisar critérios e alternativas estruturalmente 

apresentadas para um dado objetivo (SAATY, 2010). De acordo com Gaudenzi e 

Borghesi (2006), a aplicação do método AHP suporta a priorização de alternativas e 

critérios relacionados a dado objetivo e à análise do impacto como um todo. 
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Detalhes sobre o método AHP podem ser obtidos na referência Funo, Muniz Jr. e 

Marins (2013). 

O AHP apresenta-se adequado para lidar com diferentes fatores que afetam o 

compartilhamento do conhecimento no ambiente industrial, segundo os diferentes 

julgamentos de pessoas envolvidas nesse ambiente. Essas diferenças de 

julgamento são minimizadas pelo uso do método de multicritérios.  

Um passo importante para o método AHP é a estruturação do problema de 

decisão em níveis hierárquicos e a respectiva construção de um modelo que 

relacione os fatores pelas suas prioridades. Nessa etapa, são identificados o objetivo 

global, os critérios e as alternativas. Em seguida, são coletados os julgamentos 

emitidos por pessoas envolvidas com a decisão em questão. Nesta pesquisa, foi 

aplicada a Estrutura Hierárquica Analítica baseada no Conhecimento (MUNIZ JR. et 

al., 2014), que apresenta uma relação coerente entre fatores de compartilhamento 

do conhecimento operário e o processo de conversão do compartilhamento, o que 

tem interesse gerencial e acadêmico.  

 

1.3 CONTRIBUIÇÕES 
 

Na procura por melhor desempenho e competitividade, e a partir das críticas 

aos modelos tradicionais de gestão da produção, as organizações, como, por 

exemplo, as do setor industrial automotivo, têm discutido e aplicado vários conceitos, 

estratégias, programas e modelos. Exemplos não faltam: Seis Sigma, Manufatura 

Enxuta, Grupos Semi-Autômonos. Ocorre, no entanto, que, em muitas organizações, 

sejam quais forem as iniciativas, elas são implementadas e mantidas de forma 

desarticulada. 

A utilização de processo de avaliação, baseado em modelos de Gestão do 

Conhecimento (GC), pode: i) promover e orientar a aplicação de conceitos de GC de 

forma integrada à Organização do Trabalho e à Organização da Produção; ii) 

contribuir para mobilizar os “ativistas do conhecimento”; iii) criar um contexto 

favorável para a criação e compartilhamento do conhecimento na organização; iv) 

gerenciar as formas de compartilhamento do conhecimento local; e v) orientar 

iniciativas para a melhoria da competitividade industrial e da organização do 

trabalho. A análise de artigos recentes demonstra a importância da Avaliação de 

Gestão do Conhecimento em diversos contexto, como, por exemplo, para:  
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• o desenvolvimento de recursos humanos dentro das organizações 

(HSIAO et al., 2011; RIPAMONTI; SCARATTI, 2012);  

• a gestão de risco de perda e retenção de  conhecimento, comum em 

cenários de demissão e aposentadoria (JAFARI, 2011; LEVY, 2011);  

• a implementação e o compartilhamento de fatores críticos para o sucesso 

da gestão do conhecimento (WONG, 2005; DALKIR, 2007; MAHMOUD, 

2008; AZIZ; SPARROW, 2011);  

• o gerenciamento de conteúdo aprendido por meio de sistemas 

educacionais de Ensino a Distância (KASAPBASI; VAROL, 2009). 

A análise desses artigos apresenta aplicações de modelos de 

desenvolvimento para gestão do conhecimento em diversos contextos, como a 

indústria high-tech (SUNG; GIBSON, 2005), a gestão estratégica de conhecimento 

(SANYMAN; KRUGER, 2004), a promoção do conhecimento tecno-científico e o 

desenvolvimento regional (CANTÚ et al., 2009). 

Ripamonti e Scaratti (2012) indicam a importância do conhecimento local e 

sua avaliação como uma maneira de desenvolver e aprimorar os recursos humanos 

nas organizações. Esses autores também observam a dificuldade de replicar 

processos de avaliação de um contexto em outro. 

A capacidade de adquirir conhecimento, reconhecer o seu valor e aplicá-lo ou 

transformá-lo é conhecida como Capacidade Absortiva (ZAHARA; GEORGE, 2002); 

esse conceito relaciona-se com o de Compartilhamento do Conhecimento nesta 

pesquisa. Segundo Baskerville e Dulipovici (2006), esforços e investimentos de 

incentivo ao compartilhamento do conhecimento tornam-se inúteis quando as 

organizações têm baixa capacidade absortiva. 

A delimitação da pesquisa em ambiente operário propicia uma valorização do 

operador de produção, visando colocá-lo em destaque e, portanto, a pesquisa aqui 

relatada contribui para o estímulo do seu trabalho, assim como fomenta na gerência 

uma reflexão sobre a importância da gestão do conhecimento operário no “chão de 

fábrica”. Investigar a relação de fatores pode contribuir no aumento da capacidade 

absortiva dos operários no ambiente fabril. 

Desde a fragmentação da tarefa, popularizada pela perspectiva taylorista da 

Gestão de Produção, o conhecimento tácito é um dos poucos elementos que 

mantêm a identidade do indivíduo e seu trabalho. A atenção a esse tipo de 



18 

 

conhecimento tem aumentado com as práticas atuais de manufatura enxuta e de 

grupos de trabalho, em especial no que se refere ao conhecimento operário.  

O conhecimento operário foi a primeira grande barreira enfrentada pela 

“organização científica do trabalho” e constitui-se, ainda hoje, na principal forma da 

resistência passiva à atividade produtiva. A presente proposta não considera a 

apropriação desse conhecimento pela gerência como um fato trivial, automático e 

desinteressado, como se a produção fosse guiada apenas por convergências e 

cooperações, excluindo os conflitos, explícitos e implícitos, mas considera-a, sim, 

como uma investigação científica para indicar uma forma sistemática de promover o 

alinhamento entre gestor e operários e a criação de um ambiente favorável ao 

compartilhamento de conhecimento. Hirsch (1997, p. 23 apud WASONGA; 

MURPHY, 2006, p. 155) indica que o acesso a experiências ricas de conhecimento 

amplia os meios para capturar novas ideias. Isso tem relevância no contexto atual 

onde o movimento produtivo envolve mais o operário na solução de problemas e 

apresentação proposta de sugestões de melhoria contínua. 

Esta pesquisa pode contribuir para a) instilar na gerência da produção uma 

reflexão sobre a importância do conhecimento operário no “chão de fábrica”; b) 

gerenciar as formas de compartilhamento do conhecimento local; c) mobilizar os 

ativistas do conhecimento; e d) criar um contexto favorável para a produção e para 

as pessoas. Procura-se, ainda, ampliar a visão do gestor de produção sobre a 

realidade na qual ele atua e orientar ações para a melhoria dos processos 

existentes. Tradicionalmente, o gestor observa os aspectos relacionados à 

Organização da Produção e à Organização do Trabalho, e essa visão seria ampliada 

com a integração da Gestão do Conhecimento. 

Nesse sentido, contribui-se, ainda, no processo de tomada de decisão do 

gerente, ampliando o seu entendimento sobre o sistema de produção por meio de: i) 

criação de uma visão sobre o tema conhecimento; ii) relacionamento da criação de 

conhecimento e inovação incremental; iii) estabelecimento de metas, papéis e 

responsabilidades dos envolvidos; iv) conexão das micro-comunidades operárias “no 

chão de fábrica” e na organização para compartilhamento de experiências; e v) 

desenvolvimento de atividades e projetos para promoção de cooperação.  

O processo de avaliação indicado no Método de Pesquisa procura, também, 

atender ao gestor na tomada de decisão; contribuir para ele ajudar os operadores a 

pensarem e compartilharem o conhecimento juntos, possibilitando a criação de um 
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contexto favorável para tal; valorizar os operadores do “chão de fábrica”; e 

incrementar benefícios da organização e autonomia do empregado. 

Entre as razões para a análise de fatores visando à criação de ambiente 

favorável e ao compartilhamento do conhecimento entre operários e de um processo 

que atenda esse objetivo, tem-se (HAZLETT; MCADAM; GALLAGHER, 2005): 

facilitar a compreensão da perspectiva associada à Gestão do Conhecimento, gerar 

direção interdisciplinar viável e prover uma base para análise comparativa de um 

sistema produtivo.  

A utilização de processo de avaliação baseado em modelo de Gestão do 

Conhecimento (GC) pode: i) promover e orientar a aplicação de conceitos de GC de 

forma integrada à Organização do Trabalho e Organização da Produção, ii) 

contribuir para mobilizar os “ativistas do conhecimento”, iii) criar um contexto 

favorável para a criação e compartilhamento do conhecimento na organização, iv) 

gerenciar as formas de compartilhamento do conhecimento local e v) orientar 

iniciativas para melhoria da competitividade industrial e da organização do trabalho.  

Em síntese, o compartilhamento do conhecimento está diretamente 

relacionado às dimensões de Pessoas, Processos e Conhecimentos, bem como a 

uma abordagem integrada para a busca de resultados pelas organizações. Esta 

pesquisa contribui para atender a oportunidade emergente de pesquisas 

relacionadas à Gestão do Conhecimento em Sistemas Produtivos e sua relação com 

compartilhamento do conhecimento operário; com isso contribui de forma 

abrangente para a academia e para os gestores industriais. 

 

1.4 ESTRUTURA 
 

A presente Tese de Livre Docência está estruturada em Embasamento 

Teórico (Capítulo 2), que discute o panorama sobre o tema Gestão do 

Conhecimento e sua relação com grupos de trabalho. O Capítulo 3 apresenta o 

Modelo de Gestão da Produção Baseado no Conhecimento e os fundamentos para 

seleção dos fatores de Organização do Trabalho e da Produção analisados. O 

Capítulo 4 mostra o Processo Hierárquico Analítico (AHP) e a Estrutura Hierárquica 

Analítica que fundamentam a avaliação dos fatores. No Capítulo 5, é detalhado o 

Procedimento Metodológico em suas etapas qualitativa e quantitativa. No Capítulo 6, 
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discute-se os resultados obtidos pelos julgamentos dos gestores e fatores mapeados 

em entrevistas com operários. A Conclusão é registrada no Capítulo 7. 
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 

Historicamente, os modelos de Gestão de Produção podem ser analisados 

por meio de duas perspectivas: humana e técnica. Por um lado, a Organização da 

Produção (OP) – entendida como os processos relacionados às atividades de gerar 

bens ou serviços –, que se preocupa com a técnica; por outro, a Organização do 

Trabalho (OT), que se preocupa com a perspectiva humana (CORRÊA, 2003; 

EMERY, 1959; FNQ, 2007; SILVA, 2002). 

O DIEESE (1994, p. 78) apresenta a Organização da Produção como o 

“conjunto formado pelo arranjo físico e tipos de equipamentos, pelo fluxo de 

materiais e pela organização do trabalho que compõe um sistema de produção”. 

Essa entidade considera ainda que a Organização do Trabalho “diz respeito aos 

métodos, conteúdos do trabalho e relações entre os ocupantes de cargos em um 

determinado sistema de produção”. O FNQ (2007, p. 48) apresenta a Organização 

do Trabalho como “a divisão do trabalho entre unidades, equipes e funções, 

permanentes ou temporárias, incluindo a definição das suas atribuições e vínculos”. 

Segundo Hu et al. (2013), a complexidade de produzir em linhas de 

montagem, com alta variedade de componentes e alto volumes, impõe diversas 

decisões de montagem para o operador. Operadores podem facilmente mudar suas 

tarefas em resposta a diferentes montagens, produtos e ritmo (HU et al., 2013) e, 

por isso, ainda ocupam papel importante nos processos produtivos. O Movimento do 

Pensamento Enxuto também os colocam em destaque nos processos de melhoria 

contínua e na criação de inovações incrementais.  

Decisões como forma de lidar com equipamentos, força do torque de aperto e 

sentido de montagem são baseadas em conhecimento, memória, experiência, 

habilidade independente das instruções e treinamentos que o operador teve. Isso 

permite desenvolver suas múltiplas habilidades. 

Cummings e Teng (2003) afirmam que o sucesso na transferência e no 

compartilhamento do conhecimento aumenta proporcionalmente em relação ao 

número de atividades de transferência realizadas, reforçando, assim, a importância 

de criação e implantação de mecanismos para esse fim. Essas atividades podem ser 

orientadas pelos fatores em análise. Frank e Eschevetes (2013) indicam práticas de 
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registro com Lições Aprendidas, Método de Solução de Problemas e minutas de 

reunião como exemplos de ferramentas para contribuir na transferência e 

compartilhamento do conhecimento. 

O tema Gestão do Conhecimento (GC) tem sido tratado por diversas áreas e 

disciplinas envolvidas com a Gestão de Produção e com a dinâmica organizacional, 

o que evidencia a sua multidisciplinaridade e complexidade (ALVESSON; 

KÄRREMAN, 2001). Entre outros, a Gestão do Conhecimento contribui para 

fomentar a inovação e a melhoria contínua por meio do uso do conhecimento 

existente na organização (KING, 2006; MUNIZ JR., 2010a). Autores tradicionais 

indicam o papel do Conhecimento na vantagem competitiva da organização 

(DEMING, 1993; DRUCKER, 1998; NONAKA, 1994). Easterby-Smith e Lyles (2011) 

afirmam que aprendizagem e conhecimento têm papel central nessa dinâmica e que 

aprender “melhor” e mais rápido é uma vantagem competitiva. 

Existe uma sobreposição entre GC e os temas Aprendizado Organizacional e 

Gestão da Informação (ALVESSON; KÄRREMAN, 2001, p. 1015). Também há uma 

constatação da existência de similaridades e complementaridades entre diferentes 

modelos e abordagens para a GC (TERRA, 1999, p. 5). 

Easterby-Smith e Lyles (2011) consideram que a aprendizagem 

organizacional focaliza no processo pelo qual uma organização adquire, cria, 

processa e, eventualmente, usa o conhecimento, e o GC focaliza o conteúdo do 

conhecimento. Sugerem, ainda, que uma outra maneira de conceitualizar a 

intersecção entre essas duas áreas é considerar a aprendizagem organizacional 

como um objetivo de GC. 

Os vários significados para a GC abrangem tanto o conhecimento explícito 

(procedimentos, documentos, registros), como, na maioria dos casos, o 

conhecimento tácito (experiência, habilidade, competência), e, também, relacionam 

o conhecimento com a promoção de resultados. 

Devido ao caráter multidisciplinar da Gestão do Conhecimento, esse tema 

ainda se apresenta conceitualmente fragmentado, composto por diversas correntes, 

perspectivas e pontos de vista e necessita de modelos que integrem essa 

pluralidade (BERAWI; WOODHEAD, 2005, p. 252; EASTERBY-SMITH; ARAUJO, 

2001, p. 16-17). Nessa direção, o trabalho desenvolvido por Muniz Jr. (2007) 

apresenta um modelo que integra os conceitos de Gestão do Conhecimento com os 

de Organização da Produção e Organização do Trabalho. 
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Vico (apud SPENDER; SCHERER, 2007, p. 20-22) distinguiu dois tipos de 

conhecimento: o do mundo físico (certum), que, por ser baseado nas observações 

das pessoas sobre uma dada realidade, costuma ser parcial; e o do mundo Social 

(verum), construído pelas pessoas, em que o seu conhecimento pode ser distinto 

entre a sua construção e a vivência em contexto criado. Hazzlett et al. (2005, p.  35) 

discutem esse tema à luz da estrutura do paradigma científico de Kuhn. A Figura 1 

ilustra a relação entre os trabalhos desses autores, em que: 

• Gestão, denominado de paradigma orgânico, baseia-se na importância da 

comunicação e no conhecimento tácito, enfatiza Pessoas; 

• Sistemas de Informação, denominado de paradigma computacional, 

baseia-se na importância das bases de dados, enfatiza Sistema de 

Informação. 

 

Figura 1: Tipos de conhecimento e seus paradigmas  

Fonte: adaptado de Spender e Scherer (2007) e Hazlett et al. (2005) 

 

Hazlett et al. (2005, p. 37) caracterizam ambos os paradigmas (Quadro 1) e 

indica a possibilidade da emergência de um novo, que seria uma combinação de 

ambos. 

 

Quadro 1: Características de paradigmas da Gestão do Conhecimento  
Paradigma 

Computacional Orgânico 
Tecnológico Sócio-organizacional 

Centrado no técnico/sistema Centrado nas pessoas 
Linear (mecanicista) Não-linear (descontínuo) 

Só explícito Conhecimento tácito e explícito 
Não contextual Altamente contextual 

Estático Dinâmico 
Maximiza otimização Maximiza adaptação 

Fonte: Hazlett et al. ( 2005, p.  37) 
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De acordo com Nonaka e Peltokorpi (2006, p. 80), pouco se sabe sobre a 

relação entre conhecimento e desempenho e sobre como as organizações 

necessitam ser gerenciadas para criar e compartilhar o conhecimento. Ainda 

segundo esses autores, o tema Conhecimento e sua aplicação na Gestão de 

Produção são atuais e sua complexidade está relacionada com os seguintes 

aspectos: 

• ser construído socialmente, ou seja, ser dependente da interação entre as 

pessoas; 

• ser dinâmico, já que é uma entidade específica que varia no tempo e no 

contexto em que está sendo empregado; 

• apresentar significado diferente para diferentes pessoas em tempo-

espaço diferente; 

• estar incorporado na pessoa e ser, portanto, sensível ao contexto 

específico em que as mesmas se encontram (NONAKA; KROGH; 

VOELPEL, 2006, p.  1183). 

Tywonian (apud SPENDER; SCHERER, 2007, p. 16) ainda coloca a seguinte 

dificuldade em se lidar com o tema: o fato de o conhecimento individual, o 

organizacional e o de criação de ambos (knowledge-in-motion) serem assuntos 

diferentes. 

O Conhecimento origina-se por meio de sua utilização em dado contexto, a 

qual, apesar da criação desse contexto ser teoricamente relevante, ainda é 

subexplorada empiricamente, o que aumenta a importância de estudos sobre 

criação do conhecimento organizacional (NONAKA; VON KROGH; VOELPEL, 2006, 

p. 1197). 

Na evolução da Teoria Geral da Administração, nota-se que tem ocorrido uma 

convergência para o equilíbrio entre aquelas teorias, baseadas em fatores técnicos 

(processos) e em fatores humanos (pessoas), e que, atualmente, existe um 

consenso sobre a importância das duas perspectivas, significando que tanto os 

fatores relacionados a pessoas quanto os fatores técnicos devem ser tratados 

conjuntamente nos modelos de gestão para a busca de resultados, bem como na 

eminência da Gestão do Conhecimento nessa evolução (NONAKA; KROGH; 

VOELPEL, 2006, p. 1200).  

Schoonhoven (2002), na edição da revista Organization Science dedicada à 

Gestão do Conhecimento (special issue), afirma que Conhecimento deveria ser 
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incluído na Teoria Geral da Administração. Nonaka, Krogh e Voelpel (2006, p. 1179) 

abordam a importância dessa inclusão por meio da constatação de que a teoria da 

criação do conhecimento organizacional tem sido usada para explicar fenômenos 

em muitos campos de gestão: recursos humanos, inovações, estratégia, 

administração, e que, consequentemente, esse assunto já se integrou aos currículos 

universitários, em especial ao da Engenharia de Produção, por orientação da 

Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO)1. 

 

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A literatura mostra que várias estratégias organizacionais são sublinhadas 

pelo tema conhecimento, muitas, inclusive, subsidiadas por normas (ISO 9000, TS 

16949, ISO 14000, SA 8000). De acordo com Nonaka, von Krogh e Voelpel (2006, 

trad. dos autores), o tema é pouco explorado e ainda tratado de forma discreta, sutil, 

implícita, nos modelos de gestão da produção: 

pouco se sabe sobre os muitos fatores que potencialmente impactam 
a efetividade do contexto favorável (Ba) e, consequentemente, 
clamamos por mais pesquisas empíricas investigando tais fatores 
nas organizações. 
 

King (2006, p. 1) apresenta uma relação de autores cujos modelos descrevem 

aspectos-chave de GC relativos a gerar, codificar, distribuir, armazenar e usar o 

conhecimento. Autores têm proposto quadros referenciais sobre as diversas teorias 

referentes à GC (NAKANO, 2006; SCHULTZE; STABELL, 2004; ALVESSON; 

KÄRREMAN, 2001; MUNIZ JR.; LOUREIRO; BATISTA JR., 2010a, b). 

Nakano (2006) identifica quatro diferenças na literatura sobre conhecimento e 

sua respectiva gestão: a cognitiva e a construtivista, referentes à perspectiva sobre o 

conhecimento, e a prescritiva e a analítica, referentes ao seu caráter. Essas 

diferenças são descritas no Quadro 2. 

 

                                              
1
 Entre as dez grandes áreas indicadas pela ABEPRO têm-se a ENGENHARIA ORGANIZACIONAL 

que abrange o conjunto de conteúdos relacionados à gestão das organizações, englobando em seus 
tópicos o planejamento estratégico e operacional, as estratégias de produção, a gestão 
empreendedora, a propriedade intelectual, a avaliação de desempenho organizacional, os sistemas 
de informação e sua gestão e os arranjos produtivos. A engenharia organizacional é constituída pela 
Gestão Estratégica e Organizacional; Gestão de Projetos; Gestão do Desempenho Organizacional; 
Gestão da Informação; Redes de Empresas; Gestão da Inovação; Gestão da Tecnologia e Gestão do 
Conhecimento. Fonte: http://www.abepro.org.br/interna.asp?p=399&m=424&s=1&c=362 
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Quadro 2: Diferentes perspectivas e caráter do conhecimento encontradas na literatura 

Cognitiva 
Conhecimento é visto como um insumo passível de ser armazenado, 

combinado e reutilizado. 

P
er

sp
ec

tiv
a 

Construtivista 
Conhecimento é visto como o próprio processo de criação, e é o resultado 

da interação entre as pessoas. 

Prescritivo 
Conhecimento tem o objetivo de preconizar ações e princípios para a 

modificação da organização. 

C
ar

át
er

 

Analítico 
Conhecimento é voltado para a elaboração de conceitos e constructos que 

permitam a descrição, análise e compreensão do fenômeno. 

Fonte: adaptado de Nakano (2006) 

 

Nakano (2006) considera ainda que alguns problemas da perspectiva 

cognitiva são gerados pelo caráter dinâmico do conhecimento, por sua volatilidade e 

diversidade de formas de armazenamento possíveis. Assim, nessa perspectiva, 

Gestão do Conhecimento é a administração eficaz das atividades relativas à 

aquisição ou criação, à utilização e manutenção de um ativo intangível. Na 

perspectiva construtivista, ganha destaque a administração das pessoas, a 

necessidade da oferta de possibilidades de interação e a comunicação interpessoal. 

O tácito ganha papel central, porém entende-se que ele é traduzível e administrável. 

O conhecimento é construído no relacionamento entre indivíduos, é dependente de 

suas capacidades e de suas características pessoais, do contexto e das formas de 

expressão escolhidas. 

Quanto à perda do conhecimento, geralmente oriundo do desligamento, 

demissões e relocação do pessoal, destacou-se três etapas para a retenção do 

conhecimento: definição do escopo, documentação (planejamento e implementação) 

e integração do conhecimento para retornar à organização. Isso com especial 

atenção à retenção das melhores práticas, situações inesperadas e estruturação do 

processo de retenção do conhecimento (MADHAVARAM; McDONALD, 2010; 

JAFARI, 2011; NAKANO; MUNIZ JR.; BATISTA JR., 2013). Os artigos analisados 

indicam diversas áreas de aplicação para o tema Gestão do Conhecimento:  

• Transportes marítimos (RIPAMONTI; SCARATTI, 2012); 

• Agência federal de pesquisa e desenvolvimento (JAFARI, 2011); 

• Congresso nacional (LABEDZ et al., 2011); 
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• Departamento acadêmico de Engenharia da Computação (KASAPBASI; 

VAROL, 2009); 

• Fabricante de telas LCD (WANG; CHANG, 2006); 

• Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Regional (CANTÚ et al., 2009); 

• Empresa federal de abastecimento e desenvolvimento econômico, 

laboratório federal de multi-engenharia e empresa aereoespacial, 

farmacêutica, energia e uma indústria nuclear (LEVY, 2011).  

Seja como insumo ou como processo, a literatura sobre Gestão do 

Conhecimento atribui ao conhecimento a representação da verdade sobre um 

assunto e/ou um conjunto de princípios ou técnicas para negociar com coisas ou 

fenômenos sociais. Essa visão é permeada pelas ideias de construtivismo social 

sobre a natureza do desenvolvimento do conhecimento (ALVESSON; KÄRREMAN, 

2001, p. 998), o qual considera o “aprender enquanto se trabalha” e coloca a 

aprendizagem como uma parte inevitável do trabalho em ambientes sociais 

(EASTERBY-SMITH et al., 2001, p. 107; NAKANO, 2006). 

Por sua vez, Alvesson e Kärreman (2001, p. 1004-1005) identificaram quatro 

orientações distintas sobre GC, que são geradas pelo arranjo entre o meio (social ou 

técnico-estrutural) e o modo de intervenção gerencial (coordenação e controle). 

Existe uma sobreposição entre GC com os temas aprendizado organizacional 

e gestão da informação (ALVESSON; KÄRREMAN, 2001, p. 1015). Também há 

uma constatação da existência de similaridades e complementaridades entre 

diferentes modelos e abordagens para a GC (TERRA, 1999, p. 5). 

Diferentes autores e profissionais tratam os conceitos da Gestão do 

Conhecimento (GC) de distintas maneiras (NONAKA; PELTOKORPI, 2006). Essas 

maneiras contemplam i) a captura e o reuso da propriedade intelectual nos 

processos de negócios, ii) o aprendizado organizacional, iii) a formalização do 

conhecimento e iv) o uso de software, para aplicá-los em tarefas, como projeto, e na 

colaboração de trabalhadores do conhecimento, em times virtuais e controle de 

registros, assim como nas interações humanas no trabalho.  

Nonaka (1994) parte da premissa de que os novos conhecimentos originam-

se nas pessoas. Esse autor apresenta um processo de conversão entre o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito, possibilitando que tais 

conhecimentos sejam compartilhados. O conhecimento tácito é aquele altamente 
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pessoal, ainda não articulado objetivamente para ser compartilhado com outros. O 

conhecimento explícito é expresso em palavras e dados, os quais podem ser 

compartilhados formal e sistematicamente entre as pessoas. Nesse processo, 

baseado em contatos interpessoal e social, são gerados quatro padrões básicos de 

conversão do conhecimento, denominados processo SECI: Socialização (troca de 

experiências entre as pessoas), Externalização (registro e disponibilização formal do 

conhecimento para as demais pessoas), Combinação (junção de conteúdos 

explicitamente disponíveis que geram novos conhecimentos) e Internalização 

(aquisição do conhecimento por meios já formalizados e registrados). Essas 

interações contínuas e dinâmicas entre os modos de conversão do conhecimento 

resultam em níveis crescentes de conhecimento, formando a denominada Espiral do 

Conhecimento, como ilustra a Figura 2. 

Figura 2: Processo SECI de Conversão do Conhecimento (adaptada de NONAKA, 1994) 

 

Sabe-se que, no ambiente operário, existem várias fontes de conhecimento 

que contribuem para a melhoria de resultados: método de análise e solução de 

problemas, lançamentos de novos produtos, novas práticas, inovações, experiências 

das pessoas, parcerias externas, planos de sugestões, instruções de trabalho, 

registros de qualidade, procedimentos, manuais de qualidade, treinamentos no 

próprio trabalho (learn by doing), kaizens, contratações, rodízios nas funções de 

trabalho, entre outras. Entretanto, observa-se que usualmente a utilização dessas 

fontes não é parte explícita dos modelos de gestão de produção adotados nas 

organizações, o que dificulta o estímulo formal para criação e compartilhamento do 

conhecimento.  
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Exemplos clássicos de externalização no ambiente operário são os 

procedimentos e as instruções de trabalho utilizados e mantidos pela organização. 

Karina (1998) observa que, normalmente, as organizações têm gerado documentos 

para o cumprimento de requisitos para auditorias e adequação às normas externas 

adotadas pela organização, o que fortalece a imagem burocrática associada a esses 

documentos. Deve-se atentar para uma oportunidade de ganho, com a aplicação do 

conceito de GC, mudando o foco de registro para o foco pedagógico. A promoção 

explícita, isto é, a incorporação do conhecimento nos procedimentos formais da 

organização motiva as pessoas inseridas no processo produtivo a captar, utilizar, 

compartilhar e priorizar o conhecimento. Nesse contexto, a elaboração da instrução 

de trabalho operacional, por exemplo, deve ser efetivamente encarada como 

instrumento de ensino e aprendizado. Certamente, essa mudança de enfoque 

resulta em diferenças, tanto no conteúdo quanto na forma, além do 

comprometimento de quem as redige com o seu uso. 

Autores têm defendido que só o conhecimento explícito pode ser gerenciado, 

capturado e mantido atualizado (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001; GILMOUR, 

2003). No entanto, indicam que melhores resultados podem ser obtidos quando 

focados na integração das pessoas, facilitando a troca e o aprendizado de novos 

conhecimentos, e na criação de um contexto favorável, que os autores von Krogh, 

Ichijo e Nonaka (2001) chamaram de Ba. Quando a organização utiliza um modelo 

de gestão que formaliza e torna explícitas as orientações a serem seguidas, a 

criação de tal contexto é potencializada. 

As ideias de Garvin (1993) são sublinhadas por um enfoque sistêmico que 

pode contribuir para a criação, manutenção e melhoria do contexto Ba. O autor 

citado constatava, o que ainda se observa, que os programas de melhoria contínua 

proliferam-se, contudo a quantidade de fracassos tem sido muito superior à de 

êxitos, e os índices de melhoria permanecem baixos. Garvin (1993) defendia, ainda, 

que uma transformação, nesse contexto, estaria relacionada à adoção dos três 

temas críticos anteriormente apresentados: Significado, Gestão e Mensuração. Esse 

autor propõe cinco habilidades para as pessoas contribuírem nesse contexto: i) 

solução de problemas por métodos sistêmicos, ii) experimentação de novas 

abordagens, iii) aprendizagem com a própria experiência, iv) aprendizagem com as 

melhores práticas alheias, e v) transferência de conhecimento rápida e 

eficientemente em toda a organização. Quanto ao termo “melhores práticas”, de 
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acordo com Orlikowski (2002), considera-se mais apropriado o termo “práticas úteis”, 

pois a melhor solução para uma organização não é, necessariamente, a melhor para 

outra. 

Vergison (apud RAJKUMAR, 2001, p. 4) identifica duas linhas mestras de 

Gestão do Conhecimento, as quais se desenvolveram quase que 

independentemente. Atualmente, ambas são mais fortemente acopladas a fatores 

humanos e organizacionais que no passado. As duas linhas são: 

• Micro-escala, que foca na capturação e estruturação do conhecimento 

capturado, bem como na identificação do uso do conhecimento no nível 

local, em especial o do “chão de fábrica”, que não precisa 

necessariamente de forte suporte da alta gerência e não é sensível às 

variações do plano estratégico; 

• Macro-escala, que é sensível aos planos estratégicos e às preocupações 

transversais entre unidades de negócios e que requer comprometimento e 

suporte proativo da alta gerência. 

A Gestão de Conhecimento de micro-escala lida com problemas de razoável 

complexidade e indica, em particular, a oportunidade de reduzir barreiras 

comportamentais, como resistência à mudança no trabalho. 

Baseado na revisão teórica desta seção, pode-se afirmar que o tema Gestão 

do Conhecimento é multidisciplinar e que ainda não é apresentado de forma 

integrada à Organização da Produção e do Trabalho no ambiente operário. Pode-se 

afirmar, também, que existem várias formas de classificar a Gestão do 

Conhecimento. Neste trabalho, o conhecimento é identificado e tratado 

conjuntamente com seu processo de criação, portanto, foca-se na interação das 

pessoas e no seu conhecimento tácito. Entende-se que o domínio e a apropriação 

do conhecimento é fruto de aprendizado, admitindo que tais temas estejam 

intimamente relacionados. 

Kusterer (1978 apud DEVINATZ, 2007, p. 4) aponta que o taylorismo não tem 

tido sucesso no seu objetivo de “desqualificar” e simplificar o processo de trabalho. 

Aristóteles (apud NONAKA; VON KROGH, 2007) indica três tipos de conhecimento: 

• Phronesis: traduzido como prudência, sabedoria prática e racionalidade 

prática. Faucher et al. (2008), a partir da tradicional classificação: dado, 

informação e conhecimento, acrescenta Sabedoria, que se relaciona com 

Phronesis. 
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• Episteme: universal e livre de contexto. Conhecimento objetivo e explícito 

que pode ser interpretado como conhecimento científico; 

• Techne: prático e know-how técnico específico de contexto, inclui 

habilidades pessoais com o trabalho (craft); 

A Criação do Conhecimento Organizacional consiste no processo de 

disponibilizar, amplificar, cristalizar e conectar o conhecimento gerado pelos 

indivíduos ao sistema de conhecimento da organização (NONAKA; VON KROGH, 

2009, p. 638). A preocupação com a conversão do conhecimento disparou debates 

que podem ser agrupados em três linhas (NONAKA; VON KROGH, 2009): 

• Conceitual, em que o conhecimento tácito é tido como implícito e, 

portanto, não pode ser transformado em conhecimento explícito, como 

indicado nas ideias originais de Polanyi (1966); 

• Prática Social e sua relação com conversão do conhecimento, na qual o 

conhecimento tácito é adquirido por meio da prática social de solução de 

tarefas e reside nessas práticas. Tsoukas (2003, p. 424) e Hildreth e 

Kimble (2002) sugerem a influência de pessoas mais experientes 

(“cabeças brancas”) como mentores na execução das tarefas. Registra-se 

que Fuller et al. (2005) concluem que trabalhadores experientes têm 

também aprendido a partir de seu relacionamento com novatos; 

• Obtenção de resultados provenientes da interação contínua para 

conversão dos conhecimentos tácito e explícito, ainda não bem 

especificado na teoria (GOURLAY et al., 2005).  

Em relação ao conhecimento tácito, pode-se dizer que ele está enraizado na 

ação individual, em experiências, ideias e valores. A natureza do conhecimento 

tácito sugere dificuldades de comunicação e linguagem que não são suficientes para 

externalizar claramente certas formas de conhecimento, mesmo quando ele foi 

compreendido (WASONGA; MURPHY, 2006, p. 155). A Externalização é disparada 

pelo diálogo ou reflexão coletiva e pode acontecer de três maneiras no processo de 

criação do conceito: (a) metáfora e analogia (linguagem figurativa e simbolismo), (b) 

conhecimento pessoal individual compartilhado e (c) ambiguidade e redundância.  

Nakano, Muniz Jr. e Batista Jr. (2013), ao analisar a indústria vidreira, 

concluem que o compartilhamento do conhecimento tácito pode ser facilitado por um 

ambiente de engajamento dos operários, desenvolvido por intensa comunicação e 



32 

 

forte senso de grupo, além de clima social dominado por confiança e franqueza. 

Bresnen et al. (2003) indicam resultados semelhantes em práticas sociais em 

ambientes de projeto. 

Fatores importantes para a implantação da Gestão do Conhecimento incluem: 

suporte e liderança gerencial, cultura, tecnologia da informação, estratégia e 

propósito, medição, infraestrutura organizacional, processos e atividades, auxílios 

motivacionais, recursos, treinamentos e gerenciamento de recursos humanos 

(WONG, 2005; MAHMOUD, 2008).  Tais fatores, quando aliados a um programa de 

pesquisa com foco e atenção ao desenvolvimento regional, são capazes de 

promover progresso econômico e social (CANTÚ et al.,  2009). O Quadro 3 indica a 

relação de fatores, suas dimensões, e alguns dos autores analisados.  

 

Quadro 3: Fatores e autores 
 DIMENSÕES 
 Conhecimento Pessoas Produção 

Código 
Referências SOC EXT INT CBN STR COM TRN INC PSM SOP 

Peltokorpi; Nonaka; Kodama 
2007           
Bisalyaputra 2004           
Nonaka, von Krogh, Voelpel 
2006           
Easterby-Smith 1997           
Spender, Scherer 2007           
Woorlen; Doolen 2006           
Kulkarni; Ravindran; Freeze 
2007           
Wong, 2005           
Mahmoud, 2008           
Nakano, Muniz Jr. e Batista 
Jr. 2013           
Bernen et al. 2003           

Fonte: adaptado de Muniz Jr., Loureiro e Batista Jr. (2010) 

 

Em síntese, os fatores indicados estão diretamente ligados às dimensões de 

Pessoas, Processos e Conhecimentos, bem como a uma abordagem integrada para 

a busca de resultados pelas organizações. 

O panorama teórico indicado pelas publicações analisadas evidencia uma 

atenção da comunidade organizacional e acadêmica em relação ao assunto, assim 

como o emprego de enfoque qualitativos e quantitativos nos estudos. Existe um 

amplo espectro entre os reviews publicados (WONG, 2005; SANYMAN, 2004; 
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SUNG; GIBSON, 2005; DALKIR, 2007; MAHMOUD, 2008; FONG; CHOI, 2009; 

MADHAVARAM; MCDONALD, 2010; HSIAO et al.,  2011; LAWTON et al., 2012).  

 

2.2 CONHECIMENTO TÁCITO DOS GRUPOS 

 

As ideias da presente seção são resumidas de Erden, von Krogh e Nonaka 

(2008) e têm importância pela sua relação direta com o contexto da pesquisa aqui 

relatada, na qual foram estudados diferentes grupos que trabalham em diferentes 

processos produtivos e que utilizam intensamente o conhecimento tácito em suas 

atividades no ambiente operário. Apesar da atenção dada ao conhecimento tácito do 

indivíduo, raramente trabalhos acadêmicos focam no Conhecimento Tácito do Grupo 

(ERDEN; VON KROGH; NONAKA, 2008, p. 5).  

O conhecimento tácito do grupo é a capacidade que o grupo tem de agir 

como um corpo único, usando sua consciência coletiva tanto em situações familiares 

como naquelas não familiares e complexas na ausência de regras ou orientações 

explícitas (ERDEN; VON KROGH; NONAKA, 2008, p. 9). 

Desse modo, o conhecimento tácito do grupo é construído socialmente por 

meio de interações entre indivíduos ou entre indivíduos e seus grupos, além do 

indivíduo operando isoladamente. A Socialização ocorre, por exemplo, na tradicional 

relação em que o aprendiz aprende por meio de “mão na massa”, ou em encontros 

informais fora do local de trabalho, de forma que o conhecimento tácito inclui visão 

de mundo, modelos mentais e verdade mútua que podem ser criadas e 

compartilhadas (ERDEN; VON KROGH; NONAKA, 2008, p. 6). De acordo com 

esses autores, o Conhecimento Tácito do Grupo apresenta seis características 

principais, quais sejam:. 

1. Ser socialmente construído; 

2. Ser profundamente enraizado na ação; 

3. Ser dependente da diversidade e sinergia de seus membros; 

4. Ser incorporado nas rotinas, normal e cultura de grupo e enraizado no 

comprometimento, ideais, opiniões e emoções. Rotinas, normal e cultura 

de grupo emergem como resultado de experiências compartilhadas e 

orientam o senso coletivo; 

5. Capacitar o grupo no sentido de concordar com a melhor ação para o 

“bem comum” e achar o meio para realizá-la; 
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6. Possibilitar a improvisação coletiva, que é a capacidade do grupo em 

cooperar e agir espontaneamente em situações de incerteza ou não 

rotineiras. 

Existem diferentes níveis na qualidade do conhecimento tácito do grupo 

(ERDEN; VON KROGH; NONAKA, 2008, p. 10-11): reunião de pessoas, ação 

coletiva, Phronesis e improvisação coletiva (Figura 3). Os mesmos são descritos, 

respectivamente, a seguir. 

1. Reunião de pessoas, na qual os membros são desconhecidos entre si e 

sem nenhuma experiência compartilhada, há fraco laço de grupo, não há 

uma identidade e/ou alguma memória compartilhada, compreensão ou 

normas que podem ser incorporadas ao grupo (ex: formação de time de 

basquete formado com os melhores dos estados); 

2. Ação Coletiva diferencia-se do nível anterior por ganhar exposição para 

eventos compartilhados e pelo desenvolvimento de experiências 

compartilhadas (agindo coletivamente); 

3. Sabedoria (Phronesis) é a habilidade do grupo em achar os meios para 

alcançar uma dada meta e efetivá-la; 

4. Improvisação coletiva consiste na capacidade do grupo de cooperar e agir 

espontaneamente mesmo em situações não rotineiras ou de incerteza. 

Esse nível de qualidade está relacionado ao expertise para atividades do 

grupo de trabalho, à forma pela qual seus membros exprimem 

cooperação e verdade, à relação do contexto de trabalho e efetiva 

improvisação, tal qual cultura de experimentação, comunicação e 

informação em tempo real e treinamento (VERA; CROSSAN, 2005 apud  

ERDEN; VON KROGH; NONAKA, 2008, p.  13). 
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Figura 3: Níveis de qualidade do conhecimento tácito do grupo 

 

Fonte: Erden, von Krogh e Nonaka (2008) 
 

Amir e Roberts (2008) apresentam diferentes formas de Conhecer, que 

podem se integrar aos níveis de qualidade de conhecimento Tácito do Grupo, no 

caso analisando Comunidades de Práticas. São eles o Conhecer baseado na 

Tarefa, no Profissional, na Criatividade e no Virtual (Quadro 4). 

Trabalhos teóricos e empíricos mostram que a criação do conhecimento não 

pode ser separada do contexto no qual ela é criada (ERDEN; VON KROGH; 

NONAKA, 2008, p. 5; VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001; GILMOUR, 2003). 

Lee e Choi (2003) indicam a necessidade de fatores organizacionais para estimular 

e favorecer a disseminação e compartilhamento do conhecimento entre projetos, a 

fim de estimular atividades específicas para esse objetivo.  

Frank e Echeveste (2013) indicam que as barreiras de Transferência e 

Compartilhamento do Conhecimento são abordadas de maneira dispersa na 

literatura e podem ser sintetizadas em quatro barreiras:  

1. Pessoal, relativa aos fatores do indivíduo e do grupo, com as 

competências, técnicas, motivações, estratégias;  

2. Tecnológica, que engloba as infraestruturas de TI, a acessibilidade para o 

usuário, os equipamentos. Está relacionada às atividades de registrar o 

conhecimento, fluxo de informação;  

3. Organização do Trabalho, que aborda as estratégias e práticas referentes 

ao desenvolvimento do produto, com seus métodos e atividades; 
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4. Ambiente Externo, que envolve o relacionamento com o meio e influência 

no contexto e que é referente à interação face a face para troca de 

conhecimento tácito, distância geográfica entre os membros das equipes. 

 
Quadro 4: Formas de conhecer das pessoas e grupos 

Conhecer 
baseado na 

tarefa 
(artesão) 

Experiência, conhecimento, know-how inserido, e consciência cinestésica 
são responsáveis pelo cultivo do conhecimento compartilhado. Os 

aprendizes aprendem pela replicação de um conjunto de tarefas dentro de 
um cenário tecnológico, social e cultural particular. A dinâmica social 
sustenta o conhecimento, os colegas compartilham uma linguagem 

especifica, relatam historias, constroem fortes laços de reciprocidade, 
confiança e dependência. 

Conhecer 
profissional 

A prática envolve relações implícitas, convenções tácitas, regras de 
domínio, intuições reconhecidas, entendimentos compartilhados. As 

interações sociais incluem comunicação verbal, uso de artefatos e em 
menor grau coordenação de movimentos. O conhecimento das redes é 

garantido pela presença de profissionais, a troca de conhecimento é 
informal, isto ressalta a importância de processos sociais informais com 

laços sociais fracos para construir, sustentar e disseminar o conhecimento 
das práticas.  

Conhecer 
criativo 

Um grupo é formado para experimentar como um novo conhecimento está 
constituído, podendo ir além dos limites da organização. Cita-se como 

exemplo, grupos de cientistas, acadêmicos, engenheiros, consultores, time 
de desenvolvimento de produtos. Esse tipo de comunidade tem o desafio 
do alinhamento porque está ausente de dinâmicas sociais de coesão. Os 

projetos têm vida curta em que as tarefas e as identidades dos profissionais 
não são compartilhadas através do trabalho conjunto. A autonomia, 

improvisação, expertise individual e a orientação ao objeto prevalecem. As 
ferramentas de colaboração têm que ser feitas entendendo que a dinâmica 

social se baseia na integridade profissional, reputação, laços fracos e 
arranjo de arquitetura de colaboração. 

Conhecer 
virtual 

As comunidades online não são homogêneas. Existem por meio de sites 
pouco estruturados até muito complexos visando a troca de conhecimento. 

Mas, existem dois tipos de interação online e relação ao conhecimento 
situacional (CoP): projetos que buscam inovação que podem envolver um 
grande número de participantes; e grupos de interesse fechados que se 

defrontam com problemas específicos e são organizados conscientemente 
como comunidades de conhecimento. O avanço na TI está tornando a 

socialização cada vez mais próxima, de maneira que pode ser usado por 
comunidades de práticas virtuais. 

Fonte: Amin e Roberts (2008) 

 

Evangelou e Karacapilidis (2005, p. 254) apresentam, em estudo cuja 

delimitação é a interação homem-computador, fatores relacionados ao 

compartilhamento do conhecimento em sistemas de Gestão do Conhecimento. 

Esses sistemas estão relacionados ao contexto sóciocultural e tecnológico (Quadro 

5) e são influenciados por reforços catalisadores positivos e negativos (Quadro 6) 

para a criação desse contexto. 
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Quadro 5: Fatores de comportamento para compartilhamento do conhecimento  
 Individual  Organizacional 
Contexto sócio cultural  

• Inteligência • Cultura conhecimento organizacional 
• Cognição • Papéis funcionais 
• Ambições • Comprometimento e coerência do 

time 
• Reciprocidade • Segurança 
• Habilidades de cooperação e 

comunicação 
• Senso de propósito comum 

• Motivação • Códigos, valores e objetivos 
compartilhados 

 • Estrutura e divisão de trabalho e 
autoridade 

  
Contexto tecnológico  

• Campo de experiência: educação, 
treinamento e experiência de 
trabalho 

• Infraestrutura tecnológico 

• Capacidade profissional e 
competência  

• Funções do KMS, estética e 
estrutura 

• Domínio do problema • Segurança 
Fonte: Evangelou e Karacapilidis ( 2005, p.  255) 

 
Quadro 6: Catalisadores de compartilhamento do conhecimento de contexto sócio cultural  

Reforço negativo Reforço Positivo 
• Dilema do “conhecimento é poder” • Estabelecimento de relações 

construtivas 
• Enfoque conhecimento baseado na 

hierarquia 
• Respeito da identidade social e 

individual 
• Subestimação do conhecimento para 

ser compartilhado 
• Cultivação do senso de “proposta 

compartilhada” 
• Julgamento negativo e perda de 

reputação e respeito 
• Compreensão e Linguagem e 

comum 
• Manipulação do conhecimento 

compartilhado 
• Esclarecimento das regras e escopos 

• Abuso ou perda de propriedade 
literária 

• Construção de reputação 

• Perda da capacidade de absorver • Tarefas de acordo com interesses 
• Perda de segurança e 

confidencialidade 
• Medidas e recompensa de 

cooperação 
 • Laços e comprometimento 
 • Desenvolvimento de cultura de 

compartilhamento 
 • Distinção das capacidades entre 

empregados e tecnologia 
 • Códigos, objetivos e valores 

compartilhados. 
 • Reciprocidade 
 • Comprometimento 
 • Verdade 
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Fonte: Evangelou e Karacapulidis ( 2005, p.  257) 
Cummings e Teng (2003) afirmam que o sucesso na Transferência de 

Conhecimento e seu compartilhamento aumentam proporcionalmente ao número de 

atividades de transferência realizadas, reforçando, assim, a importância de criação e 

implantação de mecanismos para esse fim. Essas atividades podem ser orientadas 

pelos fatores analisados nesta pesquisa. Existem mecanismos que podem 

influenciar nesse compartilhamento como os indicados por Frank e Echeveste 

(2012), que indicam, por exemplo, o registro em lições aprendidas. 
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3. MODELO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO BASEADO NO 

CONHECIMENTO 

 

Esta seção apresenta o Modelo Conceitual de Gestão da Produção baseado 

no Conhecimento (MGP-C), que foi desenvolvido por Muniz Jr. (2007), e fundamenta 

a pesquisa aqui relatada. O MGP-C integra conceitos de Gestão do Conhecimento, 

Organização da Produção e Organização do Trabalho e tem foco no ambiente 

operário. Desse modo, o MGP-C considera uma terceira dimensão (Conhecimento) 

às duas dimensões tradicionais de organização: Produção e Trabalho. Sua utilização 

contribui para a promoção de um contexto favorável que possibilita a obtenção de 

resultados satisfatórios tanto para a empresa como para as pessoas que nela 

trabalham. 

 

3.1 FATORES ALAVANCADORES DA ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

 

Prasad (1995 apud HERRON; BRAIDEN, 2006) identificou uma relação entre 

as ferramentas da Manufatura Enxuta e seu efeito na competitividade da 

manufatura, na melhoria de objetivos, na produtividade e no controle operacional, 

bem como destacou o 5S, a Instrução de Trabalho, o Método de Solução de 

Problemas e a Troca Rápida de Ferramenta. 

Considera-se que o uso das seguintes ferramentas, denominadas de fatores 

alavancadores da Organização da Produção, promove o aproveitamento do 

conhecimento e a envolvimento do operário pelas contribuições oferecidas por elas 

para o controle e a melhoria das atividades diárias dos operadores de produção: 

Métodos de Solução de Problemas (CAMPOS, 2004; GARVIN, 1993; KOLB apud 

STARKEY, 1997); Instrução de Trabalho (BARTEZZAGHI, 1999; OHNO, 1997; 

SPEAR; BOWEN, 1999); 5S (OHNO, 1997); Poka Yoke (OHNO, 1997; BLACK, 

1991); e Troca Rápida (BLACK, 1991; SHINGO, 1996). 

A utilização dos fatores alavancadores da Organização da Produção contribui 

para o aprendizado dos operadores por meio de uma condução sistêmica, na busca 

de melhorias para o ambiente produtivo. Na seleção desses fatores foram 

consideradas tanto a Produção Enxuta, como a Produção em Massa. Delbridge, 
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Lowe e Oliver (2000) registram que a participação dos operários na solução de 

problemas no “chão de fábrica” cresceu para 93% com o pensamento enxuto. 

Worley e Doolen (2006) levantaram a hipótese de que a utilização das 

ferramentas de Manufatura Enxuta (5S, Troca Rápida, Poka Yoke) exige metas 

comuns e comunicação entre a organização e os trabalhadores. Biazzo e Panizzolo 

(2000) comentam que a Manufatura Enxuta tem fomentado a gestão participativa e a 

comunicação horizontal no local de trabalho. 

Observa-se o uso crescente dos planos de sugestões e a busca do 

envolvimento dos funcionários na solução dos problemas. Procura-se, portanto, 

redução de desperdício e ganhos no processo produtivo, promovendo aprendizado e 

conhecimento pelo envolvimento das pessoas, principalmente das diretamente 

relacionadas ao processo produtivo, de modo que elas tenham mais controle sobre o 

mesmo. 

 

3.2 FATORES ALAVANCADORES DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Os fatores alavancadores da Organização do Trabalho utilizado no MGP-C 

(MUNIZ JR., 2007) foram indicados por promoverem a integração das pessoas no 

ambiente operário e na organização, criando condição favorável e formal para o 

envolvimento das pessoas e a utilização de seus conhecimentos para a obtenção de 

resultados. Analisando-se duas formas de trabalho em grupo, modelo semi-

autônomo e modelo enriquecido, selecionaram-se seis fatores alavancadores da 

Organização do Trabalho: Objetivos, Estrutura, Comunicação, Treinamento, 

Incentivo e Característica Pessoal, os quais são descritos a seguir. 

Os OBJETIVOS devem ser quantificados em metas que se quer atingir e que 

podem ter origem interna no grupo de trabalho, ou externa, como aqueles que vêm 

da gerência. Os de origem interna refletem o que os membros do grupo julgam 

importante para melhor realizar suas tarefas no dia a dia ou para alcançar os de 

origem externa. Os objetivos devem ser discutidos entre os trabalhadores e a 

gerência e representam uma forma de relacionar o trabalho do grupo à geração de 

resultados, indicando progressos, orientando prioridades e justificando a obtenção 

de recursos materiais e de tempo, para resolução de problemas, implementação de 

melhorias, entre outras. Bresnen et al. (2003) indicam esse fator como uma barreira  
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a ser transposta para a prática social e a gestão do conhecimento em ambientes de 

projeto. Entende-se que projetos resultados de melhoria contínua podem enquadrar-

se nessas indicações. 

A ESTRUTURA consiste na organização formal das pessoas, dos recursos 

materiais e do tempo necessários às atividades do grupo de trabalho, para a 

realização de melhorias. Compreende a especificação dos papéis e das 

responsabilidades atribuídas às pessoas inseridas no grupo, ou seja, seus membros, 

seu coordenador (líder) e sua supervisão direta, e, também, a especificação da 

disponibilidade de recursos materiais (e.g. equipamentos, máquinas e dispositivos) e 

de tempo, que, parcialmente, pode ser usado para que os membros do grupo 

reúnam-se para, por exemplo, resolver problemas e discutir objetivos. A 

disponibilidade de parcelas de tempo exige uma reflexão sobre o cálculo do tempo 

padrão, muito usado no planejamento das horas necessárias para a produção. A 

organização formal de pessoas, de recursos materiais e de tempo estimula a 

iniciativa e a autonomia dos membros do grupo, para buscarem apoio e reunirem-se 

para criar, compartilhar, usar e avaliar novas sugestões para a melhoria de suas 

atividades e a obtenção de resultados. Debridge, Lowe e Oliver (2000) abordam os 

papéis e responsabilidades dos operários no “chão de fábrica” em ambiente de 

Pensamento Enxuto e registram que 75% dos operários têm papel ativo na 

realização e implementação das melhorias na fábrica. Lee e Choi (2003) e Frank e 

Echeveste (2012) apontam que estruturas descentralizadas e ambientes informais 

proporcionam maior compartilhamento de conhecimento e padronizações. Em 

situações como as dos operários em linha de montagem, observa-se que os grupos 

de trabalho kaizen tem o mesmo aproveitamento.  

A COMUNICAÇÃO envolve o processo pelo qual ideias e sentimentos são 

transmitidos de pessoa para pessoa, de pessoa para grupo, ou de grupo para grupo, 

tornando possível a interação social necessária à Gestão do Conhecimento, 

podendo ser interna ou externa. A comunicação interna do grupo compreende o 

relacionamento pessoal entre os membros do grupo, a colaboração e o aprendizado, 

assim como a condução do processo de tomada de decisão, que envolve a ação 

para resolver um dado problema após discussão ou exame prévio, utilizando-se de 

determinados métodos, como, por exemplo, o de solução de problemas. A 

comunicação externa compreende o apoio de outras áreas, para que o grupo realize 

suas atividades, e a própria comunicação do grupo com outros grupos, visando 
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compartilhar melhorias, resolver problemas, alinhar ações. Sarker et al. (2005) 

destacam que o compartilhamento do conhecimento tem maior sucesso quando há 

um maior nível de comunicação entre os envolvidos. 

Salis e Williams (2010) sugerem que a comunicação face a face regular 

influencia a produtividade no ambiente operário por meio de redes sociais 

estabelecidas durante os processos de solução de problemas. Além do fator tempo 

para compartilhamento do conhecimento, os autores indicam confiança e empatia 

entre os indivíduos (relacionamento pessoal) como essenciais para a criação de 

ambiente favorável ao aprendizado.  

Ao analisar casos sucessos em projetos na construção civil, Bresnen et al. 

(2003) observam que o conhecimento é transferido de “boca a boca” apesar de as 

empresas pesquisadas possuírem bons sistemas de TI. Também se indica que essa 

transferência depende muito de habilidades e atitudes dos trabalhadores 

(comunicação e habilidades pessoais) e que ela poderia ser beneficiada por 

abordagens sociais baseadas em comunidades estimuladas por processos de 

captura e transferência e de aprendizagem de conhecimento baseados em padrões, 

práticas e processos sociais. Alis e Williams (2010) defendem que redes sociais que 

envolvem contato físico entre operário e diálogo resultam na difusão do 

conhecimento tácito através da organização. 

Cabe ressaltar que são encontrados poucos trabalhos no ambiente operário 

(micro scale). Sthyre, Josephson e Knauseder (2006) analisam operários da 

construção civil e a transferência de conhecimento baseada na comunicação oral. 

O TREINAMENTO busca a qualificação para atividades de produção, 

propiciando aos membros do grupo fluência, habilidade no uso de ferramentas e 

técnicas que os auxiliem tanto na melhoria de seu trabalho como na atuação em 

diferentes postos de trabalho. Ele busca criar flexibilidade para a liberação de 

qualquer membro para outras atividades, sem quebra da rotina de trabalho, como, 

por exemplo, a reunião de alguns membros do grupo, sem parada da atividade 

produtiva.  

O melhor domínio de conhecimentos técnicos e sistêmicos relativos ao 

trabalho e ao entendimento do processo geral é importante para que o 

compartilhamento do conhecimento seja bem sucedido (FITZEK, 2002; CUMMINGS; 

TENG, 2003; LEE; CHOI, 2003; MINBAEVA et al., 2003). 
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O INCENTIVO está relacionado ao estímulo para que determinada ação 

aconteça, como, por exemplo, a de os operadores apresentarem sugestões para 

melhoria de um dado posto de trabalho. O processo de incentivo contempla dois 

aspectos: a remuneração pecuniária (paga financeira) e o reconhecimento, que 

consiste no prêmio por uma ação meritória incomum ao indivíduo ou ao grupo, 

podendo ser na forma de pagamento em dinheiro ou não. 

A CARACTERÍSTICA PESSOAL está relacionada à aptidão, à motivação, ao 

interesse em aprender, à qualificação e aos valores compartilhados entre o indivíduo 

e o grupo em que trabalha ou trabalhará. 

Evangelou e Karacapilidis (2005, p. 254) indicam a identificação das 

características individuais e do comportamento dos trabalhadores como aspectos 

críticos para desenvolver formas de incentivo para o envolvimento das pessoas nos 

sistemas de gestão do conhecimento. As características das pessoas têm papel 

importante para a troca de conhecimentos tácitos (FITZEK, 2002; LEE; CHOI, 2003).  

Evangelou e Karacapilidis (2005) indicam características como cognição, 

inteligência, cooperação e motivação como elementos que contribuem para o 

compartilhamento do conhecimento. Bresnen et al. (2003) indicam esse aspecto 

como habilidade e capacidade. 

Os fatores alavancadores da Organização do Trabalho suportam uma 

interação dos operadores com a organização, pelo compartilhamento de objetivos 

mensuráveis, pela estrutura de trabalho e comunicação e pelos treinamentos e 

incentivos entre os mesmos. 

 

3.3 FATORES ALAVANCADORES DA GESTÃO DO CONHECIMENTO  
 

O tema Gestão do Conhecimento contempla uma diversidade de abordagens 

teóricas. Para tanto, foram adotadas as ideias baseadas em Nonaka (1994) como 

fundamentos da GC por: 

a) fornecerem um processo de conversão do conhecimento, denominado 

SECI, que reduz a complexidade no entendimento envolvido na interação 

do conhecimento tácito e explícito; 

b) defenderem o conhecimento socialmente construído; 

c) defenderem o papel do supervisor (média gerência) em gerar e interpretar 

informações; 



44 

 

d) enfatizarem a importância da transferência e transformação do 

conhecimento do âmbito pessoal para o organizacional e do caráter tácito 

para o explícito. 

e) identificarem o conhecimento como um dos componentes do processo de 

compreensão da realidade de trabalho; 

f) abordarem a influência dos aspectos culturais ocidentais e orientais no 

processo de inovação; 

g) estimularem a agir interativamente com os problemas (tentativa e erro), 

como instrumento de aprendizado; 

h) unirem práticas gerenciais e criação do conhecimento numa tentativa de 

fornecer ideias de como gerenciar a criação do conhecimento 

(ALVESSON; KÄRREMAN, 2001); 

i) proporem um pensamento sistêmico para o tema Gestão do 

Conhecimento (TERRA, 1999); 

j) sugerirem oportunidades para o autodesenvolvimento (TERRA, 1999); 

k) estimularem a cooperação e o trabalho em equipe (TERRA, 1999). 

Nakano (2006) classifica as ideias de Nonaka na dimensão analítico-

construtivista; em outros termos, o conhecimento é tido como o próprio processo de 

criação proveniente da interação das pessoas e permite descrição, análise e 

compreensão do fenômeno, o que é pertinente ao propósito do MGP-C. 

Como críticas à Nonaka, é possível dizer que ele trata o assunto 

“gerenciamento” de forma vaga e fortemente enraizado na ideia taylorista de que 

apenas o gerente "ajusta a direção, provê o campo de interação, seleciona os 

participantes no campo, estabelece as orientações e prazos para os projetos e 

suporta o processo de inovação” (ALVESSON; KÄRREMAN, 2001 p. 1000). O 

trabalho de Nonaka é empiricamente fundamentado em processos de 

desenvolvimento de produtos. Garvin (1993) indica, também, a falta de elementos 

prescritivos, como indicadores, procedimentos e conceito. 

Embora existam críticas ao modelo de Nonaka devido à abrangência dos 

modos de conversão do conhecimento propostos, adotou-se no MGP-C os 

processos de Socialização, Externalização, Combinação e Internalização como 

fatores alavancadores da Gestão do Conhecimento. 

O MGP-C (Figura 4) representa uma integração do conceito de Gestão do 

Conhecimento com os já tradicionais conceitos da Organização da Produção e do 



45 

 

Trabalho, visando à criação de um contexto favorável (Ba) à obtenção de melhores 

resultados tanto para a empresa como para as pessoas que nela trabalham.  

 

Figura 4: Modelo de Gestão de Produção baseado no Conhecimento - MGP-C 

 

Fonte: Muniz Jr. (2007). 

 

Na figura anterior, a estrela que envolve a Organização da Produção e a 

Organização do Trabalho representa a existência de um conjunto de fatores 

definidos e regulados para a condução da Gestão da Produção que contribuem para 

a criação do contexto favorável (Ba). A “otimização conjunta” dos fatores deve 

buscar a consecução de um objetivo final que, no caso das organizações 

empresariais, é a obtenção de resultados. Essa proposição é essencial para que a 

abordagem sociotécnica, que sublinha o MGP-C, não seja considerada uma simples 

forma de experimentação social, mas uma forma de buscar, em última análise, o 

desenvolvimento de organizações mais eficazes.  

A linha tracejada representa a permeabilidade do ambiente operário às 

variáveis externas, tais como: queda nas vendas, orientações estratégicas, 

implementação de inovações tecnológicas nos processos produtivos, entre outras. 
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Conforme indicado pela seta, à medida que se amplia o nível de conhecimento por 

meio do exercício do processo de conversão do conhecimento, ocorre, também, 

uma melhoria do contexto favorável e uma integração natural com a organização do 

trabalho e da produção. Esse fenômeno pode ser tratado ao se considerar 

deliberada e formalmente os fatores alavancadores apresentados. 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MODELO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO 

BASEADO NO CONHECIMENTO 

 

Diversas fontes de conhecimento, tanto as relacionadas ao conhecimento 

explícito como as relacionadas ao tácito, usualmente não são contempladas no 

sistema de gestão de produção das empresas. Portanto, não são aproveitadas na 

obtenção de resultados para a organização e para as pessoas. Além disso, a falta 

de clareza de objetivos, de comunicação e de conhecimento no uso de ferramentas 

de gestão, assim como a falta de tempo para reunião do grupo de trabalho não 

contribuem para a criação de um contexto favorável ao envolvimento coletivo dos 

operadores em atividades de melhorias e, consequentemente, para a obtenção de 

melhores resultados. Essas carências são atenuadas com a preocupação de 

relacionar as diversas fontes de conhecimento presentes na empresa pela ótica dos 

fatores considerados no modelo de Gestão da Produção baseado no Conhecimento. 

A utilização dos fatores alavancadores da Gestão do Conhecimento de 

maneira integrada aos fatores de Organização do Trabalho e da Produção 

promovem a criação de um contexto favorável (Ba) ao compartilhamento do 

conhecimento, bem como a obtenção de melhorias nos resultados, pela utilização 

das fontes de conhecimento existentes no “chão de fábrica”. 

No Modelo de Gestão da Produção baseado no Conhecimento (MGP-C), 

inclui-se, na Organização do Trabalho, o grau de autonomia dos diversos níveis 

hierárquicos das pessoas do “chão de fábrica”, para definição, gestão e 

melhoramento dos processos produtivos, a fim de promover oportunidades para que 

as pessoas desenvolvam iniciativa, aprendizado e criatividade para implementarem 

inovações. Há preocupações no modelo referentes à cooperação e comunicação, às 

práticas de incentivo e às necessidades de capacitação, bem como ao 

desenvolvimento dos operadores para obtenção de resultados, tanto para a 
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organização como para eles próprios. Os fatores alavancadores da Organização do 

Trabalho adotados no MGP-C contribuem para a organização das pessoas na busca 

do aproveitamento do conhecimento operário, para a obtenção de resultados, assim 

como são adequados ao ambiente produtivo. Propõe-se, com a adoção desses 

fatores, uma forma de promover o envolvimento das pessoas na busca de seus 

objetivos e os da organização, de forma sistêmica, pela criação, armazenamento, 

difusão e utilização do conhecimento. Para tanto, os fatores alavancadores 

contemplam: i) as necessidades dos membros do grupo para a execução de 

atividades de rotina e de melhoria (explicitando: “quem pode ajudar no que”); ii) a 

disponibilidade de recursos materiais e de tempo; iii) as formas de comunicação 

entre os membros do grupo e entre o grupo e outras pessoas da organização; iv) o 

treinamento para trabalhar em diversas atividades e operação de várias máquinas 

da produção; e v) o incentivo. 

No MGP-C, a Organização da Produção preocupa-se com a definição, a 

gestão e o melhoramento dos processos produtivos pela aplicação de ferramentas 

pragmáticas para análise crítica e implantação e pelos operadores de melhoria e de 

controle nos processos produtivos, buscando resultados, como, por exemplo, 

redução do número de defeitos, do tempo de fabricação, do tempo de troca de 

produto na produção, do custo, das horas de retrabalho, etc. 

A Gestão do Conhecimento potencializa a integração dos conceitos de 

Organização do Trabalho e da Produção, pois atende formalmente aos modos de 

conversão dos conhecimentos tácitos e explícitos, incorporando-os aos 

procedimentos. O MGP-C aponta a oportunidade de criação de indicadores para 

contribuir na gestão das atividades de identificação e de compartilhamento do 

conhecimento do “chão de fábrica”. Assim sendo, o MGP-C contribui para a 

promoção de um processo espontâneo e coletivo de geração do conhecimento, bem 

como de uma maior flexibilidade de mão de obra, para a operação das máquinas do 

processo produtivo e melhor comunicação entre as pessoas. 

Na intersecção entre os temas Gestão do Conhecimento e Organização do 

Trabalho e da Produção, encontram-se atividades de melhoria, tais como: resolução 

de problemas, realização de kaizens, redução de desperdício, elaboração e revisão 

de instrução de trabalho, entre outras. Essas atividades são frutos da interação entre 

as pessoas de um grupo de trabalho e a aplicação do conhecimento dessas pessoas 

no ambiente da produção. A atividade de melhoria kaizen, de forma contínua, 
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incremental e participativa das pessoas na busca de resultados, está alinhada à 

perspectiva sociotécnica. Deve-se observar formalmente o apoio necessário 

(Estrutura) e a liberação de tempo para a realização das atividades de melhoria 

pelos grupos de trabalho. Portanto, procura-se estimular a realização dos kaizens 

como atividades de rotina para a busca de melhorias, sem gerar conflito com as 

metas de produção. 

Deve-se ressaltar que o MGP-C, baseado na integração dos conceitos de 

Gestão do Conhecimento, Organização da Produção e Organização do Trabalho, é 

um modelo conceitual que contribui para a ampliação da visão gerencial sobre o 

processo produtivo e, consequentemente, sobre o processo de tomada de decisão. 

A relevância dos aspectos conceituais do MGP-C e a capacidade em 

representar realidades industriais no “chão de fábrica” têm sido evidenciadas em 

pesquisas de campo na indústria automotiva (MUNIZ JR. et al., 2010a; 2010b; 

BOSCO et al., 2008), eletrônica (MUNIZ JR. et al., 2010a) e na pesquisa aqui 

relatada. 
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4. PROCESSO HIERÁRQUICO ANALÍTICO 
 

 

Os métodos de auxílio à decisão por múltiplos critérios (Multiple Criteria 

Decision Aid - MCDA) são aplicados em análises de dois ou mais critérios ou 

atributos e são utilizados na classificação de soluções alternativas em uma 

variedade de áreas e problemas (SALOMON, 2004). 

De acordo com Gaudenzi e Borghesi (2006), a aplicação do método Analytic 

Hierarchy Process (AHP) suporta a priorização dos objetivos e análise do impacto 

como um todo. Esse método tem sido usado para estabelecer a priorização na 

hierarquia do tratamento do risco, que depende da importância dos objetivos que 

eles afetam. Detalhes sobre o método AHP podem ser obtidos na referência Funo, 

Muniz Jr. e Marins (2013). 

Existem vários softwares para facilitar a aplicação do AHP. Um deles, Expert 

Choice, foi desenvolvido para o AHP, o que facilita o envio do questionário por e-

mail e o tratamento dos dados.  

Saaty (2008) afirma que, para se tomar uma decisão de uma maneira 

organizada e gerar prioridades, é necessário seguir estes passos: 

1. definir o problema e determinar o objetivo procurado; 

2. estruturar a hierarquia de decisão com o objetivo e seguir os objetivos de 

uma ampla perspectiva, por meio de níveis intermediários (critérios em 

que os subsequentes elementos são dependentes), para o mais baixo 

nível (onde normalmente é o range de alternativas); 

3. construir uma matriz de comparação entre os pares. Cada elemento do 

nível superior é usado para comparar os elementos no nível intermediário 

abaixo; 

4. utilizar as prioridades obtidas da comparação dos pesos das prioridades 

no nível intermediário abaixo. Fazer isso para todos os elementos. A 

seguir, para cada elemento no nível abaixo, adicionar seu valor, a fim de 

obter a prioridade global. Continuar esse processo dos pesos e adição até 

o final das prioridades das alternativas no nível mais baixo. 
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Saaty (2008) ainda comenta que AHP é uma teoria de medição por meio de 

comparações em pares, a qual conta com o julgamento de especialistas para 

derivar-se as escalas de prioridades.  

Com a escala fundamental de comparação (Quadro 7), obtém-se o valor de 

importância do relacionamento de cada fator, que representa o quanto um elemento 

é dominante ao outro em relação a um determinado atributo, e, por meio de 

normalização e soma aritmética, obtém-se também a prioridade relativa de cada 

fator.  

 

Quadro 7: Escala de Comparação 
Valor Descrição Explicação 

1 Igual importância Dois critérios contribuem igualmente para o objetivo 
3 Fraca importância O julgamento favorece um critério em relação ao outro 
5 Forte importância Um critério é fortemente favorável em relação ao outro 
7 Importância muito 

forte 
Um critério é muito fortemente dominante em relação 
ao outro 

9 Absoluta importância A evidência favorece um critério em relação ao outro 
com o mais alto grau de certeza 

2, 4, 6, 8 Importâncias 
intermediárias entre 2 

valores adjacentes 

Quando se procura uma condição de compromisso 
entre duas definições 

Val. 
Recíprocos 

Valores 1/3, 1/7, 1/9, 
etc (valores inversos 
aos valores da tabela 

acima) 

Comparação inversa dos valores acima 

Fonte: adaptado de Saaty  (2001) 

 

O vetor dos pesos de cada fator é obtido somando cada valor da matriz de 

comparação multiplicado pela prioridade relativa do fator correspondente. O vetor de 

consistência de cada fator é obtido dividindo o valor da prioridade relativa pelo vetor 

dos pesos dos fatores correspondentes. A estimativa do maior autovalor λmax da 

matriz paritária é dada pela média aritmética dos valores do vetor de consistência. 

O cálculo do índice de consistência (CI) é dado pela fórmula: CI = (λmax – 

n)/(n-1), em que n é o número de critérios considerados. Para determinação da taxa 

de consistência (CR), utiliza-se a fórmula: CR = CI/ACI, em que ACI é o índice de 

consistência referente a um grande número de comparação paritárias efetuadas. Os 

valores desse índice encontram-se no Quadro 8. 
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Quadro 8: Índice de consistência aleatória 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ACI 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

Fonte: Saaty (2001) 

 

Segundo Saaty (2001), os julgamentos são aceitos se o CR ≤ 0,10, e CR ≤ 

0,20 puderem ser tolerados. O autor recomenda que, para valores de CR acima de 

0,20, os julgamentos sejam revistos. A revisão dos julgamentos é um procedimento 

sistemático para melhoria ao auxílio à decisão. 

O método AHP permite checar a qualidade dos dados de entrada, ou seja, 

verificar a coerência dos julgamentos na matriz, sendo assim, uma vantagem do 

método AHP em relação aos outros métodos de tomada de decisão com múltiplos 

critérios - MCDM (SALOMON; SHIMIZU, 2006). 

Esse método ajuda a agregar as soluções dos problemas em uma conclusão, 

bem como facilita a tomada de decisão organizando as percepções, sentimentos, 

julgamentos e memórias numa estrutura que exibe as forças que influenciam as 

decisões, gerando decisões mais controladas e específicas (SAATY, 2008) e 

reforçando, assim, a importância das respostas dos especialistas. 

Para o presente trabalho, o objetivo é analisar fatores de compartilhamento 

do conhecimento e também avaliá-los empregando o AHP. 

O ingrediente essencial do AHP, que conduz a aplicações bem-sucedidas, é a 

habilidade de incorporar intangíveis dentro do processo de tomada de decisão e sua 

simplicidade de uso, em particular nas aplicações dessa técnica em tomada de 

decisão em grupo. Harker (1987) observa que as pessoas agem unilateralmente e, 

raramente, são consistentes em seus julgamentos, e o AHP não força um indivíduo 

ou grupo para ser perfeitamente consistente em seus julgamentos. 

A maior desvantagem no uso do AHP é a quantidade de trabalho necessária 

para as comparações par-a-par, comuns em problemas de natureza complexa, por 

exemplo, um problema de 5 critérios e 9 Alternativas necessitará de 190 

julgamentos, o que exige uma atenção e esforço dos respondentes que não é bem 

vindo aos mesmos. Harker (1987) apresenta a fundamentação matemática para que 

as decisões indicadas por meio do AHP utilizem um menor número de respostas dos 

julgadores de critérios e alternativas e denomina essa técnica de Incomplete 
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Pairwise Comparisons, que contribui no aumento do foco necessário aos 

julgamentos com significativa redução do tempo para os mesmos. 

 
 
4.1 ESTRUTURA ANALÍTICA HIERÁRQUICA BASEADA NO CONHECIMENTO  

 

A Estrutura Hierárquica Analítica (EHA-C) é alinhada com conceitos de 

Pensamento Enxuto e Grupos Enriquecidos e suporta a construção de um 

instrumento de avaliação baseada no Conhecimento. Essa proposta pode orientar o 

gestor a aprimorar as atividades de produção por meio da Gestão do Conhecimento 

ao entender os fatores mais importantes para compartilhamento do conhecimento, 

no ambiente operário. 

A Estrutura Hierárquica Analítica baseada no Conhecimento - EHA-C (MUNIZ 

et al., 2014) contribui para indicar uma relação coerente entre fatores de 

compartilhamento do conhecimento e o processo de conversão do 

compartilhamento, o que tem interesse gerencial e acadêmico. Criar uma orientação 

pragmática para apoiar gestores na criação de um contexto favorável ao 

compartilhamento do conhecimento e compreender como gestores avaliam os 

fatores de compartilhamento nas organizações, é uma oportunidade de pesquisa, 

como indicam Nonaka et al. (2006). A EHA-C permite avaliar a importância e o 

relacionamento entre os fatores de compartilhamento do Conhecimento usando o 

Analytic Hierarchy Process – AHP (SAATY, 2008).  

O AHP é um método sistemático de sintetizar prioridades, estruturalmente 

representada pela sua hierarquia. Sugere-se a leitura de texto introdutório ao AHP 

no artigo de Salgado, Salomon e Mello (2012). A modelagem matemática de um 

método de tomada de decisão multicritério (MCDM) envolve três passos, que 

orientaram a construção do EHA-C: 

a) identificação de decisão, critérios e alternativas; 

b) designação de pesos para os critérios e prioridades para alternativas; 

c) síntese dos resultados. 

 
Uma Estrutura Hierárquica Analítica é composta de três níveis: objetivo, 

critério e alternativas. Algumas aplicações de AHP apresentam mais níveis, pela 

inclusão de subcritérios. Os elementos de caracterização do EHA-C (Figura 5) são: 

a) Objetivo: Fatores de Compartilhamento do Conhecimento; 
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b) Critérios: Socialização, Externalização e Internalização;  

c) Alternativas: Incentivo, Comunicação, Treinamento, Instrução de 

Trabalho, Método de Solução de Problemas, Estrutura. 

Esse agrupamento é estruturalmente coerente com o objetivo de 

compartilhamento do conhecimento e com os resultados publicados por Muniz Jr., 

Batista Jr. e Loureiro (2010). Os detalhes da construção do EHA-C são 

apresentados no ANEXO A. Para entendimento da EHA-C, apresenta-se o Quadro 

9, que indica as definições adotadas. 

 

Figura 5: Estrutura Hierárquica Analítica baseada no Conhecimento 

 
Fonte: baseado em Muniz Jr. (2007) 
 

O Processo de Conversão de Nonaka (1994) pode ser compreendido pelos seus 

verbos de ação: Socialização (SOC) – Dialogar; Externalização (EXT) – Escrever; 

Internalização (INT) – Estudar; e Combinação (CBN) – Resumir. 
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Quadro 9: Relação entre os Fatores, Siglas e sua Descrição. 

FATOR SIGLA DESCRIÇÃO 
Método de 
Solução 
de Problemas 
(MSP) 

OP1 

Método prescritivo, racional, estruturado e sistemático 
para o desenvolvimento de um processo de melhoria 
num ambiente organizacional, visando solução de 
problemas e obtenção de resultados otimizados. 

Instrução de 
Trabalho OP2 

É o estabelecimento de procedimentos precisos para o 
trabalho de cada um operadores em um processo de 
produção 

Estrutura OT2 

Consiste na organização formal das pessoas, dos 
recursos materiais e do tempo necessários às 
atividades do grupo de trabalho, para a realização de 
melhorias. Compreende a especificação dos papéis e 
das responsabilidades atribuídas às pessoas inseridas 
no grupo, ou seja, seus membros, seu coordenador 
(líder) e sua supervisão direta, e,também, a 
especificação da disponibilidade de recursos materiais 
e de tempo 

Comunicação OT3 

 Envolve o processo pelo qual idéias e sentimentos 
são transmitidos de pessoa para pessoa, de pessoa 
para grupo, ou de grupo para grupo, tornando possível 
a interação social necessária à Gestão do 
Conhecimento 

Treinamento OT4 

É a busca da habilidade em atividades de 
produção,por meio de simulação de situações 
semelhantes, propiciando aos membros do grupo 
fluência no uso de ferramentas e técnicas que os 
auxiliem, tanto na melhoria de seu trabalho, como na 
atuação em diferentes postos de trabalho. 

Incentivo OT5 

Está relacionado ao estímulo, para que determinada 
ação aconteça, como, por exemplo, a que os 
operadores dêem sugestões para melhoria de um 
dado posto de trabalho. O processo de incentivo 
contempla dois aspectos: a remuneração pecuniária e 
o reconhecimento. 
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5. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 

Para manter o rigor exigido pertinente a esta pesquisa e por ela apresentar 

características predominantes de estudo qualitativo, o qual procura “descobrir e 

compreender um fenômeno, um processo, ou as perspectivas e visão de mundo das 

pessoas nele envolvidas” (MERRIAM, 2002 apud GODOY, 2005, p. 87), faz-se 

necessário, além da revisão bibliográfica, detalhar o procedimento metodológico a 

ser utilizado, bem como analisar a sua confiabilidade e validade. 

O procedimento metodológico usado para a pesquisa (Figura 6) contempla três 

Etapas: (A) a caracterização teórica dos Fatores de Compartilhamento de Gestão do 

Conhecimento, utilizando-se da revisão bibliográfica e dos resultados do trabalho de 

campo; (B) o delineamento do trabalho de campo, com a caracterização do 

procedimento metodológico da pesquisa e a definição dos critérios de confiabilidade 

e validade; e (C) a realização do trabalho de campo com a aplicação de instrumento 

(questionário) para avaliar fatores e analisar sua relação por meio do AHP.  

O Trabalho de Campo (Etapa C) contempla as entrevistas abertas e a aplicação 

dos instrumentos nos sistemas produtivos pesquisados. A análise crítica dessas 

atividades permitiu uma validação preliminar dos resultados frente aos objetivos 

propostos. 

O Trabalho de Campo focou no setor de embalagens especiais de vidros 

(cosméticos), o qual é particularmente adequado aos objetivos desta pesquisa. Sua 

produtividade é fortemente dependente do conhecimento tácito dos operários, e o 

setor trabalha com poucos procedimentos estruturados em relação à indústria em 

geral, em que se destaca a Automotiva. Em operações típicas, como as de 

processamento de vidro fundido, os equipamentos chegam a ter 180 variáveis, e os 

trabalhadores tomam ações em condições adversas para reagir a não 

conformidades de processo e reparametrização de equipamentos. Em geral, no 

Brasil, sua mão de obra não possui 2.º grau, e sua formação é obtida na própria 

empresa, visto que as particularidades da produção de vidro são pouco exploradas 

nas Universidades e nos cursos profissionalizantes.  
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Figura 6 - Etapas para a realização da pesquisa 

A.1. Revisão da Literatura
B.1. Carcterização do 

Método

B.2. Construção do 

Questionário Aberto

Seleção dos entrevistados

Aplicação do questionário

Feedback aos respondentes

Validação dos resultados

 

A.2. Identificação dos 

Fatores

B.3. Construção do 

Questionário Fechado

Seleção dos entrevistados

Aplicação do questionário

Feedback aos respondentes

Validação dos resultados

A.4. Avaliação dos Fatores

 

C.2. Aplicação do Questionário 

Fechado

A.3. Análise dos Fatores de 

Compartilhamento do 

Conhecimento

A. Caracterização Teórica dos 

Fatores

B. Delineamento do Trabalho de 

Campo

C. Realização do Trabalho de 

Campo

C.1. Realização das Entrevistas 

(Questionário Semi-Estruturado)

 

 

Para atender critérios de validade e confiabilidade, utilizou-se das orientações 

de Churchil (1979 apud SETHI; KING, 1994), conforme mostra o Quadro 10: 
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Quadro 10: Orientações para confibilidade e validade 

Orientação Relação com a pesquisa 

Especificar o domínio do 
constructo e do conceito 
teórico 

A especificação está apoiada no Modelo de Gestão da 
Produção, baseado no Conhecimento (MGP-C), e na 
Estrutura Hierárquica Analítica, baseado no 
Conhecimento (EHA-C) 

Gerar uma amostra de estudo 

O 1.º ciclo de entrevistas envolveu amostras de 
profissionais do ambiente operário dos diferentes 
sistemas produtivos da indústria pesquisada nos 3 turnos. 
Esses sistemas produtivos são: Linhas da Área Quente, 
Fabricação de Máquinas, Decoração e Logística. No 2.º 
Ciclo, aplicou-se Questionário Fechado, instrumento de 
avaliação baseado no AHP, com todos os gestores da 
empresa que atuavam diretamente com operários. 

Coletar dados 

O 1.º ciclo compreendeu dados obtidos por entrevistas 
abertas (Apêndice A). No 2.º Ciclo, os resultados foram 
obtidos por meio do instrumento de avaliação baseado no 
EHA-C (Apêndice B) 
Foi realizado pré-teste para aferição do procedimento. 
Algumas subetapas foram necessárias, o que 
compreendeu: a) Mapeamento dos fatores específicos 
dos diferentes sistemas produtivos pesquisados por meio 
de entrevistas abertas, compreendendo 42 horas de 
entrevista, b) Aplicação do Instrumento para avaliação 
dos fatores nesses sistemas produtivos (Apêndice C). 

Refinar medidas e coletar 
novos dados 

O 1.º ciclo compreendeu 42 horas de entrevista para 
refinamento das medidas e coleta de dados para 
mapeamento dos fatores da empresa pesquisada.  
As rodadas da pesquisa permitiram refinar e coletar 
novos dados em cada uma das coletas, como indicado a 
seguir: 
a) Levantamento de indicadores de integração dos 
fatores por meio de análise de conteúdo dos resultados; 
b) Devolutivas das transcrições das entrevistas para os 
respectivos entrevistados de forma que eles pudessem 
rever suas respostas; 
c) Acréscimo de questões para coletar dados que 
permitisse avaliar o instrumento criado. 
No 2.º ciclo, realizou-se um pré-teste do instrumento de 
avaliação e, em seguida, foram questionados 64 gestores 
que tem atuação direta com operários. 

Avaliar confiabilidade e 
validade 

Foram tomadas algumas ações que permitissem avaliar a 
confiabilidade e a validade da pesquisa realizada, entre 
elas, discussões de planejamento e análise dos 
resultados com a Diretoria e Gerência dos sistemas 
produtivos e gestores da empresa, além das 
apresentações devolutivas para todos os profissionais 
que participaram da aplicação do instrumento em seus 
respectivos turnos. Também se realizaram pré-testes dos 
instrumentos de avaliação. 

Desenvolver normas Consolidação dos Resultados e determinação das 
Conclusões (Capítulos 7 e 8) 

Fonte: adaptado de Churchil (1979) apud Sethi e King (1994) 
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5.1 COMO FOI FEITA A REVISÃO TEÓRICA  
 

O embasamento teórico proveniente da literatura (2002 - 2014) usou a ISI 

Web of Science e as palavras-chave Knowledge Management, Assessment and 

Organization e filtros como: Management, Business, Operations Research, 

Management Science, Industrial Engineering, Economics, Engineering and 

Manufacturing Engineering Multidisciplinary. A revisão sistemática da literatura 

permitiu a seleção de dezessete trabalhos com proposições, modelos e frameworks 

relativos, principalmente, à avaliação da Gestão do Conhecimento, à transferência e 

retenção do conhecimento e a sistemas de aprendizagem. 

A revisão teórica foi realizada por pesquisa na plataforma ISI Web of Science, 

aplicando-se técnicas de bibliometria. Web of Science é uma base de dados do 

Institute for Scientific Information (ISI), a qual permite a visualização de trabalhos 

publicados em periódicos internacionais renomados. 

De início, a pesquisa foi realizada com as seguintes palavras-chave (topic): 

Knowledge Management, Assessment and Organization, no período de 2002 a 

2012. Com busca apenas por artigos, descartando-se anais de congresso, reviews e 

material editorial, obteve-se mais de 4 mil trabalhos. 

O perfil do gráfico na Figura 7a indica o crescente interesse pela Gestão do 

Conhecimento. A análise do gráfico gerado pela plataforma evidencia que houve 

aumento no número de publicações desse tema no decorrer dos últimos vinte anos 

(Figura 7a). 

 
Figura 7: Perfil das Publicações com palavras-chave Knowledge Management, Assessment 

e Organization, no período de 2002 a 2012: a) Artigos Publicados por ano e b) Citações a 

cada ano. 

a) b) 

Fonte: Web of Science 
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Esses gráficos são gerados pela própria plataforma Web of Science e revelam o 

número de trabalhos que foram publicados nessa área ano a ano. É importante 

ressaltar o fato de que o embasamento teórico foi complementado com artigos do 

período 2012-2014.  

O gráfico de Citações (Figura 7b) revela quantos artigos da plataforma foram 

utilizados como referência por outros trabalhos, o que inclui os de autocitação. O 

crescimento exponencial de citações evidencia, também, o interesse de pesquisa 

nessa área. 

Com os artigos selecionados, prosseguiu-se a pesquisa por meio de técnica de 

bibliometria, para obter um recorte específico para o setor industrial. Essa técnica de 

bibliometria é usada para identificar os trabalhos e autores mais importantes a 

respeito do tema pesquisado. Ela também é usada para estabelecer relação entre os 

trabalhos mais importantes por citação e cocitação (MUNIZ JR.; MAIA; VIOLA, 

2011). 

Portanto, a busca foi refinada com os seguintes filtros: Management; Business; 

Operations research; Management Science; Engineering industrial; Economics; 

Engineering multidisplinary e Engineering Manufacturing. Obteve-se como resultado 

117 artigos. Desse montante, leu-se o resumo de cada um e separou-se 

sistematicamente os artigos relevantes ao presente estudo.  

 

5.2 A EMPRESA OBJETO DE PESQUISA 

 

A Empresa objeto da pesquisa é uma das 5 maiores indústrias no segmento 

de embalagens de vidro no mundo. Exporta para mais de 40 países e atua no ramo 

de fabricação de frascos de vidro para o setor de cosméticos e farmacêutico. Há 

aproximadamente 2500 funcionários, sendo que, na Diretoria Industrial, há cerca de 

2200 funcionários que trabalham no processo contínuo, em 3 turnos, 24 horas por 

dia. 

Essa empresa tem uma forte parceria UNIVERSIDADE-EMPRESA com a 

UNESP, campus de Guaratinguetá, o que permitiu um avanço sistemático e 

detalhado para a realização das etapas desta pesquisa. 

A Empresa pesquisada produz embalagens de vidro, máquinas de produção 

de vidros e decoração de vidros por processos químicos. O complexo industrial da 
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Empresa possui quatro grandes sistemas de produção: Vidros, Fabricação de 

Máquinas, Decoração de Vidros e Logística. 

A operação de produção de embalagens de vidro e a relação entre as unidades 

produtivas pesquisadas são ilustradas na Figura 8. Na Área dos Fornos, é 

processada a matéria prima que, após a sua fundição, dá origem à massa vítrea.  As 

principais características das unidades produtivas são apresentadas no Quadro 11. 

 

Figura 8: Operação de Produção de Embalagens de Vidro 

 

 
Quadro 11: características das unidades Wheaton (outubro, 2014) 

Unidade Linha-Piloto 
Selecionada 

Tipo de 
Processo(*) Produtos Funcionários Área [m2] 

Vidros Área Quente e Área 
Fria 

Processo 
Contínuo 

Embalagens 
de Vidro 1382 23.600 

Fabricação 
de 

Máquinas 

Linha de Centro de 
Usinagem CNC Processo Máquinas e 

Moldes 260 5.700 

Decoração 
Linha de Pintura 
Orgânica e Silk 

Screen 

Linha de 
Montagem 

Embalagens 
de Vidro 
Pintados 

754 6.000 

Logística Depósito e 
Almoxarifado Processo 

Serviço de 
Movimentação 

e 
Armazenagem 

109 17.850 

Fonte: baseado na classificação de Slack et al. (2008) 

 

5.3 TRABALHO DE CAMPO 

 

Para maximizar as vantagens e minimizar as limitações potenciais do 

Delineamento do Trabalho de Campo (Fase B), utilizou-se de: grupo de foco (REA; 

Área de Fornos Área Quente Área Fria DECORAÇÃO 

FABRICAÇÃO 
de MÁQUINAS

LOGÍSTICA 
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PARKER, 2002), entrevistas, reuniões de consolidação e pré-teste do instrumento 

de avaliação usado no decorrer da Etapa C. 

As pessoas entrevistadas foram selecionadas como uma amostra não 

probabilística de conveniência e por julgamento (REA; PARKER, 2002). Esse 

procedimento minimiza a influência de variáveis desconexas ao processo estudado 

e ajuda a definir os limites de generalização dos achados. Foram preservadas a 

confidencialidade e o direito do entrevistado autorizar o uso do conteúdo transcrito. 

As entrevistas para mapeamento dos fatores que contribuem para 

compartilhamento do conhecimento utilizaram questionário semi-estruturado, usado 

por Muniz Jr. (2007), adaptado para os sistemas produtivos analisados (Apêndice 

A). 

Foram realizadas entrevistas (Etapa C.1) com profissionais dos sistemas 

produtivos analisados (Quadro 12), representantes dos 3 turnos. Essa etapa visou 

levantar os fatores da Organização da Produção, da Organização do Trabalho e da 

Gestão do Conhecimento relacionados com o ambiente operário da Empresa. 

Especificamente, o levantamento dos fatores seguiu as seguintes etapas: análise 

das transcrições das 42 horas de entrevistas (Apêndice B); validação de cada 

transcrição com o respectivo entrevistado, mapeamento dos fatores específicos do 

“chão de fábrica” da Empresa. 

 

Quadro 12: Perfil dos Entrevistados por Sistema Produtivo 
Sistema 

Produtivo Linha Piloto Função Entrevistados 

Sup. de Produção 2 
Líder de Linha 3 Vidros Área Quente 
Operador 3 
Líder de Turno 3 Produção de 

Máquinas 
Linha de Centros de 
Usinagem CNC Operador de CNC 3 

Líder de Turno 3 
Operador 3 Logística Depósito 
Conferente 3 
Líder de Turno 2 Pintura Orgânica 
Operador 2 
Líder de Turno 3 
Líder de Qualidade 2 
Operador 3 

Decoração de 
Frascos 

Silk Screen 

Preparador 3 
 

O tratamento das entrevistas empregou a técnica de Análise de Conteúdo. 

Stemler (2001) a define como técnica sistemática e replicável para captar e 
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transformar fragmentos do texto em poucas categorias. Bardin (2008) acrescenta 

que o significado do fragmento da resposta é mais do que uma palavra explícita. A 

técnica empregada na pesquisa baseia-se em enfoque qualitativo, que usa regras de 

codificação para análise de narrativa e observação para identificar: 

• o significado da explicação do entrevistado atribuído para cada fator 

relativo ao compartilhamento do conhecimento entre operários; 

• e a relação entre as respostas e os fatores. 

O Quadro 13 ilustra a Análise de Conteúdo realizada em amostras de 

respostas. Por exemplo, um dado operário indica os fatores Treinamento e 

Socialização (Conversa) no fragmento da resposta “Treinamento com outros 

colegas”. 

 

Quadro 13: Análise de Conteúdo 

Unidade de Significado Unidade de significado 
Condensada Código 

Frequentemente o operador 
é selecionado para aprender 
e treinar outros colegas na 
máquinas durante o dia a dia 
da produção 

Aprender e Treinar os outros 
colegas  

Treinamento 
 
Socialização 

Compartilhamento do 
conhecimento do Operador 
é essencialmente baseado 
em comunicação, mas 
algumas vezes ele é 
informal e 
consequentemente há 
perdas  

Compartilhamento do 
Conhecimento entre 
operários é essencialmente 
baseado em comunicação 

Socialização 
 
Comunicação 

O que acontece na realidade 
é que durante a mudança de 
turno ela e informal e por 
iniciativa do operador. Por 
exemplo, o trabalhador 
conta o que aconteceu no 
seu turno e quais ações 
foram tomadas. Eles 
(operadores) procuram 
entender o que ocorreu  

durante a mudança de turno 
ela (comunicação) e informal 
e por iniciativa  
 
Operador conta o que 
ocorreu em seu trabalho 

Características Pessoais 
 
Socialização 
 
Comunicação 
 
Metodologia de Solução de 
Problemas 

Fonte: Adaptado de Graneheim e Lundman (2004) 
 

A aplicação de instrumento de pesquisa (Etapa C.2) baseou-se em um 

questionário fechado, objetivando classificar os fatores de acordo com sua 

importância. Para efeito de avaliação do grau de influência, utilizou-se o Método de 

Decisão Multicritério Analytic Hierarchy Process (AHP), por ele permitir realizar 
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comparações entre fatores par a par e definir uma ordem de relevância entre eles, 

facilitando o processo de decisão do respondente sem perder a precisão das 

respostas. 

Esta pesquisa procura indicar para o gestor o comportamento das alternativas 

e critérios para priorizar suas decisões e ações na obtenção de melhor 

compartilhamento do conhecimento entre operários da empresa vidreira. Trata-se de 

um problema de decisão multicritério do tipo ordenação, ou ranking problem 

(ISHIZAKA; NEMERY, 2013). Nesse caso, deve-se normalizar as prioridades, em 

vez de idealizá-las (SAATY, 2006). Essa abordagem é diferente do problema de 

escolha, ou choice problem, que procura indicar apenas a melhor alternativa e o 

melhor critério por meio da idealização de ambos.  

Foi aplicada a técnica Incomplete Pairwise Comparisons – IPC (HARKER, 

1987) proposta para o AHP (SAATY, 2001) 

O questionário fechado foi proposto a todos os 64 gestores da Empresa, e 

foram computados 34 retornos. O perfil de respondentes foi classificado por tempo 

de experiência (Quadro 14): 

 

Quadro 14: Tempo de Experiência dos Respondentes 

 

Número de 

Respondentes 

Júnior (menos de 5 anos) 7 

Pleno (5 a 10 anos) 7 

Sênior (maior que 10 anos) 18 

 

O pré-teste do questionário fechado (AHP) foi feito com 3 pessoas da Empresa 

pesquisada das áreas de Máquinas, Recursos Humanos e Treinamento.  

Existem vários softwares fundamentados no AHP que facilitam o envio 

eletrônico do questionário, a coleta e o processamento de dados. Nesse trabalho, foi 

empregado o Expert Choice, que permite realizar as comparações dois a dois, 

inclusive utilizando o IPC. A Figura 9 ilustra que os fatores são comparados par a 

par, usando escala Likert, para consolidar uma importância hierárquica entre os 

fatores. A tela apresenta a definição de cada fator para orientar o entrevistado. 
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Figura 9: Exemplo de Tela para Avaliação de Fatores pelo AHP par a par 



65 

 

 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta a análise dos resultados obtidos por meio de 

entrevistas com operários e questionários com gestores, para análise dos fatores 

que contribuem para o compartilhamento do conhecimento entre operários da 

indústria vidreira. Além disso, indicam-se as implicações práticas dos resultados 

obtidos.  

 

6.1 MAPEAMENTO DE FATORES ALAVANCADORES DA GESTÃO DA 

PRODUÇÃO  

 

O mapeamento de Fatores Alavancadores de Gestão da Produção busca o 

melhor entendimento dos aspectos referentes aos conceitos Gestão do 

Conhecimento (GC), Organização do Trabalho (OT) e da Produção (OP), à 

caracterização do processo de avaliação e à fundamentação das questões que 

constituíram o Instrumento de Avaliação na empresa vidreira. 

Para o melhor entendimento dos aspectos referentes aos conceitos Gestão 

do Conhecimento (GC), Organização do Trabalho (OT) e da Produção (OP), e para 

a caracterização do Processo de Avaliação baseado no MGP-C, optou-se por 

levantar fatores entre os envolvidos com o próprio ambiente de trabalho operário em 

uma das linhas de produção da Empresa, especificamente os operadores e gestores 

operacionais diretamente envolvidos nessas linhas. 

O Quadro 15 mostra a relação dos fatores mapeados nas entrevistas abertas 

e os códigos empregados. A Figura 10 apresenta a frequência relativa observada 

em tais entrevistas. Todos os fatores alavancadores contemplados no Modelo de 

Gestão da Produção baseado no Conhecimento (MUNIZ JR., 2007) são 

considerados, mesmo não tendo aparecido nas respostas dos entrevistados na 

presente pesquisa. Essa decisão foi consensada com os gestores intermediários.  

As respostas relacionadas à GC, OP e OT, nas diferentes funções e nos 

diferentes turnos, mostram um perfil parecido e semelhante aos apresentados por 

Muniz Jr. (2007). Os resultados detalhados encontram-se no Apêndice B. 
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Quadro 15: Código dos fatores mapeados para GC, OP e OT  
Organização da Produção P

1 Método de Solução de Problemas P_MSP
2 Instrução de Trabalho P_IT
3 5S P_5S
4 Dispositivo a prova de erro (Poka Yoke ) P_PE
5 Troca Rápida P_TR

Organização do Trabalho T
Objetivo T_Obj

6 Objetivo de Origem Interna aos profissionais da Máquina T_Obj_Int
7 Objetivo de Origem Externa aos profissionais da Máquina T_Obj_Ext

Papel e Responsabilidade T_PR
8 Papel e Responsabilidade do Supervisor (Área Quente) T_PR_Sup
9 Papel e Responsabilidade do Líder de Turno (Área Quente) T_PR_LT

10 Papel e Responsabilidade do Operador (Área Quente) T_PR_Op
11 Papel e Responsabilidade do Ajudante (Área Quente) T_PR_Ajud
12 Papel e Responsabilidade do Líder de Linha (Área Fria) T_PR_LL
13 Papel e Responsabilidade do Escolhedor (Área Fria) T_PR_Esc

Recurso T_Rec
14 Recurso Material T_Rec_Mat
15 Recurso Temporal T_Rec_Tem

Comunicação T_Com
16 Comunicação Interna entre os profissionais da Máquina T_Com_Maq
17 Comunicação entre os profissionais da Área Quente T_Com_Q
18 Comunicação entre os profissionais da Área Fria T_Com_F
19 Comunicação entre os profissionais da Área Quente e Área Fria T_Com_Q&F
20 Comunicação com profissionais de áreas de apoio T_Com_Apoio
21 Comunicação durante o Processo de Tomada de Decisão T_Com_PTD

22 Treinamento T_Trein
Incentivo T_Inc
23 Remuneração T_Inc_Rem
24 Reconhecimento e Recompensa T_Inc_R&R

25 Característica Pessoal T_CPess
26 Relacionamento Pessoal T_RPess

Gestão do Conhecimento C
27 Socialização C_Soc
28 Externalização C_Ext
29 Internalização C_Int
30 Combinação C_Comb  

 

Figura 10: Mapeamento dos fatores alavancadores 

 

 



67 

 

O relacionamento entre a Socialização (GC1) e o Treinamento (OT4) foi 

mencionado nas entrevistas, como o treinamento de integração de um novo 

operador orientado por outro mais experiente e a interação prática entre os 

operadores no dia a dia, entre outros. 

Nas respostas que apresentam interseção entre Externalização (GC3) e 

Treinamento (OT4), são mencionadas: o uso de registros, numa linguagem 

acessível ao operador; o treinamento teórico apostilado; a motivação para 

multifuncionalidade; a integração de novos funcionários; e, também, a necessidade 

de instrução verbal (contato social) dos novos funcionários, mesmo eles tendo o 

material escrito. 

A associação entre Socialização (GC1) e Comunicação (OT3) compreende 

tanto a interação no grupo de trabalho quanto as áreas de apoio e outros grupos, a 

fim de apresentar práticas ou dificuldades. Ou seja, essa é uma forma de 

compartilhar conhecimento e “práticas úteis” entre os grupos. Entende-se por outros 

grupos, além daqueles com relação direta (cliente-fornecedor), os que fazem parte 

dos relacionamentos indiretos. 

A relação entre a Instrução de Trabalho (OP2) tanto com a Externalização 

(GC3) como com a Socialização (GC1) evidencia a oportunidade do uso da 

Instrução de Trabalho (OP2) para difundir o conhecimento. Por exemplo, um 

operador, ao preparar uma instrução de trabalho com sua própria linguagem, pode 

contribuir durante o processo de conversão dos conhecimentos tácitos para 

explícitos, aumentando a eficiência e a eficácia do treinamento de outros 

operadores. O processo de aprovação incluiria seus pares além do processo 

tradicional, envolvendo engenharia e segurança. 

O uso de um problema real como promotor do processo de conversão do 

conhecimento tácito (GC1) entre os operadores é, também, constantemente citado 

nas respostas obtidas. Porém, apesar de a maioria das empresas pesquisadas 

possuírem algum método formal para a análise e solução de problemas (OP1), os 

operadores, na maioria das vezes, não são treinados para seu uso ou 

desconhecem-no e, portanto, poucas vezes o utilizam. Esse fato é entendido como 

uma oportunidade a ser explorada na capacitação dos operadores, para a 

identificação de inovações incrementais associadas ao processo produtivo. 

Outra interpretação, que é adotada para o Modelo de Gestão de Produção 

proposto, é que o Método de Solução de Problemas (OP1) está intimamente ligado à 
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Instrução de Trabalho (OP2), e ambos devem ser contemplados numa relação 

intrínseca e explícita com o Treinamento e a Comunicação, por meio dos 

procedimentos do Sistema de Gestão de Produção. Indica-se, portanto, que OT4, 

OT3, OP2 e OP1 são fatores que se destacam no Modelo de Gestão de Produção 

proposto para a criação de um contexto favorável (Ba) à utilização do conhecimento 

operário, com vista à obtenção de resultados. 

Conclui-se, portanto, que existe uma significativa associação entre os fatores 

de GC e os fatores de OT e OP, corroborando pesquisas anteriores desenvolvidas 

no setor automotivo (MUNIZ et al., 2010). 

Analisando-se as citações por função profissional, observa-se a similaridade 

do perfil de respostas dos entrevistados, independentemente da função ou do 

sistema produtivo.  

 

6.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO FECHADO 

 

Esta seção analisa os resultados gerados pela aplicação do questionário 

fechado com gestores, cujo perfil e detalhes são apresentados no Procedimento 

Metodológico (Capítulo 5). Para a consolidação de seus julgamentos, análise das 

prioridades dos múltiplos critérios e alternativas par a par, foi utilizado a Estrutura 

Hierárquica Analítica baseada no Conhecimento, EHA-C, (MUNIZ JR. et al., 2014).  

A Figura 11 apresenta a EHA-C com seus Critérios, Alternativas e respectivos 

valores obtidos pelo julgamento dos gestores, o que permite ter um panorama dos 

resultados. Os registros de todos os respondentes encontra-se no Apêndice D. 

A Tabela 1 registra a matriz de comparação do julgamento do Respondente 1 

para os Critérios analisados. Observa-se que o Respondente 1 considerou o Critério 

"Conversa entre Operadores" como o de maior importância (52,94%). A prioridade 

dos critérios no AHP é obtida pela normalização do autovetor. Nesse caso, os 

componentes do autovalor foram estimados pela média geométrica dos 

componentes das linhas do Critério na Matriz de Comparação. 

O autovalor, λ, da Matriz de Comparação do Respondente A é igual a 3,0. 

Esse valor é resultado de 100% de índice de consistência, pois foi aplicada a técnica 

Incomplete Pairwise Comparisons (HARKER, 1987) proposta para o AHP (SAATY, 

2001). 
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Figura 11: Estrutura Hierárquica Analítica baseada no Conhecimento e valores obtidos entre 
os gestores da indústria vidreira pesquisada 
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Tabela 1 : Matriz de Comparação paritária entre os Critérios de compartilhamento do 
Conhecimento entre operários 

Respondente 1 
Conversa entre 
operadores da 

fábrica 

Registrar na 
instruçao de 

trabalho 

Estudar a 
Instruçao de 

Trabalho 
Autovetor Prioridade 

Conversa entre 
operadores da 

fábrica 
1     9      2,26 52,94% 

Registrar na 
instruçao de 

trabalho 
 1/9 1      1/7 0,25 5,88% 

Estudar a 
Instruçao de 

Trabalho 
 7     1     1,76 41,18% 

 

A Tabela 2 mostra a Matriz de Comparação do julgamento do Respondente 1 

para as Alternativas com relação ao Critério “Conversa entre Operadores”. Observe 

que a última coluna indica que a Alternativa “Instrução de Trabalho” resultou o 

melhor desempenho em relação ao Critério analisado (85,72%).  
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A Tabela 3 apresenta os Resultados agregados de todos os Respondentes 

para os três Critérios. “Conversa entre Operadores” obteve a maior prioridade 

(44,92%) para contribuir no Compartilhamento do Conhecimento entre Operadores, 

na opinião dos Respondentes. Esse resultado é coerente com a conclusão de Salis 

e Williams (2010), que indica a comunicação face a face entre empregados e suas 

redes sociais intraorganizacionais como um requisito essencial para estabelecer um 

ambiente favorável para compartilhamento do conhecimento. 

 

Tabela 2: Matriz de comparação paritária do julgamento do Respondente 1 para Alternativas 

Respondente 
1 Estrutura Comunicação Treinamento Incentivo  

Método de 
Solução 

de 
Problemas 

Instrução 
de 

Trabalho 
Autovetor Prioridade 

Local 

Estrutura 1        1/7       0,01 0,01% 

Comunicação 7     1            1/7      0,05 0,04% 
Treinamento  7         1            1/7     0,38 0,25% 

Incentivo   7         1           1/7    2,65 1,75% 
Método de 
Solução de 
Problemas 

   7        1            1/7   18,52 12,25% 

Instrução de 
Trabalho     7         1        129,64 85,72% 

 

Apesar do reconhecimento da relevância da conversa entre operadores e de 

sua informalidade, os gestores reconhecem que isso não é tratado de forma 

sistêmica e nem incentivado como uma prática estruturada para compartilhamento 

do conhecimento. 

 

Tabela 3: Prioridade dos Critérios 

Critérios Prioridade 
Agregada 

Conversa entre operadores  44,92% 
Registro na Instrução de Trabalho 24,27% 
Estudo da Instrução de Trabalho 30,81% 

 
 

As Tabelas 4, 5 e 6 apresentam as Prioridades Locais para cada Alternativa, 

obtidas pela normalização dos resultados. Nota-se que as prioridades somam 100%. 
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Tabela 4: Prioridades Locais para o Critério “Conversa entre Operadores” 
Alternativa Desempenho 

Estrutura 15,26% 

Comunicação 7,68% 

Treinamento 15,96% 

Incentivo 19,59% 
Método de Solução 
de Problema (MSP) 9,21% 

Instrução de Trabalho 32,30% 

 

Os julgamentos dos gestores para o critério “Conversa entre Operadores” 

(32,30%) indicam uma preferência pela alternativa “Instrução de Trabalho”. Essa 

preferência está relacionada como a expectativa dos gestores por uma linguagem 

comum sobre a forma de fazer, um ponto de partida para um diálogo técnico e 

solução de problemas, um registro para resgatar informações quando necessário. 

O treinamento foi indicado como o momento mais eficaz para uma conversa 

estruturada de compartilhamento de conhecimento, entre os poucos casos 

discutidos. O ambiente de treinamento baseado em práticas (hands on), típico desse 

tipo de indústria, favorece essa alternativa. Observa-se que o aprendizado baseado 

na solução de problemas poderia ser aproveitado como uma alternativa interessante 

para contribuir no compartilhamento do conhecimento. 

 
Tabela 5: Prioridades Locais para o Critério “Registro na Instrução de Trabalho” 

Alternativa Desempenho 
Estrutura (*) 0% 

Comunicação 33,55% 
Treinamento (*) 0% 

Incentivo 15,97% 
M.S.P. 11,85% 

Instrução de 
Trabalho 38,63% 

 (*) Observa-se que, conforme indica a EHA-C para o Critério Registro na Instrução de 
Trabalho, as alternativas Estrutura e Treinamento não foram julgadas. 
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A discussão dos resultados da Tabela 5 evidenciou a expectativa depositada 

no uso da Instrução de Trabalho para facilitar o treinamento, uniformizar a linguagem 

técnica, contribuir na comunicação e analisar problemas.  

Entre as dificuldades apontadas para a maior participação dos operários na 

elaboração das Instruções de Trabalho está a falta de habilidade escrita e tempo 

para seu engajamento. Por um lado, os gestores concordam sobre a importância do 

envolvimento dos operadores na elaboração das instruções de trabalho; por outro, 

reconhecem o distanciamento entre a linguagem técnica e a operacional das 

instruções de trabalho e, mesmo assim, não agendam ações para aumentar a 

efetividade desse engajamento. O setor automotivo teve o mesmo pensamento no 

passado, porém, ainda hoje, as instruções são roteiros de fabricação que muitas 

vezes se prestam a atender a requisitos de normas. As Instruções são tratadas para 

se tornarem instrumentos de compartilhamento do conhecimento mais efetivos. 

Empresas japonesas têm utilizado a abordagem de incremento de auxílios visuais, 

fotos e ilustrações num formato de história em quadrinhos, o que tem dado uma 

leveza a esse registro e promovido maior engajamento dos operários. 

 
Tabela 6: Prioridades Locais para o Critério “Estudo da Instrução de Trabalho” 
 

Alternativa Prioridade 
Estrutura 27,15% 

Comunicação 18,53% 
Treinamento 23,10% 
Incentivo (**) 0,00% 

M.S.P. 11,74% 
Instrução de 

Trabalho 19,48% 

(**) Observa-se quem conforme indica a EHA-C para o Critério Estudo da Instrução de 
Trabalho, a alternativa Incentivo não foi julgada. 
 

Os gestores atribuem ao Treinamento e Estrutura (recursos humanos, 

máquina, recursos financeiros) uma maior importância para o estudo da Instrução de 

Trabalho. A sessão de discussão evidenciou a importância do treinamento in locu e 

o papel de recursos físicos, como máquinas específicas para treinamento. Vários 

gestores indicaram a necessidade de atenção ao tempo necessário e instalações 

adequadas para o compartilhamento do conhecimento entre operários; observa-se, 

portanto, o potencial de sinergia entre treinamento e método de solução de 

problemas. 
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Nesse contexto, foi indicado como prática de sucesso o desenvolvimento de 

treinamentos baseados em problemas, uma adaptação de kaizens. Nesse evento, é 

reunido um grupo no intuito de discutir e preparar material referente à solução de 

problemas e, por meio de diálogo livre e informal entre indivíduos, permite-se um 

compartilhamento de conhecimento. O Gerente da Área de Treinamento indicou que 

a presença de pessoas não aceitas pelo grupo inibiu algumas sessões; o exemplo 

dado foi o de participação de um engenheiro que ficava pouco no ambiente fabril. 

A seguir apresentam-se os valores ponderados pelos pesos dos Critério e 

Alternativa (Quadro 16), obtidos entre os respondentes. Observa-se que Instrução 

de Trabalho (29,89%) foi considerado a Alternativa mais importante seguida de 

Comunicação (17,30%) e Estrutura (15,22%), respectivamente. Registra-se que as 

alternativas “Estrutura” e “Treinamento” não foram avaliadas para o critério 

“Externalização” nem Incentivo para o Critério “Internalização”, orientado pela lógica 

da EHA-C. 

 

Quadro 16: Prioridade Global das Alternativas para melhor compartilhamento do 
conhecimento  

Alternativa Prioridade 
Estrutura 15,22% 

Comunicação 17,30% 

Treinamento 14,29% 

Incentivo 12,68% 

M.S.P. 10,63% 
Instrução de 

Trabalho 29,89% 

 

As Figuras 12, 13 e 14 apresentam análise de sensibilidade para os três 

critérios. A Figura 12 indica que a Alternativa Instrução de Trabalho (IT) prevalece 

significativamente sobre as demais. A IT é julgada pelos gestores como a base no 

diálogo técnico, com termos específicos da indústria vidreira.  

Tendo como base o valor de prioridade de 44,92% para o Critério “Conversa 

entre Operadores”, a “Comunicação" tem a segunda prioridade. Para valores de 

prioridade acima de 60% (0,6), ela seria ultrapassada por Incentivo. 
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Figura 12: Critério “Conversa entre Operadores” e Sensibilidade das Alternativas 
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A Figura 13 indica destaque para “Instrução de Trabalho” (IT) até próximo de 

75%, quando a alternativa secundária, “Estrutura”, assume a maior prioridade. É 

muito pouco provável isso ocorrer, na realidade, para que a prioridade IT perca a 

primeira posição, pois implicaria numa alteração de prioridade do critério na ordem 

de 50 pontos percentuais. 
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Figura 13: Critério “Estudo da Instrução de Trabalho” e Sensibilidade das Alternativas 
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A Figura 14 também mantém “Instrução de Trabalho” (IT) em destaque sobre 

as demais. “Comunicação” permanece em 2.ª posição de prioridade. Tendo como 

referência o valor de 30,81%, observa-se que, com uma variação de cerca de 5 

pontos percentuais para menos, gerará uma alteração nas prioridades globais das 

alternativas secundárias. Desse modo, a “Comunicação” seria ultrapassada por 

“Estrutura” e “Treinamento”, caindo para a 4.ª prioridade. 
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Figura 14: Critério Registro na Instrução de Trabalho e Sensibilidade das Alternativas 
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Os dados tabulados dos julgamentos pelo tempo de experiência dos gestores 

encontra-se na Figura 15. 

Observa-se que, entre os gestores com menos de 5 anos de experiência no 

setor vidreiro, os valores obtidos entre os critérios são próximos, com preferência 

pelo critério “Conversa” (38,11%). Os gestores considerados plenos destacam a 

importância do critério “Conversa” (59,97%) em relação aos demais. Entre os 

gestores mais experientes, com cargos mais altos, é dada menor importância ao 

“Registro na Instrução de Trabalho”, porém os mesmos respondentes atribuem à IT 

o papel mais importante entre as alternativas. 
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Figura 15: Panaroma dos julgamentos por tempo de experiência do gestor 
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Estudar a instruçao de 

trabalho
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0,00% 100,00%
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O melhor entendimento dos fatores e de sua importância relativa contribui 

para: a tomada de decisão do gestor nas práticas relativas ao ambiente operário; 

maior compartilhamento de conhecimento entre operadores; a possibilidade de 

criação de um contexto favorável para os operadores e para a organização; 

valorização dos operadores do “chão de fábrica”; o incremento de benefícios na 

organização; e a possibilidade de implantação de inovações incrementais. 

A análise dos resultados obtidos, junto com os operários e gestores, orientou 

discussões e implementação de ações (por exemplo, novas reuniões para permitir 

melhor comunicação entre turnos), a busca para alinhamento entre o setor industrial 

e de RH e o planejamento de ações relativas aos fatores selecionados como 

prioritários para os sistemas produtivos pesquisados. 

 

6.3 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

 

A pesquisa realizada pode ampliar a visão do gestor de produção sobre a 

realidade na qual ele atua e orientar ações para a melhoria dos processos 

existentes. Tradicionalmente, o gestor observa os aspectos relacionados à 

Organização da Produção e à Organização do Trabalho, visão que foi ampliada com 

a integração da Gestão do Conhecimento. 

Os resultados da pesquisa contribuem para: a tomada de decisão do gestor 

nas práticas relativas ao ambiente operário; maior compartilhamento de 

conhecimento entre operadores; a possibilidade de criação de um contexto favorável 
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para os operadores e para a organização; valorização dos operadores do “chão de 

fábrica”; o incremento de benefícios na organização; e a possibilidade de 

implantação de inovações incrementais. 

Os resultados da Pesquisa contribuíram no processo de tomada de decisão e 

ampliaram o entendimento sobre os sistemas produtivos pesquisados por meio: 1) 

da abordagem conceitual sobre o conhecimento organizacional; 2) do 

relacionamento entre conhecimento operacional e inovação incremental; 3) da 

conexão dos grupos do “chão de fábrica” (microcomunidades) para 

compartilhamento de experiências; e 4) do desenvolvimento de projetos de 

cooperação dentro da empresa. Pode-se ainda ampliar a visão do gestor de 

produção sobre a realidade na qual ele atua e orientar ações para a melhoria dos 

processos existentes. Tradicionalmente, o gestor observa os aspectos relacionados 

à Organização da Produção e à Organização do Trabalho, visão que foi ampliada 

com a integração da Gestão do Conhecimento. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Na busca de competitividade, os gestores têm-se preocupado com a 

Organização da Produção, do Trabalho e do Conhecimento, e pesquisadores têm 

indicado oportunidades de pesquisa nos estudos voltados à integração desses três 

temas. 

Desde a fragmentação da tarefa, popularizada pela perspectiva taylorista da 

Gestão de Produção, o conhecimento tácito é um dos poucos elementos que 

mantêm a identidade do indivíduo e seu trabalho. A atenção a esse tipo de 

conhecimento tem aumentado com as práticas atuais de manufatura enxuta e os 

grupos de trabalho, em especial no que se refere ao conhecimento operário.  

O conhecimento operário foi a primeira grande barreira enfrentada pela 

“organização científica do trabalho” e constitui-se, ainda, na principal forma da 

resistência passiva. A presente pesquisa não considera a apropriação desse 

conhecimento pela gerência como um fato trivial, automático e desinteressado, 

como se a produção fosse guiada apenas por convergências e cooperações, 

excluindo os conflitos, explícitos e implícitos, mas, sim, como uma investigação 

científica para indicar uma forma sistemática para promover alinhamento entre 

gestor e operários e a criação de um ambiente favorável ao compartilhamento de 

conhecimento. 

Observou-se entre os gestores uma conscientização sobre a importância da 

gestão do conhecimento no ambiente operário. Devinatz (2007) indica que o 

trabalhador desenvolve estratégias de resistência ao compartilhamento do seu 

conhecimento para tornar a experiência do trabalho tolerável e, na maioria dos 

casos, essas estratégias são utilizadas para construir um espaço de autonomia no 

seu dia a dia de trabalho (resistência “pura e simples”), e não para forçar a gerência 

a abandonar práticas de controle no ambiente operário (resistência política ou 

“consciência de classe”). Também se identificou entre os gestores uma reflexão 

sobre a importância da gestão do conhecimento no ambiente operário. A análise dos 

resultados obtidos, junto com os operários, orientou os gestores a implementar 

ações (por exemplo, novas reuniões para permitir melhor comunicação entre turnos) 

e o alinhamento entre o setor industrial e o de RH para planejamento de ações 

relativas aos fatores analisados.  
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A Estrutura Hierárquica Analítica baseada no Conhecimento (EHA-C) foi 

utilizada para fundamentar a avaliação dos fatores que contribuem no 

compartilhamento do conhecimento entre operários e, com isso, ampliar o 

entendimento de gestores sobre a relação do tema conhecimento com: 1) a 

organização do trabalho e da produção; 2) o sistema produtivo; 3) o 

desenvolvimento de atividades e projetos para promoção de alinhamento entre as 

percepções dos gestores e operários; 4) a organização para troca de experiências 

entre os operadores do “chão de fábrica”; e, principalmente, 5) o compartilhamento 

do conhecimento entre os operadores. 

A pesquisa evidencia que há uma relação entre os critérios que podem 

facilitar a criação de iniciativas e a melhor utilização das alternativas que permitem 

melhor compartilhamento do conhecimento entre operários. A alternativa Instrução 

de Trabalho, por exemplo, pode ser melhor explorada na Explicitação (registro), 

Internalização (estudo) e Socialização (conversa). 

Evidenciou-se a relevância da alternativa Instrução de Trabalho e sua 

importância para a comunicação e a socialização, como sugerido na literatura 

analisada (WASONGA; MURPHY, 2006, p. 155). A identificação de ações que 

integrem esses dois fatores para a realidade do ambiente operário indica uma 

relação intrínseca com a manufatura enxuta e grupos semiautônomos, e, 

atualmente, discutida superficialmente na literatura analisada. Os resultados obtidos 

pelas entrevistas com questionários aberto e fechado evidenciam uma grande 

incidência de citações relacionadas à “comunicação”, bem como a sua importância 

para os envolvidos no ambiente operário. 

 

7.1 CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

A análise dos fatores que contribuem para melhor compartilhamento do 

conhecimento operário foi fundamentada no Modelo de Gestão da Produção 

baseado no Conhecimento (MGP-C) e na Estrutura Hierárquica Analítica baseada 

no Conhecimento (EHA-C). A análise dos resultados, no Capítulo 6, evidencia a 

consecução do objetivo principal da pesquisa, que é a análise de fatores de 

compartilhamento de conhecimento operário na indústria vidreira. Os objetivos 

específicos também foram alcançados, na medida em que:  
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• foram identificados fatores relativos à Organização do Trabalho, à 

Organização da Produção e à Gestão do Conhecimento que influenciam o 

compartilhamento do conhecimento entre os operários. Esses fatores 

foram identificados na literatura (Capítulo 2) e obtidos por entrevistas 

(Seção 6.1); 

• a relevância dos fatores é evidenciada nos resultados dos julgamentos 

dos gestores apresentados na Seção 6.2 e a discussão destes. 

 
O resultado da pesquisa contribui para alargar os marcos conceituais 

verificados na pesquisa bibliográfica e dá continuidade aos estudos desenvolvidos 

pelo docente (MUNIZ JR., 2007; MUNIZ JR. et al., 2009a, MUNIZ JR. et al., 2010b, 

MUNIZ JR. et al., 2010c), a partir da integração de fatores alavancadores da Gestão 

do Conhecimento com os da Organização do Trabalho e os da Produção para 

sistemas produtivos, em especial, aspectos relacionados ao conhecimento operário. 

 
 7.2 TRABALHOS FUTUROS 

 
No decorrer da pesquisa, por meio da análise de seus resultados, de novos 

artigos publicados e de diálogo com pares acadêmicos, identificou-se outras novas 

oportunidades de pesquisa como, por exemplo, analisar: 

• o desenvolvimento de Método e critérios para possibilitar o planejamento 

de ações fundamentadas e integradas: Organização da Produção (OP), 

do Trabalho (OT) e do Conhecimento (OC); 

• a relação entre os temas Conhecimento, Sabedoria e Experiência. Esse 

assunto é tratado na literatura recente (ROMLEY; SLACK, 2009; 

FAUCHER, et al., 2008), e os aspectos empíricos levantados permitem 

ampliar a abrangência da discussão existente para sistemas produtivos; 

• a construção de iniciativas e ações integradas (OT, OP e GC), visando à 

criação de um ambiente favorável à obtenção de resultados, tanto para a 

organização como para os profissionais, de forma eficiente e eficaz;  

• a relação entre as formas de incentivo e reconhecimento relacionadas à 

Gestão do Conhecimento; 

• a aplicação de novas formas de ensino para a capacitação dos operários; 

• e a aplicação da pesquisa para outros segmentos industriais. Atualmente, 

essa oportunidade está em andamento no setor automotivo.
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ABSTRACT 

This paper aims to propose an Analytic Hierarchy Structure (K-AHS) model that 
structure and assesses factors of knowledge sharing among blue-collar workers. The 
model is based on theoretical background. A literature exploratory review (2002 - 
2012) was conducted in ISI Web of Science by using keywords of Knowledge 
Management, Assessment and Organization and filters, such as Management, 
Business, Operations Research, Management Science, Industrial Engineering, 
Economics, Engineering and Manufacturing Engineering Multidisciplinary.  
 
 
1. INTRODUCTION 

This paper presents a Analytic Hierarchy Structure based on Knowledge (K-AHS) 
to assesses factors of knowledge sharing among blue-collar workers. K-AHS has a 
theoretical background based on Nonaka (1994) and Muniz Jr., Batista Jr. and 
Loureiro (2010).  
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K-AHS integrates knowledge, production and work organization to promote a 
favourable context for knowledge sharing and performance improvement in the shop 
floor. The structure is based on the relationship of Conversion Factors of Knowledge 
(Nonaka, 1994) and factors indicated in the literature that influence knowledge 
sharing. 

 
Important research questions in this scenario are: What are the factors for a 

production system that align People, Process and Knowledge? What is relationship 
among these factors? 

 
A literature exploratory review (2002 - 2012) was conducted in ISI Web of 

Science by using keywords as Knowledge Management, Assessment and 
Organization and filters, such as Management, Business, Operations Research, 
Management Science, Industrial Engineering, Economics, Engineering and 
Manufacturing Engineering Multidisciplinary.  

 
There is a consensus on the role of knowledge as an organisation’s competitive 

advantage. However, the issue is somehow under-explored in management practice 
(Nonaka; von Krogh; Voelpel, 2006; Nonaka and Peltokorpi, 2006). Knowledge 
Management (KM) is gaining more attention in organizational sciences (Serenko and 
Bontis, 2004; Paiva, Roth and Fensterseifer, 2007). KM supports continuous 
improvement and incremental innovation in the shop floor operations.  

 
There are several situations that illustrate knowledge sharing among workers, 

however it is noted that this can be benefited with the Knowledge Management. 
Knowledge sharing among blue collar workers is observed in several examples in 
daily shop floor context as follows: 

 
• communication informal process to share practices among blue collar workers.  
• training fresher operator by an experienced one and practical interactions 

among operators during the day-by-day activities.  
• operators discussing problem and solutions during kaizen events. 
 
Knowledge management (KM) is the set of systematic, formal and deliberate 

actions to capture, preserve, share and reuse tacit and explicit knowledge created 
and used by people during productive processes and routines, thus generating 
measurable results for the organization and for the individuals (Muniz Jr., Trzesniak 
and Batista Jr., 2009).  

 
The model allows assess importance and relationship among the factors using 

Analytic Hierarchy Process – AHP (Saaty, 2008). Ongoing research conducted by 
the authors in the automotive industry suggests this statement. 
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The structure and assesses method proposed contribute to indicate factors 
relationship relevant for knowledge sharing among workers and guide managers to 
encourage knowledge conversion processes within groups in the organization or 
within the entire organization. Nonaka et al. (2006) indicate managers pragmatic 
guidelines as research opportunitie to be explored. 

 
Section 2 presents Theoretical Background and Section 3 introduces the K-AHS.  

 
 
 
2.THEORETICAL BACKGROUND 

The current context scenario presents challenges to blue-collar workers by 
stimulating them to act together and share knowledge to create innovations and 
improvements in productive processes. The challenges are directly related to People, 
Processes and Knowledge. 

 
Hsiao, Chen and Chang (2011) indicate that social interaction and 

communication influence organizational performance. Furthermore, social interaction 
is complementary and synergistic effects on the ability of knowledge management to 
organizational performance. 

 
Wong (2005) shows that there is a relationship among knowledge management 

implementation factor and organizational performance. Ripamonti and Scaratti (2012) 
indicate the importance of local knowledge and its assessment as a way to develop 
and improve human resources in organizations. 
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The literature review indicates two categories of Work (W) and Production (P) 
Factors, which are summarized in Table 1. The elements underlying each dimension 
(W, P and K) are shown in the Table 2. 

Table 1: Factors and Description 
FACTOR DESCRIPTION 

PROBLEM SOLVING 
METHOD 

(PSM) 

Prescriptive method, structured and systematic approach to 
development an improvement process in order to analyze and solve 
undesirable results and/or improve results. 

STANDARD 
OPERATION 

PROCEDURE (SOP) 

Instruction to guide operator in a production process, based on 
uptime, sequence of work in which an operator performs its tasks, 
including takt time. 

STRUCTURE (STR) 

Rules and responsibilities workers, material resources and time 
necessary for the activities of the working group including 
improvements. Comprises the specification of the roles and 
responsibilities assigned to people engaged in the group (members, 
coordinator (leader) and supervision), and also specifying the 
availability of resources and time 

COMMUNICATION 
(COM) 

Process by which data, information, suggestions and opinions are 
transmitted from person to person, person to group or from group to 
group, making possible the social interaction needed to Knowledge 
Management 

TRAINNING (TRN) 

Educational process to People learn new information, re-learn and 
reinforce existing knowledge and skills, and improve their 
effectiveness at work 

INCENTIVE (INC) 
Stimulus for certain action to happen, for example, operators 
suggestions for improving a job. The process of encouraging 
includes two aspects: the compensation payment and recognition. 

 
These factors have relation with Knowledge Conversion Process Nonaka’s 

(1994).  Nonaka’s process may be understood by their action verbs: Socialization 
(SOC) - Dialogue, Externalization (EXT) - Write, Internalization (INT) - Study and 
Combination (CBN)- Summarize. 
 
Table (2): Elements underlying each dimension and reference to literatures 

 
K - Dimension W – Dimension P - 

Dimension 
Code 

References 
SOC EXT INT CBN STR COM TRN INC PSM SOP 

Peltokorpi; Nonaka; 
Kodama 2007           
Bisalyaputra 2004           
Nonaka, von Krogh, 
Voelpel 2006           
Easterby-Smith; 1997           
Spender, Scherer 2007           
Woorlen; Doolen 2006           
Kulkarni; Ravindran; 
Freeze 2007           
Wong, 2012           
Mahmoud, 2008           
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Muniz Jr., Batista Jr. and Loureiro (2010) applied a knowledge-based integrated 

production management model (K-PMM) to four automotive plants to verify 
empirically the integration of knowledge (K), production (P) and work (W) factors. 
Shop-floor personnel interviews and content analysis (Graneheim and Lundman, 
2004) were conducted to confirm the factors integration. Table 3 presents the 
number of citations of K-factors in answers containing, coincidently, also any other (P 
or W) factor in that same answer. Table 2 shows how individual K-factors are related 
to P- and W-factors and how individual P- and W-factors can be integrated with all K-
factors. For example, in the 137 answers where the W-factor TRN was cited, the K-
factors: SOC was cited 73 times; EXT, 5; INT, 68; CBN, 1. All K-factors were, then, 
cited 147 times in those 137 answers where TRN was found. One answer may have 
a K-factor cited more than once.  
 
Table 3: Number of citations of K-factors in answers containing other (P or W) factor 

(adapted from Muniz Jr.; Batista Jr.; Loureiro, 2010) 
  W - Dimension P - Dimension 

 STR 
x 
K. 

COM 
x 
K. 

TRN 
x 
K. 

INC 
x 
K. 

PSM 
x 
K. 

SOP 
x 
K. 

SOC 18 64 73 18 28 31 
EXT 6 23 5 11 17 18 
INT 17 18 68 6 10 40 K

 -
 

CBN 0 4 1 0 0 4 
TOTAL 41 109 147 35 55 93 
        TOTAL 60 162 137 68 58 94 
 STR COM TRN INC MSP SOP 
 W - Dimension P - Dimension 

 
The complexity of implementing all factors at the same time must be a concern. 

Table 3 indicates stronger relationship among knowledge factor and P or W factor 
(highlighted numbers). Table 3 suggests that the implementation of some factors 
may be advantageous. For example, the training (TRN) operators in Problems 
Solving Method (PSM), supported by real cases of day-to-day operation, are being 
deployed in Standard Operating Procedure (SOP) to prevent undesirable outcome 
relapse. It is an convenient opportunity for promoting Socialization (SOC) of 
knowledge workers involved and Internalization (INT) of this learning process for 
them.  

 
The low number of citations of the K-factor, CBN, is due to the difficulty of this 

knowledge conversion process for blue-collar workers. Such a process assumes a 
close relationship of the people involved, written records (standard operating 
procedure) and the environment where those people work. The process occurs 
through the combination of explicit sources of knowledge resulting in a “new written 
record”. The immediate example is the operators’ familiarity with the many sources of 
explicit knowledge and their contribution for reducing written records through the 
combination or elimination of redundancies. Most of the answers where CBN was 
cited came from indirect technical personnel without operator connections. 

 
The strongest relationship among some factors (highlighted numbers) supports 

the Analytic Hierarchy Structure (Figure 1). Based on Table 2, a conceptual model of 
K-AHS was proposed to assess factors that support knowledge sharing among blue-
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collar workers. However, the combination (GC4) was not used in the K-AHS (Figure 
1) since its presence was not evident among the workers on the shop floor. 
 
 
3. ANALYTIC HIERARCHY STRUCTURE  

 
Analytic Hierarchy Structure based on Knowledge (K-AHS) is aligned with Lean 

Thinking and support Assessment Tool building based on AHP (Saaty, 2008). It may 
guides managers to improve the operation activities through knowledge 
management. 

 
K-AHS allows assessment of importance and relationship among the factors. 

Ongoing research conducted by the authors in the automotive industry suggests this 
statement.  

 
The AHP modelling of K-AHS, based on paper Salgado, Salomon and Mello 

(2012), consists of three steps (K-AHS elements): 
 

(1) Identification of decision, criteria and alternatives. 
(2) Designation of weights for the criteria and priorities for the alternatives. 
(3) Synthesis of the results. 
 
The K-AHS identification elements are (Figure 1): 
 

a) Objective: Knowledge Sharing Factors 
b) Criteria: Socialization, Externalization and Internalization  
c) Alternatives: Incentive, Communication, Training, Standard Operating 

Procedure, Problem Solving Method, Structure. 
 

The AHP is a systematic method of synthesising priorities, structurally presented 
with hierarchy (Saaty 2010). Figure 1 presents a hierarchical structure composed of 
three levels: objective, criteria and alternatives. In practice, an AHP application may 
require more levels, for instance, with the inclusion of subcriteria. 
 

This grouping facilitates the AHP application, since a “fundamental aspect of the 
AHP is making paired comparisons of homogeneous activities” (Saaty 2010). The 
AHP can be applied to prioritise macro-activities, and then, to prioritise activities 
inside the macro-activities. 

In an AHP application, weights for the criteria and priorities for the alternatives 
are obtained with judgments provided by experts. 
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0 
Figure 2: The Support of Analytic Hierarchy Structure for Knowledge Sharing among 
blue collar workers 
 

Further research has being developed by the authors in order to reach the step 2 
and 3 and It allows assess importance and relationship among the factors applying 
production managers perspective. This research will be present in Future Work. 
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APÊNDICE A – QUESTÕES E BASE DE DADOS DAS ENTREVISTAS 
1 O que é  importante para a realização do trabalho dos operadores  na produção? 
2 O que ajuda os operadores a trabalharem em grupo para melhorar o resultado da produção? 

OT 

3 O que é considerado importante para a produção produzir bem? 
4 O que é considerado importante para a melhoria da produção? 

OP 

5 O que ajuda o trabalho dos operadores na produção? 
6 Como colocar isto na prática? 
7 Que habilidades e conhecimentos são importantes para envolvimento e contribuição dos operadores na produção? 
8 O que motiva o operador a se envolver na melhoria contínua da produção? 
9 O que acontece aqui na Empresa  que contribui para promover a integração entre operadores e a produção? 
10 Que dificuldades existem para integração entre operadores e produção? 

OT e OP 

11 A Empresa é beneficiada com aplicação de conhecimento dos operadores? Como? Dá resultados? 
12 Na sua opinião, o conhecimento dos operadores da produção é importante? 
13 Por que o conhecimento operário é importante para a produção? 
14 Em que situações os operadores geram novos conhecimentos na produção? (novas idéias, novas formas de trabalhar) 
15 Em que situações os operadores aprendem novos conhecimentos? 
16 Como os operadores são treinados? 
17 Como os operadores passam seus conhecimentos e habilidades uns para os outros? (Socialização) 
18 Como o conhecimento prático dos operadores é captado formalmente e registrado? (Externalização) 
19 Procedimentos e Instrução de Trabalho são exemplos de conhecimento registrado.  
20 Como é promovido o aprendizado do conhecimento registrado? (Internalização) 
21 Você sabe de um caso em que 2 ou mais destes registros foram transformados num só? (Combinação) 

GC 
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APÊNDICE B: Transcrição das Entrevistas por Sistema Produtivo 
 

As entrevistas estão abaixo transcritas da seguinte forma: primeiro o número 
de forma a ordená-las, depois um código indicando se a pergunta pertence à 
organização do trabalho (T), a organização da produção (P), as duas 
organizações (Trabalho e Produção – TP) ou a gestão do conhecimento, 
acompanhadas de um numero para saber em que ordem as perguntas foram 
feitas, finalmente, a pergunta acompanhada da resposta.  
Ao final de cada resposta há os fatores que apareceram em cada uma das 
respostas em código, de acordo com a figura abaixo. 
Produção de Máquinas 
P_MSP Método de Solução de Problemas
P_IT Intrução de Trabalho
P_5S 5S
P_PE Dispositivo a Prova de Erro (Poka Yoke)
P_TR Troca Rápida

Objetivo
T_Obj_int Objetivo de Origem Interna aos Profissionais da Máquina
T_Obj_ext Objetivo de Origem Externa aos Profissionais da Máquina
Papel e Responsabilidade
T_P&R_Sup Papel e Responsabilidade do Supervisor
T_P&R_LT Papel e Responsabilidade do Líder de Turno
T_P&R_Op Papel e Responsabilidade do Operador
T_P&R_Ajud Papel e Responsabilidade do Ajudante
Recurso
T_Rec_Mat Recurso Material
T_Rec_Tempo Recurso Temporal
Comunicação
T_Com_Celula Comunicação Interna entre os profissionais da Máquina/Célula
T_Com_dif_Celulas Comunicação Interna entre os profissionais de diferentes Máquinas/Células
T_Com_dif_Setores Comunicação Interna entre os profissionais de diferentes setores
T_Com_Apoio Comunicação com Profissionais de Áreas de Apoio
T_Com_PTD Comunicação durante o Processo de Tomada de Decisão
T_Trein Treinamento
T_Inc_Rem Incentivo
T_Inc_Reconh&Recomp Reconhecimento e Recompensa
T_Carac_Pess Caracteristica Pessoal
T_Relac_Pess Relacionamento Pessoal

C_Soc Socialização
C_Ext Externalização
C_Int Internalização
C_Comb Combinação

Organização da Produção

Organização do Trabalho

Organização do Conhecimento

 
Figura1B: Fatores mapeados no sistema produtivo de Produção de Máquinas 
 
1. obs:  1 
2. Turno 2° 
3. Cargo Operador 
4. T-1 O QUE É IMPORTANTE PARA A REALIZAÇAO DO TRABALHO DOS 
OPERADORES NA PRODUÇÃO? Pra mim é importante que a gente tenha 
um suporte técnico, suporte relacionado a ferramental que é a área que a 
gente trabalha, suporte relacionado à matéria-prima, que seja de uma forma 
que a gente possa desenvolver um trabalho mais rápido e uma 
instrumentação de dimensional de qualidade pra que a gente possa manter o 
produto dentro do especificado real, pra ter um controle dos equipamentos 
que você manuseia no dia a dia, você controla uma peça, que exista por trás 
um suporte da área de qualidade pra que esses instrumentos sempre estejam 
na condição adequada pra você fornece uma qualidade perfeita dentro do pré-
estabelecido pelo seu processo. Meu suporte técnico. Analisa assim: é tudo 
que é voltado a minha necessidade como operador. Eu necessito do suporte 
técnico de área de ferramentas... outras áreas como área de 
desenvolvimento, de engenharia do desenho, às vezes a gente tem duvida 
num desenho, que fosse mais transparente. Quanto mais transparente e mais 
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abrangente pra nós, mais o produto se torna mais rápido pra você produzir. 
Porque você interpreta de uma maneira mais indicada. Uma coisa é o 
engenheiro, por exemplo, fazer um desenho e outra é ele vim e confrontar 
quem vai produzir pra ver se essa interpretação sua é viável com a dele. Isso 
facilita pra nós. 
P_IT ; P_PE ; P_TR ; T_Rec_Mat ; T_Com_Apoio ; C_Soc 
5. T-2 O QUE AJUDA OS OPERADORES A TRABALHAREM EM GRUPO 
PARA MELHORAR O RESULTADO DA PRODUÇÃO? Bom eu vejo assim: eu 
já trabalhei em outras empresas que funcionava... pra trabalha em grupo você 
tem que começar com uma coordenação que ela exige isso. Tem q eu vir da 
área de liderança. A liderança tem que implementar isso no seu posto de 
trabalho e fazer com que as pessoas venham se unir, e demonstrar pra eles 
que o resultado é o grupo, não é individual. Não é A,B ou C que vai aparecer 
ou desenvolver mais que um ou que o outro, a oportunidade é igual pra todos. 
Então os outros têm que ter a concepção que tem que se unir pra chegar no 
resultado final que é o produto fornecido para o outro cliente. No casso, nosso 
cliente interno. 
T_Obj_ext ; T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_Carac_Pess ; T_Relac_Pess 
6. P-3 O QUE É CONSIDERADO IMPORTANTE PARA A PRODUÇÃO 
PRODUZIR BEM? Pra produzir bem você tem que ter um bom suporte, da 
área de que fornece diretamente a produto pra você, que nem a... não Just in 
Time... cliente que se oferece direto pelo produto. Tem uma palavra técnica e 
eu não to lembrado qual que é. Tem o fornecedor, e tem os caminhões 
fazendo entrega rápida de produto... tem Just in Time e na empresa que 
armazena os caminhões... a logística! A logística envolve isso também né.  A 
logística porque... quando esse produto seu vai entra pra você tem que ter 
suporte da logística pra que você não tenha que sai do seu maquinário, 
procurar lá no almoxarife, onde ta a peça, pra depois você entra em produção, 
com isso você vai perde muito tempo. Dentro da pergunta que eu to 
entendendo né... o que pode se feito pra pra produzir bem. 
T_Rec_Mat ; T_Com_dif_Setores ; T_Com_Apoio 
7. P-4 O QUE É CONSIDERADO IMPORTANTE PARA A MELHORIA DA 
PRODUÇÃO? Bom eu vejo assim: pra melhoria de produção existe pessoas 
com QI... é vai... um estudo um pouco mais elevado que você na área 
operacional, pessoas que tem uma visão mais ampla. Essas pessoas 
deveriam vir ao posto de trabalho e dar um suporte que pode ser melhorado 
na área de processos. Porque o que pode melhora na produção é o processo. 
Não adianta você querer chegar vir e corre se você não tem um dispositivo 
adequado, se você não tem uma ferramenta adequada, e quem pode ver isso 
pra você? É quem se envolve no processo. Deveria ter uma pessoa atuante 
no seu posto de trabalho e dialoga com a área operacional. O que você acha 
que pode melhorar? O que pode ser feito aqui? O que pode fazer com que 
você tenha uma condição melhor de trabalho pra você se envolve mais e 
atingir melhores metas na produção? Tudo isso é relacionado a quem: a 
quem desenvolve o processo. Porque quem trabalha no chão de fabrica é 
destinado a fazer uma função, e por trás dele tem as pessoas que vão 
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direcionando ele. Essa pessoa seria viável em estar conosco e ta dialogando 
dia a dia pra ver o que poderia ser melhorado. 
T_Obj_int ; T_Obj_ext ; T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_P&R_Ajud 
; T_Rec_Mat ; T_Com_Apoio ; C_Soc ; C_Ext 
8. TP-5 O QUE AJUDA O TRABALHO DOS OPERADORES NA 
PRODUÇÃO? Um fator que eu acho que é muito interessante nessa empresa 
é o ambiente de trabalho. Ajuda muito. Porque você tem um ambiente de 
trabalho bom, poderia ate ser ótimo. Eu creio que na minha concepção, 
lembro como se fosse ontem: você é cobrado quando é necessário e existe 
um suporte quando você necessita... você obtém a resposta que você ta 
querendo receber. 
T_Obj_ext ; T_Com_Apoio 
9. TP-6 COMO COLOCAR ISSO NA PRÁTICA? Essa pergunta que você 
me fez, vamos voltar pra uma outra empresa que eu trabalhava.lá eles tinham 
uma diferença porque, eu volto na mesma tecla, vinha da área da diretoria, 
gerencia, liderança, coordenador, eles queriam que existisse uma mudança 
física e comportamental com as pessoas. Só que teriam que ser um pouco 
mais rígidos naquilo, porque pra você educa um filho não é só de bercinho e 
abracinho né... você tem que impor formas pra que você tenha um bom 
resultado retorno dele. E uma empresa também da qual eu vim tinha isso. 
Não que te tira à liberdade como pessoa ou profissional, porém existe uma 
outra educação. Coisas que são constantes no seu dia a dia e que em outras 
empresas você não vê. Igual onde eu trabalhava, lá a máquina era limpada, o 
chão a gente limpava, o ambiente de trabalho a gente deixava da melhor 
maneira possível, interagir com os companheiros quando tinha alguma 
divergência em um suporte da área de liderança pra ver o que ta 
acontecendo, porque tava tendo um problema, se era problema pessoal ou 
profissional, porque entre profissionais às vezes tem divergências, mas isso 
não quer dizer que tem que levar pro lado pessoal. Então o que a gente via 
nas outras empresas era isso. Eu via um braço forte do coordenador principal: 
“Não, eu quero assim e vai ser assim!”. Tudo na vida da gente, eu fiz um 
curso de flexibilidade, tudo na vida da gente ,tudo que fala de mudança é de 
ser humano que já ta enquadro (?). ser humano tudo que muda pra ele, ele 
entra em choque. Mas você depois vai ver que aquela mudança foi favorável, 
é benéfica e lá eles tinham isso. Eu não sei se era porque lá dentro trabalhava 
com a norma ISO9000, então os clientes estavam constantes dentro da 
empresa. O cliente é muito exigente, então você tinha que dar um respaldo 
positivo pro cliente. Então você tinha que mostra pro cliente o que ele 
realmente precisava era o que você ia oferecer pra ele. Então pode ser que 
com isso existia uma exigência maior. 
P_5S ; T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_Com_Celula ; T_Com_PTD ; 
T_Carac_Pess ; T_Relac_Pess ; C_Soc 
10. TP-7 QUE HABILIDADES E CONHECIMENTOS SÃO IMPORTANTES 
PARA O ENVOLVIMENTO E CONTRIBUIÇÃO DOS OPERADORES NA 
PRODUÇÃO? Primeiro ela tem que vim já de uma base, de um 
conhecimento, ela já vem com estrutura, do SENAI, faculdade, já venha com 
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uma certa bagagem. A seqüência disso eu vejo assim: ser uma pessoa bem 
ouvinte. Porque tudo pra ele, por mais que ele tenha conhecimento lá fora, 
essa já é a sexta empresa que trabalho, na área mecânica não existe você 
sair daqui e achar que você vai ser bom lá fora. Lá é outra concepção, é outra 
cultura, você tem o Maximo e lá dentro você vai da consequencia naquilo que 
você aprendeu no dia a dia. Respeitando o processo daquela outra empresa. 
Então eu vejo assim: ele tem que vim por mais que tenha um bom SENAI, 
bom profissional, ele tem que ser um bom ouvinte, se policiar para que ele 
respeite o que as pessoas estão querendo passar pra ele, porque a partir daí 
ele vai adquiri experiência, confiança, o que vai fazer com que ele venha a ser 
um bom profissional e venha a fazer diferença na produção. Porque ele foi 
ouvinte, então ele vir e já achar que com o conhecimento dele ele já pode por 
em pratica e desenvolve um bom trabalho. Quando você chega dentro de uma 
empresa você quer mostra serviço, mas primeiro você tem que se enquadrar 
no procedimento da empresa. 
T_Carac_Pess ; C_Soc 
11. TP-8 O QUE MOTIVA O OPERADOR A SE ENVOLVER NA 
MELHORIA CONTÍNUA DA PRODUÇÃO? Quando existe um feedback, um 
respaldo da questão da qual você levantou. Eu chego pra você e falo “olha 
esse produto entra com a freqüência tal durante um ano”. É o que você falou, 
a pessoa que opera a maquina só vai ser direcionada a saber o que ocorre no 
dia a dia. “esse produto entra X vezes no ano. O que acha de desenvolver um 
dispositivo pra melhorar a fixação, tem uma segurança melhor pra nós, e a 
produtividade aumenta porque tem um dispositivo mais rápido pra fixar a peça 
e você vai ter uma produção maior. E ali, por exemplo, você usa aquela peça 
sempre que você faz uma fixação, que você inventa ali na hora pra fazer 
zeramento, alinhamento da peça, perde-se um tempo bem maior. E você não 
vê um respaldo, você fala uma vez, duas três. Ai você começa a se senti que 
você esta se tornando uma pessoa coerente, questionando algo que a pessoa 
não quer te dar respaldo, então você vai se retrair. Você se retrai com razão 
disso. Mas se houvesse, voltando a outra empresa que eu trabalhava, lá a 
área de coordenação você podia fala o que você quisesse pra ele. Ele andava 
com um livrinho no bolso. Ele anotava tudo que você falava, ai não demorava 
2 dias ele vinha te dar um respaldo. Por mais ainda que ele nem fosse atrás 
mas você se sentia bem porque a pessoa se preocupa com você. Você pode 
ate ter falado besteira mas de 10 besteira, uma é interessante. E da ganho 
pra empresa. São essas questões que fazem que você se motive, pra você 
ganha tempo de produção, ai entra na pergunta que você fez. 
P_IT ; P_TR ; T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Rec_Tempo ; 
T_Com_Celula ; T_Com_Apoio ; T_Com_PTD ; T_Inc_Reconh&Recomp ; 
C_Soc ; C_Ext 
12. TP-9 O QUE ACONTECE NA VITON QUE CONTRIBUI PARA 
PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OPERADOR E PRODUÇÃO? Pelo 
tempo que eu to aqui, eu vejo suporte. Porque necessito suporte da minha 
liderança, do meu companheiro, tanto de turno como de maquina. Então você 
tem o respaldo de as suas necessidades. Você tem suporte do ferramental, 
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quando você precisa de algo você é ouvido, vão atrás, fazem o melhor pra te 
oferecer, você tem o suporte da área de processo na hora que você necessita 
você tem o respaldo da área de processo, então eu vejo isso dentro do meu 
setor que tenho suporte de todas as áreas. 
T_Com_Celula ; T_Com_Apoio 
13. TP-10 O QUE DIFICULTA A INTEGRAÇÃO ENTRE OPERADOR E 
PRODUÇÃO? Existe pessoa com maior facilidade em uma atividade, e tem 
pessoas que insistem em coloca essa pessoa em outra atividade. Ai existe um 
confronto da pessoa não desenvolve um bom trabalho lá, mas é um excelente 
profissional aqui. Então se ele é ótimo aqui, preenche os requisitos para um 
bom produto, não entendo porque insistir nele lá. E lá ele tem dificuldade. 
14. C-11 A EMPRESA É BENEFICIADA COM A APLICAÇÃO DE 
CONHECIMENTO DOS OPERADORES? COMO? Com certeza. Quanto mais 
você se envolve com o desenvolvimento, com tecnologia que o mercado tem 
a oferecer. você ta acompanhando a demanda do mercado, mais você tem 
respaldo pra empresa porque ela pode ser competitiva de igual para igual no 
mercado. 
T_Trein ; T_Carac_Pess 
15. C-12 NA SUA OPINIÃO, O CONHECIMENTO DOS OPERADORES 
NA PRODUÇAO É IMPORTANTE? POR QUE? Com certeza, porque quanto 
mais conhecimento o operador possui mais ele vai fazer com que o produto 
seja bem elaborado, com qualidade. 
16. C-14 EM QUE SITUAÇÕES OS OPERADORES GERAM NOVOS 
CONHECIMENTOS NA PRODUÇÃO? Quando você sai da mesmice. Quando 
existe uma implementação de um produto novo, cursos relacionados a coisas 
novas, então você tende a desenvolver e ajudar mais seu setor de trabalho. 
T_P&R_Op ; T_Trein ; T_Carac_Pess 
17. C-15 EM QUE SITUAÇÕES OS OPERADORES APRENDEM NOVOS 
CONHECIMENTOS? Coisa nova geralmente a gente busca conhecimento em 
escolas, SENAI, escolas técnicas. Você quer ver o que esta acontecendo fora 
seu trabalho, ou quando se implementa uma coisa nova na empresa que você 
trabalha. Porque em empresas que, na Scania eu fiquei 11 anos fazendo a 
mesma coisa. Você ta fora do mercado. Foram 9 anos fazendo roda de 
caminhão. 
T_Trein ; T_Carac_Pess 
18. C-16 COMO OS OPERADORES SÃO TREINADOS? O treinamento 
existe em geralmente... eu vou pra outro posto de trabalho, ali tem um 
operador apto que esta lá a 1, 2 anos. A função que ele exerce é a função 
necessária pra atividade dele. Então você é direcionado a estar com ele, ai 
você vai adquirindo conhecimento e experiência com ele. Exemplo meu 
quando entrei, trabalhei 2, 3 meses numa maquina ao lado de uma pessoa, 
porque como o serviço aqui é muito diversificado, não tem como você chega 
pra um companheiro e dizer “você vai trabalha com o Cláudio a partir de hoje. 
Aqui ta a peça, aperta o botão verde, tira a peça e acabou”. Como o serviço é 
diversificado, existe um suporte constante. Eu pergunto pro meu líder direto, 
pro meu colega de horário, então tendo um ambiente agradável não a nada 
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que te bloqueie a fazer perguntas que você necessita. No ambiente de 
trabalho existe o sim ou o não. O sim é você faze certo, se você fizer errado é 
o não. Então, antes de fazer errado você pergunta. A gente trabalha com 
muita informação ali. 
T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_Com_Celula ; T_Com_Apoio ; T_Trein ; C_Soc 
19. C-17 COMO OS OPERADORES PASSAM SEUS CONHECIMENTOS 
E HABILIDADES UNS PARA OS OUTROS? O conhecimento é passado... 
cada um vem de um processo de trabalho. Cada um adquiriu um pouco de 
conhecimento na área de torno, fresa, retifica e quando vai fazer esse 
mesclado que um vai trabalha na área do outro a gente ajuda um ao outro 
com informações, porque o básico a gente aprendeu no SENAI. Aqui dentro, é 
uma maquina diferente, informações diferentes que um companheiro vai 
passando pro outro. A gente faz um caderno, onde um anota as informações 
do outro, quando a gente for trabalhar naquele setor, a gente já ta cercado de 
informações. 
T_Com_Celula ; C_Soc ; C_Ext ; C_Int 
20. C-18 COMO O CONHECIMENTO PRÁTICO DOS OPERADORS É 
CAPTADO FORMALMENTE E REGISTRADO? Isso acontece no dia a dia, 
em passar informação pro operador do turno posterior. O que bem 
transparente eu anoto num papel, porque tem coisa que você escreve de um 
jeito e ele interpretar de outro. Então que eu faço: eu fico no meu posto de 
trabalho, anoto o que é fácil de entende e passo pra ele na pratica o que vai 
acontece. 
T_Com_Celula ; C_Soc ; C_Ext 
21. C-20 COMO É PROMOVIDO O APRENDIZADO DO 
CONHECIMENTO REGISTRADO? Existe um complemento de tudo que você 
falou. Por trabalharmos ali ao longo do tempo e já termos adquirido 
experiência, segue-se uma ficha de processo, principalmente porque ela já foi 
executado, então você tem uma visão ampla do que é pra ser feito. Porem, 
você não sabe como sai essa peça. Você só tem o desenho. Ai geralmente 
você recorre a um colega que já fez a peça, ai eu entro naquilo que já te falei: 
tem varias peças que tem dispositivo. Ai como chega a sair 5000 peças você 
não tem o dispositivo por ter muita diversificação. Ai tem algumas formas que 
a gente utiliza pra fixar a peça, às vezes pelo seu cotidiano você assimila 
rápido e vê uma forma de adequada pra fixa ou se você tem tiver duvida você 
tem o respaldo tanto do seu colega da área operacional ou da área de 
liderança que vai ta te ajudando ali. A gente sempre tem suporte.  Existe um 
complemento de tudo que você falou. Por trabalharmos ali ao longo do tempo 
e já termos adquirido experiência, segue-se uma ficha de processo, 
principalmente porque ela já foi executado, então você tem uma visão ampla 
do que é pra ser feito. Porem, você não sabe como sai essa peça. Você só 
tem o desenho. Ai geralmente você recorre a um colega que já fez a peça, ai 
eu entro naquilo que já te falei: tem varias peças que tem dispositivo. Ai como 
chega a sair 5000 peças você não tem o dispositivo por ter muita 
diversificação. Ai tem algumas formas que a gente utiliza pra fixar a peça, às 
vezes pelo seu cotidiano você assimila rápido e vê uma forma de adequada 
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pra fixa ou se você tem tiver duvida você tem o respaldo tanto do seu colega 
da área operacional ou da área de liderança que vai ta te ajudando ali. A 
gente sempre tem suporte.  A folha de processo indica quais ferramentas, 
como vai fazer, a posição que a peça tem que ser fixada. Se você olha, o 
desenho na folha de processo ta numa posição, aquela posição tem que ser 
fixada na mesa. Determina o referencial...O jeito de colocar a peça, mais pra 
cima mais pra baixo... É como que eu vou prender ela. Uma peça cilíndrica, 
eu não tenho um dispositivo cilíndrico. Como vou fazer: ai eu pego dois 
prisma e prendo ela... 
P_IT ; P_TR ; T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_Rec_Mat ; T_Com_Celula ; C_Soc 
; C_Int 
22. C-21 VOCÊ SABE DE UM CASO EM QUE 2 OU MAIS DESTES 
REGISTROS FORAM TRANSFORMADOS NUM SÓ? Às vezes a gente 
registra na folha do processo e pede pro pessoal altera aquela observação. 
“deixa anotado na folha de processo que um calço de 10mm da certo pra faze 
aquele ajuste.” A gente deixa transparecer pra que quando a pessoa que for 
fazer não venha a ter tanta dificuldade. Mas existe um suporte... ninguém fica 
na “nossa e agora... não existe isso, não existe aquilo”. O que eu não sei o 
colega sabe e a gente vai passando pra frente e são muitas informações. Eu 
entrei faz 2 anos e não obtive ainda 20, 30 % das informações que podem vir 
a acontecer ainda. 
P_IT ; T_Com_Celula ; C_Soc ; C_Ext 
23. C-6-1 Seria alterado o processo. Não acontece muito, mas quando 
acontece à área de processo faz essa alteração. Na hora que a gente ta 
fazendo a preparação, a gente acompanha passo a passo. Quando fez o 
primeiro produto, houve alguma coisa que não estava muito certo naquele 
processo. Ai a gente aciona a área técnica de suporte, desenvolvimento e 
explica o que ta acontecendo “será que poderia ser feito isso, aquilo...” ai se 
for viável eles fazem as alterações e tudo é registrado. 
P_IT ; T_Com_Apoio ; C_Soc ; C_Ext 
 
1. obs  2 
2. Turno 3° 
3. Cargo Líder de Turno 
4. T-1 O QUE É IMPORTANTE PARA A REALIZAÇAO DO TRABALHO DOS 
OPERADORES NA PRODUÇÃO?Maquinário. A pessoa tem que conhece a 
máquina e o serviço. 
T_Rec_Mat ; T_Trein 
5. T-2 O QUE AJUDA OS OPERADORES A TRABALHAREM EM GRUPO 
PARA MELHORAR O RESULTADO DA PRODUÇÃO? O ambiente 
organizacional... pra trabalhar em grupo, o ferramental... digamos assim... o 
pessoal. Que aqui a gente divide muito ferramental né. Então precisa ter um 
bom ambiente pra gente. 
T_Rec_Mat ; T_Relac_Pess 
6. P-3 O QUE É CONSIDERADO IMPORTANTE PARA A PRODUÇÃO 
PRODUZIR BEM? Eu acho que maquinário, instrumentação, ferramental... 
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T_Rec_Mat 
7. P-4 O QUE É CONSIDERADO IMPORTANTE PARA A MELHORIA DA 
PRODUÇÃO? Treinamento constante. 
T_Trein 
8. TP-5 O QUE AJUDA O TRABALHO DOS OPERADORES NA 
PRODUÇÃO? Desenho, a gente trabalha muito com desenho... ferramenta 
boa, ferramental na parte de manutenção que o operador pode ta fazendo, 
peças próximas a maquina, que muitas vezes a gente tem que descola muito 
o operador... a gente para a maquina pra busca a peça que ta longe. 
P_IT ; P_TR ; T_Rec_Mat 
9. TP-6 COMO COLOCAR ISSO NA PRÁTICA? A gente tenta coloca, 
mas muitas vezes o serviço é meio que imediato. A gente tem o mapa de 
produção e de repente aquele mapa muda... pelas prioridades. A gente tem 
que atender os fornos lá em cima, então eles não podem espera a gente 
sincroniza o negocio aqui. Então a gente tem que atropela alguma fase aqui. 
Isso dificulta um pouco. 
T_Obj_ext ; T_Rec_Tempo 
10. TP-7 QUE HABILIDADES E CONHECIMENTOS SÃO IMPORTANTES 
PARA O ENVOLVIMENTO E CONTRIBUIÇÃO DOS OPERADORES NA 
PRODUÇÃO? A pessoa ser prestativa, a empresa dar condições disso, 
receber a pessoa e a pessoa gostar do que faz.  (Algum conhecimento 
especifico?)   Sim tem... desenho, o SENAI da uma capacitada na pessoa, 
mas vai dela querer aprofundar. O SENAI é uma boa fase. 
T_Rec_Mat ; T_Trein ; T_Carac_Pess 
11. TP-8 O QUE MOTIVA O OPERADOR A SE ENVOLVER NA 
MELHORIA CONTÍNUA DA PRODUÇÃO? Tem que da umas cutucadinha 
nele. Tem que estar sempre estimulando, puxando ele pro grupo, tal. Isso é 
importante. 
T_P&R_Op ; T_Inc_Reconh&Recomp 
12. TP-9 O QUE ACONTECE NA VITON QUE CONTRIBUI PARA 
PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OPERADOR E PRODUÇÃO? A gente 
ta procurando fazer uns cursos. De gerência mais no ano passado, indicando 
algumas pessoas pra cursos do SENAI. Cogitaram de vir um professor do 
SENAI vir aqui dependendo do tamanho do grupo que formasse...(De 
usinagem?)  Também... teve de desenho... porque tem muitas pessoas que 
trabalham no almoxarifado que com o passar do tempo desenvolve lá e a 
gente acha que da pra puxa eles pra cá na produção pra acaba no 
maquinário. A gerencia ando mexendo com isso, então acho que foi um ponto 
que positivo que motivou bastante. 
T_P&R_Sup ; T_Trein ; T_Inc_Reconh&Recomp 
13. TP-10 O QUE DIFICULTA A INTEGRAÇÃO ENTRE OPERADOR E 
PRODUÇÃO? Não, não vejo assim. 
14. C-11 A EMPRESA É BENEFICIADA COM A APLICAÇÃO DE 
CONHECIMENTO DOS OPERADORES? COMO? Oo...  Com a melhoria da 
produção né. Ele conhecendo o que ta fazendo e o que vai ser usado. 
T_P&R_Op 
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15. C-12 NA SUA OPINIÃO, O CONHECIMENTO DOS OPERADORES 
NA PRODUÇAO É IMPORTANTE? POR QUE? Sim, muitíssimo. Em relação 
ao maquinário?  (A atividade também.)  Porque ele vai conhecer a maquina 
que tem na mão, a tecnologia que tem na mão e isso vai facilita bastante na 
melhoria do processo. 
T_Rec_Mat 
16. C-14 EM QUE SITUAÇÕES OS OPERADORES GERAM NOVOS 
CONHECIMENTOS NA PRODUÇÃO? Quando ele se vê motivado, ele 
procura uns atalhos... porque o objetivo da produção é produzir melhor em 
menos tempo, então...  (Então o que você acha que motiva?)  Salário... 
P_MSP ; T_Inc_Rem ; T_Inc_Reconh&Recomp 
17. C-15 EM QUE SITUAÇÕES OS OPERADORES APRENDEM NOVOS 
CONHECIMENTOS? Tem isso que te falei agora a pouco... a empresa ta 
interessada em capacitar os funcionários com cursos específicos em 
determinadas áreas... e tipo assim... a gente aprende muito um com o outro. 
T_Trein ; C_Soc 
18. C-16 COMO OS OPERADORES SÃO TREINADOS? Então, a gente 
espera que o pessoal da seleção tragam pessoas que conheçam a maquina. 
Porque metalurgia não muda muito, muda o desenho mas a pessoa sabendo 
trabalha na máquina, ela vai desenvolver a peça. Ela vai pega o tarugo lá e 
desenvolver a peça. Mas aqui no nosso serviço, o pessoal que vem de fora 
acaba aprendendo com a gente aqui mesmo. Fica um mês na maquina com 
outra pessoa fazendo acompanhamento. 
C_Soc 
19. C-17 COMO OS OPERADORES PASSAM SEUS CONHECIMENTOS 
E HABILIDADES UNS PARA OS OUTROS? Como eles passam...  eu fui 
operador... vou dar meu exemplo... eu perguntava pro rapaz minha duvida, 
mostrava o desenho, perguntava qual a duvida que eu tinha, que ferramenta 
que precisava pra fazer e as duvidas que surgiam durante o dialogo a gente ia 
falando... faz assim, tem outra maneira de fazer... então é mais verbal. 
C_Soc 
20. C-18 COMO O CNHECIMENTO PRÁTICO DOS OPERADORS É 
CAPTADO FORMALMENTE E REGISTRADO? Sim, principalmente quando a 
gente passa de uma maquina pra outra. eu trabalho numa determinada 
maquina e vou pra outra, então no primeiro momento tenho um caderninho de 
anotações. Você vai anotando as funções da maquina...  (Isso é pra ele... pra 
outra pessoa que vem na maquina...)  Sim. A pessoa vai da pra ele. Você fica 
lá... alguns deixam na máquina mesmo, outros guardam pra si. Alem da 
maquina ele tem o dele pra quando surgi alguma duvida ou deu um alarme na 
maquina, que a gente faz? Eu tenho o manual da maquina aqui e muitas 
vezes a gente pega na pratica. Ai muitas vezes você pega o manual ali, mas 
não consegue seguir o que ta dizendo lá. Agora você pega alguém que já 
aconteceu isso com ele, ele explica e anota pra já ter como faz... Você fica um 
tempo observando, ai quando ta mais à vontade...  A gente deixa ele tocando 
a maquina, é assim. Ele tem o caderninho. É comum anotar... porque eu 
entendo a minha anotação mas você não entende a minha às vezes. 
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T_Com_Celula ; T_Com_dif_Celulas ; C_Soc ; C_Ext ; C_Int 
21. C-20  
22. C-21 VOCÊ SABE DE UM CASO EM QUE 2 OU MAIS DESTES 
REGISTROS FORAM TRANSFORMADOS NUM SÓ? Geralmente é  pessoal 
do PCP que faz. 
 
1. obs  3 
2. Turno 3° 
3. Cargo Operador 
4. T-1 O QUE É IMPORTANTE PARA A REALIZAÇAO DO TRABALHO DOS 
OPERADORES NA PRODUÇÃO?antigamente a gente fazia bastante 
maquina, que você tinha uma variação muito maior. Então vinha um braço de 
molde, na quantidade vinha 20 braços de molde, então não compensava fazer 
um puta dispositivo, bolar um esquema de você tirar e pôr, porque as vezes a 
gente fazia peça pra firma de fora também. Às vezes aquela peça não ia vir 
mais,ou ia vir daqui 3, 4 anos, 1 ano, 6 meses. Então você tinha essas coisas 
que era um dispositivo meio que aberto que servia pra varias peças, não era 
fechado. E às vezes você nem tinha dispositivo, você fazia muito daquele 
jeitinho né. Que entra na experiência, da pra prende assim... hoje você já ta 
mais em molde, o mais focado é equipamento. Então poderia desenvolver 
mais dispositivos, na minha opinião. E também uma organização, 
planejamento, porque hoje você começa serviço, ai você ta produzindo ai 
para...  Ai vem o cara com outra tarefa...  Isso, a gente monta tal, só que 
parou pra fazer outra coisa, ai o cara precisa daquele dispositivo. Ai tem que 
desmonta tudo o que você fez, todo aquele set up, preparação e leva pra lá. 
Eu sei que tem certas coisas que as vezes não dá, mas você que isso ta com 
muita freqüência, aumento muito. 
P_IT ; P_TR ; T_Rec_Mat ; T_Rec_Tempo ; T_Com_Apoio ; C_Ext 
5. T-2 O QUE AJUDA OS OPERADORES A TRABALHAREM EM GRUPO 
PARA MELHORAR O RESULTADO DA PRODUÇÃO? O que ajuda é a 
comunicação. Que as vezes falta de comunicação causa falha. Por exemplo 
você tem 3 pessoas trabalhando numa maquina, ai aconteceu um 
probleminha bobo com o cara e ele julgou bobo. “ó tal coisa se para isso é tal 
coisa, faz isso” só que o da tarde vai te passa assim, por exemplo com essa 
virada de turno, ele tem muita coisa pra fala e esquece aquela bobeira, e as 
vezes é aquela bobeira que te pega depois.  É um pouco de falha de 
comunicação...  Mais assim, não digo que é culpa dos operadores...  Não, o 
cara falo tanta coisa...  Por exemplo, a janela de terça que a gente tem, você 
chega com um ônibus, ai você tem que se troca, bate o crachá, nisso o cara 
também tem que limpa a maquina, lava a mão, bate o crachá, se leva mais de 
10 minutos ele perde o ônibus. Então as vezes da uma falha de comunicação. 
Por exemplo no nosso caso, alinhando uma maquina na outra a gente que é 
mais antigo, costuma quando o negócio pe bem mais complicado você faz um 
puta bilhete grandão...  Tem algumas coisas que, por exemplo, uns dias atrás 
deram uma amostra de manhã,  não sei você quer saber isso, se pode 
comentar... fizeram na parte da manhã um molde, levaram pro controle pra 
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tira a capacidade, tal. Na outra semana, começo a vira a tarde ai fui no chão e 
falei “olha esse é o segundo tal... controlaram mas não tiraram a capacidade... 
então não sei se ta certo não”. Mas já tinham tirado a capacidade, mas ai fico 
meio eu aqueles que a gente tava fazendo no momento não sabia se tava 
certo ou não. É resultado da falha de comunicação. 
P_IT ; P_5S ; T_Com_Celula ; T_Com_Apoio ; C_Soc ; C_Ext 
6. P-3 O QUE É CONSIDERADO IMPORTANTE PARA A PRODUÇÃO 
PRODUZIR BEM? Você diz tanto em quantidade como qualidade... é tudo um 
conjunto: dispositivo, organização... ordem, isso é coisa do serviço também. 
Você ta fazendo um negocio, para pra fazer aquilo, depois volta e fica jogado 
no chão 1 mês, ai quando entra na maquina é urgente. Dispositivos que talvez 
se pararem ra fazer uma análise vão ver... custo também compensa. 
P_5S ; T_Rec_Mat ; T_Com_Apoio 
7. P-4 O QUE É CONSIDERADO IMPORTANTE PARA A MELHORIA DA 
PRODUÇÃO? 
8. TP-5 O QUE AJUDA O TRABALHO DOS OPERADORES NA 
PRODUÇÃO? A organização, mais informação ajuda porque, por exemplo, as 
vezes o cara chega pra você, te da a folha de operação da programação e o 
desenho da peça. As vezes ele deixa margem pra dúvida. Ele escreve lá o z 
zero, você tem os 3 eixos lá em tal lugar, mas ele escreve de um jeito que da 
duvida. Então comigo quando da dúvida normalmente eu chego lá pro cara 
“porque você jogo o zero aqui?”. Só que já aconteceu de um cara em outra 
máquina “ou que você acha?”. Pode ser o zero aqui como pode ser lá 
embaixo. Só que nessa que pode ser aqui ou lá embaixo o cara perde tempo, 
bate máquina perde ferramenta.  O que eu vejo as vezes é que eles deixam 
margem pra dúvida. Por exemplo, nem todo mundo tem essa cabeça... ta com 
duvida? Não sei resolve isso aqui. Então, na duvida o cara vai devagar, 
porque pode bate, pode acontece.  por exemplo, citar o exemplo que eu 
dei...você pode pega lá a folha da programação, você vai fazer esse molde 
aqui, o cara desenha isso aqui, zera aqui. Não te da a margem de duvida 
porque é o que ele escreveu, desenhou na folha do processo que tem a... 
tupia né.E no programa as vezes você não consegue perceber. Então 
dependendo da situação você se protege, você levanta a máquina, joga pra 
cima,vai devagar ou chama o chefe... “olha é isso, isso e isso. E ai?”. As 
vezes ele consegue abri o computador e tira a duvida, as vezes não. Então 
varia de situação pra situação. Mas normalmente quando da uma situação de 
duvida você tem que se proteger. 
P_IT ; P_5S ; T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Com_Apoio ; 
T_Com_PTD ; C_Soc ; C_Ext 
9. TP-6 COMO COLOCAR ISSO NA PRÁTICA? Eu vou e tiro a duvida, 
mas assim... por exemplo você ta fazendo o desenho disso aqui, você 
escreveu um negócio aqui e desenho outro, você tem que te a noção: po o 
cara vai entender isso aqui? Quem vai usar né. Agora negocio tipo fornecedor 
e cliente. Você não pode fazer um negocio de qualquer jeito. 
P_IT ; T_Com_Celula ; C_Soc ; C_Ext 
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10. TP-7 QUE HABILIDADES E CONHECIMENTOS SÃO IMPORTANTES 
PARA O ENVOLVIMENTO E CONTRIBUIÇÃO DOS OPERADORES NA 
PRODUÇÃO? Experiência. Porque assim, você contrata uma pessoa zerada 
demora pra treinar, a não ser que você pegue já consciente que você ta 
pegando um cara zerado e você tem que fica muito em cima pra treinar. 
Porque tem aquele negocio de noção, porque... desenho, usinagem. Porque 
assim, o papel, o software, o computador aceita tudo. Se você coloca isso 
aqui, coloca uma ferramenta pra tira de uma vez ele aceita. Papel é perfeito. 
Você vai lá no computador beleza,a hora que você por na máquina...  O que 
passam pra gente é assim: a wheaton tem uma política de se o cara liga e 
pedir tal frasco, o cara atende de bate-pronto.  (Aqui é diferenciado.)  Então 
assim, nesse ponto a gente até entende. Equipamento...  (Alguém sofre com 
isso né.)  Mas assim, não sei se tem que ser todo dia assim. O cliente viu que 
as vezes não saiu lá em cima, nem sempre é por causa de... as vezes deu 
problema na máquina. Você põem um produto novo pra fazer na máquina tal. 
A máquina não consegue tira o produto que você quer, gera um outro 
problema... 
T_Rec_Mat ; T_Com_Apoio ; T_Com_PTD ; T_Trein ; C_Ext 
11. TP-8 O QUE MOTIVA O OPERADOR A SE ENVOLVER NA 
MELHORIA CONTÍNUA DA PRODUÇÃO? Varia... depende muito de pessoa 
pra pessoa. Tipo assim, no meu caso assim é legal quando você fala um 
negócio e as pessoas pelo menos ouvem.”Ó vamo tanta isso... a não dá! Não 
dá porque já tentamos isso, não compensa, vai gasta tanto...”. agora quando 
você ouve “não que é isso? Você é louco!”  (Os caras já cortam)...  Ai que que 
começa... você começa a não falar. Você vê que ta fazendo de qualquer jeito, 
fala... Eu to aqui há 9 anos. Você já vê tanta coisa assim, chega hoje em dia 
você fala uma vez. Você chega “Olha isso aqui ta assado... e ai?”. Ai o cara 
não fala mais nada... acabou. Deixa rola. Infelizmente é assim. 
T_Com_Celula ; T_Com_Apoio ; T_Carac_Pess ; C_Soc 
12. TP-9 O QUE ACONTECE NA VITON QUE CONTRIBUI PARA 
PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OPERADOR E PRODUÇÃO? Essa 
integração, tem certas coisas que acontecem. Conforme você vai trampando 
vai adquirindo... pelo menos que eu vejo aqui que é legal, que sempre teve é, 
mesmo quando contrata um cara que já trabalha com CNC, você tem que 
deixa o cara com outro mais antigo. Isso eu acho legal. Porque tem muita 
firma por ai que “você já conhece? Então faz isso aqui, isso aqui” e vira as 
costas. E assim o serviço de firma pra firma...  você fica treinando, pega o 
jeitão da coisa e assim que eles sempre tiveram isso aqui e sempre tem. Isso 
é um ponto forte. Eu trabalhei em outra firma que... não é porque você sabe 
trabalha na máquina que você vai chega... tem diferença. Assim, em termos 
de integração homem-máquina o que eu vejo é isso. Esse tipo de treinamento 
que eles dão e o dia a dia. 
T_Rec_Mat ; T_Trein ; C_Soc 
13. TP-10 O QUE DIFICULTA A INTEGRAÇÃO ENTRE OPERADOR E 
PRODUÇÃO? Uma pessoa falo pra mim uma vez e na hora não acreditei. 
Depois comecei a acredita... você tem limitação de pessoas.  (Que sentido?)  
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Não é caso de capacitação... sabe quando você ensina, fala e a pessoa faz a 
mesma coisa. Assim em termos de dificuldade eu vejo isso. Você tem 
habilidades né. Tem gente que tem mais habilidade pra aprender, é mais fácil 
de aprender e tem outras que é mais difícil. 
T_Trein ; T_Carac_Pess ; C_Soc 
14. C-11 A EMPRESA É BENEFICIADA COM A APLICAÇÃO DE 
CONHECIMENTO DOS OPERADORES? COMO? É. Por exemplo, é da 
experiência que eu falei pra você. Nem sempre o que o software gera, na vida 
real aceita. Então é aquele negocio de ir conversando... vamos fazer uma 
fixação assim, começa o serviço, ferramenta, a experiência dos 
programadores também. 
T_Rec_Mat ; T_Com_Celula ; T_Com_Apoio ; C_Soc 
15. C-12  
16. C-14 EM QUE SITUAÇÕES OS OPERADORES GERAM NOVOS 
CONHECIMENTOS NA PRODUÇÃO? Novas idéias, novas formas de 
trabalha são meios. Igual eu falei, na parte do software que o cara desenha ás 
vezes, muitas vezes ele não desenha, por exemplo é o que a gente tem mais 
o que desenvolve que é a fixação. Então quando é uma peça diferente, por 
exemplo, uma que eu citei foi peça de maquina, que variação era muito maior, 
era quase 1100. agora o molde, o formato dele é mais padronizado, mas 
mesmo assim uma peça ou outra te da uma margem de fixação, uma 
ferramenta, uma coisa assim que hoje... Quando ta dando errado. Por 
exemplo no caso de peça de máquina, você fez preparação, fez a 
programação e “puta ta tirando muito... mexe no programa... acho que aquela 
ferramenta que usei em outro serviço vai melhor”. É igual comentei: tem o 
serviço, peça de máquina. Vem depois de 1 ano você lembra “nossa comecei 
desse jeito. Se começar desse, prende por aqui mais firme talvez de menos 
dor de cabeça no final”. Então, entra também na parte da experiência. Certas 
coisas vem com o tempo. 
T_Rec_Mat ; T_Com_Apoio ; T_Trein 
17. C-15  
18. C-16 COMO OS OPERADORES SÃO TREINADOS? Tem quando 
chega um cara novo, ele acompanha alguém. Eles não jogam o cara na 
máquina sozinho. Mesmo quando o cara tem experiência, ele fica um tempo 
com o cara mais antigo. E quando é um cara aqui de dentro que não tem 
experiência ele também fica com um cara mais antigo, mas ele fica mais 
tempo. quando é máquina nova, você ganha o treinamento. Daquela ali a 
gente ganho. No caso da Romi o pessoal vai até lá. Então tem esse 2 tipos, 
fica com um cara mais antigo ou vai quando for pro equipamento. 
T_Rec_Mat ; T_Com_Celula ; T_Trein ; C_Soc 
19. C-17 COMO OS OPERADORES PASSAM SEUS CONHECIMENTOS 
E HABILIDADES UNS PARA OS OUTROS? É no boca a boca. Ás vezes você 
ta fazendo um negocio lá e da pau, as vezes se é... tem que cara que fala 
“puta to fazendo isso” ai você vem, olha, fala, da uma dica. Normalmente o 
pessoal pergunta, se é negocio que você nunca fez você chega lá e “ou você 
já fez isso aqui? Já aprendeu?”. Mas assim é tudo na forma verbal. 
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P_MSP ; P_IT ; T_Com_Celula ; T_Com_PTD ; T_Trein ; C_Soc ; C_Ext 
20. C-18 COMO O CNHECIMENTO PRÁTICO DOS OPERADORS É 
CAPTADO FORMALMENTE E REGISTRADO? Ai que ta. Em termos de 
conhecimento, na outra máquina eu tinha, nessa máquina nova eu tenho pra 
uso pessoal. Por exemplo, maquina computador da muito erro, da pau, que 
você aprende a tira, ou algum detalhe de uma peça, eu costumo anota. Ai 
quando alguém precisa eu passo, mas assim é pessoal. Tinha nas outras e 
tenho nessa. É porque assim, tem certas coisas, por exemplo travo a 
máquina. Você tem que entra numa página e com código tal. Se não acontece 
direto, você não lembra. Então pega o caderno, você vai lá...  (Normalmente 
cada um tem o seu.)  Maior parte do pessoal tem. Nem todo mundo. Dessa 
máquina nova tem que passa alimpo e deixa lá no armário da máquina, que 
ás vezes a anotação do parceiro não ta boa ele pega e jóia. Mas assim não 
sei se todo mundo faz isso. 
P_IT ; T_Rec_Mat ; C_Soc ; C_Ext ; C_Int 
21. C-20 COMO É PROMOVIDO O PARENDIZADO DO 
CONHECIMENTO REGISTRADO? Vamos supor o Vinicius. Ele acabou de 
ser contratado. Vai, você vai entra aqui. Você tem experiência na máquina, 
ele vai fica treinando comigo 1 semana, 1 mês, depende do ritmo da firma... 
tudo verbal... é eu trabalhando e “você faz fazer isso, vai zerar, faz assim, faz 
assado...” então o que tiver de manual ai, se o cara quiser da uma olhada... 
mas normalmente é verbal. 
P_IT ; T_Trein ; C_Soc 
1. obs  4 
2. Turno 1° 
3. Cargo Operador 
4. T-1 O QUE É IMPORTANTE PARA A REALIZAÇAO DO TRABALHO DOS 
OPERADORES NA PRODUÇÃO?Na minha área seria: um bom desenho, um 
bom programa, material de acordo e a máquina estando em ordem, boa pra 
trabalha. 
P_IT ; P_5S ; T_Rec_Mat 
5. T-2 O QUE AJUDA OS OPERADORES A TRABALHAREM EM GRUPO 
PARA MELHORAR O RESULTADO DA PRODUÇÃO? É pessoal. Depende 
da boa vontade de cada um. Se um ta insatisfeito com alguma coisa, se você 
ganha mais e outro ganha menos. Devia ver  a política salarial dessa 
empresa. Isso ajudaria bastante. 
T_Inc_Rem ; T_Carac_Pess 
6. P-3 O QUE É CONSIDERADO IMPORTANTE PARA A PRODUÇÃO 
PRODUZIR BEM? Bom. Volta pra primeira pergunta...Um bom andamento do 
PPI(E gente?)... É que aqui cada um ta na sua máquina. A gente depende 
dela pra fazer o serviço. 
P_IT ; T_Rec_Mat 
7. P-4 O QUE É CONSIDERADO IMPORTANTE PARA A MELHORIA DA 
PRODUÇÃO? Que todos os setores andem juntos. O nosso tem problema 
com o pessoal do modelamento, do TTI, da programação, controle. Tem hora 
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que entra peça na máquina, se esses setores se juntassem, eu acho que 
daria certo. 
T_Com_dif_Setores 
8. TP-5 O QUE AJUDA O TRABALHO DOS OPERADORES NA 
PRODUÇÃO? Comunicação. 
T_Com_Celula ; T_Com_dif_Celulas ; T_Com_dif_Setores ; T_Com_Apoio ; 
T_Com_PTD 
9. TP-6 COMO COLOCAR ISSO NA PRÁTICA? Nos setores acho que 
da. 
10. TP-7 QUE HABILIDADES E CONHECIMENTOS SÃO IMPORTANTES 
PARA O ENVOLVIMENTO E CONTRIBUIÇÃO DOS OPERADORES NA 
PRODUÇÃO? Atenção e muita vontade. Porque é um serviço meio 
complicado.  (Algum conhecimento?)  Desenho técnico, medição, 
conhecimento de máquinas. 
T_Trein ; T_Carac_Pess 
11. TP-8 O QUE MOTIVA O OPERADOR A SE ENVOLVER NA 
MELHORIA CONTÍNUA DA PRODUÇÃO? A gente faz sim. Ano passado teve 
sorteio de uma televisão do kaisen... LCD... eu ganhei uma das 3. Esse ano 
tava meio devagar, mas vou começar de novo. Vou fazer o kaisen.  Vai entra 
naquela questão de novo... as empresas só dão um suporte ao funcionário. 
Muita gente aqui nem tem... não sei se vale à pena falar isso... é bem 
bagunçado em questão de registro de carteira, faixa salarial. Isso na quase 
Wheaton inteira. 
P_MSP ; T_Com_PTD ; T_Inc_Rem ; T_Inc_Reconh&Recomp ; C_Soc 
12. TP-9 O QUE ACONTECE NA VITON QUE CONTRIBUI PARA 
PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OPERADOR E PRODUÇÃO? O que 
ajuda é a programação estar sempre em contato com a produção. Isso é 
muito bom. O líder, o encarregado ta sempre em contato. O que falta, a gente 
tem um problema com o TI, pessoal do modelamento. Sempre que chega 
peça, você faz a primeira e da problema.  (Eles ficam aqui?)  Não, lá em cima.  
(O pessoal do 3D?)  É. Eles trabalham longe do nosso setor. Precisaria 
estar... eu sei que eles fazem o modelamento e mandam pra programação. 
Eles tão muito longe pra acompanha. Geralmente desse um, desse outro pra 
da uma olhada no produto e tal. 
T_P&R_LT ; T_Com_dif_Setores ; T_Com_Apoio 
13. TP-10 O QUE DIFICULTA A INTEGRAÇÃO ENTRE OPERADOR E 
PRODUÇÃO? Falta de conhecimento, treinamento. 
T_Trein 
14. C-11 A EMPRESA É BENEFICIADA COM A APLICAÇÃO DE 
CONHECIMENTO DOS OPERADORES? COMO? É importantíssimo. O 
operador conhece o serviço, tem um treinamento adequado, vai produzir 
mais, produzir bem. Não vai danificar uma máquina. 
T_Rec_Mat ; T_Trein 
15. C-12  
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16. C-14 EM QUE SITUAÇÕES OS OPERADORES GERAM NOVOS 
CONHECIMENTOS NA PRODUÇÃO? No nosso caso seria o operador 
revezar máquina. Eu vou no torno você vem na fresa. 
T_Trein 
17. C-15 EM QUE SITUAÇÕES OS OPERADORES APRENDEM NOVOS 
CONHECIMENTOS? Nosso trabalho aqui ele aprende com peças novas, 
processo novo. Porque na usinagem igual quando eu trabalhava em peça de 
máquina, a IS tem mais de 35 mil itens, e cada um tem um jeito diferente de 
fazer. Ai você vai aprendendo, vai treinando e nessa peça nova de hoje não. 
Ela muda de tamanho mas tem sempre o mesmo processo. 
T_Trein 
18. C-16 COMO OS OPERADORES SÃO TREINADOS? Por outros 
operadores. 
C_Soc 
19. C-17 COMO OS OPERADORES PASSAM SEUS CONHECIMENTOS 
E HABILIDADES UNS PARA OS OUTROS? O operador quando ele entra na 
empresa, ele fica 1 mês com outro operador. Ai esse vai ensinando todo o 
serviço, toda peça que entra na máquina ele vai passando o passo a passo, 
como você ficou um dia lá. Eu mesmo quando fui trabalha com o Marcos, 
fiquei 4 meses com ele. Como a máquina era complexa, o serviço complexo, 
eu fiquei 4 meses pra pegar. 
T_Trein ; C_Soc 
20. C-18 COMO O CNHECIMENTO PRÁTICO DOS OPERADORS É 
CAPTADO FORMALMENTE E REGISTRADO? a gente tem que fazer isso 
sim. Como eu falei, a IS tem 35 mil itens, tinha peça que tinha um jeito 
diferente de prende. A gente chegava à tira foto. O Marcos quando fui 
trabalha com ele tinha um caderno com o desenho da peça presa, como fazia 
o passo a passo da peça, pra ele pode relembrar. Nisso ele me ajudou 
também. Só que isso foi esquecido, deixado pra trás.  (Era uma iniciativa 
pessoal? Um negócio bacana)...  E ajudou todo mundo , quem treinou com 
ele. A mim, ao Sergio 
P_IT ; T_Trein ; C_Ext ; C_Int 
21. C-20 COMO É PROMOVIDO O PARENDIZADO DO 
CONHECIMENTO REGISTRADO? todo treinamento que a gente  faz, tipo 
kaisen, set up, é com apostila. O próprio caderninho do Mau mau era uma 
apostila que a gente usava.  (Às vezes tem um jeito de fixar a peça, um roteiro 
lá. E o desenho ele tem... a folha de processo... de repente eles pegam isso 
aqui e torna um barato só. Da certo né...)  A idéia nossa quando começou a 
tirar foto era essa. Juntar os dois. Mas não foi pra frente. Mudou o supervisor, 
ai acabou. Era o Amauri. Ia ser implantado com ele, ai mudou e paro de fazer 
peças de máquinas e entro o molde.  (Ai com molde não deu?)  Molde é muito 
rotina, então rotina o pessoal acha que não precisa.  (O legal é se fizesse com 
molde na rotina ia fortalecer.)  Com certeza. 
T_Trein ; C_Ext ; C_Int ; C_Comb 
22. C-21  
23. C-6-1  
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24. T-1-1  
25. extra3 (Bom pra ta naquela máquina você não é um cara normal...)  É foi 
da experiência de trabalho  (o que eu quero pergunta é o seguinte: aqui 
dentro você tem esse ibope todo. Como você chegou... quanto tempo você ta 
aqui?)  7 anos.  (Você já pegou um cara mais velho, experiente. Quem é um 
cara que considera experiente aqui?)  O Marcos, o líder, o Edison, o Joel.  (Ai 
você tira duvida com esse pessoal...)  Isso.  (Mas as duvida não é da rotina. 
“Que eu tenho que fazer...”)  Não. Sobre o serviço... o serviço da Viton é 
diferente do serviço de outras empresas que trabalhei.  (Você começou 
fazendo máquina e depois molde?)  Isso.  (Máquina é mais nervoso... mas 
agora é mais rotineiro do que antes...)  Isso. 
C_Soc 
26. extra4 (Pode falar exemplos, que vão me ajudar a entender o fator... o 
que você falou não é a primeira vez que isso aparece. Por exemplo: qual a 
diferença entre um cara de 5 e de 7 anos? Pouca. Mas tem um número de 
vagas pra trainee... e o cara ta pronto mas não o numero de vagas disponível. 
Seria isso?  Seria né.) É verdade. Pode ser, o cara pode ser promovido mas 
não aquela vaga pra ele ainda.  (Mas ta bom... o cara que joga igualzinho o 
outro...)  Mas nossa questão aqui não é essa. Você trabalha... por exemplo 
naquele miolo são 6 máquinas. A mesma máquina e 6 operadores. A faixa 
salarial é grande... o tempo de casa não é muito. Aqui ta um pouco 
bagunçado. 
T_Inc_Rem 
 
1. obs  5 
2. Turno 1° 
3. Cargo Lider de Turno 
4. T-1 O QUE É IMPORTANTE PARA A REALIZAÇAO DO TRABALHO DOS 
OPERADORES NA PRODUÇÃO? Primeiro eles precisam ter um bom 
equipamento na mão, suporte e regras.  (Que regras?)  Regras escrita, que 
tem determinados... tem regras já dentro da nossa operação aqui, então os 
procedimentos aqui... tem regras pra que eles possam executar os 
procedimentos corretos.  (Procedimento não é ligar máquina, é a 
programação...)  Sim... tem tudo. Tem liga desliga, tem o passo a passo 
cada... 
P_IT ; T_Rec_Mat ; T_Com_Apoio 
5. T-2 Que a ajuda os operadores a trabalharem em grupo pra melhoria dos 
resultados na produção?  Primeiramente, procura deixar esses operadores, 
principalmente no CNC, que é uma máquina que ela é meio padrão, então 
eles são mais ecléticos ali. Um trabalha na máquina do outro. É importante 
pra que eles trabalhem bem em grupo é que um ta sabendo o que o outro ta 
fazendo, entendeu? Então a gente ta procurando essa orientação, pra eles 
saberem a dificuldade de um, de outro. A gente envolve, a gente interage isso 
com eles. Então isso ajuda também que eles possam trabalhar em conjunto. 
Soma tudo isso e ganha na produção também. 
T_P&R_Op ; T_Com_Celula ; T_Com_dif_Celulas ; T_Relac_Pess ; C_Soc 
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6. P-3 O que é considerado importante pra produção produzir bem?  Vou 
colocar pra máquina. Você tem que todo um suporte necessário pra aquela 
operação ser executada. Se o cara ta numa máquina de operação de fresa 
ele vai ter que ter um ferramental adequado, ter todo o suporte necessário pra 
que ele conduza aquilo ali sem ter que pedir assistência. Pra produzir bem e 
com qualidade. 
T_Rec_Mat ; T_Com_Apoio ; T_Com_PTD 
7. P-4 O que ajuda, na sua opinião, o que contribui pra melhorar, o que 
estimula o pessoal a ajudar a melhorar a produção?  Talvez essa 
diversificação de serviço. Não é  uma mesmice né. Então quando você 
diversifica um pouco, que estimula a pessoa: ele vai ta pegando serviços 
diferentes e isso estimula. Então você procura a não deixar a pessoa na 
mesmice, estimula com que ela venha a procurar novos meios... pra você 
melhorar a sua condição de trabalho. 
T_P&R_Op 
8. TP-5 O que ajuda o trabalho do operador na produção? O que ajuda o 
cara a trabalhar bem?  Trabalhar bem... ganha todo mundo. Isso é um ponto 
positivo pra todo mundo. Se ele trabalha bem, sinal que ele produziu bem. Se 
ele produziu bem, a empresa vai ter seu retorno, automaticamente isso 
reverte pra... vai dar condições de trabalho melhor pra ele. O ambiente de 
trabalho. Isto é, se você tem um ambiente positivo de trabalho, 
automaticamente você ta bem.  Um ambiente positivo é...  É quando você não 
ta topando com, por exemplo: você começa a ver crise lá fora que afeta você 
aqui dentro. Seu psicológico, entendeu. Não é só o lado profissional. Quando 
às vezes você ta em casa, se você sabe que você vem pra um ambiente que 
não ta legal, você já vem com seu psicológico abalado. Ai você chega aqui, 
você vai ta somando pontos negativos. Então se você mantém um ambiente 
tranqüilo de trabalho, todo mundo vai ganha com isso ai. 
P_5S ; T_Relac_Pess 
9. TP-6  
10. TP-7 que habilidades e conhecimento e habilidades você acha 
importante para os operadores contribuírem na produção?  Eu acho que 
falando de habilidades, mais a parte comparativa. Que nem o Pido aqui que 
pergunta de conhecimento, a gente não quer uma pessoa conhecedora da 
coisa, a gente quer pessoas que tem a habilidade de aprendizado, facilidade 
de aprendizado que procrie coisas novas, venha com vontade. Isso eu acho 
que é uma habilidade que muitas vezes a gente... eu considero isso uma 
habilidade. E com isso a gente consegue melhora bastante. O principio da 
coisa é isso ai: o cara ter facilidade de aprendizado, questão de comparativo. 
Porque a gente fez um pouco do serviço, mas tem operação que você faz 
aqui, faz aqui. Quer dizer, você tira a facilidade... se ele acompanhou isso 
aqui ele consegue desenvolver isso aqui mesmo sendo diferente. Aquela 
estória da formiguinha que cai uma folha na frente e ela não sabe mais pra 
onde ir. Ali não, ali se ele tem um comparativo, se ele sabe que uma vez ele 
correu pra cá, ele pode corre pra lá, fazer as mesmas curvas: pra esquerda ou 
pra direita ou pra frente. Então a gente pede isso ai. A primeira coisa que a 
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gente pede, o que a gente tenta passa pra eles é, na questão de habilidade, é 
isso ai. Acho que são as principais. O cara ter aprendizado, aberto a isso, e 
essa questão de comparativos.  Aqui tem um programa de kaisen. Algo já 
bem comum aqui.  Já, muito comum.  O que você acha que motiva o pessoal 
a participa do kaisen?  Eu acho que primeiramente é, logo de cara, aqueles 
que tão participando pela primeira vez eles se assustam no começo. Você fala 
“você vai participa de um kaisen” o cara já fica... a primeira vez é assim. 
Mesmo você falando que ele vai ver melhorias, e que ele veja o grupo 
trabalhando,  tomando ações ai no meio da oficina eles ficam tudo assim... 
então de primeira tem um impacto de susto. Quando eles vêm pra cá, eles 
começam a, primeira coisa: interagir com setores diferentes.ai parece que 
abre um pouco. Eles já vêem a dificuldade que outros tem e tal, ai eles 
começam a ter um pouco mais de liberdade. Muitas vezes as pessoas entram 
aqui, eles acham que ficam ali, ficam bitolados naquilo. Então, se eles tão 
trabalhando nisso, qualquer coisa diferente que eles percebem, você vê que 
muitos conseguem visualizar, abre um pouco o leque. Então quando eles vêm 
pra cá é um grande trampolim pra eles, começam a refletir lá na oficina, mais 
participações, eles se vêem mais envolvidos no grupo de trabalho, eles 
começam a se abrir mais. Até ai participar do kaisen eles são muito fechados. 
Depois você começa a ver “tem como me colocar lá?” se multiplica. Um passa 
a informação pro outro...  Você já participou?  Já. De 2 kaisens.  Eu trabalhei 
numa empresa que fazia mais de uma vez pra um grupo. Eu queria saber 
como é aqui.  Quando você entra num kaisen você já tem que ter seus 
objetivos e metas.  Já vem com metas então...  Às vezes você vem pra cá e 
daí você estabelece um objetivo. Quando você conseguir passar tudo isso ai, 
faz esse mapeamento todo ai... vamos dizer que a gente vai conversar, a 
gente vai focar em tal setor. Quem são as pessoas daqueles setores? Passa 
pra gente quem são as pessoas, que ta acontecendo, tal. Ai tem aquela volta, 
ver o que ta acontecendo. Ai lógico que tem conversas paralelas, uma 
passando, depois junta todo mundo, deixa todo mundo à vontade e fecha ali. 
“Olha, pode melhorar aqui, pode melhorar nisso... vamos fazer os gráficos, o 
plano de ação pra ver o que fazer...”  Ai vai ganha força...  Ai tem todo esse 
suporte. Aqui falo de kaisen, suporte é prioridade. Nos já conseguimos sair na 
frente das máquinas de produção da Vidros. “Olha vai para lá em cima...Não, 
kaisen ta na frente aqui”. 
P_MSP ; T_Obj_int ; T_Obj_ext ; T_Com_Celula ; T_Com_dif_Setores ; 
T_Com_Apoio ; T_Com_PTD ; T_Trein ; T_Carac_Pess ; C_Soc 
11. TP-8  
12. TP-9 O que acontece aqui, além do kaisen, que ajuda a promover a 
integração entre homem e máquina?  Olha, pro operador interagir melhor com 
a máquina... você tem que dar um treinamento pra ele da máquina. Naquela 
máquina especifica, vamos dizer. Lógico você tem todo um custo. Você vai ter 
que levar a pessoa pra fazer o treinamento da máquina, mas é assim: muitos 
que vem pro CNC, normalmente eles não têm conhecimento não são muito 
abertos pra máquinas. Eles têm mais na parte teórica e na pratica pouco. 
Então, tudo aquilo que vem de... hoje as CNC tem recursos muito grandes, 
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então isso chama muita atenção logo que vem. Isso já é um estimulo pra eles. 
Na hora que diante de uma máquina...  Pra garotada né. Isso é empolgante.  
Empolgante, mas isso é... porque ai eles já acham que aquilo ali é muito mais 
fácil, vamos dizer assim. Tem diferença entre você pega um experiente de 
máquina convencional e você pega um rapaz novo que saiu do SENAI e 
coloca ali. Lógico você vai ter muito menos condições de exigir dele, mas 
você também não pode exibir muito daquele que veio da máquina 
convencional, porque ali ele vai ter que unir a experiência dele com a 
automatização da máquina. E hoje a garotada que vem do SENAI eles são 
muito mais aberto pra esse aprendizado fácil e rápido das coisas novas, até 
mesmo do computador. Mas ainda o joystick na ta frente ainda. Então eles 
têm muito mais facilidade pra adequar à condição da máquina do que um cara 
já experiente. O conhecimento pra nós não é o básico não. Muito pelo 
contrario, é à vontade para aproveitar mesmo o líder ou o supervisor que já 
tem um conhecimento. Ai tem aquela interação: você vai aprender com ele e 
ele aprender com você. Isso ai hoje funciona. Então você dando  treinamento, 
passando a parte do funcionamento da máquina, dos próprios recursos da 
máquina faz com ele seja melhor. Não fica aquela coisa bitolada, com medo 
ou então aqueles...Eles são ousados, eles vêm com vontade... se deixar eles 
fazem um programa a parte do CNC da máquina. Uma coisa é também que: 
eu não tranco máquina. Elas são totalmente abertas, a gente da toda essa 
liberdade pra eles. Aqui a gente não vão ser simplesmente um apertador  de 
botão, vocês vão ter a responsabilidade da máquina no horário de vocês, ela 
é de vocês quando vocês tão aqui e tem que cuidar. 
T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_Rec_Mat ; T_Trein ; C_Soc 
13. TP-10 Ai você falou que ajuda...  o que você acha que dificulta a 
integração do operador com a máquina?  A parte de dificuldade... talvez seja 
mais essa a rotatividade de operadores em máquinas. Vamos dizer, eu acho 
que isso ai é o que a gente mais tem dificuldade de fazer. Apesar que 
fazemos muito pouco.  Você acha bom fazer?   é bom fazer...eu costumo 
fazer, mas eu acho muito pouco pro ideal assim pra facilitar um pouco mais. 
Lógico que tudo isso tem uma questão de suporte. Suporte que eu digo é na 
questão de programação, porque hoje você vê que nós trabalhamos com um 
programa on-line, então quer dizer, muitas vezes o operador não tem como 
acompanhar. Aquele tempo que ele podia ta acompanhando a máquina pra 
interagir mais com ela é muito pouco. Então, ou seja, ele tem mais tempo. 
Então se ele tiver mais tempo vou ocupar ele com mais máquina, vou colocar 
mais uma máquina que não vai interagir muito com ela. Se ele fizesse o job 
dele, ele vai interagir com essa máquina pouco, mas também um pouco com 
essa. 
T_P&R_Op ; T_Com_Apoio ; T_Trein 
14. C-11 A empresa é beneficiada com a aplicação do conhecimento dos 
operadores?  É com certeza. Porque assim: com os conhecimentos deles 
aqui, você tem que fazer também: tem que saber como... às vezes ele tem um 
bom conhecimento mas às vezes aquele conhecimento ele não aplica aqui. E 
ai: adianta? É como se, por exemplo, pega... coloca na minha máquina e você 
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conduza.... eu to com uma mais simples usada pra fazer furinho. Você 
entendeu? Olha.. .a máquina. Então o operador também tem que com os 
conhecimentos, tem que saber usufruir desses conhecimentos e refletir pra 
empresa. Senão, não vai adiantar nada colocar um expert ali se ele não vai 
aplicar nada. 
T_Trein ; C_Soc ; C_Ext ; C_Comb 
15. C-12 Na sua, opinião o conhecimento dos operadores na produção é 
importante?  É importante mas não é o principal. É lógico que nem eu falei: o 
conhecimento, vem aquelas habilidades. Você da um suporte também pra ele, 
da um bom recurso, você trilha a rotina dele pra que ele possa seguir. Então é 
mais isso ai. Não é ter o total conhecimento. Mas ele por em pratica as 
habilidades necessárias pro bom andamento da coisa. Que é: um pouco do 
conhecimento, a facilidade, a iniciativa. 
T_Obj_ext ; T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Carac_Pess 
16. C-14 Que situações os operadores aprendem novos conhecimentos? 
Quando aprendem novas coisas?  Primeiro, eles aprendem novas coisas 
quando eles fazem um acompanhamento do que esta sendo feito. Como que 
é isso: é quando eles tão participando... quando eles participam de alguma 
coisa, eles vão ver... porque assim: nada mais que o operador pra saber qual 
a dificuldade de... ou saber até mais que eu. Lógico, tenho uma bagagem de 
máquina também, mas vamos supor: hoje você altera um processo e eles tão 
participando daquilo, eles começam a ver o grau de dificuldade ali. Então que 
acontece: eles participando daquilo ali e tendo conhecimento, a convivência 
da máquina, você vai fazer o que: vai fazer com que eles comecem a 
enxergar onde vem às melhorias, os projetos... ta do lado são vizinhos... ta 
fazendo muito desenvolvimento lá, nas reduções nos tempos de máquina. 
Isso acarreta aqui na gente. Ai você começa a sai um pouco fora da rotina. 
Então só nisso, eles já começam a ver alguma coisa diferente na máquina. 
Então é o que: as especulações, que vem a serem feitas... “mas quem tava 
fazendo da outra vez tava fazendo assim, porque essa ta fazendo assim?”. 
Então quer dizer: se tiver um bom acompanhamento, eles vão reagir... quando 
aparecer alguma coisa nova eles vão reagir. Todos eles deveriam reagir 
positivamente: dando idéias, aplicando, duvidas e especulando... mais a 
especulação. Ai leva você a trabalhar junto com eles ali. 
P_MSP ; P_TR ; T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_Com_Celula ; 
T_Com_dif_Setores ; T_Com_PTD ; T_Trein ; C_Soc 
17. C-15 Que situações os operadores aprendem novos conhecimentos? 
Quando aprendem novas coisas?  Primeiro, eles aprendem novas coisas 
quando eles fazem um acompanhamento do que esta sendo feito. Como que 
é isso: é quando eles tão participando... quando eles participam de alguma 
coisa, eles vão ver... porque assim: nada mais que o operador pra saber qual 
a dificuldade de... ou saber até mais que eu. Lógico, tenho uma bagagem de 
máquina também, mas vamos supor: hoje você altera um processo e eles tão 
participando daquilo, eles começam a ver o grau de dificuldade ali. Então que 
acontece: eles participando daquilo ali e tendo conhecimento, a convivência 
da máquina, você vai fazer o que: vai fazer com que eles comecem a 
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enxergar onde vem às melhorias, os projetos... ta do lado são vizinhos... ta 
fazendo muito desenvolvimento lá, nas reduções nos tempos de máquina. 
Isso acarreta aqui na gente. Ai você começa a sai um pouco fora da rotina. 
Então só nisso, eles já começam a ver alguma coisa diferente na máquina. 
Então é o que: as especulações, que vem a serem feitas... “mas quem tava 
fazendo da outra vez tava fazendo assim, porque essa ta fazendo assim?”. 
Então quer dizer: se tiver um bom acompanhamento, eles vão reagir... quando 
aparecer alguma coisa nova eles vão reagir. Todos eles deveriam reagir 
positivamente: dando idéias, aplicando, duvidas e especulando... mais a 
especulação. Ai leva você a trabalhar junto com eles ali. Então o que são 
novos conhecimentos: novas idéias, novas formas de trabalhar...  Isso! 
Quando você altera seu processo. Você ta acostumado a ficar naquela 
mesmice ali... quando começa a aparecer algumas coisas, às vezes já 
começa a acompanhar, ai onde eu falo que tem o comparativo: “a gente fazia 
assim, agora vamos fazer assim... assim tem um outro grau de dificuldade, 
será que a gente pode muda isso aqui?”. Então eles aprendem... vamos dizer 
assim... quando o negocio ta novo ali, em vez de eles... eles tão aprendendo 
aquilo ali e também tão trabalhando junto e já entendendo o que ta 
acontecendo.  
18. C-16 Como os operadores são treinados aqui?  Primeiro, os nossos 
treinamentos aqui, fora o que é feito do externo quando a gente vê parte do 
que é aqui... vamos dizer no CNC, quais são os treinamentos necessários ou 
básicos pra que alguém possa vir trabalhar no nosso setor: primeiro ele tem 
que ter um SENAI, onde já viu e sabe o que é uma máquina. Lógico, chegar 
aqui e saber diferenciar tempo de usinagem, um torno. Ai vamos começar a 
subir... ele vai trabalha ali “mas o que ele precisa operar e tomar conta dali?”. 
Tem que fazer, trabalhar com usinagem. Tem que ver o processo de sacar 
ferro ali. O contato dessa ferramenta nesse material vai gerar esse cavaco 
aqui. Então ele tem que conhecer ferramenta. Então já começa por ai. Vem o 
treinamento de ferramenta. Tem um treinamento de ferramenta que um geral 
que serve pra torno, fresa, centro de usinagem. Agora vamos pra máquina: 
você sabe lidar com essa máquina? Não. Então de que forma... a gente vai ter 
que mandar o cara até o fabricante pra vir o fabricante pra cá pra fazer um 
treinamento? Não. Formamos nossos multiplicadores. Quem são eles? Os 
lideres, aqueles que já estão algum tempo na máquina, que a gente pode 
chamar de braço de líder. Então esses ai, eles ficam acompanhando a 
máquina durante um período onde vão fica junto dentro de 15 dias, 1 mês. Ai 
eles já tem noção de como mexer no comando de máquina. Saber conhecer 
qual é um eixo, qual é o fuso, quem é a torre que fixa a ferramenta. Então a 
partir ta habilitado? Não, mas ele já consegue movimenta, então agora ele vai 
conduzir a máquina e nós vamos fazer o acompanhamento, depois a gente 
solta ele. Então isso é o básico pra gente lá. Ai depois vem os treinamentos 
restantes, uns já tem faculdade que trabalha com a gente. Muitas coisas pra 
eles já não é necessário dar treinamento. mas aqueles que precisam de um 
treinamento, a gente faz um levantamento de... muitas vezes a gente 
aproveita os operadores do convencional, mesmo o novo... a gente leva pra 
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lá, vê se tem alguma dificuldade técnica da coisa, vê se ele encaixa num 
SENAI, da uma bolsa, conversa com a gerente. A gente faz pouco, mas a 
gente consegue.  Pelo menos o básico... 
T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_Rec_Mat ; T_Com_Apoio ; T_Trein 
; C_Soc ; C_Int 
19. C-17 Como os operadores passam seus conhecimentos e habilidades 
uns para os outros?  Primeiro, além da liberdade de máquina que eu falei pra 
você, que a gente deixa ela toda aberta, a gente interagi um com o outro na 
questão de máquina.por exemplo, a hora que ta fazendo um produto novo ali 
que eu sei que tem um rapaz ali que já tem essa experiência, eu desloco ele 
pra aquela máquina pra auxiliar. Eu não deixo o cara sozinho “põem ai, se 
vira. Porque é novo, vamos ver até onde esse cara chega.” Não é assim. A 
gente cria, aqui agora chego naquele ponto que você vai. Então a gente faz 
como se cria filhos. Ou o líder ou um operador que já fez aquilo ali sabe. E 
muitas vezes quando calha de ser uma condição que foi nova pra todo 
mundo, eu procuro reunir o grupo rapidinho, 10 15 minutos... “olha a gente ta 
com esse problema aqui, isso aqui. Ou isso aqui é bom pra gente, ta 
somando, ta acontecendo isso, ta a disposição de todo mundo. Quem tiver 
duvida pode perguntar pra gente, ou pra esse aqui que já sabe como 
funciona. Agora o processo vai ser esse aqui, é um processo novo, 
metalização, os equipamentos tem essas dificuldades”. Então se chegarem 
aqui nessa situação e encontra uma dificuldade, você já sabe pra quem 
direcionar ele pra pedir socorro. É assim que a gente faz: através do líder, 
através já de um braço de líder. 
P_MSP ; T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Com_Celula ; T_Com_dif_Celulas ; 
T_Com_PTD ; T_Trein ; C_Soc 
20. C-18 Tem coisas que a gente registra... como os conhecimentos dos 
operadores são registrados, digitados...  No geral aqui muitos tem caderninho. 
P_IT ; C_Ext 
21. C-20 Tem lugares que na rotina tem discussões de trabalho. Que os 
caras deixam instruções de trabalho, na forma registrada. Tem algo parecido 
aqui? Alguém que registra para os outros usarem também?  Faz sim... 
inclusive toda a peça tem... vamos chamar de folha de processo. Ela não é 
uma folha de processo 100% idealizada, mas o que é necessário pro cara 
conduzir essa peça e produzir ela bem e dentro do prazo é suficiente. É saber 
o que: o ferramental que vai ser utilizado, o posicionamento da peça, um 
desenho tracejado do ponto de fixação, então isso daí tem e é tudo registrado. 
Isso ai todas as peças, sem nenhuma exceção no CNC trabalha-se assim. 
P_IT ; T_Obj_ext ; T_Rec_Mat 
 
1.obs  6 
2. Turno 2° 
3. Cargo Lider de Turno 
4. T-1 o que é importante para a realização do trabalho dos operadores na 
produção?  É importante estarmos bem orientados, uma comunicação entre 
os lideres sempre feita, e gente da todas as facilidades pra eles, pra que eles 



123 

 

 

possam...  Que tipo de facilidades?  Tipo desenho conforme, legível, 
instrumentação em ordem, perfeitas condições, materiais em perfeita 
condição. 
T_Rec_Mat ; T_Rec_Tempo ; T_Com_Celula ; T_Com_dif_Celulas ; 
T_Com_dif_Setores ; T_Com_Apoio ; T_Com_PTD 
5. T-2 O que você acha que ajuda os operadores a trabalhar em grupo pra 
melhorar o resultado da produção?  Bom, vou falar muito de comunicação. Eu 
acho que comunicação é importantíssimo. Por exemplo, você tem uma 
maquina que trabalha em 3 turnos, se não houver uma boa comunicação 
entre os parceiros a produção da uma decaída né. 
T_Com_Celula ; T_Com_dif_Celulas ; T_Com_dif_Setores ; T_Com_Apoio ; 
T_Com_PTD 
6. P-3 O que você acha importante pra produção produzir bem? O maquinário 
também é fundamental, se você não tiver maquina que produza realmente da 
uma travada também na produção. 
T_Rec_Mat 
7. P-4 O que pode ser considerado importante pra melhoraria da produção?  A 
gente tem um trabalho de kaisen no setor. Qualquer melhoria que eles façam 
no sentido de melhorar a produção isso é computado, numa planilha o antes e 
o depois. Isso é pretentiado na forma de recompensa no final do ano. Quem 
participou dos kaisen eles têm o nome pra participa de um sorteio. Então isso 
é um incentivo. 
T_Obj_int ; T_Obj_ext ; T_Com_PTD ; T_Inc_Reconh&Recomp ; C_Soc ; 
C_Ext 
8. TP-5 O que ajuda o trabalho dos operadores na produção?  Acho que 
já falei... uma boa comunicação, dar condições de trabalho pra eles, pra eles 
tarem focados naquilo que eles tem que fazer, ta sempre informado disso e do 
rumo que eles tem que tomar. Eu acho que é importante que o trabalho flua 
dentro daquele fluxo pré-estabelecido. 
T_Obj_int ; T_Obj_ext ; T_P&R_Op ; T_Rec_Mat ; T_Rec_Tempo ; 
T_Com_Celula ; T_Com_dif_Celulas ; T_Com_dif_Setores ; T_Com_Apoio ; 
T_Com_PTD 
9. TP-6 Como colocar isso na pratica?  Nos estamos fazendo isso  já... 
uma espécie de fluxograma, de metas de trabalho, de seqüências, então a 
gente tem procurado melhorar nesse sentido. 
P_MSP ; P_IT ; T_Obj_int ; T_Obj_ext 
10. TP-7 Qual habilidade e o conhecimento são importantes para o 
envolvimento e colaboração dos operadores na produção?  Bom, nas 
maquinas CNC é importante que o pessoal tenha base de usinagem, o 
pessoal em que ter um mínimo de metrologia, saber medir, interpretar 
desenho e ser um cara que seja operador de maquina CNC que ele, por 
exemplo do torno, que ele vivencia de torno. Que ele saiba tornear uma peça. 
Se você coloca ele num torno, cara tem que ter o básico e saber fazer. 
Mesma coisa o fresador, os conceitos básicos de fresamento ele tem que 
saber: interpretação de desenho, medir peças, tudo isso é fundamental. 
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11. TP-8 O que você acha que motiva o operador a se envolver na rotina 
da produção?  Eu acho que é principalmente fazer o operador sentir que ele 
faz parte do negocio, e não "Ah to fazendo isso aqui por fazer". Incentivar a 
ele a saber que ele faz parte de tudo aquilo, que ele faz não só pra ganha um 
premio, mas que ele vai melhorar pra ele mesmo... o dia a dia dele na fabrica. 
Porque se ele em uma situação que prejudica a produção dele, e ele faz 
aquela situação melhorar, é bom não só pra empresa, é bom pra ele. 
T_P&R_Op ; T_Inc_Reconh&Recomp 
12. TP-9 O que é importante aqui na Viton que contribua pra a integração 
entre operador e produção? Pergunta complicada... A gente ta tendo curso de 
kaizen regularmente. Os kaizen tem ajudado muito o operador na 
conscientização. O que ele pode fazer pra melhora essa produção. 
T_P&R_Op ; T_Trein ; C_Soc ; C_Ext 
13. TP-10 O que dificulta a integração entre operador e produção? A 
informação nunca deve ser retida, ele deve ser passada sempre pra frente. Se 
a gente retém uma informação, isso pode prejudica a atuação do operador 
com relação à produção. Por exemplo, se você tiver que fazer um retrabalho 
porque você deixou de informa uma coisa ao operador, prejudica a produção. 
Isso quer dizer: nunca reter a informação correta. 
C_Soc 
14. C-11 A empresa é beneficiada com a aplicação do conhecimento dos 
operadores? Como?  Da beneficio. Agregando valor pro conhecimento dele. 
Por exemplo se eu tenho um funcionário aqui que entra e ele traz 
conhecimento de outras empresas que ele adquiriu lá e que agrega aos 
funcionários daqui de dentro, então isso é importantíssimo. 
C_Soc 
15. C-12 Na sua opinião o conhecimento dos operadores é importante.  Eu 
por exemplo gosto de trabalha com pessoa que você não tem que fica 
pegando na mão dele. Eu acho que a pessoas me procuram só quando eles 
não conseguem resolve... pessoa que não tem iniciativa acaba travando o 
andamento da produção.  Você já falou de habilidades: usinagem... agora 
você falou uma característica pessoal... que mais?  iniciativa, 
responsabilidade é fundamental... porque às vezes você pega um funcionário 
que não tem aquela responsabilidade entendeu... então ele prefere que ele 
seja conduzido. Então isso fica muito... outro dia eu passei aqui o tempo na 
parte da manha e eu falei "não quero que vocês fiquem me chamando toda 
hora... quero que vocês tomem iniciativa". Agora se não tiver jeito à gente 
toma a frente. 
T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_Carac_Pess 
16. C-14 Que situações os operadores aprendem novos meios na 
produção? Novas idéias, novas formas de trabalhar... tem outra forma alem 
do kaizen? Você enxerga? "olha os caras aprenderam algo novo". Tipo, 
problema tira cabelo mas quando acaba analisando você aprende...  Novos 
conhecimentos a gente acaba abrindo os horizontes das pessoas se você 
ficar estancado no mesmo lugar... eu tenho o exemplo meu, próprio... eu 
entrei na faculdade pra abrir a cabeça pra novas situações... eu acho que tudo 
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que você aprende, que traz de novo vale... se respondeu a questão ou se deu 
volta só... 
C_Int 
17. C-15  
18. C-16 COMO OS OPERADORES SÃO TREINADOS? Bom geralmente 
os operadores novos eles ficam assim fica às vezes 1 mês com outro 
operador aprendendo o procedimento da maquina, o dimensionamento das 
peças, o controle de identificação, geralmente e feito assim.  O pessoal por 
exemplo "agora quero que você trabalhe naquela maquina", o que vou fazer 
com você: vou encostar você no operador e você no operador e dependendo 
da sua capacitação, habilidade você vai leva 1 semana, 10 dias e vai assimila 
o funcionamento. 
T_Trein ; T_Carac_Pess ; C_Soc 
19. C-17  
20. C-18 Ai Sergio, tem uma forma de ter aspectos melhores, um roteiro 
pra passar o conhecimento... Nos temos um... quando a gente vai fazer um 
(?) na maquina... eu falo da maquina CNC que eu tenho mais contato... eu 
tenho  uma folha do ferramental que tem que monta, do inserto que tem que 
usar, e a gente sempre orienta o pessoal a quando tiver qualquer 
operação...ele acha que podia melhora um avanço uma rotação, ou o inserto 
que tava não foi bem e ele utilizou um outro que foi melhor, a gente fala pra 
ele anota, fazer o histórico daquela peça. Quando a peça chega que é gerado 
um programa e geram essa folha que é pra ir junto... um desenho...Isso. 
Quando a gente gera uma UF (?), vem o desenho, vem à requisição vem o 
PCI que é o apontamento, vem tudo dentro. Quando chega no processo, ele 
gera a folha de processo. A folha também entra lá. Ai a gente só orienta o 
operador. Qualquer modificação você vai na programação e fala que foi feito 
esse tipo de alteração porque, na próxima vez você não da as mesmas 
cabeçadas...  ??  inclusive quando eu assumi a fiação lá, a gente gerou um 
programa de computador que era pra sai do processo e ir direto... por 
exemplo, pra fiação monta uma ferramenta adequada. Então quer dizer, 
nesse processo de computador nos, o próprio operador ia ter que alimenta 
isso. No final, acabou não sendo utilizada a ferramenta, mas era pra ser desta 
forma.  inclusive quando eu assumi a fiação lá, a gente gerou um programa de 
computador que era pra sai do processo e ir direto... por exemplo, pra fiação 
monta uma ferramenta adequada. Então quer dizer, nesse processo de 
computador nos, o próprio operador ia ter que alimenta isso. No final, acabou 
não sendo utilizada a ferramenta, mas era pra ser desta forma. 
P_IT ; T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Com_Apoio ; C_Ext ; C_Int 
21. C-20 A folha de trabalho pe um exemplo de conhecimento registrado. 
Ai como é promovido o conhecimento que não ta registrado? Calibração da 
maquina nova...  Então exatamente,eu acho que esse procedimento que é 
listado no histórico e volta pra maquina, o operador que nunca fez esse 
serviço tem que pega esse histórico e saber monta...  Deixa registrado o que 
o operador tinha feito antes...  exatamente, tem que ta mastigado... isso ai 
nem sempre é feito, mas teria que ser feito. 
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P_IT ; C_Ext ; C_Int 
22. C-21 você percebe que tem 2 coisas separadas... que o operário é 
mais diferente... você lembra de algum caso?  De 2 ou mais tipos de ...  Como 
assim?  Muitas vezes aqui o que a gente faz é monta família...  (Mas quem faz 
isso não é o operador né?)  Não... na verdade somos nós os lideres... às 
vezes a gente orienta um operador a monta uma família. Por exemplo, às 
vezes ele vai fazer um serviço de barra... aquela barra tem uma bitola de 
tanto... ele olha na barra que tem outro serviço que pode ser feito junto, então 
a gente orienta a fazer isso.  (Mas ai você ta adiantando a produção,não é o 
registro que ta no desenho...  Por exemplo, você podia ter desenhos 
diferentes...)  Tem um desse ai que tem tabela. 
 
Decoraçao de Vidros 
P_MSP Método de Solução de Problemas
P_IT Intrução de Trabalho
P_5S 5S
P_PE Dispositivo a Prova de Erro (Poka Yoke)
P_TR Troca Rápida/Set up

Objetivo
T_Obj_int Objetivo de Origem Interna aos Profissionais da Máquina
T_Obj_ext Objetivo de Origem Externa aos Profissionais da Máquina
Papel e Responsabilidade
T_P&R_Sup Papel e Responsabilidade do Supervisor
T_P&R_LT Papel e Responsabilidade do Líder de Turno
T_P&R_LQ Papel e Responsabilidade do Líder de Qualidade
T_P&R_OpMaq Papel e Responsabilidade do Operador de Máquina
T_P&R_PrepMaq Papel e Responsabilidade do Preparador de Máquina
Recurso
T_Rec_Mat Recurso Material
T_Rec_Tempo Recurso Temporal
Comunicação
T_Com_Colaboradores Comunicação Interna entre os profissionais do setor (operador, líder, supervisor)
T_Com_difSetores Comunicação Interna entre os profissionais de diferentes setores (PO, silk, programaçao)
T_Com_Apoio Comunicação com Profissionais de Áreas de Apoio (manutençao, Adm) 
T_Com_PTD Comunicação durante o Processo de Tomada de Decisão
T_Trein Treinamento
Incentivo
T_Inc_Rem Incentivo por remuneração
T_Inc_Reconh&Recomp Reconhecimento e Recompensa

T_Carac_Pess Caracteristica Pessoal
T_Relac_Pess Relacionamento Pessoal

C_Soc Socialização
C_Ext Externalização
C_Int Internalização
C_Comb Combinação

Organização da Produção

Organização do Trabalho

Organização do Conhecimento

 
Figura 2B- Fatores mapeados no sistema produtivo de Decoração de Vidros 
 
1. obs  1 
2. Turno 1° 
3. área  Silk Screen 
4. Cargo Preparador  
5. T-1 O QUE VOCE ACHA IMPORTANTE PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO DOS COLABORADORES NA PRODUÇAO?  No caso seria o 
conhecimento do processo em si, uma organização do trabalho, de cada um 
saber as tarefas que precisa fazer. Por exemplo, conhecer o produto, o que o 
cliente exige, porque às vezes o produto pede uma maior exigência, outros 
não. O colaborador tem que ter o conhecimento disso. Sobre o processo que 
vai ser aplicado no vidro, sobre prazos de entrega, quantidade. Acho que todo 
o conhecimento que o colaborador precisar ter é necessário. 
T_Objetivo ; T_Com_Colaboradores ; T_Carac_Pess 
6. T-2 O QUE VOCE ACHA QUE AJUDA OS COLABORADORES A 
TRABALHAREM EM GRUPO PARA MELHORAR O RESULTADO DA 
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PRODUÇAO?  Trabalhar em grupo aqui na decoração tem sido complicado. 
Isso é uma opinião minha. Foi estimulada uma rivalidade. Por exemplo, uma 
quer produzir mais, ter vantagem. O QUE TE PASSA ESSA IMPRESSÃO?  
Os comentários do pessoal, a forma com que eles apresentam os resultados 
de cada turno. Então isso gera competição. Eu acho que durante muito tempo 
a competição foi válida e colaborou muito com a produção. Agora hoje em dia 
não ajuda. Tem diferença de alguns colaboradores, porque um gera aquele 
produto ele é melhor que o outro. Então o rodízio de colaboradores e 
produtos, ter uma primeira parte que todo mundo tem o conhecimento do 
processo, do que o cliente exige, todo mundo estar no mesmo barco, no 
mesmo nível de conhecimento, da pra trabalhar em grupo. Agora assim: 
quando um conhece mais, um conhece menos, um trabalha melhor, o 
trabalho em grupo fica dificultado. Eu acho que a ausência de competição 
favorece. 
P_Setup ; T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp 
7. P-3 O QUE VOCE CONSIDERA IMPORTANTE PARA A PRODUÇÃO 
PRODUZIR BEM NO DIA A DIA?  Diante de tudo isso: os colaboradores 
tendo o conhecimento do produto, depende muito da máquina. Às vezes tá 
produzindo bem, mas ai tem que tirar um produto e colocar outro. Os 
colaboradores estando afiados e a máquina também... Porque é assim: tem 
produto que tem começo, meio e fim. Tem outro que tem o começo, ai para 
pra entra outro, ai começa de novo... Ta tocando, fazendo Biografia numa 
determinada maquina. Bateu um pedido de Kaiak atrasadíssimo. Ai para o 
Biografia e começa o Kaiak. E ai começa. O pessoal ainda ta com o sentido 
no Biografia, não entro no ritmo ainda. É complicado no primeiro dia de 
produção. Ai depois engrena de novo e ai vai. Acho que é assim. 
T_Objetivo ; T_P&R_LT ; T_P&R_LQ ; T_P&R_OpMaq ; T_P&R_PrepMaq ; 
T_Rec_Hum ; T_Com_Apoio ; T_P&R_LT 
8. P-4 O QUE VOCE CONSIDERA IMPORTANTE PARA A MELHORIA DA 
PRODUÇAO?  No momento de hoje a produção ta muito debilitada porque ta 
faltando pessoal. Porque assim, pra fazer um produto você necessariamente 
tem que parar outro porque falta pessoal. VOCE ACHA QUE É SÓ FALTA DE 
PESSOAL?  Ta bem bagunçado também por causa de planejamento. As 
coisas vêm lá do PCP pra gente, mas às vezes vem numa máquina que não 
da pra fazer aquele produto, ai tem que tirar o produto de uma pra poder 
fazer. Pra melhorar mesmo a produção é o planejamento correto e mais 
colaboradores para que se possa fazer mais. QUE MELHORIAS VOCE ACHA 
IMPORTANTE? Vem lá da primeira parte: todos os colaboradores realmente 
terem o conhecimento e comprometimento com a empresa, com o que ele 
está fazendo. Esse comprometimento vem quando ele tem conhecimento, se 
acha parte do processo. Isso vem automático. Se não tiver o 
comprometimento do operador, do líder, de todo mundo a produção fica 
naquelas. Fica no limite de prazos, sai mais ou menos. Acho assim o 
comprometimento de toda a equipe. 
T_Objetivo ; T_P&R_LT ; T_P&R_LQ ; T_P&R_OpMaq ; T_P&R_PrepMaq ; 
T_Rec_Hum ; T_Com_Apoio ; T_Carac_Pess 
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9. TP-5 O QUE VOCE ACHA QUE AJUDA O TRABALHO DOS 
COLABORADORES NA PRODUÇAO?  Muitas coisas podem ser de ajuda. 
Comprometimento, pessoal da liderança todo dia ali, incentivando, tirando 
dúvidas. Isso ajuda muito. O colaborador quando ele não tiver bem ali pode 
pedir ajuda. 
T_P&R_LT ; T_P&R_LQ ; T_Inc_Recon&Recomp ; T_Carac_Pess 
10. TP-6 COMO VOCE ACHA QUE ISSO PODE SER COLOCADO NA 
PRATICA?  Primeiro, o colaborador precisa ter a noção que ele precisa de 
ajuda. Não ficar com vergonha de pedir ajuda e falar assim "a ta bom assim" e 
vai levando. Tem que ter consciência que a produção não ta boa, se tem 
duvida ir e recorrer. Segundo é ter a quem recorrer. Porque às vezes ele 
precisa de socorro, ajuda. Ai ele olha de um lado, do outro, o líder ta atolado 
de serviço e não tem ninguém, o preparador também ta com a máquina mais 
ou menos então ele também ta precisando presta ali atenção e não tem quem 
ajude. Então, se ele tem consciência de que precisa de ajuda e tiver a quem 
recorrer... Se ele tiver precisando de ajuda e tiver alguém, basta a 
comunicação. Tirar a duvida um do outro. 
T_Com_Colaboradores ; T_Carac_Pess ; C_Soc 
11. TP-7 QUE HABILIDADES E CONHECIMENTOS SÃO IMPORTANTES 
PARA O ENVOLVIMENTO E CONTRIBUIÇAO DOS COLABORADORES NA 
SEÇAO?  Habilidade ele precisa de várias, principalmente no trato com o 
pessoal. Uma pessoa que tem facilidade em se comunicar com os outros 
colaboradores, com a liderança, ela vai rende melhor no serviço, porque ela 
não vai trabalhar sozinha. Conhecimento... conhecer o processo, cliente tudo 
mais. Tendo esse conhecimento e algumas habilidades extras... Como tato, 
saber ouvir. Um cara bem observador. O QUE MAIS DE CONHECIMENTO? 
DETALHA MAIS. Ele tem que ter do produto, da máquina, cliente, de alguma 
coisa que outra pessoa já pegou e ele ainda não procurar saber. Se conhecer 
entre horários, entre turmas. É ideal isso quando há competição. Uma turma 
saiu e fez 12 mil palets de um tal produto. A turma que fez 12 mil tem que 
passar pra outra turma a maneira como foi feito, como atingiu esse numero, 
pra que a outra turma também faça essa quantidade ou mais. Não esconder o 
jogo "tem um segredinho ali pra dar conta disso". Ai não faço mais, ninguém 
me cobra mais, ninguém me enche. ESSE COMUNICAÇAO ESTA SENDO 
FEITA? Então, tava sendo feita sim. 5, 10 min antes da pessoa entra ela ia lá, 
pegava o serviço, mas isso vai bem nos primeiros dias. Depois o pessoal não 
chega antes, os outros tão doidos pra sair e assim vai. Ai para.Aqui entra 
aquela parte do comprometimento. Como você tem a obrigação de chegar na 
hora, de bater seu ponto na hora, você tem que ter em mente que você 
precisa chegar lá, pegar as informações e passar no final do turno. Isso tem 
que partir de você mesmo. Senão, vai lá, bate só um papo, nem fala sobre o 
serviço. Eu acho que é isso. Tem que fazer parte do dia a dia. A partir desse 
ponto da certo. 
T_Objetivo ; T_P&R_LT ; T_P&R_LQ ; T_P&R_PrepMaq ; 
T_Com_Colaboradores ; T_Carac_Pess ; T_Relac_Pess ; C_Soc 
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12. TP-8 O QUE VOCE ACHA QUE MOTIVA O COLABORADOR A SE 
ENVOLVER NA MELHORIA CONTINUA DA PRODUÇAO?  O que motiva é 
quando os bons resultados são passados pra eles. Quando você tem um mau 
resultado não é nem o seu líder que vem passar isso. É a supervisão. Quando 
os resultados são muito bons, isso também deve vir tipo "Olha! Muito bem!". 
Então, da mesma forma que você é cobrado quando você vai mal, é elogiar 
"Opa você ta indo bem". Isso motiva muito, passar pra pessoa que ela ta indo 
bem. Ela vê os resultados dela, na forma de elogios e também como 
resultados pra empresa. Tipo, a produção ta indo bem, ai você pede alguma 
coisa e já chega, ferramental, instrumental. Enquanto ta indo bem não tem 
porque faltar. Quando ta indo bem e mesmo assim falta alguma coisa, a 
pessoa trata você meio assim... porque ta bom, mas pode melhorar. Se você 
ta no limite da produção, sempre vão querer melhorar. Se hoje fez 10, 
amanhã querem 15, e no outro dia 17. Nunca está bom. Isso desmotiva. Você 
vê um colega mal-tratado, foi trocado de máquina por algum motivo, ai a 
liderança acaba se envolvendo, um grupinho é mais privilegiado. Às vezes ele 
não queria estar naquele lugar. 
T_Objetivo ; T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp ; T_Com_Colaboradores ; 
T_Com_Superiores ; T_Inc_Recon&Recomp ; T_Relac_Pess 
13. TP-9 O QUE ACONTECE AQUI NA DECOR QUE CONTRIBUI PARA 
PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE COLABORADORES E PRODUÇAO?  
Tem bastante coisas ai pra promover essa integração, desenvolver entre 
colaboradores e produção e tal. Quando eles chegam, apresentam o produto, 
o cliente, quando eles falam bem do produto, do cliente. A gente vê o 
resultado lá fora, passam pra gente. Isso ajuda bastante. Só que, eu... não 
que me interesso muito por isso... às vezes a gente tem oportunidade de ir 
numa palestra, em outra, mas não é pra todos. A Decor tem feito muitas 
coisas ai. A integração é assim: tudo que eu penso sobre produção é 
comprometimento. A integração entre produção e colaborador só vai ter 
quando tiver esse comprometimento, que vem de acordo com que a empresa 
auxilia os colaboradores. Noticias que causam um alvoroço danado "vai não 
sei o que, não sei o que...". Ai o pessoal fica preocupado, a produção largada, 
isso não ajuda. Mas tem-se feito bastante coisa sim. QUE TIPO DE 
PALESTRAS?  Sobre produção, custos, pra lideres, preparadores. Devagar 
eles estão integrando o pessoal, todo mundo quase com o mesmo 
conhecimento, mesmas oportunidades. Ninguém fica alheio, todo mundo a 
parte. 
T_Objetivo ; T_Trein ; T_Inc_Recon&Recomp ; T_Carac_Pess 
14. TP-10 QUE DIFICULDADES EXISTEM PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE 
COLABORADORES E PRODUÇAO?  É o oposto. Eu acho que a decoração... 
Eu estou aqui a pouco tempo, não grande conhecimento de causa da Decor. 
Eu tenho 4 anos, é um tempo razoável. É pouco tempo, tem pessoa que 
trabalha 15, 20, 30 anos ai. Eles tão tudo engatilhado. Ai você vai dar um 
opinião "A mas eu to aqui a 30 anos, eu sei como faz isso". pra todos os 
efeitos eu sou novato ainda. Então o que dificulta, isso já é uma dificuldade 
por exemplo. Pessoas que tem muito tempo de fábrica acham que tem um 
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conhecimento da empresa que "sempre foi assim e nunca mudou, porque vai 
mudar agora". A oportunidade de cima pra baixo, pro fulano que trabalha a 
mais tempo, "o mais novo não pode, tem que esperar a vez dele porque eu 
estou aqui há tanto tempo e estou esperando". Então a empresa tenta, mas é 
muita gente pra pouco espaço. Ai tem aquelas prioridades, o mais velho, os 
que se destacam mais. Isso cria uma dificuldade de integração. COMO VOCE 
ACHA QUE DEVERIAM SER? Quando a pessoa esta aqui há 30 anos, ele 
tem uma visão do processo, da empresa, recursos humanos, toda a opinião 
ela tem fechada. Porque ela esta aqui há muito tempo e conhece as coisas. 
Chega uma pessoa mais nova com visão de outras empresas, de outras 
coisas. Uma visão que tudo pode mudar, porque esta há 20 anos não pode 
mudar? Não pode ser diferente? Então há um atrito. Mas acho que se todo 
mundo conversar, se alinhar o pensamento eu acho que ser mais velho de 
empresa ou mais novo não vai interferir. Interessa são as idéias. Você pode 
aproveitar as ideais de um cara que esta aqui a muito tempo e de um cara 
que chegou agora também. Às vezes o cara chega ai, em uma semana vê 
alguma coisa que os que estão aqui não viram. Não viram não é porque são 
incompetentes, porque não tem conhecimento. É porque estão tão focados ali 
imbuídos de fazer o negócio e não vê. Ai vem o cara de fora, não esta 
comprometido ainda, às vezes fala e da certo. Mas precisa ser ouvido, ele não 
vai falar nada se não ouvirem a opinião. Mas essa relação tem mudado 
bastante na Decor, os mais velhos de casa. Antigamente você chegava nas 
máquinas de silk, pra você poder sentar em frente uma máquina pra trabalhar 
era difícil. Porque o pessoal mais velho tinha medo de deixar você sentar, 
porque você ia fazer errado, porque você ia rasgar a tela, tinha medo e hoje 
em dia não. É chegar lá, no segundo ou terceiro dia você já ta lá... pra sentar 
no carga rápido você tinha que ficar muito tempo limpando garrafa, fazendo 
outras coisas pra você chegar ali. Hoje é mais democrático. Em 2 ou 3 dias 
você já senta lá e faz. Não igual os outros ainda, mas já tem a oportunidade 
de estar fazendo. Algumas mentalidades já tem mudado pra melhor, e o que 
dificulta às vezes ainda é a diferença de idéias entre os colaboradores. 
P_MSP ; T_Com_Colaboradores ; T_Inc_Recon&Recomp ; T_Relac_Pess ; 
C_Soc ; C_Exp 
15. C-11 A EMPRESA É BENEFICIADA COM A PLICAÇÃO DE 
CONHECIMENTO DOS COLABORADORES? COMO? DÁ RESULTADOS?  
Resultados práticos eu não sei se chegou a dar.  O QUE VOCE CHAMA DE 
RESULTADOS PRATICOS? Algumas idéias que os colaboradores deram e 
transformou, foi pra produção e a produção foi evoluindo. Porque assim, a 
gente não tem muito conhecimento porque tem o pessoal do desenvolvimento 
que esta mais ligado a isso. mas com certeza qualquer empresa tem a ser 
beneficiada com o conhecimento dos colaboradores. Alguma idéias, lógico, 
podem ser descartadas, mas desse bolo de idéias pode sair alguma coisa se 
ela se propõem a estudar ali dos colaboradores, alguma coisa de bom tem ali 
pra ela. Um resultado prático assim não sei te informar. QUE VOCE 
ACREDITA QUE SERIA UMA POSSIBILIDADE... Uma possibilidade de 
coisas. Quem esta mais envolvido no dia a dia, na produção, com as 
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máquinas, com a caixaria da empresa é o colaborador. A partir do momento 
que passa a ouvi-los, passa a dar atenção, vai chegar um momento que 
alguém vai perguntar pra ele sobre o que ta fazendo, uma idéia. Ele vai ficar 
sempre mais atento, pensando em alguma coisa, não vai ficar mecânico ali 
fazendo. Então isso já ajuda. Isso se você escuta o colaborador, vai chega 
uma hora que você vai "eureca! O cara deu uma boa idéia". Essa idéia pode 
entra em pratica ou não. Pode deixar ali numa quarentena esperando outras 
opiniões, ser modificada, melhorada. 
T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Com_PTD ; 
T_Inc_Recon&Recomp 
16. C-12 NA SUA OPINIAO, O CONHECIMENTO DOS OPERADORES É 
IMPORTANTE?  Eu acho que é muito importante. Todos os conhecimentos 
que tiver, sobre o produto, sobre como ele é feito e tal, outros tipos que puder 
ter. eu acho que é muito importante. Quando eu falo em conhecimento, eu 
falo em geral. Todo o tipo de conhecimento que puder ter: mecânico, silk, 
escolha, ou ele passou muito tempo no controle de qualidade então ele sabe 
os defeitos, a exigência do cliente, um sabe de dimensões, um sabe tudo da 
máquina e outro sabe muito da operação. Colaboradores que tem 
conhecimento e é bem preparado a tendência é sempre...POR QUE O 
CONHECIMENTO OPERARIO É IMPORTANTE NA PRODUÇAO?  É o que 
eu falei, o conhecimento operário é pratico. Às vezes ele tem uns projetos de 
produto, o cara da produção já pode falar "isso vai dar certo, isso não vai dar 
certo ou vai caminhar com dificuldade". Porque eles têm conhecimento de 
causa. Às vezes a programação vem de uma forma, ele tem todo um gabarito, 
um conhecimento da área. Chega lá, é inviável naquela determinada 
máquina. Quem vai dizer que é viável ou inviável? É o operador, é o cara que 
esta lá na hora. Eu acho que o conhecimento operário é muito importante. 
Quando ele é ouvido é importante. Às vezes o cara fica martelando lá 2, 3 
dias e depois alguém fala "aqui não da certo". Se ele tivesse consultado, dado 
ouvidos ao operário, ele saberia que aquilo era inviável. Eu acho que o 
conhecimento operário é um dos mais importantes que tem na fábrica. Sem 
desprezar, lógico, pessoal da engenharia que tem todo o conhecimento 
teórico, até pratico, mas quem está envolvido no dia a dia tem uma 
contribuição a dar. 
P_IT ; T_Objetivo ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Trein ; 
T_Inc_Recon&Recomp ; C_Exp 
17. C-14 EM QUE SITUAÇOES OS COLABORADORES GERAM NOVOS 
CONHECIMENTOS NA PRODUÇAO? NOVAS IDEIAS...  Geralmente quando 
chega algum ferramental novo ou um produto novo. Que ai não tem definido 
quem vai trabalhar nele, quantas pessoas não. Ai geralmente todo mundo vai 
querer saber o que é, como vai fazer. Ai nessa hora alguém da uma idéia, 
outro da uma idéia, fica aquele monte ai a gente da uma peneirada e 
aproveita alguma coisa. Eu acho que é nesse momento que seja alguma 
coisa de novo, uma ferramenta nova, produto novo, cliente novo. Às vezes a 
fábrica esta investindo em máquinas novas, mais modernas, com a 
curiosidade maior e você é mais curioso e passa a observar melhor. Tem 
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alguma coisa assim, a gente tenta dar uma idéia, às vezes já é assim, mas o 
cara ainda não viu, ai dá uma idéia e falam "olha já é assim, mas ainda bem 
que você observou". Eu acho que quando chegam novidades pra empresa é 
nessa hora que o pessoal se alinha mais e surgem novas coisas. 
T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; T_Carac_Pess ; C_Soc 
18. C-15 QUE SITUAÇÕES OS COLABORADORES APRENDEM NOVOS 
CONHECIMENTOS?  Eu acho que também nessa situação. Quando chega 
uma máquina nova, uma ferramenta nova que ninguém está muito habituado, 
geralmente vem uma pessoa da fábrica da máquina passar pra gente como é 
que funciona, melhor forma de trabalhar, então nessa daí a gente acaba 
aprendendo um conhecimento que a gente não tinha. É uma oportunidade 
que chega pra gente e não estava programada. Eu acho que nessas ocasiões 
a gente aproveita... VOCES APRENDEM A MEXER NA MÁQUINA NA RAÇA. 
VOCE SENTE FALTA DE UM CONHECIMENTO FORMAL? Assim, em 
determinadas máquinas sim, eu acho que uma coisa mais formal, mais 
técnica facilitaria. A gente vai acabar aprendendo de qualquer forma, mais 
demorado, vai quebra mais vidro. Nessa máquina que chegou agora, a UV. 
Eu estou trabalhando nela. Eu e o colega trabalhamos lá, veio um cara da 
empresa falar como funciona, a mecânica dela e tal. Ai a gente foi trabalhar lá 
e não tinha o conhecimento da tinta, da química que envolvia. A ultravioleta: a 
gente sabia o que era mas não tinha noção de que a ultravioleta daquela 
máquina ia fazer o estrago que fez na gente. Eu tive queimadura de 1° grau e 
o Zé Luis de 3° grau. Eu acho que se a gente tivesse tido um conhecimento 
de todo o processo da máquina, não só do mecânico, da ferramenta, talvez 
pudéssemos ter evitado. Porque sem o diluente daquela tinta, ele reage com 
a luz e não pode tocar na pele. Já os outros diluentes a gente pode passar, 
limpar a tinta com ele. Então se a gente agisse da mesma forma com aquele, 
ai não pode. Esse conhecimento a gente já não tinha. Então se fosse mais 
especifico, mais técnico daquela máquina, o conhecimento, teria evitado. Ter 
conhecimento pra evitar esse acidente e as perdas de material. O resto a 
gente vai aprendendo na raça, no dia a dia. Foi grave, queimou a gente, 
causou reboliço na segurança, o médico ficou bravo, que isso não pode 
acontecer, a outras pessoas que vão trabalhar naquele setor não vão querer ir 
porque ficaram com medo. Nessas ocasiões, quando chegou a ferramenta 
nova, em algumas máquinas eu acho que seria necessário algo mais formal 
pra... 
P_IT ; T_Rec_Mat ; T_Trein 
19. C-16 COMO OS COLABORADORES SÃO TREINADOS?  Eu 
especificamente não tenho o que reclamar do treinamento. Quando eu 
cheguei aqui, teve muitas oportunidades. Pessoal que veio antes de mim, os 
preparadores, pessoal jogo um monte de chave na mão deles e falou "se vira 
ai". Eu não, eu tive treinamento, na prática, teórico, depois tive um mini 
estágio. Sobre o treinamento não tenho o que reclamar. Pelo contrario, acho 
que me ajudou bastante. Eu sofri muito menos que o pessoal que veio antes 
de mim. Eu acho muito importante quando a empresa treina o profissional pra 
colocar ele em determinada área, eu acho que é bom pra ela e para o 
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colaborador. Porque ele vai saber exatamente o que tem que fazer e a 
empresa fica mais despreocupada porque ele vai correr menos riscos de 
acidente, vai ser mais produtivo e tal. A decoração tem olhado pra esse lado, 
depois que eu cheguei, tenho visto constantemente a palestras, treinamento. 
Eu acho que a decoração esta num caminho bom. ISSO ESTA MUITO 
RELACIONADO A SUA FUNÇAO. E DOS DEMAIS COLABORADORES? 
Pros demais, tipo os operadores, eu não vejo muito treinamento pra eles, a 
não ser palestra de boas práticas e tal. Agora treinamento especifico que ele 
possa usar aqui, pode ser usado lá fora amanhã, não vejo não. Pode ser que 
eu esteja mal informado, mas não vejo não. Eu acho que seria necessário, 
não só pra cargos específicos, mas também pra todo mundo em geral. 
P_IT ; T_Trein 
20. C-17 COMO OS COLABORADORES PASSAM SEUS 
CONHECIMENTOS E HABILIDADES UNS PARA OS OUTROS?  Vai da 
afinidade, é bem social. Você se da bem com algumas pessoas, tudo que 
você absorve você acaba passando, ou até os conhecimentos que você 
trouxe de outros lugares, mas não é constante, não são todos que trocam 
idéias, conhecimentos, que tem boas relações, mas a maioria tem. Às vezes 
no setor, trabalha 60 pessoas, nem todo mundo se da bem, nem todo mundo 
se gosta. Eu tenho alguma coisa pra passar pra alguém, eu vou passar pra 
quem é da minha roda, os caras que andam juntos. Se for necessário, vou 
passar pra pessoa que não me dou bem. Teoricamente não converso muito. 
Se não for muito necessário, não for ali do meu trabalho, ela vai ficar na 
ignorância se depender de mim. Eu não vou chegar "olha fulano, é assim, 
assim, assado". Isso faz parte do convívio social. 
P_IT ; P_PE ; T_Com_Colaboradores ; T_Relac_Pess ; C_Soc 
21. C-18 COMO O CONHECIMENTO DOS COLABORADORES É 
CAPTADO FORMALMENTE E REGISTRADO?  A primeira vez que estou 
vendo a pessoa perguntar o que você acha. Se tem uma forma de captar 
formal eu não conheço. Agora tem informalidade de conversar com você, 
sobre o que você acha sobre isso aqui, ser registrado formalmente eu não sei. 
TEM ALGUMA COISA ANOTADA NA MÁQUINA DE COMO FAZER... Isso 
tem. Comigo não, mas pra fazer a ficha de um produto é feito, fotografado, 
conversa com os colaboradores. Em geral é assim. Eles falam tal e vira 
documento. É da rotina da empresa, quando vai fazer um produto que ainda 
não é feito, ver o procedimento, ai é feito com o operador, como é feito o 
processo, tira foto, faz a ficha e é documentado. Esse documento é usado pra 
tudo: quando o cliente quer saber como o produto é feito, às vezes não 
precisa nem ir na área. Dependendo da ficha, ele sabe como é feito. 
P_IT ; C_Soc ; C_Ext 
22. C-19 COMO É PROMOVIDO O APRENDIZADO DO 
CONHECIMENTO REGISTRADO?  O conhecimento registrado é a ficha do 
produto. Ele é passado pra gente quando a gente vai fazer ele ou quando o 
produto é novo. A partir daquela ficha, a líder de qualidade e líder de turno vai 
ficar, fazer baseado naquela ficha, que é feita baseada no conhecimento dos 
operadores. Então é na hora que vai fazer o produto, fazer a produção. Ali ele 
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vai te explicar os pormenores que esta na ficha, o mais importante, o que o 
cliente quer, e ai passa pra gente. ESSE PROCESSO É TRANQUILO OU DE 
UMA FORMA MAIS CORRIDA? É tranqüilo, fica corrido depois que entra em 
produção. Porque quando é produto novo, a gente precisa muito desse 
conhecimento, porque não tem base pra comparação. Não é que nem esse 
produto que fiz agora e que fiz no mês passado, eu vou prestar atenção da 
mesma forma, mas que na hora que eu bater o olho no produto já sei fazer. 
Agora quando é um produto novo, eu acho que é especial, porque não tem 
parâmetros pra comparar, se está bom ou se não esta. Sua opinião ali não 
conta. Tem que ser baseado na ficha. Às vezes é bem complicada essa parte. 
P_IT ; T_P&R_LT ; T_P&R_LQ 
 
1. obs  2 
2. Turno 2° 
3. área  Silk Screen 
4. Cargo Preparador 
5. T-1 O QUE VOCE ACHA IMPORTANTE PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO DOS COLABORADORES NA PRODUAÇÃO?  É importante para 
um preparador, não só o meu trabalho, mas pra um preparador é da um 
suporte para os operadores terem condições de trabalho. Isso é importante. 
DE UMA FORMA GERAL? Seria o coordenador de equipe, a gente tem um 
líder de equipe, mas temos também um preparador que é o coordenador pra 
dar o suporte para os operadores em geral. 
T_P&R_PrepMaq ; T_Com_Colaboradores 
6. T-2 O QUE VOCE ACHA QUE AJUDA OS COLABORADES A 
TRABALHAREM EM GRUPO PARA MELHORARO RESULTADO DA 
PRODUÇAO? VOCE ACHA IMPORTENTA TRABALHAR EM GRUPO?  Sim. 
Porque a equipe unida, em foco é a qualidade do nosso produto, é o 
comprometimento de todos. O PESSOAL É UNIDO LA? Sim. Lógico que 
como toda equipe, tem sue problemas mas é uma equipe unida. VOCE ACHA 
QUE TEM ALGUMA COISA QUE INCENTIVA VOCES A TRABALHAREM EM 
GRUPO? No dia a dia, acho que é trabalhar com pessoas, a gente tem 
comportamentos diferentes, mas incentivo eu vejo no geral a liderança 
motivada e motivar os funcionários. 
T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_P&R_LQ ; T_P&R_OpMaq ; T_P&R_PrepMaq ; 
T_Relac_Pess 
7. P-3 O QUE VOCE CONSIDERA IMPORTANTE PARA A PRODUÇAO 
PRODUZIR BEM NO DIA A DIA?  Acho que uma programação, desde a 
origem dela desde o PCP, uma programação correta, o setup, dando 
continuidade até o sistema de empacotamento. Eu acho que o planejamento é 
muito importante. 
P_IT ; P_Setup ; T_Com_Apoio 
8. P-4 O QUE VOCE CONSIDERA IMPORTANTE PARA A MELHORIA DA 
PRODUAÇAO?  No dia a dia são bastante coisas que podem melhorar: o 
setup antecipado em uma máquina, eu vejo isso, uma programação bem feita, 
sem modificações. Isso ai ajuda no dia a dia. VOCE TEM UMA PLANILHA DE 
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TROCA. ISSO DURANTE O DIA MUDA MUITO? Muda sim. Durante o dia as 
vezes a gente termina de monta uma máquina e já tem uma modificação. Isso 
ocorre também. As vezes entro em programa, mas não é isso. tem essa 
mudança. 
P_IT ; P_Setup ; T_Com_Apoio 
9. TP-5 O QUE VOCE ACHA QUE AJUDA O TRABALHO DOS 
COLABORADORES NA SEÇAO? O QUE AJUDARIA?  Você diz de um 
preparador... ALGUM FATOR QUE AJUDASSE VOCE A TRABALHAR NO 
DIA A DIA. ALGUMA COISA QUE TORNARIA O TRABALHO MAIS 
AGRADAVEL. Sim. As vezes a gente tem problemas com dispositivos, falta 
de ferramentas, as vezes uma ferramenta que não tem ali na hora, a gente 
tem que improvisar. O problema é esse: a gente trabalha muito com 
improviso. Então a gente terminar essa questão de improvisar, ajudaria 
bastante. Senão a ferramenta, é um exemplo. 
T_Rec_Mat 
10. TP-6  
11. TP-7 QUE HABILIDADES E CONHECIMENTOS SÃO IMPORTANTES 
PARA O ENVOLVIMENTO E CONTRIBUIÇAO DOS COLABORADORES NA 
PRODUÇAO?  Um treinamento, para que as pessoas estejam preparadas 
para operar a máquina, porque não são todas as máquinas que são iguais, é 
diversificado. Tem pessoas que tem uma adaptação boa com uma máquina, 
mas não tem com outra. Então esse tipo de informação pra eles seria 
importante. O conhecimento do que esta operando. A PESSOA ESTA 
NAQUELA MAQUINA, PRODUTO TEM QUE ACABAR MUDANDO... A gente 
tem o exemplo de uma máquina que ta com o produto lá, o Sakura, um copo, 
são produtos cilíndricos, oval. Na verdade a gente chama de oval cônico. Ele 
não é adaptado em qualquer máquina. Tem uma máquina que ele encaixa 
melhor devido ao raio, temos esses problemas também de adaptação de 
máquina. 
T_Rec_Mat ; T_Trein ; T_Carac_Pess 
12. TP-8 O QUE VOCE ACHA QUE MOTIVA O COLABORADOR A SE 
ENVOLVER NA MELHORIA CONTINUA DA PRODUÇAO?  Existe pessoas 
motivadas e pessoas desmotivadas. A pessoa que esta motivada faz você 
trabalhar com ela. É fácil você trabalhar com ela. Você da uma 
responsabilidade pra ela, ela procura essa responsabilidade. As pessoas que 
estão desmotivadas, você tem que procurar, saber o motivo. Mas quem ta 
sempre motivado, qualquer coisa que você... até a forma de conversar, as 
aparências, isso torna até mais fácil pra ela entender as coisas. Isso quem ta 
motivado. 
T_Carac_Pess ; C_Soc 
13. TP-9 O QUE ACONTECE NA DECOR QUE AJUDA A PROMOVER A 
INTEGRAÇAO ENTRE COLABORADORES E PRODUÇAO?  Eu não vejo 
isso constante, não existe. O que a gente procura pra essas pessoas é dar 
condições de trabalho pra elas. A palavra seria isso. 
T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp 
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14. TP-10 E QUE DIFICULDADES EXISTEM PRA ESSA INTEGRAÇAO?  
Não que exista barreiras, mas é da motivação pessoal de cada um. Existe um 
plano de carreira, mas nem sempre as pessoas estão motivadas a buscarem 
algo alem do que elas fazem. Pra ela está bom, é o que precisa. 
T_Inc_Rem ; T_Inc_Recon&Recomp ; T_Carac_Pess 
15. C-11 A DECOR É BENEFICIADA COM A APLICAÇAO DO 
CONHECIMENTO DOS COLABORADORES? ALGUMA IDEIA?  Sim existe. 
Existem idéias. Todo dia as idéias vem vindo, pelo menos na decoração. Nem 
sempre ela é aplicada, claro tem que ver se ela é voltada, alinhada com a 
produção, mas existe. Algumas vezes quando a máquina entra em produção 
ela é adaptada para aquele sistema de produto. É onde que da os resultados. 
As idéias são sempre bem vindas. SE A IDEIA NÃO É VIAVEL, TEM UM 
RETORNO? É sempre discutido ali na hora, nem sempre é a longo prazo, a 
não ser um kaizen.  EXISTE UM PLANO DE SUGESTOES AQUI? Não, por 
enquanto não foi desenvolvido isso aqui. 
P_MSP ; T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
16. C-12 PARA VOCE, O CONHECIMENTO DOS COLABORADORES É 
IMPORTANTE?  Claro sem duvidas. É de extrema importância a gente dar 
suporte pra que ele tenha esse conhecimento. POR QUÊ? Conhecimento 
nunca é demais. Na vida do ser humano conhecimento de trabalho, números 
de produção, a gente trabalha com números. Isso é muito importante. 
T_Trein 
17. C-14 EM QUE SITUAÇOES OS COLABORADORES GERAM NOVOS 
CONHECIMENTOS NA PRODUÇAO? NOVAS IDEIAS.  No dia a dia, na 
dificuldade "olha preciso mudar o pedal da máquina, tenho um dispositivo pra 
fazer isso aqui e acho legal". Acho que no dia a dia , coisas simples que 
parecem que não vão dar certo mas são de extrema importância.  VOCES 
TEM MANUTENÇAO PREVENTIVA? Temos sim. Apesar de a manutenção 
ser bem atarefada, não é presente infelizmente, mas existe. 
T_Com_Apoio ; C_Soc 
18. C-15 EM QUE SITUAÇOES OS COLABORADORES APRENDEM 
NOVOS CONHECIMENTOS?  Através da dificuldade. Às vezes o colaborador 
vê que tem uma condição melhor de trabalho, transmite isso para um líder, 
para o supervisor e isso ai é discutido ali e resolvido na manutenção e 
enviada uma ordem de serviço. Então não é nada... 
P_MSP ; T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio 
19. C-16 COMO É FEITO O TREINAMENTO NA DECOR?  A gente tem o 
RH que cuida disso, isso é feito lá em cima. Agora estão com trabalhando em 
conjunto com a Decor. Estão fazendo um treinamento, Ada muito detalhado, 
um treinamento que divulga a produção na forma visual, é no dia a dia que é o 
acompanhamento. É no visual e depois no dia a dia. Tem um padrinho, uma 
pessoa vai apadrinhar ela, essa pessoa esta aqui e você vai acompanhar ela. 
T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Trein ; C_Soc 
20. C-17 COMO OS COLABORADORES PASSAM SEUS 
CONHECIMENTOS E HABILIDADES UNS PARA OS OUTROS?  Eu acho 
que é assim, atitude. A atitude já transmite um conhecimento no dia a dia. O 
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conhecimento é na pratica mesmo. funciona assim, tem um dispositivo que a 
gente trabalha com ele nesse sistema, não tem apostila nada. É feito informal. 
A gente não tem uma apostila que fale o passo a passo. 
T_Com_Colaboradores ; T_Carac_Pess ; C_Soc 
21. C-18 A PROXIMA FALA EM COMO O CONHECIMENTO É 
REGISTRADO. VOCE DA UMA IDEIA, ELA É REGISTRADA EM ALGUM 
LUGAR.  A gente não tem um registro oficial pra isso. Não temos. NA VITON, 
ELES FAZEM UM CADERNINHO PESSOAL, ANOTAM E PASSAM PROS 
DEMAIS. As anotações existem, mas não que isso seja colocado como uma 
apostila. É pessoal. Claro, se você é meu amigo eu transmito, ver o que você 
acha. A gente tem uma ficha de produção só. Não é de troca, só produção. A 
mesma ficha da produção é a que o preparador tem acesso, quem monta o 
dispositivo, não tem um cartão. VOCE VAI ENTRAR PRA MONTAR UMA 
MÁQUINA QUE VAI ENTRAR EM PRODUÇAO. COMO ESSA 
INFORMAÇAO CHEGA A VOCE? É verbal. O líder recebe esse programa, 
ele tem o programa na mão, isso é um controle, tem a produção do que falta, 
do que acabou, disso ele passa o setup para o preparador, daí ele fica 
sabendo. 
P_IT ; T_P&R_LT ; T_P&R_PrepMaq ; T_Com_Colaboradores ; 
T_Carac_Pess ; T_Relac_Pess ; C_Ext 
 
1. obs  3 
2. Turno 2° 
3. área  Pintura Orgânica 
4. Cargo Líder Turno 
5. T-1 O QUE VOCÊ ACHA IMPORTANTE PARA A REALIZAÇAO DO 
TRABALHO DOS COLABORADORES NA PRODUÇAO?  Eu acho que não 
sobrecarregar cada um. Cada um na sua função. 
T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_P&R_LQ ; T_P&R_OpMaq ; T_P&R_PrepMaq 
6. T-2 O QUE VOCÊ ACHA QUE AJUDA OS COLABORADORES A 
TRABALHAREM EM GRUPO PARA MELHORAR O RESULTADO DA 
PRODUÇAO?  O diálogo. A comunicação com todos. Não ter diferença com 
ninguém, da mesma forma que você se comunica com um, você se comunica 
com o outro. Desta forma todo mundo respeita você e você ajudando eles, 
eles vão ajudar você também. 
T_Com_Colaboradores ; T_Com_Superiores ; T_Relac_Pess ; C_Soc 
7. P-3 O QUE VOCÊ ACHA IMPORTANTE PARA A PRODUÇAO PRODUZIR 
BEM NO DIA A DIA?  No caso... POR EXEMPLO MATERIA-PRIMA... A 
máquina estar em ordem, não estar suja, não estar muito danificada, porque 
senão pega muita sujeira nos frascos. Seria um limpeza em geral. Vamos 
supor: a máquina esta muito suja. Ai exaustor gira, começa a desgastando 
muito e ficando muito na máquina, e aquela exaustão pode ainda atingir a 
produção. É mais a questão de limpeza. Não é pelo pessoal, mas pelo 
desgaste das máquinas por trabalhar direto. Precisa trocar de produto, nós 
líderes temos que ficar mais em cima. Porque acontece assim de a produção 
estar muito rápida e estou pintando um frasco branco ai tenho que pintar um 
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preto. Ai não dá tempo direito de o pessoal dar uma limpada máquina, porque 
já esta em produção, precisa lançar, pra sair rápido e carregar. 
P_5S ; T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp 
8. P-4 O QUE VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE PARA A MELHORIA DA 
PRODUÇAO?  Pra mim questão de produção, se for falar em máquina, acho 
que a produção... 
T_Rec_Mat 
9. TP-5 O QUE VOCÊ A CHA QUE AJUDA O TRABALHO DOS 
COLABORADORES NA SEÇAO?  No caso tanto convencional quanto 
continua, eles estão instalação um equipamento lá para o resfriamento do 
vidro. Eu acho isso muito importante. No caso de certo em uma máquina, 
fazer nas outras também. Porque se está muito quente, ai as meninas ficam 
meio assim de tirar o frasco do satélite porque esta muito quente. Acho que 
seria uma melhoria. 
P_MSP ; T_Rec_Mat 
10. TP-6  
11. TP-7 QUE HABILIDADES E CONHECIMENTOS SÃO IMPORTANTES 
PARA O ENVOLVIMENTO E CONTRIBUIÇAO DOS COLABORADORES NA 
SEÇAO?  No caso de pessoal novo? PODE SER, O QUE O CARA MAIS 
EXPERIENTE JÁ TEM. É todo mundo estar dentro do processo em si. Porque 
assim, o processo se inicia com eles que abastecem a máquina. 
Primeiramente estar passando um todo que acontece ali pra eles estarem 
ciente do fazer, tanto do operador... Assim quando uma peça sai com defeito, 
já pode identificar e procurar avisar o operador pra ele consertar. 
P_MSP ; T_Objetivo ; T_P&R_LT ; T_P&R_OpMaq ; T_Com_Colaboradores 
12. TP-8 O QUE VOCÊ ACHA QUE MOTIVA O COLABORADOR A SE 
ENVOLVER NA MELHORIA DA PRODUÇAO?  O que me motiva é quando 
vai tudo certo. Quando a máquina vai, inicia e os vidros saem o melhor 
possível e dá continuidade na produção tanto pro segundo como pro terceiro 
turno. Ai é o que motiva mais. Hoje você faz 5 mil, amanhã 10, ai você "Já 
melhorei bastante, o que mudei? Coloquei uma pessoa ali pra ajudar as 
meninas a carregar a máquina". Não estar sobrecarregando uma nem outra, 
até nós líderes ajudamos eles aqui na máquina. As vezes eles precisam sair: 
"Tem como pedir pra alguém ficar aqui?" "Não, deixa ai que eu mesmo 
cubro". Estar presente, ai eles sabem que você não está ali só mandando 
neles, você está acompanhando a produção. 
P_MSP ; T_P&R_LT ; T_P&R_LQ ; T_P&R_OpMaq ; T_P&R_PrepMaq ; 
C_Soc 
13. TP-9 O QUE ACONTECE AQUI NA DECOR PARA PROMOVER A 
INTEGRAÇAO ENTRE COLABORADOR E PRODUÇAO?  As oportunidades 
ali dentro. Não só na orgânica como nos outros setores. 
T_Inc_Rem ; T_Inc_Recon&Recomp 
14. TP-10 E QUE DIFICULDADES EXISTEM?  Não consigo enxergar não. 
Pelo menos no meu turno não vejo. 
15. C-11 A EMPRESA É BENEFICIADA COM A APLICAÇÃO DO 
CONHECIMENTO DOS COLABORADORES? COMO?  Eu acho que sim. 
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Quando sai tudo bem, quando não dá muito problema, você consegue 
atender e cliente, porque o importante não é a empresa, é o cliente. No caso, 
você estar atendendo o cliente. Se ele quer o vidro pra amanhã, você já 
começar a pintar hoje pra amanhã estar na mão dele. Eu acho que é isso. 
T_Objetivo ; T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_P&R_LQ ; T_P&R_OpMaq ; 
T_P&R_PrepMaq 
16. C-12 NA SUA OPINIAO, O CONHECIMENTO DOS 
COLABORADORES NA PRODUÇAO É IMPORTANTE? POR QUÊ?  Sim, eu 
acho que isso não é tão importante ali na operação na pintura orgânica. No 
caso, é importante, porque muitas pessoas passaram ali sem conhecimento e 
levaram numa boa. É importante porque você pode dar um auxilio para os 
preparadores. No caso. Se você tem uma noção “esta escorrendo verniz ali 
porque a vazão daquele bico é maior" e no caso o cara na o chegou a 
enxergar isso, você fala "o fulano, que bico é esse ai?", ai é um bico 9.  Nesse 
caso esse bico não pode, por isso está escorrendo bastante e você não 
consegue chegar num tom legal. Precisa de um bico maior ou menor que daí 
vai melhorar. Você precisa sempre estar dando um auxilio. 
T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Exp 
17. C-14 EM QUE SITUAÇOES OS COLABORADORES GERAM NOVOS 
CONHECIMENTOS NA PRODUÇAO? NOVAS IDÉIAS.  Quando eles sentem 
uma dificuldade. Vamos supor que venha um satélite que utilizamos lá na 
convencional. Ai o fornecedor me forneceu uma presilha com muita pressão 
que dificulta o encaixe nela, pra tira acaba quebrando bastante e tal. Ai eles 
vão pegando isso ai. ISSO APARECE BASTANTE? Aparece sim. Até mesmo 
porque isso facilita pra elas, até nós mesmos procuramos orientar elas, olha 
se tem alguma coisa que pode mudar, tal. VOCES REGISTRAM AS 
MODIFICAÇOES? Não. É passado pro Robson, que toma conta mais dessa 
parte. Mais ele que é focado nessa parte. Ele passa pro fornecedor pra ver se 
pode dar uma alterada. E QUANDO SURGE UM IDÉIA QUE VOCES 
MESMOS PODEM MEXER ALI?  Até mesmo aconteceu um meses atrás, nos 
tínhamos um equipamento lá, chamado ciclomix e armix, que é instalada 
primeiro na máquina continua. Nós instalamos esse equipamento e assim, ele 
forneceu e pra ele não dava certo na máquina convencional. Poderia dar certo 
mas ninguém colocou lá pra ver se dava certo, se dava algum resultado. ai 
nós mesmos da equipe fomos lá, mexemos, antigamente era a manutenção 
mas passou pra nós "olha vocês vão ficar tomando conta desse equipamento 
por enquanto". Ai mexemos, sobrou um de reserva. "por que a gente não 
testa esse equipamento aqui lá na máquina e vê se dá certo?" até mesmo em 
questão de aplicação, esterilização, meio ambiente. Ai colocamos na máquina 
convencional, já que a produção não estava acelerada, a gente joga na outra 
máquina e vamos testando esse equipamento aqui com outro produto que vai 
mais devagar, que possa estar ajustando aos poucos. Hoje em dia, estão as 
duas máquinas operando com o mesmo equipamento, a continua e a 
convencional. 
P_MSP ; T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; 
C_Soc 
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18. C-15 EM QUE SITUAÇOES OS COLABORADORES APRENDEM 
NOVOS CONHECIMENTOS? VOCES VEEM QUE DA PRA FAZER ESSA 
MODIFICAÇAO NA MÁQUINA, COMO VOCÊ SOLUCIONOU UM 
PROBLEMA...  Tem que passar pra todo mundo. Quando da certo e é uma 
coisa nova, sempre é feita uma reunião com o pessoal e isso é passado pra 
eles. Quando começou esse equipamento ai, até colocou o pessoal das 8 as 
17 pra passar pro outro pessoal da noite. Só que é assim: foi uma pessoa só 
focada nisso ai. Uma do 1°, uma do 2° e uma do 3° turno pra vir pra 
acompanhar o processo e passar pros outros a noite. 
T_Com_Colaboradores ; T_Com_Superiores ; T_Trein ; C_Soc 
19. C-16 COMO OS COLABORADORES SÃO TREINADOS?  Os 
colaboradores ficam focados com uma pessoa que já está a mais tempo no 
setor, na máquina, pra que uma pessoa sempre acompanhe ele, pra dar um 
auxilio, em caso de dificuldade estar ali presente. Não só falar "olha, você 
abre a caixa pega o vidro, põem o satélite lá e pronto". Você tem que ter uma 
pessoa acompanhando ele pra ele pegar o processo o mais rápido possível. 
VOCÊ ACHA QUE ISSO VAI BEM? Acho que devia ter uma preparação, um 
curso, até como eles vão fazer no CTTO. É muito importante isso ai. Pelo 
menos pra primeira vez aqui na pintura orgânica. Eu acho que vai melhorar 
muito no caso do pessoal que vai pra máquina já tem uma noção do que é 
uma pintura. Que nem: já tiraram varias fotos, que é ar, bomba, como separa 
aquela tinta, como regula a máquina, já vai ter uma noção e não ir na máquina 
sem noção nenhuma que fica mais difícil. Ele fica mais tranqüilo. 
T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp ; T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Exp 
20. C-17  
21. C-18 COMO O CONHECIMENTO PRÁTICO DOS COLABORADORES 
É CAPTADO FORMALMENTE E REGISTRADO? TEM ALGO REGISTRADO 
ALÉM DA REUNIÃO?  Não é registrado. VOCÊ ACHA INTERESSENTE SE 
TIVESSE ALGO REGISTRADO PRA PASSAR PARA OS OUTROS? Passar 
pro pessoal, exatamente. Até porque já está registrado e seria mais fácil, útil. 
P_IT ; C_Ext 
 
1. obs  4 
2. Turno 3° 
3. área  Silk Screen 
4. Cargo Líder Qualidade 
5. T-1 O QUE VOCÊ ACHA IMPORTANTE PARA A REALIZAÇAO DO 
TRABALHO DOS COLABORADORES NA PRODUÇAO?  Treinamento. 
Porque assim, toda vez que entra uma pessoa nova, a gente tem que colocar 
uma com um pouco mais de experiência com a pessoa que está chegando, 
mas a gente percebe que a produção sempre cai um pouco ou vai com mais 
problemas de borrado, falhado, sujo de tinta, porque a pessoa não tem 
experiência. Pega na garrafa, bem no silk. Ai a gente vê a o caco aumenta e a 
produção cai. Então treinamento pra esse pessoal. 
T_Com_Colaboradores ; T_Trein 
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6. T-2 O QUE VOCÊ ACHA QUE AJUDA OS COLABORADORES A 
TRABALHAREM EM GRUPO PARA MELHORAR O RESULTADO DA 
PRODUÇAO?  Revezar o pessoal, todo mundo. Fazer o revezamento de 
forno. UM ROTATIVO. Isso, trocar sempre os parceiros, nunca com os 
mesmos. 
P_5S ; T_Relac_Pess 
7. P-3 O QUE VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE PARA A PRODUÇAO 
PRODUZIR BEM NO DIA A DIA?  Neste caso pode falar da programação, do 
PCP? Muitas vezes a máquina fica parada 2, 3 dias porque a garrafa não está 
pintada ainda. Isso atrapalha, porque as vezes você tem que procurar lá 
embaixo na programação algum produto que você possa colocar no lugar, 
então no caso das garrafas que são pintadas, a gente tem esse tipo de 
problema. As máquinas ficam paradas, não tem a garrafa pra fazer a primeira 
gravação e ai fica aquele desespero, em um caso que ocorreu foi o 1550, 
tinha dado ordem de produção e ainda não tinha dado o produto. Ai a gente 
que buscar na pintura orgânica, esperar pintar, tirar fracionado pra não poder 
parar a máquina, pra no dia seguinte virar pra segunda gravação. VOCÊ 
ACHA QUE ISSO ACONTECE POR FALTA DE COMUNICAÇAO ENTRE AS 
2 AREAS, DAÍ A PROGRAMAÇAO VEM ERRADA? Isso, pela falha na 
comunicação, porque a programação é feita, a gente tenta acompanhar a 
programação mas nem sempre dá pra acompanhar. O frasco ele ocorre 
outros processos: pintura... tem que ver como ele está na pintura pra poder 
lançar no PCP e na programação. Então fica difícil. Às vezes falam "por que 
vocês não fizeram isso?" "Porque não tinha garrafa pintada". Ai atrasa o 
pedido, vira aquele desespero, tem que colocar 2, 3 máquinas pra atender o 
cliente, porque a entrega é pra amanhã 8 horas. Você tem que correr, virar as 
máquinas, não da pra empacotar tudo. Ai você fica naquela tensão, de você 
ter que corrigir. 
P_IT ; P_5S ; P_PE ; P_Setup ; T_Rec_Temp ; T_Com_difSetores ; 
T_Com_Apoio 
8. P-4 O QUE VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE PARA A MELHORIA DA 
PRODUÇAO?  É semelhante. Melhorar essa organização. 
P_5S 
9. TP-5 O QUE VOCÊ ACHA QUE AJUDA O TRABALHO DOS 
COLABORADORES NA SEÇAO?  Ouvi mais as deficiências deles. Qual é a 
dificuldades deles. Muitas vezes eles falam "Telma, vai resolver isso aqui pra 
mim?" porque ele não esta encontrando a garrafa. Não é assim. Tem que 
chegar, conversar, perguntar, as vezes a gente vê que há um tipo de atrito 
entre um setor e outro. Ouvir mais eles. Qual a deficiência deles. Que nem 
carrinho hidráulico, outro dia só tinha um pra eles trabalharem. Então assim, 
você vê se eles tem vontade de trabalhar, alguns né, se esforça mas não tem 
os recursos necessários. Porque o exemplo que estou de dando: nós temos 3 
caixeiros pra um carrinho hidráulico. Fica difícil para atender 4 fornos. Então 
ouvir mais eles, o que eles estão sofrendo ali no momento. Ai tenho certeza 
que eles vão trabalhar mais satisfeitos. 
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T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; T_Carac_Pess ; T_Relac_Pess ; 
C_Soc 
10. TP-6  
11. TP-7 QUE HABILIDADES E CONHECIMENTOS SÃO IMPORTANTES 
PARA O ENVOLVIMENTO E CONTRIBUIÇAO DOS COLABORADORES NA 
PRODUÇAO?  Até eles mesmos conhecerem, tem aquela ficha técnica. 
Incentivar eles a procurar uma forma pra que eles olhem aquela ficha técnica. 
Que passa a ser importante igual a ficha de marcação de troca de tinta, de 
tela, nesse sentido ai. Porque às vezes acontece de a gente ter o mesmo 
prefixo pra vários desenhos e cores diferentes. Esse problema de trocar a cor, 
daí põe uma cor diferente, não era pra ser aquela produção, vai outra, eles 
ficam em duvida. Já aconteceu caso de uma pessoa fazer a gravação com 
outra cor, da outra gravação. Então é ter uma maneira de fazer eles olharem 
aquela ficha técnica também, pra eles verem a cor. Não só os lideres e os 
preparadores estarem se preocupando com as cores. 
P_IT ; T_P&R_LT ; T_P&R_LQ ; T_P&R_OpMaq ; T_P&R_PrepMaq ; T_Trein 
12. TP-8 O QUE VOCÊ ACHA QUE MOTIVA OS COLABORADORES A 
SE ENVOLVEREM NA MELHORIA CONTINUA DA PRODUÇAO?  É ouvir 
eles. Muitas vezes a gente ouve coisas que acha que é desnecessário, mas 
as vezes ouve algumas coisas construtivas que vale a pena ouvir, porque 
quando você trabalha com pessoas você ouve muitas coisas. Se você ouvir 
mais eles, você vai ver que eles tem idéias boas, que podem ser aproveitadas 
e eles vão se sentir incentivados. Eles vão se sentir valorizados. Que é o que 
estou sentido agora nesse momento. A gente fala mas não escuta, fala mas 
demora tanto tempo pra resolver alguma coisa. ISSO TEM QUE PARTIR DOS 
LIDERES OU PESSOAS COM CARGOS MAIS ELEVADOS? Mais elevados. 
Porque assim: nos ouvimos, da liderança. Nós ouvimos sugestões e 
reclamações, mas a gente não sabe se chega até vocês, essas reclamações. 
E muitas vezes a gente podia evitar casos de eles virem fora do horário ou de 
eles esperarem vocês aparecerem a noite pra fazer algum tipo de 
reclamação. Porque ai eles vai se sentir mais valorizados, incentivados. 
Porque se você ouvem eles e eles vêem que tem um retorno, vai melhorar. 
Sinceramente, muita gente está desanimado. Desmotivado é a palavra certa. 
VOCÊ ACHA QUE ISSO É MAIS A NOITE OU EM GERAL? Em geral. Porque 
às vezes fico ai de manhã, converso com as meninas da liderança também e 
as mesmas reclamações que eu ouço, elas ouvem também. É assim no geral. 
Um exemplo: teve mais ou menos um mês e meio atrás, colocaram no quadro 
de aviso: "coloquem suas sugestões" lá no empacotamento. Mas o problema 
é que as pessoas colocaram só aumento de salário. Só aumento de salário 
não vai resolver o problema. Se você ouve eles, põe alguma idéias deles, 
interessante, que seja cabível, palpável, que seja dentro do que a gente está 
buscando, eles vão se sentir incentivados. Saber que mais pra frente eles 
podem ter o que eles querem, que é o aumento. Porque cobrar aumento, 
aumento... e condições de trabalho como ficam? Isso também ajuda. VOCÊ 
ACHA QUE ESSA FORMA QUE FOI FEITA, FUNCIONA? Funciona sim. 
Porque ai, é o que eu falei com o pessoal, eu acho que deveria colocar esse 
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quadro aqui também, mas não só aumento de salário. Ai você vai 
conversando com eles as condições que eles tem, o que pode colocar ali que 
vocês vão estar vendo, que se for uma idéia boa eles serão chamados, 
porque eles colocaram aquilo ali, aquela idéia. Agora as pessoas falarem em 
aumento de salário não vai resolver. É que nem eu vi outro dia na televisão, 
naquele PQGN, de empresas que reduziram custos com idéias dos 
funcionários. Quer dizer, eles reduziram gastos e com isso reverteram para os 
funcionários. E u achei super bacana. É que nem que passou um que os 
uniformes dos funcionários... Eles trabalhavam com graxa. Então, eles 
diminuíram em algumas áreas, conscientizaram as pessoas que tinha que 
economizar aquilo ali, fizeram aquele trabalho com aquelas pessoas. A partir 
disso, que eles reduziram custos, conscientizaram, eles levaram os uniformes 
pra lavanderia. Os funcionários não levavam mais os funcionários pra lavar. 
As pessoas colocam álcool, acetona pra limpar os vidros em qualquer frasco. 
Ai derrama, um chega, cheira, não sabe se é acetona ou álcool e joga fora. 
Tem desperdício de flanela é muito grande, porque não tem como controlar. 
Os gastos são muito grandes. Se desse pra reduzir nessas coisas, a gente 
poderia melhorar em outras. 
P_5S ; T_P&R_Sup ; T_Com_Superiores ; T_Inc_Recon&Recomp ; C_Soc ; 
C_Ext 
13. TP-9 O QUE ACONTECE AQUI NA DECOR QUE CONTRIBUI PARA 
PROMOVER A INTEGRAÇAO ENTRE COLABORADORES E PRODUÇAO?  
Nesse caso, não vejo. Porque é como estou falando, as pessoas mudam de 
setor e é algo estranho. Tem que pegar no dia a dia, não tem ninguém que te 
explique, você não tem ninguém que possa te acompanhar melhor. Porque 
não há tempo pra isso. Nesse caso, pra mim. 
T_Rec_Temp ; T_Trein 
14. TP-10 QUE DIFICULDADE EXISTEM PARA ESSA INTEGRAÇAO? NA 
ANTERIOR, VOCÊ FALOU QUE NÃO TEM ALGO QUE COLABORE. O QUE 
VOCÊ SUGERE PRA GENTE?  Entrevistas. Primeiro uma entrevista, 
perguntando por que ela quer mudar de setor, conversar, mostras pra ela 
"olha você vai fazer isso, isso... A gente esta contando com você pra isso...". 
tirar as duvidas dela, lógico que falando "olha aqui a gente tá conversando, 
mas na prática você pode achar diferente, mas não vai ser. É ai que você vai 
ver as dificuldades, é ai que a gente vai te ajudar. Se a gente não tiver, vamos 
colocar com você um operador, um escolhedor com mais experiência para te 
auxiliar, mas em caso de duvida você pode procurar a gente". Então eu acho 
que num primeiro momento fazer essa entrevista. Que nem o pessoal da 
caminhando que entrou: eles ficaram perdidos. Ficaram assim: 2 caixeiros da 
caminhando. Ai você tem que sair lá fora e falar "É assim, assim...." e as 
vezes tem outra pessoas te chamando. Ai você tem que largar ele, colocar 
uma pessoa. Sempre que entrar um grupo colocar uma pessoa. Que nem 
qualidade, agora não são 3? 2 trabalhando no forno, 2 em outro e 2 em outro. 
O operador sempre tem auxilio ali dos preparadores e da qualidade. Da 
mesma forma poderia ter uma pessoa pra integrar esse pessoal, que nem é 
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feito na entrevista. Na entrevista é mostrado os setores, depois um entrevista 
individual,pra aprovação pra reforçar. 
T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; C_Soc ; C_Exp 
15. C-11 A EMPRESA É BENEFICIADA COM A APLICAÇAO DE 
CONHECIMENTO DOS COLABORADORES? COMO?  Fo o que falei. A 
empresa é beneficiada sim, evitando desperdícios. Porque assim você tem 
mais recursos para gastar naquelas áreas. 
P_5S ; T_Rec_Hum ; T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp 
16. C-12 NA SUA OPINIAO CONHECIMENTO DOS COLABORADORES 
NA PRODUÇAO É IMPORTANTE? POR QUÊ?  É.  Porque assim, muitas 
vezes eu não sabia e hoje eu sei falar. Às vezes a pessoa vem "olha esta 
acontecendo isso." É a borracha. É a tela velha. Então é importante. O 
conhecimento é importante sim. Outro dia estava com um vazamento de tela, 
se eu não conhecesse eu não ia saber. Mas assim, eu aprendi no dia a dia, 
com os próprios operadores, preparadores. Eu perguntava "o que é isso 
aqui?". Ai fui assimilando os problemas e se alguém chegar pra mim e 
perguntar, eu posso responder é a borracha, a tela, é pintura, vazamento. Da 
mesma forma que as pessoas novas ficam com um operador que esteja mais 
tempo na área. O operador novo vai perguntar o que é esse problema e o 
mais velho vai saber falar pra ele "isso é um furo, um vazamento". É 
importante sim. 
P_MSP ; T_Trein ; C_Soc ; C_Exp 
17. C-14 EM QUE SITUAÇOES OS COLABORADORES GERAM NOVOS 
CONHECIMENTOS, NOVAS FORMAS DE TRABALHAR.  Quando entra um 
produto novo, eles tentam. Se há algum problema, ajudar o máximo possível. 
Tentam ajudar, ouvir opinião pra ver... eles também ficam em duvida, porque 
quando você coloca uma produção grande em prática, ela é diferente daquela 
que você colocou pra mandar pro cliente pra ser aprovada. Eles ficam em 
dúvida, vão tirando as duvidas, dando as idéias deles ali no momento. Qual a 
melhor forma de estar trabalhando. Eles procuram desse jeito estar ajudando. 
P_MSP ; T_Com_Colaboradores ; C_Soc ; C_Exp 
18. C-15  
19. C-16 COMO OS COLABORADORES SÃO TREINADOS.?  É como 
falei, no dia a dia. 
T_Com_Colaboradores 
20. C-17 COMO OS COLABORADORES PASSAM SEUS 
CONHECIMENTOS UNS PARA OS OUTROS?  O preparador passa adiante. 
Eu peço pra eles, ai chamo eles pra darem uma olhada, e falo "eu acho que é 
a borracha, tem que trocar". Ele olha, "eu vou arrumar, mas acho que é a 
pressão". Em questão de segundos ele resolve ali. É questão de ir 
conversando. 
P_MSP ; T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
21. C-18 COMO O CONHECIMENTO DOS COLABORADORES É 
CAPTADO FORMALMENTE E REGISTRADO? VOCÊ RESOLVERAM UM 
PROBLEMA E CONVERSARAM. QUANDO ACONTECE ISSO É A 
BORRACHA. AI VAMOS REGISTRAR PRA QUE QUANDO ACONTECER DE 
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NOVO ALGUEM LEMBRE E JÁ VEJA ESCRITO.  Os operadores, quando 
não encontra as lideres de qualidade, vão atrás dos preparadores, pra 
solucionar o problema. É registrado no relatório. Para qualquer parada com 
mais de 10 minutos, vocês coloquem no relatório quando houver problema. 
Seja de tinta, mecânico, pra estar registrado. A SOLUÇAO TAMBEM É 
REGISTRADA? Também é.  O tempo de parada, ai marca o retorno e 
problema. 
P_MSP ; T_P&R_OpMaq ; T_P&R_PrepMaq ; T_Com_Colaboradores ; C_Ext 
22. C-19 TEM COMO VOCÊ PEGA ESSE RELATORIO E ENSINAR 
ALGUMA PESSOA COM ESSE RELATORIO?  Pode sim, porque esses 
relatórios ficam registrados no apontamento cada vez que é feita uma troca. 
Vai passando verbalmente na troca de turno, "essa máquina ficou parada 6 
horas por isso, isso" ai eu já sei o que está acontecendo, ai a gente já vai 
direto no relatório. Ai a gente já procura passar verbalmente e os operadores 
também. Avisam quando a máquina fica parada. TEM GENTE QUE 
PROCURA O RELATORIO? Tem sim, alguns procuram outros não. 
P_Setup ; T_P&R_LT ; T_P&R_OpMaq ; T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
23. VOCÊ SABE DE UM CASO QUE 2 OU MAIS REGISTROS FORAM 
TRANSFORMADOS EM UM SÓ?  Sei sim. Já sim... de olhar. Agora de 
momento... de preparador... o Jorge. Quando ele chega no forno, ele procura 
saber se a máquina ficou parada, nós olhamos se a máquina ficou parada, se 
ficou o porquê. Se foi problema mecânico, elétrico, procura ajustar certo, por 
sombra, por falhado. É que nem um dia no 1054, Biografia festivo 2009. O 
menino já passou pra gente que a tarde não tocou, ai ele ficou das 10 até as 3 
da manhã mexendo nessa máquina. Era a engrenagem. Colocaram uma 150 
e era uma de 145. "O Jorge não esta saindo essa sombra... e a máquina toda 
parada no decorrer do tempo". Ai ele falou "deixa eu tentar uma coisa, eu 
acho que é a engrenagem". Ai em 15 minutos ele trocou, ajustou a tela e 
arrumou o problema. Tem preparadores que olham, outros não. Esse exemplo 
é o mais recente que aconteceu conosco. Porque eu estava lá e 
acompanhando. Ai o pessoal acha que não vai funcionar, ai fica aquela 
tensão porque a gente quer dar produção e não depende só da gente. Ai ele 
trocou a engrenagem e deu certo. 
P_MSP ; T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp ; T_Com_Superiores ; C_Soc 
 
1. obs  5 
2. Turno 3° 
3. área  Silk Screen 
4. Cargo Preparador 
5. T-1 O QUE VOCE ACHA IMPORTANTE PARA A REALIZAÇAO DO 
TRABALHO DOS COLABORADORES NA PRODUÇAO?   Os colaboradores 
que vocês falam é no geral... preparadores, operadores... acho importante a 
comunicação, a união entre todos, todo mundo estar junto, ajudando um ao 
outro. Acho isso importante: união e comunicação. 
T_Com_Colaboradores ; T_Relac_Pess 
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6. T-2 O QUE ACHA QUE AJUDA OS COLABORADORES A 
TRABALHAREM EM GRUPO PARA MELHORAR O RESULTADO DA 
PRODUÇÃO? QUE FORTALEÇA ESSA UNIÃO QUE VOCE FALOU.  Acho 
que os lideres, os supervisores tem que estar bem juntos ali do pessoal. 
Sabendo conhecer um cada um. Estar mais próximos, saber reconhecer a 
pessoa não só quando ela errar, quando ele acertar também é importante. Um 
muito obrigado é muito gratificante. Eu já vi muito isso antes, antigamente o 
pessoal chegava e agradecia pela produção que você atingiu naquele dia, e 
você via a satisfação nas pessoas. Não só cobrar quando a pessoa não 
atingiu aquele objetivo. 
T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_P&R_LQ ; T_Inc_Recon&Recomp 
7. P-3 O QUE VOCE CONSIDERA IMPORTANTE PARA A PRODUÇÃO 
PRODUZIR BEM NO DIA A DIA?  O empenho da pessoa, dar mais 
treinamento, bastante treinamento pro pessoal. As vezes ele vai transferir de 
um lugar pro outro sem treinamento, ai já vai direto pra produção, pra começa 
a produzir, fica perdidão. Eu acho que um treinamento é fundamental. EM 
RELAÇÃO A PRODUÇAO MESMO, AO AMBIENTE AQUI. O ambiente 
melhorou bastante. Antigamente era mais desorganizado. Hoje em dia 
melhorou bastante. 
P_5S ; T_Trein ; T_Carac_Pess 
8. P-4 O QUE VOCE CONSIDERA IMPORTANTE PARA A MELHORIA DA 
PRODUÇÃO? A ORGANIZAÇAO MELHOROU, TEM MAIS ALGUMA COISA?  
Tem bastante coisa que pode ser feita. O que eu acho muito importante pra 
nós preparadores é o setup de maquina. Eu acho que devia ter umas pessoas 
por fora que deviam fazer esse tipo de trabalho. Hoje eles tão tentando 
colocar, hoje tem uma pessoa só. Ele fica no horário da tarde e a noite fica um 
desfalque nessa função. É mais corrido pra nós preparadores. Então acho 
que se tivesse essa pessoa pra ajudar nós, adiantaria muito a produção. 
P_Setup ; T_P&R_PrepMaq ; T_Rec_Hum 
9. TP-5 O QUE VOCE ACHA QUE AJUDA O TRABALHO DOS 
COLABORADORES NA PRODUÇAO?  Então é bem parecida com a outra, o 
que é pessoal é o setup sendo feito fora para nós iria ajudar bastante para 
nós como preparador, para nós iria ajudar bastante alguém fora da seção que 
adiantasse as peças organizadas no almoxarifado, o almoxarifado hoje em dia 
está um pouco defasado, estamos tentando organizar mas ainda está 
defasado, para chegar e pegar a peça fácil hoje a gente chega e ainda 
procura, isto dá um atraso muito grande. 
 P_5S ; P_Setup ; T_Rec_Hum ; T_Rec_Temp 
10. TP-6 COMO COLOCAR ISTO NA PRÁTICA?  Hoje só tem uma 
pessoa lá, colocando uma pessoa em cada horário facilitaria bastante pois iria 
uma passando o serviço para o outro, porque tem um cara da manhã que vem 
e deixa uma coisa lá e ele não passa para outro, a comunicação aí está 
faltando na parte do almoxarifado, aí já estava um pouco desorganizado lá se 
tivesse um cada horário um ia passar o serviço para o outro iria melhorar 
bastante, a parte do setup iria melhorar bastante 
P_5S ; P_Setup ; T_Rec_Hum ; T_Com_Colaboradores 
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11. TP-7 QUE HABILIDADES E CONHECIMENTOS SÃO 
IMPORTQANTES PARA O ENVOLVIMENTO E CONTRIBUIÇÃO DOS 
COLABORADORES NA PRODUÇÃO?  Eu acho é bastante válido, a pessoa 
que conhece ali na área o conhecimento é importante na produção, na parte 
de silk, setup de máquina. 
C_Exp 
12. TP-8 O QUE VOCÊ ACHA QUE MOTIVA O COLABORADOR A SE 
ENVOLVER NA MELHORIA CONTINUA DA PRODUÇÃO?  Aqui bastante o 
pessoal vai responder em questão de salário, ta melhorando, igualando que 
tem um pessoal que merece, que tem muito preparador bom e o salário dele 
está defasado, eu acho que eu já estou no teto em relação ao pessoal aqui, 
mas em relação ao mercado o nosso salário está um pouco defasado e 
procurar melhorar este tipo de coisa que no trabalho é importante uma 
valorização reconhecimento nessa parte. 
T_Inc_Rem 
13. TP-9 O QUE ACONTECE AQUI NA DECOR QUE CONTRIBUI PARA 
PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE COLABORADORES E A 
PRODUÇÃO?  Pouca coisa é feita em relação a isso aí, poderia ser bem 
melhor, eles cobram muito quando você não consegue atingir o objetivo, mais 
eu acho a integração ainda é muito pouca, para ficar a vontade, falta um 
pouco desta parte 
T_Inc_Recon&Recomp 
14. TP-10 QUAIS DIFICULDADES, VOCÊ QUER COLOCAR ALGUMA 
COISA QUE VOCÊ ACHA QUE TRAVA ESTÁ INTEGRAÇÃO?  Eu acho que 
fica no neutro, eles deveriam atuar mais juntos com a gente, para melhorar as 
coisas poderia ficar mais unidos nesta parte. 
T_Com_Superiores 
15. C-11 A EMPRESA É BENEFICIADA COM A APLICAÇAO DO 
CONHECIMENTO DOS COLABORADORES? COMO?  É sim. Conhecimento 
nosso é fundamental.  QUAIS BENEFICIOS VOCES TRAZEM? Muitas coisas 
boas, muitas idéias, ajuda bastante. VOCE PODE DAR ALGUM EXEMPLO? 
As vezes um detalhe mínimo que a gente tem conhecimento ajuda bastante. 
Que nem, vem muitas garrafas com defeitos ali da vidros, ai a gente tem que 
adaptar um jeitinho melhor pra gente em relação a isso. Um exemplo grande 
ultimamente foi com o kaiak. Ele vem, no fundo dele tem uns pezinhos, é um 
detalhe que tava dificultando muito pra gravar. Ai a gente teve uma idéia, eles 
passaram a idéia, mandaram modificar os culotes, deu resultado. 
P_MSP ; T_Com_Apoio ; T_Com_PTD ; C_Exp 
16. C-12 NA SUA OPINIAO, O CONHECIMENTO DOS 
COLABORADORES É IMPORTANTE? POR QUÊ?  É importantíssimo. POR 
QUE É IMPORTANTE? PENSANDO MAIS EM VOCES. É importante 
porque... pro desenvolvimento da produção tem que conhecer bastante o que 
ta fazendo ali. Facilita muito. 
C_Exp 
17. C-14 EM QUE SITUAÇÕES OS COLABORADORES GERAM NOVOS 
CONHECIMENTOS NA PRODUÇAO? NOVAS IDEIAS...   Um exemplo do 
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kaiak. Ajudou bastante. Tem outras idéias que sempre surgem bastante. no 
dia a dia sempre aparece alguma coisa que da resultado. 
P_MSP ; T_Com_PTD 
18. C-15 EM QUE SITUAÇOES OS COLABORADORES APRENDEM 
NOVOS CONHECIMENTOS?  É nesses casos, nessa situação, quando a 
gente procura algo pra solucionar o problema que tava dando no kaiak. Ai o 
que... é uma coisa que um ou dois conseguiram fazer e foi passando pra todo 
mundo. Ter aquela mesma visão. Passando sempre pra frente, pro grupo, pra 
não ficar uma coisa... 
P_MSP ; T_Com_PTD ; C_Soc 
19. C-16 COMO OS COLABORADORES SÃO TREINADOS?  Hoje tem 
treinamento. Antigamente era na base da raça. Hoje tem no CTTO, eles tem o 
treinamento lá que ajuda muito, ai o pessoal não vem mais cru. Vem com 
mais noção ali, do basicão. Não vai seco, alguma noção ele já tem. 
T_Trein 
20. C-17 COMO OS COLABORADORES PASSAM SEUS 
CONHECIMENTOS E HABILIDADES UNS PARA OS OUTROS?  
Conversando mesmo, a união que a gente tem uns com os outros. Vai 
passando, agora a gente sempre na hora da troca a gente bate o cartão, 
conversa ali, a gente vai passando a dificuldade que teve, o que fez pra 
melhorar, como a gente conseguiu. Se você conseguir fazer alguma coisa 
você me passa. 
T_Com_Colaboradores ; T_Relac_Pess ; C_Soc 
21. C-18 COMO O CONHECIMENTO PRATICO DOS COLABORADORES 
É CAPTADO FORMALMETE E REGISTRADO? ESSA IDEIA DO KAIAK QUE 
SURGIU, FOI SÓ PASSADO...  Só passado, infelizmente não teve um 
registro. Seria muito importante. As vezes nós pecamos por não ter registro ai 
vai ter uma nova produção, ai você tem que programar aquela máquina, você 
não sabe como foi programado a ultima vez. AI JÁ FOI RESOLVIDO NO 
PASSADO E VOCE VAI TER QUE QUEBRAR A CABEÇA DE NOVO. Isso, 
tudo de novo. Se tivesse um registro já lembrava e tudo de novo.Seria 
importante. 
P_IT ; C_Ext 
 
1. obs  6 
2. Turno 3° 
3. área  Silk Screen 
4. Cargo Líder Turno 
5. T-1 O QUE VOCE ACHA IMPORTANTE PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO DOS OPERADORES NA PRODUÇAO?  Mais importante é todo 
mundo estar focado na produção, todo mundo super ligado na produção, pra 
todas as máquinas, a produção sair bem, não saia vidros com defeito. Estar 
todo mundo focado na produção pra não sair defeito, não tem como evitar, 
mas que seja o mínimo possível. 
T_Objetivo 
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6. T-2 O QUE VOCE ACHA QUE AJUDA OS COLABORADORES A 
TRABALHAREM EM GRUPO PARA MELHORAR O RESULTADO DA 
PRODUÇAO? O QUE AJUDA A ELES FICAREM LIGADOS, EM GRUPO 
TRABALHANDO.  Eu acho que o convívio. A pessoa tem sempre que estar 
conversando, dialogando com eles, ver o que falta, procurar incentivar. 
Incentivo é muito bom e a comunicação. Estar sempre dialogando com eles 
pra não influir no clima "fulano é assim, muito fechado. Então vamos deixar 
assim e correr solto". Ai eu procuro sempre dialogar, conversar com eles, 
sempre procurando o melhor pra eles e pra produção. Um tem que estar 
interligado com o outro. 
T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; T_Inc_Recon&Recomp ; T_Relac_Pess 
; C_Soc 
7. P-3 O QUE VOCE CONSIDERA IMPORTANTE PARA A PRODUÇÃO 
PRODUZIR BEM NO DIA A DIA?  Tem varias maneiras. Umas delas é estar 
sempre conversando, colhendo informações deles sobre problemas que estão 
ocorrendo, porque ta demorando tanto. As vezes demora pra acertar a 
máquina, as vezes é falta de material, não tem uma borracha, a falta de 
borracha ate que diminuiu. Faltar parafuso, porca, essas coisas tem que estar 
na mão. As vezes o cara vai ter que tentar um parafuso, cortar um maior. O 
parafuso é grande ai tem que cortar porque não tem um menor. Tem que ter 
na mão tudo pra trabalhar bem. ACABA DEMORANDO POR FALTA DE 
RECURSO. Tem um dispositivo preparado, tem a pessoa... Vai entra um 
produto, vamos por uma pessoa pra montar o dispositivo pra quando ele for 
preparar o setup, é só ele pegar esse dispositivo e colocar na máquina. 
FACILITARIA BASTANTE. Com certeza. 
P_Setup ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
8. P-4 O QUE VOCE CONSIDERA IMPORTANTE PARA A MELHORIA DA 
PRODUÇAO?  Acho que incentivo. As vezes a gente da uma paradinha lá, da 
uma olhada pra ver o que esta acontecendo, reuni o pessoal e conversa. A 
única coisa que o pessoal pergunta é de aumento. Então eu acho que... 
Classificação né. Se fosse tudo planejado certinho. Quando o pessoal começa 
a trabalhar, se tivesse de 6 em 6 meses uma classificação seria bom. Sempre 
dar um incentivo pro pessoal, pra estar motivando. Se a gente para e 
conversa e "Não vem classificação, ai porque a gente vai fazer?" A gente 
conversa com ele "você assinou o contrato. Lá não falava em reajuste, 
classificação, ninguém falou pra você que tinha." Depois é que passa a 
operador de máquina que tem, começa a cobrar. Tem razão... É por ai. 
T_Objetivo ; T_Com_Colaboradores ; T_Inc_Rem ; T_Inc_Recon&Recomp ; 
C_Soc 
9. TP-5 O QUE VOCE ACHA QUE AJUDA O TRABALHO DOS 
COLABORADORES NA SEÇÃO?  É quase repetitiva. Eu acho que o principal 
é o incentivo e estar sempre cobrando deles, não falando bruscamente com 
eles, mas estar sempre ali. Às vezes eles começam a conversar mais do que 
trabalhar, então você já tem que "ou vamos pensar mais no trabalho". Eu 
cobro muito isso: conversa mais não para não. A gente ta sempre 
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conversando com eles pra que a produção não caia e eles não se deixem 
levar só pela conversa. 
T_P&R_LT ; T_Inc_Rem ; T_Inc_Recon&Recomp 
10. TP-6 COMO COLOCAR ISSO NA PRÁTICA?  De vez em quando dou 
uma parada, converso com eles. No final do ano vou lá, agradeço eles, 
incentivo "olha foi bem esse ano" por ai. 
T_P&R_LT ; T_Inc_Rem ; T_Inc_Recon&Recomp ; C_Soc 
11. TP-7 QUE HABILIDADES E CONHECIMENTOS SÃO IMPORTANTES 
PARA O ENVOLVIMENTO E CONTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES NA 
PRODUÇÃO?  Conhecimento é o principal que eu acho. Habilidade a pessoa 
ganha com o dia a dia, com a experiência. A experiência que faz a habilidade 
da pessoa. Quem tem vontade de trabalhar, que quer produzir, deslancha 
aqui. QUE CONHECIMENTO O SENHOR PODE DAR COMO EXEMPLO 
PRA GENTE? Se a pessoa vai passar pra operador, ter uma parte teórica, 
talvez no próprio setor falando com o pessoal que ta trabalhando sobre o que 
ela vai estar fazendo aqui.  Vem avaliar e ver a sua capacidade no dia a dia. 
Se a pessoa vai indo a gente fala "parabéns, você ta indo bem". Senão ta indo 
bem fala "vamos fazer de outra maneira". Procurar sempre a melhor maneira 
de trabalhar. 
T_Com_Colaboradores ; T_Inc_Recon&Recomp ; T_Carac_Pess ; C_Exp 
12. TP-8 O QUE ACHA QUE MOTIVA O COLABORADOR A SE 
ENVOLVER NA MELHORIA CONTINUA DA PRODUÇAO?  Conversa, tem 
que conversar bastante com eles e a parte financeira, que é o que eles 
cobram mais. Porque se não dar a classificação que eles querem, porque vem 
de ajudante a escolhedor, ai vem pra escolhedor e fica trabalhando muito na 
mesma função, passa pra operador, ai não vem mais a classificação, ele 
começa a fazer corpo mole. Fica sem motivação. 
T_Com_Colaboradores ; T_Inc_Rem ; C_Soc 
13. TP-9 O QUE ACONTECE AQUI NA DECOR QUE AJUDA A 
PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE COLABORADORES E PRODUÇAO?  
Eu acho que é bem por ai: eu proponho sempre conversar com o pessoal, 
ultimamente estou até fazendo uma integração diferente, quer dizer, se vai 
trabalhar nós dois pra vida inteira. Eu mudo o pessoal, faço rodízio do 
pessoal. Tem gente que acha bom, tem gente acha ruim porque o coleguinha 
lá das conversas...mas ai a gente tem que fazer isso pra todos se integrarem 
e virar uma família mesmo. a maioria da nossa vida a gente fica no trabalho. A 
gente chega, dorme em casa e já vem trabalhar. Então eu acho que por aí: 
conversar, pra não ter atrito, fluir a produção. 
T_Com_Colaboradores ; T_Relac_Pess ; C_Soc 
14. TP-10 QUE DIFICULDADES EXISTEM PARA PROMOVER A 
INTEGRAÇÃO ENTRE OPERADORES E PRODUÇAO? TEM 
COLABORADORES QUE NÃO GOSTAM DE FAZER ESSAS TROCA...  Tem 
alguns que não gostam, mas ai temos que fazer... O pessoal que fica no forno 
7, eu tirei tudo dali porque estava tendo muita conversa e eu nem sempre 
estou por lá, porque o setor é grande e eu tenho que correr tudo. Ai tem a 
líder de qualidade, toda semana eu faço um rodízio com ela também e deixo 
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ela lá. Mas quando me falaram disso que tava assim eu tirei todo mundo e 
mandei outro setor pra lá. Uns acharam bom, outros acharam ruim. "mas vai 
ser assim e assim vai continuar". Não é palavra de rei, mas a gente tem que 
ter pulso firme. Acho que é isso. Tem que incentivar, mas cobrar também. 
T_Objetivo ; T_P&R_LT ; T_P&R_LQ ; T_Inc_Recon&Recomp ; 
T_Carac_Pess 
15. C-11 A EMPRESA É BENEFICIADA COM A APLICAÇÃO DE 
CONHECIMENTO DOS COLABORADORES? COMO? DA RESULTADOS?  
Sim, com certeza. Se a pessoa tem conhecimento, ela vai trabalha bem, 
deslanchar ali. E também vai procurar sempre fazer a produção boa. Quem 
tem interesse, porque muitos não tem. Isso depende. Uns só vem pra cumprir 
tabela. Ai tendo o conhecimento, vai produzir, vai por só vidro bom na esteira, 
não vai querer ir sempre na enfermaria, porque as vezes quer ir lá pra ganhar 
tempo. Tem disso também. 
T_Carac_Pess ; C_Exp 
16. C-12 NA SUA OPINIAO, O CONHECIMENTO DOS 
COLABORADORES É IMPORTANTE? POR QUÊ?  Sempre. Já pensou se eu 
vou lá na UNESP e não sei nada. Como vou fazer? Eu vou por o Renato lá 
silk. Ele vai fica com o cabelo branco igual a mim. O conhecimento é o mais 
importante. O conhecimento é à base da produção. Se tiver conhecimento vai 
produzir bem. 
C_Exp 
17. C-14 EM QUE SITUAÇOES OS COLABORADORES GERAM NOVOS 
CONHECIMENTOS NA PRODUÇAO? NOVAS IDEIAS...  Eu acho que idéias 
e modo de trabalhar, se essa máquina está nessa posição, se a gente virar 
ela não vai trabalhar melhor? Dependendo da idéia. E QUANDO DA 
PROBLEMAS? É no dia a dia mesmo. Eu gosto bastante de ouvir o pessoal 
falar. Tem uma máquina que ta trabalhando agora, era pra ter 2 pessoas, mas 
não consegue porque a garrafa escorrega na esteira, ai estraga a impressão. 
Então vamos por 3 pessoas que... Uma idéia que a líder da tarde já passou 
pra mim e foi legal fazer. Ocupa mais um operador, mas a produção vai sair 
melhor. 
P_MSP ; T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores 
18. C-15 EM QUE SITUAÇOES OS COLABORADORES APRENDEM 
NOVOS CONHECIMENTOS?  Com novos conhecimentos. Com coisas 
novas. QUANDO A PESSOA MUDA DE CARGO, ELE TEM UM 
TREINAMENTO? A gente põem ela na maquina mais fácil pra trabalhar. 
Alguns já peguei na mão deles de tão nervoso que ele estava por ser a 
primeira vez. Ai tem que como fico por perto, ela treme mais ainda. Eu falo 
"não se preocupa comigo porque eu sou igual você aqui dentro. Vai fazendo 
ai que eu te garanto que em meia hora você está igual aos outros". Ai vou 
ensinando, ponho preparadores ensinam também. Ai depois vão pras 
máquinas mais difíceis. Tem uns que rapidinho aprende e já fica melhor que 
gente que está a mais tempo no setor. 
T_P&R_LT ; T_Trein ; T_Carac_Pess 
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19. C-16 COMO OS COLABORADORES SÃO TREINADOS?  É na própria 
maquina. O SENHOR ACHA QUE SERIA IMPORTANTE TER UMA 
PREPARAÇÃO PRÉVIA PRA PESSOA NÃO FICAR TAO PERDIDA? Pra 
preparador já está tendo treinamento no CTTO. Pra operador, vem da esteira 
ou de fora, tem que saber como faz. O pessoal da esteira, já vai vendo, tem 
uma noção. Agora quando vem pra ficar definitivo, às vezes um treinamento 
na própria máquina fora pra pessoa ficar praticando com 1 ou 2 garrafas. 
Talvez uma meia hora é suficiente. 
T_Com_Colaboradores ; T_Trein 
20. C-17 COMO OS COLABORADORES PASSAM SEUS 
CONHECIMENTOS E HABILIDADES UNS PARA OS OUTROS?  Quando 
vem um colaborador novo, a gente procura os mais velhos, operador, 
preparador, vamos pegar o fulano e ajudar ele. Tem sempre que ver quem 
quer mesmo trabalhar. Porque às vezes vem gente que quer mais ficar 
sentado ficar meia hora. O aprendizado sempre o pessoal mais velho passa. 
É como um teórico. Se chega uma pessoa mais velha com um mais novo ela 
vai dando todas as dicas, como que faz, como pega a garrafa, a melhor 
maneira de gravar. 
P_MSP ; P_IT ; T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; T_Carac_Pess ; C_Soc 
; C_Exp 
21. C-18 COMO O CONHECIMENTO PRATICO DOS COLABORADORES 
É CAPTADO FORMALMENTE E REGISTRADO? VOCÊS FAZEM ISSO? UM 
ROTEIRO...  Roteiro escrito não tem. É mais no visual mesmo. eu acho que 
seria bom ter. você tem esse manual, você vai ler.  ATÉ QUANDO O CARA 
TEM UMA DUVIDA ELE NÃO PRECISA FICAR CHAMANDO VOCÊ TODA 
HORA. Isso. com aquele manual você pode mostrar pras pessoas quais 
habilidades ele precisa desenvolver aqui dentro. 
P_IT ; C_Int 
 
1. obs  7 
2. Turno 1° 
3. área  Silk Screen 
4. Cargo Líder Turno 
5. T-1 1 - O que você acha importante para a realização do trabalho dos 
colaboradores na produção?  Olha, eu acho que, o cara, ele tem que ter um ... 
na produção é preciso um treinamento. Eu acho muito importante um 
treinamento antes de entrar na produção, eu acho legal, deveria ter sim um 
treinamento, quando você vai fazer uma produção numa máquina, estar 
iniciando, um iniciante, então tem que ter um treinamento antes, não eles 
chegarem e ir de uma vez, onde você vai estar na máquina ensinando ele, eu 
acho que um treinamento... um treinamento como no CTTO, ele já vem, já 
sabe, já tem um conhecimento, eu vejo, que as vezes você entra com um 
funcionário, você vai ter que trabalhar, que estar próximo e a gente talvez não 
tenha muito tempo de estar muito próximo, então ele já vindo com 
conhecimento em alguns itens é importante. 
T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc 
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6. T-2 O que você acha que ajuda os colaboradores a trabalharem em grupo 
para melhorar o resultado da produção?  O grupo é importante, porque você 
trabalhar em grupo, tanto faz, você pode render mais e nele tem como você 
ajudar um ou outro, isso é o que eu vejo, se nós estamos em três em grupo, 
eu posso dar uma idéia para você, você pode dar uma idéia, a gente escolher 
e ser melhor, para produção é melhor você trabalhar em grupo, um grupo 
mais perto, um grupo assim que num ... depende da área que eu trabalho tem 
um espaço que precisa de grupo mais adaptado e outros menos, que você 
pode ir treinando aos poucos, mas o certo é você manter um grupo com todas 
... mais ou menos equilibrado.Você vai ter que ter, para trabalhar em grupo, 
você vai ter que colher, igual estou te falando, todo mundo trabalhar mais ou 
menos igual ... naquela mesma função para tudo dar certo, ter o mesmo 
conhecimento, não precisa ser no mesmo nível, falar a mesma língua, porque 
não adianta ... vamos discutir aquilo para dar certo não se alguém ta.... isso 
não vai dar certo... você quer fazer tudo o que você vai pra fazer você vai lutar 
pra dá certo... se tiver alguém contrário não vai dar certo. 
T_Objetivo ; T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc 
7. P-3 O que você acha que é importante para a produção produzir bem no dia 
a dia?  Isso depende das habilidades dos colaboradores, você tem 
colaboradores com menos habilidades e mais habilidades e as máquinas nos 
conforme ... é preciso ter em mãos as peças certas ... e o que a gente esta 
fazendo agora, que deu início mais ou menos, você prepara uma máquina 
antes, aquela máquina vai produzir daqui uma hora, você esta preparando ela 
antes, ela esta entrando para linha de produção e aquela saindo, então você 
não esta perdendo tempo, então esta ganhando, isso eu acho que foi um fato 
que melhorou, num ta certo ainda, mas se fosse mais para frente e tivesse 
priorizado isso ai, fica mais legal...porque você não perde set up que é o mais 
certo, é a palavra mais certa.  O que eu vejo é o que já colocaram aqui nesse 
caso, igual você tem o almoxarifado de peças, então já tem um rapaz, deveria 
ter um em cada horário no meu ver, não vamos dizer assim um na diária, eu 
vejo um para cada turno, porque você fechou 5hs por exemplo, então, o 
preparador vai sair do setor e vai montar a máquina para trazer, não... então 
ele já prepara a peça...deixa certo, o preparador só vai até lá ... oh vou 
precisar, ou eu mesmo faço, oh vou precisar desse produto daqui uma hora, 
então ele já ta preparando, quando vem para máquina já ta certo, já ta mais 
preparado, ta legal? Então ao meu ver é isso aí não um de 8hs as 5hs, o que 
eu vejo que ganha mais é um para cada turno, certo? 
P_Setup ; T_P&R_PrepMaq ; T_Rec_Hum ; T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp ; 
T_Trein ; T_Carac_Pess 
8. P-4 O que você considera importante para melhorar a produção?  Então isto 
aqui é uma pergunta mais ou menos igual, eles vão dar esse corte de 
produção, é tudo isso, é você ter as coisas mais próximas, entendeu? Igual 
você tem a tinta também, o problema da tinta, a tinta já ta resolvendo, já tem 
um colaborador a mais que eu sempre cobrei, então é você estar mais 
próximo, então se tudo tiver próximo de você, você vai estar ganhando na 
produção, tanto faz o frasco, as peças certas, a tinta, as cores certas 
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adequadas, tudo confirmado, que as vezes assim, você leva uma … até você 
ir até a tinta, procurar aquela tinta, você produzir, você já tem ela, já … você já 
sabe … quem fornece a tinta já sabe o que vai entrar, ele tem uma 
programação, então quando eu chegar nessa tinta ela já vai estar pronta, não 
eu chegar e ele ainda fazer, as vezes isso atrasa um pouco.  Lógico que 
máquina nova é, todas que vem para produção, e sempre quando ela vem é 
para melhorar, não para atrapalhar. Ta melhorando e muito. Na minha 
opinião, o que eu posso dizer sobre máquina, que quem trabalhava mais para 
trás, no meu tempo, uma máquina você produzia 6 mil ao dia, vamos supor, 
então hoje chegou uma carga rápida que ta fazendo 30 mil, já vem nova e ta 
vindo mais, o que é muito importante, principalmente para o silk é muito 
importante, porque hoje você é muito cobrado tem data de entrega, então é 
necessário, é importante. 
T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp 
9. TP-5 O que você acha que ajuda o trabalho dos colaboradores na 
produção?  Olha, os colaboradores são tudo, eles que produzem, então, sem 
eles nós não temos produção, para mim é tudo. Eu acho que é as condições 
para eles, podem melhorar, ter mais espaço, que eu acho que quando a gente 
produz, eu tenho 30, agora 40 máquinas, agora 41, então o que eu vejo no 
momento para você chegar assim, igual você passou por mim lá, deu uma 
olhada, é um pouco apertado, então quando você produz com todas as 
máquinas o espaço para eles é legal, para eles movimentarem alguma coisa, 
entrar na máquina, trabalhar, não passar por cima de caixa, essas coisas, 
então o espaço, porque o espaço ta ficando curto realmente, porque estão 
comprando máquina, e o espaço esta ficando curto, vai ficar, inclusive acabou 
de chegar outra. Então eu acho assim, os espaços para os colaboradores se 
movimentarem ajuda muito, com mais espaço vai ajudar na produção. 
P_5S ; T_Rec_Mat 
10. TP-6  
11. TP-7 Que habilidade e conhecimentos são importantes para 
envolvimento e contribuição dos colaboradores na produção?  Então, esse 
que você falou é muito importante, é igual aquele que vou voltar lá atrás um 
pouco, você vai entrar com um conhecimento melhor, assim a adaptação é 
melhor, mas o seu conhecimento é muito importante, isso é o fundamental, 
você entrar numa área...é você ter conhecimento, você pode ganhar mais 
conhecimento e saber mais, mas conhecimento é muito importante, você já 
entrar com alguma coisa …. vou voltar lá no começo, que esse caso aqui é 
mais ou menos dentro do que nós começamos a falar, que você tendo um 
conhecimento é muito importante. O certo é darem continuidade ao CTTO, 
isso é importante, porque esse treinamento, falando sobre isso aqui, se você 
entrando com conhecimento você vai saber o que você pode fazer e o que 
você não pode, você não tem dúvida, já ta com a mente focada para aquilo, o 
que eu posso colocar na esteira ou o que eu não posso colocar, então ela já 
tem mais ou menos definido assim o ... 
T_Objetivo ; T_Trein ; C_Exp 
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12. TP-8 O que você acha que motiva os colaboradores a se envolver na 
melhoria continua na produção?  Vou ser sincero aqui, tem pessoas que as 
vezes você fala que é o salário que faz, mas não, você entendeu? A pessoa 
as vezes adapta e ela gosta de fazer aquilo, então ela consegue fazer bem, 
então você trabalha com muitas pessoas que tem conhecimento, outras você 
já trabalha ... ela ta pensando nos seus familiares, quer fazer e quer fazer 
aquilo bem, já outros não pensam assim não, mas vou entrar no assunto, 
outros já não pensam assim, quando você entre mesmo que você vai saber 
se o salário vai melhorar ou vai melhorar aos poucos ou se não é agora é 
daqui a um ano, mas ela vai trabalhar do mesmo jeito que ela entrou até ela 
sair, já outras pessoas não pensam assim, então você só vai bem se passar 
para outra função e eu falar para você hoje, antes não, hoje é assim então 
Gabriela você vai trabalhar comigo a partir de hoje e vou avaliar você durante 
4 meses e daí vou te dar um aumento de salário, ai ta ótimo, então hoje se eu 
avaliei você é melhor chegar e dizer oh você não foi bem, vamos ver um plano 
B, se eu não vou te dar o reajusta, vou registrar para ver se você melhora, 
então é assim, mas mesmo a pessoa indo bem as vezes não depende da 
gente, então aquela pessoa começa a desanimar, eu to aqui, mas ela não vai 
ligar mais, não teve reajuste, ai a pessoa não quer mais ficar e gera aquela 
coisa que não é agradável, não é verdade? Mas ai não depende. Então a 
pessoa que quer mesmo ela entra, da pique, gosta e tem sempre ajudado. 
T_Inc_Rem ; T_Inc_Recon&Recomp ; T_Carac_Pess ; C_Exp 
13. TP-9 - O que acontece na Decor que contribui para promover a 
integração entre colaboradores e a produção?  No momento é passado 
verbalmente, é conversado com o pessoal o que é novo, coisa nova é 
conversado com o pessoal, ai procura colocar aquela pessoa mais adequada, 
que tem mais compromisso com a produção para não dar errado, nesse caso 
aqui é mais, tipo assim, você tem vários tipos de colaboradores, tem uns que 
já esta a mais tempo, outros ta médio, outros ta menos, ta chegando, então 
isso é um jogo do líder de olhar a área, vai adaptar as pessoas no lugar mais 
certo, porque tem aquelas produções mais fáceis, tem algumas mais difíceis 
de produzir, com cliente mais exigente, é conforme o jogo, ta? Nesse caso, 
volta aquele treinamento, se tivesse o treinamento certo não era necessário 
isso, eu vejo assim, você poderia ter um grupo pra ser igual, se você tem um 
grupo de muitas pessoas pra você fazer igual, é mais difícil, mas seria o certo. 
T_Objetivo ; T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc ; C_Exp 
14. TP-10 Que dificuldades existem na integração entre colaboradores e a 
produção?  Dificuldades são essas aí, você ter espaço, ter treinamento, então 
a dificuldade deles é o que você coloca para o colaborador na máquina pra 
produzir, ele vai produzir, entendeu? As vezes você tem dificuldade, igual hoje 
a melhora pra eles, eles marcam a quantidade de caixa produzida, o que está 
produzindo, a maior dificuldade pra eles hoje, que eu vejo, é eles terem a 
notações do que foi feito, eu produzi hoje e quero saber amanhã, então as 
vezes não tem essa resposta mais detalhada para eles, um vai e me procura, 
né! "Qual foi minha produção hoje?” Ai eu vou e passo para eles, oh a 
produção foi essa, então teria que ser mais detalhada assim, ela saber o que 
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ela ta fazendo … então isso ajuda muito, porque você ta sabendo o que esta 
fazendo, é que as vezes ... eu posso ir lá e dizer pra você: oh! a sua produção 
ontem foi legal, isso ajuda muito a pessoa, é o que eu vejo mais nisso aqui, eu 
chegar para você, pode ser qualquer um, pode o cara não estar legal, você 
entendeu e tal, mas você chegou para pessoa e falou oh a sua produção hoje 
foi ótima, tal, foi dez ontem, então aquilo melhora muito, e melhora nos outros 
dias e vai melhorando nos outros dias é muito importante, entendeu? Então é 
muito bom você ter a produção, eu acho que uma papel anotado já ajuda 
muito, porque você vê que é tão importante, que quando você coloca o 
operador, ele vai lá pra ver o que ela fez, se a produção foi boa, ai se eu 
chego pra ela e falo assim: sua produção não foi legal ontem, -eu já vi lá, não 
foi legal mesmo, mas deu problema na máquina e tal ou no set up. 
P_MSP ; P_IT ; P_5S ; P_Setup ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; 
T_Trein ; T_Inc_Recon&Recomp ; C_Ext 
15. C-11 Você acha que a empresa é beneficiada com aplicação dos 
conhecimentos dos colaboradores?  Eu não sei se ela é totalmente, mas eu 
acho que pode ser, se não é totalmente alguma coisa sim, porque o 
conhecimento da empresa … igual quando entra um produto novo, é o que 
você vê mais, então a empresa tem que ter o conhecimento daquilo, eu acho 
que é isso que você quer dizer? Mas ou menos isso? Ela ter o conhecimento 
ajuda, porque ela vai estar acompanhando e ver se é aquilo mesmo, se 
precisa de alguma coisa, então tem que estar junto, eu acho que é importante. 
T_Com_Colaboradores ; C_Exp 
16. C-12 Na sua opinião, o conhecimento dos colaboradores para 
produção é importante?  Muito importante, isso é o X do negócio, porque hoje 
você não pode trabalhar no erro, então você tem um conhecimento, você 
pode errar, porque errar é humano, mas você vai errar menos, você pode 
errar, eu posso errar x, mas não posso errar 2x, eu não posso errar 3x, hoje 
você tem que trabalhar fora do erro, mas lógico que errar é humano, mas 
você trabalhar em cima do erro não dá, você tem que trabalhar fora do erro, 
para você não errar, hoje é a questão do negócio, porque hoje você tem o 
cliente esperando, se você erra, você não entrega, então,você entendeu? O X 
ta ai. 
P_IT ; T_Objetivo ; C_Exp 
17. C-14 Em que situações que os colaboradores geram novos 
conhecimentos na produção?  Olha! Eles dão idéia e é importante recolher as 
idéias deles, porque não só você que sabe ne, como eu te falei, quem sabe é 
quem está ali dentro, que eles que fazem acontecer, nós chegamos, vamos 
fazer isso, vamos produzir, vamos passar a meta do que vai acontecer, então 
o desenvolvimento quem vai produzir são eles, quem vai produzir bem são 
eles. A maioria das idéias são aproveitadas, só que umas sim, outras não, 
mas a maioria das idéias são aproveitadas sim, por que não, eles que estão 
no dia-a-dia, as vezes, vêem mais que você que ta na correria,olhando,eu 
posso ver, mas as vezes não chega para mim, me procura e fala “Luis, isso 
aqui não poderia ser feito assim, não seria melhor?" Ah sim, vamos ver se 
isso é melhor mesmo, então muitas vezes já produzimos,nós produzimos até 
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hoje talvez de um jeito que foi um acolhido deles. Isso de todas as partes 
supervisão, como operador, preparador, mesmo de líder também, então não 
pessoa só da área, tem pessoa de outra área que pode ta vendo, tudo pode 
acolher, pode dar certo. 
T_Objetivo ; T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; T_Inc_Recon&Recomp ; 
C_Soc ; C_Exp 
18. C-15 Em que situações os colaboradores aprende novos 
conhecimentos?  Os novos conhecimentos, eles conhecem mesmo na área, 
se chega um novo produto, vai ser passado para eles o produto, vai ser 
assim, a gente não pode ter a falha, então o conhecimento deles é passado 
no dia-a-dia para eles, não que eles tenham assim... poderia entrar um 
produto, igual entra produto direto, poderia até passar se você tivesse um 
grupo, passar esse produto tal x, ou você fazer anotações do que está 
fazendo, vamos supor que vamos produzir um produto novo, aquilo gera um 
tensão, se você já faz o produto há anos, você já tem um conhecimento 
dentro daquilo, tudo que der um problema ali você já tem o conhecimento, 
produto novo não, ele chega, igual muitas vezes ele já chega dentro da 
produção, oh não vamos fazer isso não, acho que poderia ser assim, você 
fazer aqui, vamos ver se isso aqui da certo, se essa máquina aqui tem que 
estar aprovado direitinho, foi feito assim, isso deu certo, igual tipo entrou um 
kaiak novo, que a gente esta trabalhando, então como é item novo as vezes 
vai muito lá na máquina e vamos fazer isso aqui que vai dar certo, não se ele 
já tiver um projeto antes e já der certo, vamos colocar em prática agora que 
vai dar legal e sim anotações daquele produto. 
P_MSP ; P_IT ; T_Rec_Temp ; T_Com_PTD ; T_Trein ; C_Ext ; C_Exp 
19. C-16 Como os colaboradores são treinados?  O treinamento que 
poderia ser foi o que a gente falou, no CTTO, o pessoal vir treinado, não o 
pessoal que já esta dentro, eu acho que já tem o conhecimento, o pessoal 
que vai para produção, ao meu ver é quem vai para produção hoje. O 
conhecimento deles, primeiro eles vão para a escolha, na escolha como você 
pega na produção do silk, então você já ta vendo o desenho, a forma do 
desenho, então quando você vai para a máquina, ai ela só vai ter 
conhecimento da máquina, não do produto que ela já tem, então isso ajuda 
muito, quando vai para gente as pessoas que estão no empacotamento, 
entendeu? Ajuda porque pelo menos você já sabe o que ta fazendo no frasco, 
o desenho como que é, a altura, porque se ela ta pegando na escolha, ela já 
tem mais ou menos a noção da altura do desenho, se sair mais baixo ou alto 
ela já esta vendo, então se ela esta na máquina trabalhando e algum 
dispositivo fugir, alguma coisa, então ela percebe que não esta certo. 
P_IT ; T_Trein ; C_Exp 
20. C-17 Como os colaboradores passam conhecimentos e habilidades 
uns aos outros?  No contato diário, um passando para o outro, igual a esse 
caso aqui, o colaborador trabalha já tem 2 ou 3 anos, ele já esta com treino, já 
ta mais legal o treinamento dele, então quando sempre você coloca um 
novato com aquele mais experiente, vamos dizer assim que é melhor, ele vai 
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estar com um mais experiente que qualquer problema aqui, qualquer coisa 
esse mais experiente vai estar orientando. 
P_MSP ; T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc 
21. C-18 Como os conhecimentos práticos dos colaboradores são 
captados formalmente e registrados?  Não tem assim registrado, mas 
registrado eu creio que não tem, que aquela pessoa esta trabalhando com 
aquela pessoa lá, esta ajudando tal, a gente vê no dia-a-dia, no roteiro do dia-
a-dia, não que eu vejo que tem assim aquelas anotações, anotações você vai 
ver na produção, você vai ter o apontamento, que as vezes.. então quando 
vem o relatório, essa produção aqui a gente fazia x e hoje já não ta dando 
tanto, então é anotado no relatório, olha essa máquina ta trabalhando com um 
operador experiente e um aprendiz então anota no próprio relatório, 
anotações no próprio relatório da máquina. 
P_IT ; C_Ext 
22. C-19 Procedimentos e Instrução de Trabalho são exemplos de 
conhecimento registrado. Como é promovido o aprendizado do conhecimento 
registrado?  Tem um procedimento que descreve todo o trabalho deles, as 
vezes eles vão, dão uma olhada no procedimento, mas eles procuram ver 
mais o trabalho de quem esta terminando, conversa com o pessoal, como foi 
isso aqui? Foi legal? Então, mais só no dia deles, eles deixam a pasta com 
todo o conhecimento do trabalho dele, que pode estar lendo, mas nem todas 
as pessoas procuram, mas a maioria procura pra ver, mas tem muita correria 
no dia-a-dia, as vezes não da aquele tempo, não pode sair da máquina, mas 
se a máquina pára, elas vão lá dar uma lida para ter um conhecimento assim 
melhor no dia-a-dia delas e estar passando também para os outros, porque o 
importante que eu acho mais assim quando você sai de uma produção, eu 
saio disso aqui e vou passar para o próximo, não isso aqui tem acontecendo 
alguma coisa pode estar passando para aquilo não seguir, a comunicação na 
troca de turno é importante. 
P_IT ; T_Com_Colaboradores ; C_Soc ; C_Int 
 
1. obs  8 
2. Turno 1° 
3. área  Pintura Orgânica 
4. Cargo Líder de Turno 
5. T-1 O que você acha importante para a realização do trabalho dos 
colaboradores na produção?  Ah! Eu acho que, da Supervisão tem que dar 
uma boa condição, a Empresa, os que estão mais assim, o Gerente, o 
Supervisor têm que dar uma condição de trabalho para o pessoal, imagina a 
gente querer cobrar uma boa produção deles se a gente não tem como estar 
passando isso para eles, cobrar deles sem que o equipamento esteja em 
condições de trabalho. 
T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp ; T_Com_Superiores 
6. T-2 O que você acha que ajuda os colaboradores a trabalharam em grupo 
para melhorar o resultado da produção?  Ah! É porque é assim, é... pelo 
menos na Orgânica quando o pessoal entra, eles não têm o treinamento do 
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que é uma Pintura Orgânica para eles, entendeu? A gente mostra os defeitos 
é já põem eles na linha e pronto, eu acho que tinha que ter treinamento 
melhor, quando eles entrassem novos na Empresa, pra gente ta podendo 
cobrar deles, o treinamento, o acompanhamento mais dos líderes do lado 
dele, pra todo mundo poder trabalhar junto, não adianta a gente cobrar deles 
se a gente também tem. 
T_P&R_LT ; T_P&R_OpMaq ; T_Com_Colaboradores ; T_Trein 
7. P-3 O que você considera importante para a produção produzir bem no dia-
a-dia?  O equipamento em boa condição, ta todo mundo bem, não ter 
nenhuma problema, às vezes tem problema entre líder e operador, operador e 
colaborador, que são as meninas que escolhem, todo mundo trabalhar junto, 
ta todo mundo focado no mesmo objetivo. Ninguém com briga ou com fofoca, 
acho que todo mundo ta bom, focado, todo mundo saber qual o objetivo do 
dia-a-dia, até produzir, vamos supor, 50.000, todo mundo estar focado, e os 
três turnos alcançar esse objetivo e não querendo fazer mais ou menos e com 
péssima qualidade, tem que os três horários produzirem e não importa quanto 
cada um de uma vez, mas que todos atinjam a qualidade, que esteja 
aprovado o item. 
T_Objetivo ; T_Rec_Mat ; T_Relac_Pess 
8. P-4 O que você considera importante para a melhoria da produção?  Eu 
acho que o trabalhador tem que um treinamento, principalmente os novos que 
entraram, não só focalizar a máquina, deixar um operador mais velho um 
pouquinho acompanhando, acho que todos tem que passar pelo treinamento, 
saber o que é, como regular uma máquina, saber qual equipamento que eles 
estão mexendo, treinamento, o acompanhamento do líder do lado, não é só 
cobrar é saber por que ...ajuda... como eu vou cobrar de uma pessoa que é 
nova e não teve treinamento, entendeu? Daí coloca a lá, e fala para o 
operado mais velho “oh ensina ai ele”, não é assim, a gente tem que dar um 
treinamento, uma boa condição de trabalho pra eles, o treinamento tem que 
estar em ordem, e acho que volta a mesma questão. 
T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Exp 
9. TP-5 O que você acha que ajuda o trabalho dos colaboradores na 
produção?  O colabores que a gente chama, são os escolhedores que estão 
na linha, então, pra eles terem uma boa condição de trabalho as peças estão 
que estar vindo boas, os operadores têm de estar em condição de operar a 
máquina, executando o trabalho deles, com que faça que as peças saiam 
boas pra ajudar as meninas também, que as vezes elas ficam “vai ou não vai, 
ta ruim ou não ta ruim”, um fala vai e o outro a fala não vai. Ter um 
acompanhamento do lado, ter ... cobrar dos operadores, assim, que a 
produção saia com qualidade para que facilite o trabalho delas, o 
acompanhamento do líder do lado delas é essencial também, ta sempre 
procurando saber se ... não focar só na , perguntar só da produção, porque as 
vezes eles não estão num boa dia e acaba deixando passando alguma coisa 
ruim mesmo... (problemas com controle de qualidade) tem essa diferença as 
vezes um horário aprova o mesmo ensaio e controle da tarde já acha que não 
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ta bom já rejeita, o da noite já acha que ta bom e manda (parando a 
produção). 
T_P&R_LT ; T_P&R_OpMaq ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; 
T_Carac_Pess 
10. TP-6 Como colocar em prática?  Acho que isso vem da supervisão 
mesmo, de estar conversando com a gerência para a gente estar dando um 
treinamento para eles, de estar do lado. 
T_P&R_Sup ; T_Com_Superiores ; T_Trein 
11. TP-7 Que habilidade e conhecimentos são importantes para 
envolvimento e contribuição dos colaboradores na produção?  Habilidade e 
conhecimento, acho que habilidade conforme pegar o frasco, elas vão 
pegando durante o dia-a-dia delas, durante a produção, tem umas que tem 
mais atividades outras não, e os conhecimentos ... é importante que elas 
saibam o que é um defeito de pintura orgânica, os defeitos que aparecem. 
T_Carac_Pess ; C_Exp 
12. TP-8 O que você acha que motiva os colaboradores a se envolver na 
melhoria continua da produção?  Pelo menos o que eu vejo lá, é, conversando 
com elas, ter, vamos supor, a gente as vezes tem algumas meninas da tarde 
que não se dão bem a tarde, o líder não é a mesma coisa, ou a noite que quer 
vir para de manhã pra gente estar acompanhando, as vezes você pede para 
fazer a tarde e não se desenvolve, vem para o horário a gente acompanha ta 
sempre do lado, não da muita tarefa para ela fazer, vamos supor, agora a 
gente ta fazendo uma reforma na máquina, não adianta só jogar as meninas 
lá e falar “oh é isso que é para fazer” tem que estar acompanhando, tem que 
estar do lado, ajudando elas a fazerem também, não deixar só para elas, 
entendeu? As vezes eu sou cobrada porque eu fico muito na máquina com as 
meninas, eu estou sempre ali, mas se eu não estiver sempre do lado delas no 
dia-a-dia, para saber as dificuldades, como que a gente vai poder cobrar 
alguém? A gente tem que se por no lugar, o importante é que ta todo mundo 
junto focado na mesma coisa para sair a produção com qualidade. 
T_Objetivo ; T_P&R_LT ; T_P&R_OpMaq ; T_P&R_PrepMaq ; 
T_Com_Colaboradores ; T_Relac_Pess ; C_Soc 
13. TP-9 O que acontece na Decor que contribuir para promover a 
integração entre colaboradores e a produção?  Eu já trabalhei na vidros.  (O 
que você acha da integração/comunicação dos líderes dos turnos na Decor?) 
Ehh tem que ter essa comunicação entre eles, eles tem, só que às vezes a 
forma de passar para Supervisão já é diferente: ahh fulano fez isso, fulano fez 
aquilo as pessoas se preocupam muito ahh o Turno A fez isso, o Turno B fez 
isso, o Turno C fez isso, não junta os três horários para falar assim: vamos 
resolver o problema. Não é o problema só de um turno é sim dos três, se de 
manhã produz mal vai conseqüentemente passa para tarde e pra noite acho 
tem que ter mais comunicação, mais união e responder pelos três 
horários.Vamos supor a Pintura mandou o frasco e o Controle aprovou e foi 
para o silk e lá encontrou algum defeito eles julgam que a Pintura mandou o 
frasco com defeito do silk não atendeu a entrega por causa da Pintura 
Orgânica só vai falar isso no final, porque não falou isso quando pegou o 
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defeito, foi lá e falou oh Andréia aconteceu isso.....um exemplo 
entendeu?...Passam muito a bola um pro outro. 
P_MSP; T_P&R_Sup; T_P&R_LT; T_P&R_OpMaq; T_P&R_PrepMaq ; 
T_Com_Colaboradores; T_Com_Superiores ; T_Relac_Pess 
14. TP-10 Que dificuldades existem na integração entre colaboradores e a 
produção?  Eu acho que todo mundo tem que trabalhar em grupo, a Decor 
toda tem que ser um grupo: a Pintura também pro Silk, pra o Empacotamento 
porque é nas três áreas que passam o produto sai acabado entendeu? Eu 
pinto, o outro grava, quer dizer que porque eu pinto a burrada é minha, se não 
entrega lá não é assim eu tenho que ta preocupada se vai ta com boa 
qualidade pro Silk poder fazer e o Empacotamento poder pegar agora não 
adianta eu falar assim passar lá pro Silk, entendeu? Acho que tem que ter a 
união dos três, porque os três departamentos fazem com que o produto 
saia.... Muitas vezes não tem assim a.... não tem a comunicação entre os 
setores entendeu? Foi o que Gabriela falou acaba querendo achar o culpado 
e salve quem puder depois.... É geral..... 
T_Com_Colaboradores ; T_Com_difSetores ; T_Relac_Pess 
15. C-11 Você acha que a empresa é beneficiada com aplicação dos 
conhecimentos dos colaboradores?  É ... Que se ele tiver um bom 
conhecimento ele vai procurar ta mandando produto bom com qualidade pra o 
cliente, porque se tiver alguma reclamação claro que a gente vai ta passando 
pra ele que houve a reclamação mas quem vai ta perdendo é a empresa 
então se tiver um bom conhecimento ter profissionais com competência que 
tenham um conhecimento no trabalho é muito importante sim. 
T_Objetivo ; T_Trein ; C_Exp 
16. C-12 Na sua opinião, o conhecimento dos colaboradores da produção 
é importante? Por quê?  É, porque é complicado trabalhar com o colaborador 
que não tem uma experiência no processo não conhece nada, você tem que 
ficar em cima dele o tempo todo... porque a gente tem outras atribuições pra 
ta fazendo não adianta agente querer ficar focado as oito horas em cima de 
uma pessoa só acho que todos tem que ter um conhecimento sim..... é agente 
não pode deixar ela sozinha (funcionária acabou de chegar) passar o defeito e 
querer colocar lá tem que deixar uma pessoa mais experiente do lado, 
próxima, mais falta esse treinamento que não tem esse treinamento, em 
relação a isso a esse item que você vai gerar...esse você vai tirar não tem. 
Antigamente tinha, ficava uma semana a pessoa na revisão, com o pessoal 
da revisão conhecendo os defeitos que é um lascado....aqui mesmo na 
Decor... o que é um lascado, o que é uma marca de pressão, o que é um 
batido, o que é um silk borrado, falar para ela que ta borrado tirai!! Você têm 
que mostrar pra ela o que é um borrado pra ela ta poder ta tirando.... às vezes 
o que é bom pra gente é ruim pra ela acha que é um escândalo, mas às vezes 
tem um limite que a gente pode ta mandando, entendeu? 
T_P&R_LT ; T_P&R_OpMaq ; T_Trein ; C_Soc ; C_Exp 
17. C-14 Em que situações que os colaboradores geram novos 
conhecimentos na produção?  Tem colaborador que ... vamos supor as vezes, 
vou falar da minha área ta, as vezes vamos supor saí um frasco que a tinta ta 
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soltando agente sabe ou aumenta a temperatura, ou a catalise está errada, ou 
chama o químico essas coisas toda, mas as vezes eles mesmo dão a 
alternativa pra gente, eles falam, entendeu?  Eles falam pra gente que deve 
ter sido o Flash Off que não ta tão bem aquecido, ou pode ser a linha que 
esteja muito rápida não ta curando ficando o tempo certo dentro do Infra pra 
ta curando, eles mesmo falam com a gente entendeu? Os operadores, as 
meninas também falam que ta soltando, ta com problema. 
P_MSP ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
18. C-15 Em que situações os colaboradores aprende novos 
conhecimentos?  Acho que durante toda a produção todo dia a dia é um 
aprendizado novo pra elas, não é o mesmos defeitos todos os dias, cada vez 
aparece coisa diferente, cada hora é uma coisa, então a gente ta sempre 
aprendendo durante toda a produção... a noite ta produzindo de um jeito a 
gente chega de manhã já não é a mesma coisa... 
C_Exp 
19. C-16 Como os colaboradores são treinados?  Lá pelo menos já chega 
já vai pra operação não tem treinamento específico, ta faltando mesmo .... a 
gente da toda orientação tudo, mas não da forma correta... 
T_Com_Colaboradores ; T_Trein 
20. C-17 Como os colaboradores passam seus conhecimentos e 
habilidades uns aos outros?  As meninas estão sempre assim, uma comunica 
com a outra quem às vezes ta no começo da esteira acaba pegando defeito 
passa pra outra nem todo mundo aceita, as vezes tem aquelas intrigas entre 
as meninas acha que uma ta mandando na outra nem todo mundo aceita, 
mas elas passam falam ta saindo isso vem avisa o líder, avisa a gente, avisa 
o operador tem a comunicação entre elas, um sempre ta comunicando com o 
outro sim, as vezes o operador viu, deixou passar uma peça ruim ele vem na 
mesa e já avisa pra ela “oh vai sair tantas caixas assim ruins, que passou, não 
sei o que"... já avisa pra ta... 
T_P&R_LT ; T_P&R_OpMaq ; T_Com_Colaboradores ; T_Relac_Pess ; 
C_Soc 
21. C-18 Como os conhecimentos práticos dos colaboradores são 
captados formalmente e registrados?  É, muitas vezes é anotado assim no 
Relatório de Qualidade que a gente tem....não cada um tem uma forma 
P_IT ; C_Ext 
 
1. obs  9 
2. Turno 1° 
3. área  Pintura Orgânica 
4. Cargo Operador Máquina 
5. T-1 O QUE VOCÊ IMPORTANTE PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO 
DOS COLABORADORES NA PRODUÇÃO?   Os colaboradores sou eu... EM 
GERAL. O trabalho em equipe. Nós somos uma equipe. Procuramos 
desenvolver o trabalho da melhor maneira possível. 
T_Relac_Pess 
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6. T-2 O QUE VOCÊ ACHA QUE AJUDA OS TRABALHADORES A 
TRABALHAREM EM GRUPO PARA MELHORAR O RESULTADO DA 
PRODUÇÃO?  É ter uma boa liderança, estar sempre trabalhando, pegando 
informação com o outro, então isso ajuda muito. Nós temos uma boa líder, a 
Andrea. No trabalho de manhã ela é líder, no caso agora passou a 
supervisora. A LIDERANÇA AJUDA VOCES? Ajuda sim. Você pegar uma 
informação um com o outro ajuda bastante. O SENHOR QUER 
ACRESCENTAR ALGUMA COISA SOBRE A LINHA? Quando em entrei na 
fábrica, era totalmente diferente do que é hoje, está sempre inovando e agora 
inovando mais. Se vocês forem dentro da fábrica, vão ver que estão 
reformando lá a linha continua. O SENHOR ACREDITA QUE AS 
CONDIÇOES QUE TEM HOJE SÃO BEM MELHORES? Sim, não se 
compara. Antes nós pintávamos 8 mil na máquina em 8h de trabalho. Hoje 
pinto fácil 25, 27 mil. 3 vezes mais com condições de trabalho bem melhor 
dos equipamentos, a firma está sempre investindo. 
T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
7. P-3 O QUE VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE PARA A PRODUÇÃO 
PRODUZIR BEM NO DIA A DIA?  São vários fatores. Dependemos bastante 
do clima, se pegamos um dia bem frio, ai pode influenciar na sua pintura. Às 
vezes vamos fazer algum teste em vidro novo, ai você não consegue produzir 
o que você quer produzir no dia. Fazer o teste e depois iniciar a produção do 
zero. Isso ai influi bastante. NO AMBIENTE DE TRABALHO, A 
TEMPERATURA VARIA? Varia. No dia de sol, conforme a temperatura, da 
uma possibilidade maior de você pintar. Agora se está frio, você aplica e da 
reação na tinta.  Pode ser que aconteça rejeição. TEM EQUIPAMENTOS 
QUE COMPENSAM ISSO. Também sim. Já tem o flambador, e estão 
instalando um sistema de iluminaria que é pro vidro... Na entrada. 
T_Rec_Mat 
8. P-4 O QUE VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE PARA A MELHORIA DA 
PRODUÇÃO?  Pra melhorar é ter condições de trabalho, e nesse caso a firma 
está oferecendo. Só não aprende quem não estiver mesmo interessado. AS 
CONDIÇOES DE TRABALHO SÃO...  Bombas novas, pistolas, isso é 
condição de trabalho. Você ter um equipamento pra repor na hora que você 
precisa. Manutenção nos equipamentos, por exemplo, tenho 11 pistolas, da 
problema em uma, eu tenho que ter outra lá disponível, um bico, uma capa, 
qualquer parafuso pra qualquer coisa. Isso hoje acontece. 
T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp ; T_Com_Apoio ; T_Carac_Pess 
9. TP-5 O QUE VOCÊ ACHA QUE AJUDA O TRABALHO DOS 
COLABORADORES NA PRODUÇÃO?  Para desenvolver o trabalho... 
Incentivando o cara. O pessoal sempre incentivar, dar um treinamento, o 
pessoal quando entra um novato tem paciência de explicar o serviço. Isso 
colabora bastante. Eu mesmo, varias pessoas já aprenderam comigo ai. 
Nunca tive nenhum tipo de problema. 
T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; T_Inc_Recon&Recomp ; C_Soc 
10. TP-6 A PROXIMA SERIA COMO COLOCAR ISSO NA PRÁTICA. 
VOCÊ JÁ FAZ ISSO, AJUDA.  Eu ajudo. A melhor forma é treinamento. Um 
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funcionário bem treinado executa um serviço de qualidade. VOCÊ PERCEBE 
ISSO NOS SEUS COLEGAS MAIS EXPERIENTES AJUDAM OS NOVATOS? 
A maioria sim. Sempre tem gente né. 
T_Com_Colaboradores ; T_Trein 
11. TP-7 QUE HABILIDADES E CONHECIMENTOS SÃO IMPORTANTES 
PARA A CONTRIBUIÇAO E ENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES NA 
PRODUÇÃO?  Habilidade, a maioria tem que ter força de vontade. Se não 
tiver vontade de aprender, porque cada dia... é como se diz: vivendo e 
aprendendo. Está entrando item novo todo dia, então você sempre tem que 
estar interessado em aprender. Se você está interessado em aprender, não 
existem dificuldades. Se tiver vontade própria. Ter mais envolvimento, mais 
vontade de descobrir as coisas. 
T_Carac_Pess ; C_Exp 
12. TP-8 O QUE VOCÊ ACHA QUE MOTIVA O COLABORADOR A SE 
ENVOLVER NA MELHORIA CONTINUA DA PRODUÇÃO?  Ser reconhecido. 
Se você é reconhecido pelo seu trabalho, você tem uma força de vontade 
maior. Pelo menos é isso que penso. 
T_Inc_Recon&Recomp 
13. TP-9 QUE ACONTECE NA DECOR QUE AJUDA A PROMOVER A 
INTEGRAÇAO ENTRE COLABORADOR E PRODUÇÃO?  É o que eu falei. 
Você estar conversando, nem sempre o líder, operador, o Emilio sempre 
perguntando o que a gente acha que é melhor. Ele é o gerente, mas somos 
nós que executamos o serviço no dia a dia.  Isso acontece sim. 
T_Com_Colaboradores ; T_Com_Superiores 
14. TP-10 QUE DIFICULDADES EXISTEM PARA A INTEGRAÇAO ENTRE 
COLABORADORES E PRODUÇÃO?  Dificuldades sempre existem. Por 
exemplo, item novo você não vai chegar nele e desenvolver rapidão. Você 
pega o vidro, você às vezes pode ter uma dificuldade no inicio, 30 minutos, 1 
hora. Pra mim não existe dificuldade, em item nenhum. Eu peguei uma prática 
naquela máquina ali que não penso duas vezes. Qualquer vidro que chegar, 
pra mim dificuldade não existe. Eu sei o caminho por onde começar. Muitas 
pessoas passam dificuldade porque são mais novos, estão aprendendo ainda. 
Pra mim não, eu tenho força de vontade, eu cheguei aqui e nem fiquei 
perguntando pro chefe. Fui logo procurando fazer e observar, porque na 
maioria das vezes tem que observar. Não adianta você ficar na orelha do 
cara, porque as ele fica meio... mas se você presta atenção, você aprende 
rapidão. 
T_P&R_OpMaq ; T_Carac_Pess ; C_Exp 
15. C-11 A EMPRESA É BENEFICIADA COM A APLICAÇAO DE 
CONHECIMENTO DOS COLABORADORES? COMO?  Com certeza. Se ela 
já tem um funcionário com um conhecimento bom, tem que manter esse 
funcionário e incentivá-lo. No meu ponto de vista. ISSO DÁ RESULTADOS? 
Dá com certeza, se você é reconhecido, tem resultados pelo seu trabalho. 
VOCÊ LEMBRA DE ALGUMA COISA QUE FOI FEITA COM O 
CONHECIMENTO OPERARIO? Tem varias coisas. FALA UMA. O sistema de 
exaustão mesmo, lá na convencional, nós tínhamos uma bomba, uma pistola. 
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CONVENCIONAL NÃO É CONTINUA... É aquela que você coloca lá... apesar 
que eu trabalho em todas as máquinas, mas o meu turno eu estou só na 
continua porque não tem um operador mais experiente que eu na parte da 
manhã. Eu fico mais na contínua porque a produção é maior. VOCÊ JÁ FEZ 
REVEZAMENTO? Hoje não, mas já trabalhei 1 ano de noite e agora 1 ano de 
dia. Eu já troquei em vários horários porque precisaram de mim, por exemplo, 
um funcionário fica doente, sai de férias eu vou lá e cubro ele. No implantor 
6x2 eu trabalhei 90 dias só pra ver se dava certo. FICAR NA RETAGUARDA. 
Isso. 
T_Rec_Mat ; T_Inc_Rem ; T_Inc_Recon&Recomp 
16. C-12 NA SUA OPINIAO, O CONHECIMENTO DOS 
COLABORADORES É IMPORTANTE? POR QUÊ?  Pra executar o serviço 
mais rápido, com mais agilidade. Se você tem uma produção alta e um 
aprendiz na máquina e não tem um cara experiente, como você vai fazer com 
o serviço? Você tendo um experiente, mesmo com o aprendiz estando de 
lado, o serviço anda rápido.  TODOS SÃO BENEFICIOADOS. Sim. Você 
porque está produzindo e a empresa porque sai na hora certa. 
T_Rec_Temp ; T_Com_Colaboradores ; C_Exp 
17. C-14 EM QUE SITUAÇOES OS COLABORADORES GERAM NOVOS 
CONHECIMENTOS NA PRODUÇÃO?   Você está vivendo e aprendendo. 
Está entrando vidro novo todo dia, todo dia tem lançamento, então todo dia 
você está aprendendo. Pra mim é isso. 
C_Exp 
18. C-15 EM QUE SITUAÇOES OS COLABORADORES APRENDEM 
NOVOS CONHECIMENTOS?  O que faz você aprender é você estar 
executando. CHEGA ESSES NOVOS PRODUTOS, COMO A PESSOA 
APRENDE A FAZER ELE? A gente tem um pessoal do desenvolvimento que 
desenvolve o padrão, a gente manda pro cliente aprovar, vem pra mim, por 
exemplo, para executar a pintura. Pra mim não existe dificuldade, como eu 
falei. Sempre, qualquer item novo não muda muito a regulagem. Se eu coloco 
um item lá, eu gasto 2, 3 vidros pra regular a máquina. Isso é quase 
impossível, mas como eu estou com a experiência tão grande naquilo ali, já 
sei onde pulverização, leque, pressão de bomba, tudo isso ai que influi. 
T_P&R_OpMaq ; T_Com_Apoio ; C_Exp 
19. C-16 COMO OS COLABORADORES SÃO TREINADOS?  A maioria é, 
como eu falei, esta vendo palestra, o pessoa incentivando, treinando. Se ela 
não sabe, você vai lá "olha é assim, assim...", se a pessoa pede um auxilio, 
você não pode negar, porque você esta colaborando com o funcionário e com 
a empresa. Sempre estar aprendendo no dia a dia com o pessoal. No meu 
ponto de vista, quem não tem experiência tem que aprender no dia a dia, 
observando e ir treinando, mexendo nos equipamentos, senão você não 
consegue. O serviço é minucioso, tem que prestar atenção. O cliente mando 
um padrão e você mandou um milhão de vidros pra ele igual aquele padrão, 
você tem que ter uma certa experiência. NEM TODO MUNDO FICA SÓ NA 
OBSERVAÇAO, TEM CONVERSA? Sim, sempre conversando. Trocando 
uma boa idéia você chega em um bom lugar. Se você não trocar idéia, o cara 
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do lado não vai aprender, tem que perguntar. MAS EXISTE FERRAMENTAS 
QUE VOCES UTILIZAM PRA ENSINAR COMO TRABALHAR.... existe. 
Sempre nas reuniões é citado isso ai. A forma de trabalhar, como seria 
melhor, sempre estão explicando isso. o supervisor, o gerente. A pessoa tem 
que estar sempre ligada pra pegar a melhor forma de trabalhar. "Que pistola 
vocês acham melhor comprar, que bico...". 
T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Superiores ; T_Trein ; 
T_Inc_Recon&Recomp ; C_Soc ; C_Exp 
20. C-17 COMO OS COLABORADORES PASSAM SEUS 
CONHECIMENTOS E HABILIDADES UNS PARA OS OUTROS?  Sempre 
quando chega o vidro é discutido. Quando eu vou pintar, qualquer um, o cara 
vai me perguntar e eu também vou. Eu não sou egoísta. Eu não sei, eu vou 
perguntar a opinião do outro funcionário. "você acha melhor que posição? 
Está bem pintado, o tom, o padrão está bom?" a gente troca uma informação 
com o outro até chegar num fator certo. 
T_Com_Colaboradores ; T_Carac_Pess ; C_Soc 
21. C-18 COMO O CONHECIMENTO PRÁTICO DOS COLABORADORES 
É CAPTADO FORMALMENTE E REGISTRADO? TEM REGISTRO OU FICA 
SÓ NAQUILO? COMO O PADRÃO QUE VOCES ACERTARAM...  Tinha uma 
folha. Já fiz várias vezes. Todo vidro que eu pintada eu colocava: 5 pistolas na 
cabine 1, 2 bombas, pressão de bomba, de ar, leque, tudo marcado. Só que 
às vezes, hoje você pinta, amanhã você pode ter variação. Você não pode se 
prender aquela folha às vezes. Na prática, pode ser totalmente diferente. Eu 
regulo a máquina e desregulo. Se você regular igualzinho o que tava no 
papel, vai dar uma perda de 50%. 
P_IT ; C_Ext ; C_Exp 
22. C-19 EXISTE ALGUM PROCEDIMENTO ESCRITO PRA 
TREINAMENTO?  Tem sim, sempre estar conversando. Tinha a folha mas 
não estamos mais fazendo ela porque tinha esse tipo de problema ai de 
variação. Se você for lá aprender comigo e eu falar "olha você vai colocar do 
jeito que está aqui", seguir a folha. Pode ser que você não consiga regular a 
máquina no ideal. É um procedimento minucioso, se você deixar vai dar 
diferença. TEM QUE ESTAR SEMPRE OBSERVANDO. Sempre comparando 
a amostra com o padrão. Tem que ver o dia inteiro. Pode dar uma variação de 
ar em qualquer lugar que vai cair ali na máquina que eu estou pintando. É 
uma coisa que sempre tem que estar observando, pegando o padrão e 
conferindo pra ver se estar seguindo certinho. VOCÊ ACHA QUE NUNCA VAI 
TER UM REGISTRO DISSO? Vai sim com certeza. Estamos sempre 
evoluindo. Tem robô que trabalha sozinho. Pode ser que exista. Ainda não 
tem nada que substitua o homem. 
P_IT ; T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
 
1. obs  10 
2. Turno 1° 
3. área  Silk Screen 
4. Cargo Operador Máquina 
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5. T-1 O QUE VOCÊ ACHA IMPORTANTE PARA A REALIZAÇAO DO 
TRABALHO DOS COLABORADORES AQUI NA PRODUÇAO?  Eu acho 
importante, eu acho que é a união em si. As pessoas pensarem a mesma 
coisa, caminharem no mesmo caminho. 
T_Objetivo ; T_Relac_Pess 
6. T-2 O QUE VOCÊ ACHA QUE AJUDA OS COLABORADORES A 
TRABALHAREM EM GRUPO PARA A MELHORIA DA PRODUÇAO?  Eu 
acho que as pessoas se entenderem entre si, gostarem umas das outras. Se 
você põem uma pessoa que, digamos assim, não vai uma com a cara da 
outra, fica difícil para o grupo. 
T_Relac_Pess 
7. P-3 O QUE VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE PARA A PRODUÇAO 
PRODUZIR BEM NO DIA A DIA?  A máquina estar bem arrumada. Se a 
máquina estiver boa a produção vai bem. 
T_Rec_Mat 
8. P-4 O QUE VOCÊ ACHA QUE É IMPORTANTE PARA A MELHORIA DA 
PRODUÇAO?  Eu acho que é o grupo. Se a gente estiver produzindo aquela 
garrafa e o grupo for bem unido, é importante pra produção. Tipo assim: você 
está até com boa vontade mas se a máquina está tendo problema, ai chama o 
preparador, pra ele arruma a máquina. Se ele for com boa vontade pra 
arrumar a máquina, ai vai. Eu acho que é um pouco de boa vontade da 
pessoa que está trabalhando com você, do preparador, pro serviço render. 
T_P&R_PrepMaq ; T_Rec_Mat ; T_Carac_Pess ; T_Relac_Pess 
9. TP-5 O QUE VOCÊ ACHA QUE AJUDA O TRABALHO DOS 
COLABORADORES NA PRODUÇÃO?  Ai é mais difícil. Eu acho que é a 
mesma resposta de antes. A boa vontade da pessoa que está trabalhando 
com você daquele grupinho que está trabalhando ali. Tipo assim, eu sou do 
forno 7. Se a gente trabalha assim unidos eu, minha parceira, o preparador, 
com boa vontade, eu acho que vem tudo da boa vontade, de você gostar do 
que está fazendo. 
T_Carac_Pess ; T_Relac_Pess 
10. TP-6 COMO COLOCAR ISSO NA PRÁTICA?  Eles já tentaram, mas 
tentaram no outro sentido. Pararam os fornos e colocaram assim: nos fornos, 
o João vai trabalhar com a Grazi, com a Marisa. Ai se é um grupo que se 
entrosa bem, vai tudo bem. Se é um grupo... tipo se tem uma menina que não 
está a fim de trabalhar, ai o grupo já está zuado. Por causa das pessoas que 
não querem ir pra frente o grupo não vai bem. 
T_Carac_Pess ; T_Relac_Pess 
11. TP-7 QUE HABILIDADE E CONHECIMENTOS SÃO IMPORTANTES 
PARA O ENVOLVIMENTO E CONTRIBUIÇAO DOS COLABORADORES NA 
PRODUÇAO?  O conhecimento do produto que você está fazendo ali. Você 
tem que conhecer a máquina como funciona, a tinta, tem que conhecer tudo o 
que você está fazendo pra sair alguma coisa dali. É como se você tivesse no 
primeiro dia, se você não conhece nada, a sua produção vai ser baixa 
naquele dia. É importante você conhecer o funcionamento da máquina, a cor 
da tinta, todas essas coisas são importantes. 
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T_Rec_Mat ; T_Trein 
12. TP-8 O QUE ACHA QUE MOTIVA O COLABORADOR A SE 
ENVOLVER NA MELHORIA CONTINUA DA PRODUÇAO?  Na verdade que 
motiva ele é o salário. Se ele acha que o salário esta baixo, ele não se sentirá 
motivado. 
T_Inc_Rem 
13. TP-9 O QUE ACONTECE AQUI NA DECOR QUE AJUDA A 
PROMOVER A INTEGRAÇAO ENTRE COLABORADOR E PRODUÇAO?  Eu 
acho que não tem não. Esta faltando. 
14. TP-10 QUE DIFICULDADES EXISTEM?  Eu acho que muitas. Falta 
assim, da parte dos superiores um pouco mais de informação pra gente. A 
gente fica muito sem saber o que está acontecendo. Eles sempre vêem eles 
ali unidos, conversando, mas a gente nunca sabe o que está acontecendo. 
Tem que ficar adivinhando, um fala isso outro aquilo, ai ficamos perdidos, falta 
muita informação pra gente. Tudo bem, a gente é o chão de fabrica. A gente é 
o ultimo a saber, mas não deveríamos ser. 
T_Com_Superiores 
15. C-11 A EMPRESA É BENEFICIADA COM A APLICAÇAO DE 
CONHECIMENTO DOS COLABORADORES?  Eu acho que essa empresa 
não ouve muito a gente. COM CONHECIMENTO DE VOCES, ELA TEM 
MUITO A RECEBER? Eu acho que tem a receber sim. Eu acho que você 
sabendo mais, você vai se envolver mais e vai passar aquilo que você tem pra 
empresa. Comigo é assim. DA RESULTADO? eu acho que da resultado. 
T_Objetivo ; T_Com_Superiores ; C_Soc 
16. C-12 NA SUA OPINIAO, O CONHECIMENTO DOS 
COLABORADORES É IMPORTANTE? POR QUE?  É muito importante. 
Porque eu acho que tudo bem. A produção quem dá mesmo é a gente. Eu 
acho que nosso conhecimento é muito importante e a empresa só tem a 
ganhar com isso. Se ela procurar ouvir mais a gente, a gente passar as 
nossas idéias pra eles. É importante. 
C_Soc 
17. C-14 EM QUE SITUAÇOES OS COLABORADORES GERAM NOVOS 
CONHECIMENTOS NA PRODUÇAO? NOVAS IDEIAS...  Como assim? A 
gente descobrir uma nova forma de trabalhar e passar isso pra eles? ISSO.  
São poucos ultimamente. Porque assim, eles não são muito de ouvir a gente. 
Ai você esta trabalhando ali com uma máquina, esta funcionando e você vai 
passar pro superior "olha assim funciona melhor", geralmente não dá muito 
ouvidos pra gente. ESSE SUPERIOR É O LIDER DE TURNO, EQUIPE, 
SUPERVISOR? É digamos o mais próximo, seria o líder de equipe. 
T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
18. C-15 EM QUE SITUAÇOES VOCES APRENDEM NOVOS 
CONHECIMENTOS?  Por que a gente aprende nossos conhecimentos assim: 
quando entra uma máquina nova, a gente vai aprender a mexer com aquela 
máquina. São nessas situações. 
T_Trein 
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19. C-16 VOCES SÃO TREINADOS?  Somos. COMO? É na prática ali 
trabalhando no dia a dia. Por exemplo, eu que estou a mais tempo vou 
passando o que eu sei para aquela pessoa. Tipo assim, eu estou naquela 
máquina, ai vai vir no seu lugar. Ai você procura passar como funciona pra ela 
seguir em frente. No contato do dia a dia. 
T_Trein ; C_Soc 
20. C-17  
21. C-18 COMO O CONHECIMENTO PRÁTICO DOS COLABORADORES 
É CAPTADO FORMALMENTE E REGISTRADO? VOCÊ ALGO AQUI QUE É 
REGISTRADO.  Acho que não. 
22. C-19 COMO É PROMOVIDO O APRENDIZADO DO 
CONHECIMENTO REGISTRADO?  Assim, a Aline esta em uma máquina. 
Que acontece, como é feito, fica ali naquela ficha, mas a gente não se 
envolve muito com ela. A gente até preenche uma ficha quando ao máquina 
para, quando quebrou, para, mas aquela ficha de como é feita a garrafa, é 
mais na prática mesmo. A gente não se envolve com o papel, é na prática. 
P_IT ; C_Soc 
23. Eu acho que se empresa tem muito a perder, não sei porque acontece. 
Eu entendo mais ou menos, mas às vezes uma pessoa quer sair da empresa 
e eles não mandam a pessoa embora. Eu até entendo que a empresa quer 
que ela peça a conta, ai fica naquela empurra-empurra: a pessoa tem 5 anos 
e não vai querer perder isso e a empresa fica aquele funcionário. Não entra 
na minha cabeça porque ela fica com esse funcionário que não quer trabalhar. 
Se ele não quer trabalhar, ele vai prejudicar a empresa, a mim que quero 
ficar, porque ele não trabalha. A partir da hora que ele fala que quer sair, ele 
não vai mais trabalhar, colaborar com a empresa. Então ele vai se atrasar, ele 
vai fazer hora no lanche, hora no vestiário. É um trabalhador que você não 
precisa mais contar com ele, então não entra na minha cabeça porque ela 
mantém esse funcionário. Eu acho que assim ela está perdendo, porque 
aquele funcionário está atrapalhando a produção, vai atrapalhar; e na Decor 
tem muita gente. Muita gente insatisfeita por um motivo ou pro outro. Ou 
porque não quer trabalhar ou porque o salário está pouco. Se eles não tem a 
consciência de manter quem quer ficar e mandar embora quem quer sair, eu 
não entendo porque a empresa faz esse tipo de coisa.eu não tenho 
reclamação nem nada, se alguém não quer trabalhar, deixa ir embora. Assim 
a firma só tem a ganhar com isso. eu tenho 18 anos aqui e lá fora não tenho 
futuro nenhum, porque na minha idade lá fora eu não sou ninguém. Eu gosto 
de trabalhar muito aqui, por isso estou há 18 anos, porque eu gosto. Eu vejo 
as meninas reclamarem, passarem necessidade. Eu não me conformo. Eu 
também ganho pouco e já fiz tanta coisa com o dinheiro que ganho aqui. 
Claro que seria bom sempre ganhar mais, mas eu estou bem do jeito que eu 
to. Porque eles não mandam as pessoas que querem sair embora pra outros 
que estão lá fora que querem entrar. 
T_Objetivo ; T_Com_Superiores ; T_Inc_Rem ; T_Inc_Recon&Recomp ; 
T_Carac_Pess ; T_Relac_Pess 
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1. obs  11 
2. Turno 3° 
3. área  Silk Screen 
4. Cargo Operador Máquina 
5. T-1 O QUE VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO DOS OPERADORES NA PRODUÇAO?  Eu acho que esta 
melhorando cada vez mais. As pessoas estão mais empenhadas, as 
máquinas estão mais modernas, a tendência é melhorar ainda mais, porque 
estão chegando máquinas novas. Estão no caminho certo. TEM ALGUMA 
COISA QUE POSSA EXEMPLIFICAR PRA GENTE? No começo, desde 
quando eu entrei até hoje, mas tem algo que melhorou muito foi quando 
forraram, colocaram ar-condicionado. Porque antes tinha aqueles fios que 
muita gente tropeçou, até para limpeza era ruim. 
P_5S ; T_Rec_Mat ; T_Carac_Pess 
6. T-2 O QUE VOCÊ ACHA QUE AJUDA OS COLABORADORES A 
TRABALHAREM EM GRUPO PARA MELHORAR O RESULTADO DA 
PRODUÇAO?  Acho que o bom senso de cada um. É difícil trabalhar porque 
cada um pensa de um jeito. Agora se cada um está empenhado, a fim de 
trabalhar. 
T_Carac_Pess ; T_Relac_Pess 
7. P-3 O QUE VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE PARA A PRODUÇAO 
PRODUZIR BEM NO DIA A DIA?  São muitas coisas. Tipo envolve muito 
material como as telas, tintas. Espaço para os preparadores, coitados, quando 
eles vão trocar um molde tem aqueles baldes pra arrumar a máquinas...  NA 
PARTE DE OPERAÇAO, VOCÊ TAMBEM VÊ ALGUMAS DIFICULDADES? 
Assim, essa que ultimamente vejo. As dificuldades maiores são no começo da 
produção, até acertarem máquinas. Acho que seria bem mais prático só 
chegar e produzir. 
P_5S ; P_Setup ; T_Rec_Mat 
8. P-4 O QUE VOCÊ ENXERGA COMO UMA MELHORIA NA PRODUÇAO?  
Outro dia tinha um rapaz da Viton lá adiantando pra eles o material, mas 
parece que ele já saiu. Foi temporário. Ai ele já montava os dispositivos, ia 
mais rápido. 
T_Rec_Hum 
9. TP-5 O QUE VOCÊ ACHA QUE AJUDA O TRABALHO DOS 
OPERADORES NA PRODUÇAO?  Assim, mas tem muito o que reclamar. 
Faltar vidros, isso é raro. Eu acho que está bom. Os rapazes que colocam as 
caixas, mas quando está muito puxado tinha que ter mais rapazes, porque a 
gente tem que ficar parando pra ir buscar mais caixas. Ai tendo mais desses 
rapazes as operadoras param menos e produzem mais. 
P_5S ; T_P&R_OpMaq ; T_Rec_Hum ; T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp 
10. TP-6  
11. TP-7 QUE HABILIDADES E CONHECIMENTOS SÃO IMPORTANTES 
PARA O ENVOLVIMENTO E CONTRIBUIÇAO DO TRABALHO DOS 
COLABORADORES NA PRODUÇAO?  Assim, a maioria lá são práticas já... 
AQUI NA VITON, POR EXEMPLO, É O CARA SABER OPERAR UM TORNO, 
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UMA FRESA. E NA DECOR? É assim. Cada um tem uma agilidade. Eu posso 
trabalhar rápido e minha parceira ser mais rápida. ALÉM DA AGILIDADE, ÀS 
VEZES UM PROCEDIMENTO DIFERENTE QUE ALGUEM TEM 
MELHORARIA... A com certeza. Eu acho que sim. Você está ali fazendo, e 
tem a melhorar. 
T_P&R_OpMaq ; T_Carac_Pess 
12. TP-8 O QUE VOCÊ ACHA QUE MOTIVA O PESSOAL A SE 
ENVOLVER MAIS E MELHORAR A PRODUÇAO NA DECOR?  Eu acho que 
não cabe eu falar isso, mas remuneração, um plano de carreira. Tem muita 
desigualdade nisso. Eu faço a mesma coisa que fulano, eu ganho x e eu... 
Então a pessoa acaba ficando meio assim. Eu não, porque eu entrei sabendo 
que ia ganhar pouco, mas as pessoas dizem "eu trabalho conforme meu 
salário". Faz a mesma coisa que eu e ganho 400 reais a mais. TEM MAIS 
ALGUMA COISA ALÉM DE REMUNERAÇÃO? Acho que não, porque você 
escuta o povo falar mais no dia 5, sai essas coisas. Acho que se você se 
empenham, ter uma meta de produzir tanto, a pessoa não vai querer ficar pra 
trás. Então tem essa competição. Cada um querer produzir mais, mas ai 
parou um pouco. 
T_Objetivo ; T_Inc_Rem ; T_Inc_Recon&Recomp ; T_Carac_Pess ; 
T_Relac_Pess 
13. TP-9 VOCÊ ALGUMA COISA NA DECOR QU AJUDA A PROMOVER 
A INTEGRAÇAO ENTRE COLABORADOR E PRODUÇAO?  Eu acho que... 
Não sei direito porque nunca trabalhei em outro lugar, mas eu me sinto em 
casa, com o pessoal, com os lideres. Eu acho assim, a gente convive 8 horas 
por dia, a gente fica bem a vontade de falar alguma coisa, brincar. VOCÊ TEM 
ESSA LIBERDADE. De falar qualquer coisa, conversar. 
T_Relac_Pess ; C_Soc 
14. TP-10  
15. C-11 A EMPRESA É BENEFICIADA COM APLICAÇAO DO 
CONHECIMENTO DOS COLABORADORES? COMO?  A sim. Para a 
empresa, eu acho que tem bons resultados sim. EM PRODUTIVIDADE... Sim 
sim. 
16. C-12 O CONHECIMENTO DOS COLABORADORES É 
IMPORTANTE? POR QUÊ?  Porque assim a produção tem que sair, nós 
temos que produzir, então ter conhecimento é importante. Você tem que 
trabalhar pra produzir, senão... 
T_Objetivo ; C_Exp 
17. C-14 EM QUE SITUAÇAO OS COLABORADORES GERAM NOVOS 
CONHECIMENTOS NA PRODUÇAO? UMA IDÉIA NOVA...  As mudanças 
são meio lentas, então essa parte aqui... Passa por vocês, até chegar em nós 
operadores esta mais certinho. POR EXEMPLO, VOCÊ ESTÁ OPERANDO 
UMA MÁQUINA, AI VOCÊ PERCEBE QUE DA PRA FAZER DE UM JEITO 
UM POUCO DIFERENTE, PRA AJUDAR UM PROBLEMA. DA PRA TENTAR 
RESOLVER. ESSAS SITUAÇOES APARECE? Para as operadoras... bom 
geralmente a máquina já vem pronta é só você produzir aquela quantidade. É 
meio programado. As vezes a gente altera a velocidade, depende do vidro. 
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T_Objetivo ; T_P&R_OpMaq ; T_Com_Superiores ; T_Com_Apoio 
18. C-15 EM QUE SITUAÇOES VOCES APRENDEM NOVOS 
CONHECIMENTOS? QUANDO VOCES APRENDEM?  Quando é lançamento 
de um vidro novo, no primeiro dia... Agora não porque é a noite, mas de dia o 
Gustavo, o Fábio, ficam ali em cima, vendo se está indo bem. Depois que 
você a prática, já... VOCÊ ACHA BOM TER UM ACOMPANHAMENTO A 
NOITE TAMBEM? A sim. Porque mais de dia, você fica o tempo todo e... A 
noite é o Fábio que fica até mais tarde aqui. Até meia noite. A noite é mais 
isso. quando lança um vidro novo que tem mais dificuldade, a pessoa fica 
mais em cima pra ver se está saindo certo. 
T_Com_Superiores ; T_Com_Apoio 
19. C-16 COMO É O TREINAMENTO AQUI NA DECOR?  O treinamento é 
feito no dia a dia, acho que pra operar uma máquina não tem assim um 
treinamento. Quando chega uma pessoa nova, vem da escolha pra lá, sempre 
coloca uma operadora mais experiente e uma que está aprendendo. Mas ai é 
tudo muito rápido. Tem pessoas que no mesmo dia já estão operando bem. 
MAS VOCÊ ACHA INTERESSANTE TER UMA PREPARAÇAO ANTES? 
MOSTRAR A LINHA ANTES. Eu acho isso importante. Nem todo mundo, mas 
alguns falam "a... quer me ensinar, mas eu já sei". Ai a gente fala que tem um 
jeito de pegar no vidro que vai ser mais rápido, pra não pegar no desenho. 
Esses pequenos detalhes. Ai tem que saber a falar com a pessoa, porque tem 
umas que não gostam. Se tivesse uma pessoa pra falar "olha é assim, 
assim..." seria bom. 
P_IT ; T_Trein ; T_Carac_Pess ; T_Relac_Pess ; C_Soc 
20. C-17 QUANDO CHEGAM NOVOS COLABORADORES, COMO OS 
MAIS VELHOS PASSAM O CONHECIMENTO? CONVERSANDO?  É 
conversando.  Você chega na pessoa e fala "é assim que passa a flanela", 
todo o procedimento que a gente usa. Falar que colocar óleo na tinta não 
pode e falar e tal. 
T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc 
21. C-18 E ALGUMA VEZ VOCES PEGARAM ALGUM CONHECIMENTO 
E COLOCARAM NO PAPEL? VAMOS REGISTRAR ISSO PORQUE VALE A 
PENA.  Não que eu lembro. Acho que não. VOCÊ ACHA INTERESSANTE 
FAZER ISSO? REGISTRAR UMA IDEIA. Seria legal sim. Facilita para os 
próximos. 
P_IT ; C_Ext 
 
1. obs 12 
2. Turno 2° 
3. área Silk Screen 
4. Cargo Líder Turno 
5. T-1 O QUE VOCE ACHA IMPORTANTE PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO DOS COLABORADORES NA SEÇÃO?  O que eu acho 
importante é informação, ter habilidade, ter interesse em aprender, todo dia a 
gente aprende; ter ferramentas pra que a gente possa trabalhar. ESSAS 
FERRAMENTAS QUE VOCE DIZ SÃO MAQUINAS... Isso. Máquinas, 
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qualquer tipo de instrumento que a gente use durante a produção. Que não 
falte no trabalho. Eu acho isso importante. 
T_Rec_Mat ; T_Trein ; T_Carac_Pess 
6. T-2 O QUE VOCE ACHA QUE AJUDA OS COLABORADORES A 
TRABALHAREM EM GRUPO PARA MELHORAR O RESULTADO DA 
PRODUÇÃO?  Motivação. VOCE FALA EM MOTIVAÇÃO POR PARTE DOS 
SUPERIORES OU POR VOCES MESMOS? Seria mais pelos superiores 
mesmo. Elogiar quando a pessoa faz um bom trabalho, dar os parabéns "Olha 
você atingiu uma meta legal ontem". Questão salarial também é muito 
cobrado. Acho que é isso. 
T_P&R_Sup ; T_Inc_Rem ; T_Inc_Recon&Recomp 
7. P-3 O QUE VOCE CONSIDERA IMPORTANTE PARA A PRODUÇÃO 
PRODUZIR BEM NO DIA A DIA?  Foi o que falei antes. Informação e 
ferramenta. EM RELAÇÃO AO PESSOAL? Questão de você ter material 
adequado, cadeira suficiente para sentar. Ter máquinas que não estejam em 
condições precárias. Lógico que tudo tem que ir renovando, mas lá... Hoje 
tem numero suficiente e amanhã não tem mais. 
T_Rec_Mat ; T_Trein 
8. P-4 O QUE VOCE CONSIDERA IMPORTANTE PARA A MELHORIA DA 
PRODUÇÃO? INOVAR...  Eu acho que seria bom conversar com cada um 
deles na produção, ver o que eles acham... porque quem faz são eles. São 
eles que estão lá todos os dias. Então a gente tem que conhecer as 
dificuldades deles. É difícil de falar quem esta de fora. A pessoa fica lá 
trabalhando 8 horas sempre na mesma coisa. 
T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores 
9. TP-5 O QUE VOCE ACHA QUE AJUDA O TRABALHO DOS 
COLABORADORES NA PRODUÇAO?  O que ajuda ou ajudaria? 
ATUALMENTE. Acho que é a comunicação. 
T_Com_Colaboradores; T_Com_difSetores; T_Com_Apoio 
10. TP-6 COMO COLOCAR ESSA COMUNICAÇÃO NA PRÁTICA? E 
OUTRAS COISAS QUE VOCE LEMBRAR.  É instruir a pessoa que esta 
chegando hoje, instruir na máquina em vez de você ta chegando hoje, falar 
"faz isso aqui" e acabou. Acho que a pessoa tem que ter um histórico anterior, 
uma experiência anterior. Pra você dar condições pra ela produzir bem. 
VOCES FAZEM O SISTEMA DE TREINAMENTO SEMELHANTE AO QUE JÁ 
VIMOS ANTES AQUI, DE ACOMPANHAMENTO... Isso. 
T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc 
11. TP-7 QUE HABILIDADES E CONHECIMENTOS SÃO IMPORTANTES 
PARA O ENVOLVIMENTO E CONTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES NA 
PRODUÇÃO?  Tem que ter agilidade, tem que ter atenção no que esta 
fazendo. Eu acho que quando trabalha na área, tem que conhecer o 
processo. Quando fala em silk, a pessoa tem que saber que é processo de 
decoração, conhecer a garrafa como um todo. Não só o processo que ela ta 
fazendo. ENTENDI. TEM QUE TER O CONHECIMENTO DO PROCESSO 
TODO... Geral, com certeza. A parte de escolha, fabricação, revisão. Muitas 
vezes tem gente que entra hoje e vai direto pra área do silk screen, mas ela 
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não sabe o que é uma garrafa com defeito. Acho que ela deveria passar pelo 
processo todo. 
T_Com_difSetores ; T_Trein ; T_Carac_Pess 
12. TP-8 O QUE ACHA QUE MOTIVA O COLABORADOR A SE 
ENVOLVER NA MELHORIA CONTINUA DA PRODUÇÃO? VOCE JÁ FALOU 
EM INCENTIVO, TEM MAIS ALGUMA COISA?  Acho que deveria ter mais 
respostas dos superiores, porque tem muita coisa que é levado pra eles e vai 
sendo empurrado com a barriga, ai não chega aos operadores. Eles cobram 
muito isso. Cobram de mim e eu não tenho uma resposta. Porque acima de 
mim tem um superior e eu respondo por ele. Ai eu não respondo. 
T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_Com_Superiores 
13. TP-9 O QUE ACONTECE AQUI NA DECOR QUE CONTRIBUI PARA 
PROMOVER A INTEGRAÇAO ENTRE COLABORADORES E PRODUÇAO? 
O QUE ACONTECE QUE APROXIME MAIS O FUNCIONARIO DO PAPEL 
DELE, SE ENVOLVER MAIS. POR EXEMPLO, O ACOMPANHAMENTO DA 
PESSOA NOVA QUANDO ELA ENTRA AQUI...  Ter mais interesse pelo que 
fazer... Eu acho que é isso. 
T_Carac_Pess 
14. TP-10 VOCE ENXERGA ALGO QUE DIFICULTE PARA A PESSOA SE 
INTEGRAR?  Falta de interesse. A pessoa quando vem pra área de silk, ela 
vem com uma idéia totalmente diferente. Porque, trabalhar numa máquina é 
legal, mas o trabalho de empacotamento você tem uma liberdade maior. No 
silk screen não. Aqui você acaba... não por nós, mas o processo em si limita 
mais. Você ficar indo no banheiro toda hora, tem que sair da máquina e daí 
não pode. Ele fica mais focado naquilo, acaba conversando só com o 
companheiro do lado, pra ele sair tem que ficar alguém no lugar dele, não 
pode parar a máquina pra ir no banheiro. Tem gente que acaba se 
decepcionando quando vai pra máquina. VOCE FAZEM ALGUMA COISA 
PRA PREPARAR A PESSOA PRA ISSO? Toda vez que entra um grupo novo 
a gente explica muito. O processo é mais fácil, mas a cobrança é maior 
porque é o inicio do processo. Se a gente fizer tudo bom, vai empacotar tudo 
bom. Se der algum errado, já vira caco, não da pra reaproveitar, porque já foi 
enfornado. Então a gente prioriza, tenta focar o pessoal nesse ponto. Não 
pode abandonar a máquina, se precisar tem que chamar alguém pro seu 
lugar, sempre tem que dar satisfação. Na esteira não, você fica mais solto. 
P_PE ; T_Objetivo ; T_P&R_LT ; T_P&R_OpMaq ; T_Com_Colaboradores ; 
T_Carac_Pess 
15. C-11 VOCE ACHA QUE A EMPRESA É BENEFICIADA COM A 
APLICAÇAO DO CONHECIMENTO DOS COLABORADORES? COMO ELA 
GANHA?  Sim, ela só ganha. Ela ganha em produtividade, na colaboração, 
acho que ganha em tudo. 
16. C-12 NA SUA OPINIÃO, O CONHECIMENTO DOS 
COLABORADORES É IMPORTANTE? POR QUÊ?  Ela tem que entender o 
que ela ta fazendo. Não adianta falar só faz isso e não explicar o porquê 
disso. Ela tem que saber o porquê vai fazer isso. Acho que ela tem que 
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conhecer e principalmente entender. MOSTRAR PRA PESSOA O OBJETIVO 
DAQUILO. Isso. 
T_Objetivo ; T_P&R_OpMaq ; T_P&R_PrepMaq ; C_Soc 
17. C-14 EM QUE SITUAÇOES OS COLABORADORES GERAM NOVOS 
CONHECIMENTOS NA PRODUÇAO? ACONTECE AQUI?  Aparece sim, 
geralmente acontece em setup de máquina. As vezes a gente coloca a 
máquina numa posição, ai o operador pensa "mas não da pra trabalhar 
assim? Virar a máquina pro lado direito, porque opera a garrafa do lado 
direito". Então isso acontece sim. DEPOIS VOCES PASSAM ISSO PRA 
FRENTE, ESSE NOVO CONHECIMENTO. Com certeza. Depois que passa 
pro preparador, que faz o setup da máquina, a gente leva pra um supervisor. 
Ai a partir de uma primeira solução, o resto encaminha da forma que a pessoa 
indicou. Se for a maneira mais adequada, melhor pra todo mundo. 
P_MSP ; P_Setup ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Superiores 
18. C-15 AI DEPOIS COMO É QUE VOCES APRENDEM ESSE NOVO 
CONHECIMENTO QUE ADQUIRIU, COMO É PASSADO?  Através de 
informação mesmo. passa de forno em forno, de máquina em máquina, 
quando tem alguma novidade, tem quadro que a gente coloca, notifica. Eles 
vão lá olham, os preparadores vão lá, olham, como eles são responsáveis por 
uma quantidade de pessoas, ele acaba respondendo por aquele grupo, ai 
também tem que passar a informação. ELE VAI CONVERSANDO, 
PASSANDO...  Isso, qualquer duvida ele me pergunta, pro supervisor e assim 
vai. 
T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_P&R_PrepMaq ; T_Com_Colaboradores ; 
C_Soc ; C_Ext 
19. C-16 COMO OS COLABORADORES SÃO TREINADOS?  No dia a 
dia. Eles vêm, geralmente é verbal. Inicialmente a gente o coloca limpando 
uma garrafa, já não põem direto pra fazer o processo. A gente coloca ele uma 
máquina mais simples, coloca junto com uma pessoa mais experiente, porque 
se ele não souber o experiente sabe, ajuda. Coloca um preparador também, 
explica isso, isso e isso... TEM ALGUM TREINAMENTO QUE PODERIA 
AJUDAR? No CTTO tem pra preparadores,como o trabalho deles é mais 
especifico, ai tem que conhecer a garrafa. Operador não, porque é mais 
simples. Ai vai aprendendo no dia a dia mesmo, com pessoas mais 
experientes, às vezes eu mesmo, até a pessoa aprender e correr sozinha. 
T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc 
20. C-17 COMO OS COLABORADORES PASSAM SEUS 
CONHECIMENTOS E HABILIDADES UNS PARA OS OUTROS?  Isso ai 
serve pros próximos que virão. Porque assim, quando eles aprendem, eles 
passam o conhecimento deles. Quando vem uma pessoa nova ou com menos 
habilidade, eles acabam passando o que eles sabem pra ver se a pessoa 
pega a mesma capacidade ou agilidade. Por isso a gente coloca pessoas com 
os mais velhos. Mas não significa que os mais novos tenham pouca agilidade. 
Tem gente com um mês La que opera igual um de 5, 6 anos.e tem gente que 
tem 3, 4 anos e ainda tem que colocar em máquina que a gente sabe que ela 
vai bem naquela, pra não prejudicar nem ela nem a produção. ESSA 
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CONVERSA, COMO QUE É, ELA VAI FALANDO... OLHA É ASSIM...  Isso. 
Vai colocando num registro. Assim mesmo. La no silk, a gente trabalha com 
pintura orgânica, inorgânica, foscamento, todos os operadores acabam 
conhecendo todo o processo. Hoje ta trabalhando com pintura orgânica... é 
rotativo. Todos tem que aprender tudo. 
T_P&R_OpMaq ; T_Com_difSetores ; T_Trein ; C_Soc 
21. C-18 AI SURGIU UMA IDEIA NOVA DE COMO FAZER ALGO, COMO 
É CAPTADO ISSO, REGISTRADO?  Uma mapeação? GERALMENTE UM 
INSTRUÇAO DE TRABALHO... VOCES DETERMINAM VAMO TRABALHAR 
DESSE JEITO CONVERSANDO E VOCE FALOU TAMBEM QUE FAZER 
UMA FOLINHA. Quando a gente coloca no teórico. É como se fosse uma 
ficha técnica, o suporte coloca alguns parâmetros mais específicos, ai a gente 
coloca na máquina. Como a pessoa vai trabalhar na própria máquina, a gente 
anexa nela, pro operador estar olhando o que ele esta fazendo lá. Gravar com 
a gravação pra baixo ou pra cima. 
P_IT ; T_Com_Apoio ; C_Ext ; C_Int 
22. C-19 AI COMO VOCES FAZEM DEPOIS PRA PASSAR ISSO PRA 
ELES? VOCES ENSINAM PELO PAPEL?  Não. Inicialmente a gente fala 
verbalmente e o teórico esta na máquina, na frente dela. Não sai dali. Acabou 
nosso turno e vai entra a outra pessoa. A gente avisa o líder de turno da noite, 
avisa os operadores que vão naquela maquina e o papel continua lá. AI O 
CARA A NOITE NÃO VIU QUE MUDOU ALGUMA COISA. COMO ELE ESTA 
HABITUADO AO SERVIÇO, ELE ACABA NÃO OLHANDO A FOLHA. Ai é 
notificado num caderno passado pra liderança. Eu coloco lá, o Luis coloca, 
pra que os outros vejam o que aconteceu nos outros horários. Assim, mesmo 
que eu não passe verbalmente pra ele na troca de turno, tem a troca de 
informações. É passado verbalmente e pelo caderno também. A troca de 
informações também acontece com o líder de qualidade e preparador de 
maquina. Os preparadores se encontram na troca de turno, informam se 
ocorreu alguma coisa, um problema, pra que não ocorra no horário seguinte. 
O líder de qualidade a mesma coisa. Assim, são trocadas informações por 
cargo. 
P_MSP ; T_P&R_LT ; T_P&R_LQ ; T_P&R_PrepMaq ; 
T_Com_Colaboradores ; C_Soc ; C_Ext 
 
1. obs  13 
2. Turno 3° 
3. área  Pintura Orgânica 
4. Cargo Operador Máquina 
5. T-1 O QUE VOCE ACHA IMPORTANTE PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO DOS COLABORADORES NA PRODUÇAO?  No nosso setor é 
pessoas, de precisão são pessoas. Maquinário nem tanto.  EM QUE 
SENTIDO? HABILIDADES... Não, mais numero de pessoas. O numero aqui é 
baixo. 
T_Rec_Hum 
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6. T-2 E O QUE AJUDA O PESSOAL A TRABALHAR EM GRUPO?  Pelo 
nosso turno, é em grupo. Um ajudando o outro, quando um está com 
problema, ela não fala pra todo mundo, mas tem sempre um que ela vai lá e 
conversa, se abre, pra gente dar conselho, às vezes ela chora. No nosso 
turno é assim. 
T_Com_Colaboradores ; T_Relac_Pess ; C_Soc 
7. P-3 O QUE VOCE CONSIDERA IMPORTANTE PARA A PRODUÇAO 
PRODUZIR BEM NO DIA A DIA?   Grupo de gente, compreensão de líder. Do 
meu modo de ver, o líder não gritar com a pessoa pra ela não trabalhar 
insatisfeita, trabalhar com mais competência e trabalhar feliz. 
T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; T_Inc_Recon&Recomp 
8. P-4 O QUE VOCE ACHA IMPORTANTE PRA MELHORIA DA 
PRODUÇAO? O QUE AJUDARIA A MELHORAR.  Agora pra melhorar a 
produção, sair 100% é maquinário. Evoluir pequenas coisas que fazem 
diferenças. Por exemplo, em vez de pessoas limpando vidros, ter um 
equipamento pra limpar. Ter algo que flambasse o vidro antes de aplicar a 
tinta. Porque como são 5 pistolas aplicando, aplico na primeira, da primeira 
pra segunda são 15cm, então não da tempo de secar. Se vem seco, 
flambado, aplicou a primeira já da tempo de secar pra segunda. VOCE FICA 
NOS SATELITES? Não na continua. Na verdade trabalho nas duas, mas sou 
titular na contínua. 
T_Rec_Mat 
9. TP-5 E O QUE VOCE ACHA QUE VAI AJUDAR O TRABALHO DO 
PESSOAL NA PRODUÇAO?  Nessa parte, pra mim é a flambagem. Agora 
pra elas... Uma coisa que é preciso é o resfriamento do setor em geral. A 
noite desliga o ar condicionado por causa dos vizinhos, ai então a mulherada 
fica indisposta. Trabalha suada, tem pressão alta... O ambiente tem que ser 
resfriado. 
P_5S 
10. TP-6  
11. TP-7 QUE HABILIDADES E CONHECIMENTOS SÃO IMPORTANTES 
PARA O COLABORADOR SE ENVOLVER EM MELHORAR A PRODUÇAO?  
Nesse caso não vai muito das meninas. Isso influencia mais nós e os 
preparadores de tinta. Seria fazer a tinta certo, catalisar certo, pigmentação 
certa. Tem varias coisas. A gente é fazer a regulagem certa, ver se o bico não 
ta sujando muito, pra não deixar fazer muito refugo.  E TEM UMA 
PREPARAÇAO BOA PRA MANTER ISSO EM ORDEM? Tem sim, a gente 
consegue. Como manutenção é terça, até quarta, quinta esta tudo bem. Ai 
como o exaustor carrega, o índice de refugo aumente, porque o exaustor esta 
cheio de pó, acumula sujeira. Pra gente pintar bem, seria preciso mexer na 
exaustão. 
P_5S ; T_P&R_OpMaq ; T_P&R_PrepMaq ; T_Rec_Mat 
12. TP-8 O QUE VOCE ACHA QUE MOTIVA O PESSOAL A SE 
ENVOLVER MAIS NA MELHORIA NA PRODUÇAO?  Eu acho que é do 
grupo. O líder tem que estar conversando. No meu caso, eu costumo brincar 
com as meninas, dar risada, pra elas trabalharem contente a noite. Trabalhar 
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feliz. Igual eu falo direto, porque com o líder a gente tem liberdade pra 
conversar, ai eu falo pra ele "você tem que fazer a menina querer trabalhar 
com você. E não odiar trabalhar com você." Se falar assim "você vai trabalha 
com fulano... mas com fulano não quero." Então se você manda, ela vai fica 
indisposta, com raiva. Se ela tem capacidade de fazer, vamos supor, 10 mil 
vidros, ela não vai fazer. Vai fazer 7,8 ou menos. Tem que estar conversando. 
Às vezes ela esta com problema, ta ali de canto, sozinha. Às vezes o líder não 
percebe, tem que ir lá e conversar. 
T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; T_Relac_Pess ; C_Soc 
13. TP-9 A DECOR TEM ALGUMA POLITICA QUE AJUDE A PESSOA A 
SE INTEGRAR MAIS NA PRODUÇAO? TIPO INCENTIVAR OS LIDERES A 
FAZEREM ISSO.  Eu acho que isso já não é não. Porque tem líder bom e 
líder ruim. É algo que elas falam pra mim "porque você não se candidata a 
líder?" mas eu não quero. Eu acho que não é da Decor, é da personalidade 
de cada um. 
T_Carac_Pess 
14. TP-10 E VOCE VE ALGUMA COISA QUE DIFICULTE O PESSOAL A 
SE INTEGRAR?  Eu acho que isso ai é dar mais incentivo mesmo pro 
pessoal. 
T_Inc_Rem ; T_Inc_Recon&Recomp 
15. C-11 VOCE ACHA QUE A EMPRESA É BENEFICIADA COM A 
APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO DE VOCES COLABORADORES? QUE 
RESULTADOS A EMPRESA PODE TER?  Eu acho que muda muita coisa. É 
igual a... Se a gente trabalhar com liberdade, melhora. Se a gente trabalhar 
forçado, piora. Teve uma época, que a gente tava trabalhando limite. Um 
pessoal queria economizar. Ai em vez de melhorar... Melhorou pra empresa 
que gastou menos, mas piorou pra gente da produção. Em vez de fazer o 
refugo normal de 4%, tava fazendo com 30%. Eu acho que dando liberdade 
pra pessoa trabalhar, ela vai em frente. 
T_Rec_Temp 
16. C-12 NA SUA OPINIAO O CONHECIMENTO DOS 
COLABORADORES É IMPORTANTE? POR QUÊ?  Ajuda. Eu acho que... 
Vamos dizer assim: se os grandes ouvirem os pequenos, a gente sabe que 
eles não sabem. Eles têm o teórico e a gente tem a prática. E a prática hoje 
em dia conta mais que o teórico. Eu acho que eles tinham que ouvir mais. 
T_Com_Superiores 
17. C-14 EM QUE SITUAÇOES VOCES GERAM NOVOS 
CONHECIMENTOS NA PRODUÇAO?  Todo dia a gente ta aprendendo. 
Como é área de pintura, o que você faz hoje amanha sai fora de linha. Então 
todo dia a gente ta aprendendo. No nosso caso, a gente procura estar 
ajudando um ao outro. A gente fala "olha se tentar fazer um pigmental dessa 
forma não fica melhor". Vai aprendendo todo dia. EU VI LÁ QUANDO FUI NA 
PINTURA QUE O OPERADOR GIRAVA 180° O SATELITE PRA 
MELHORAR... Isso. Porque é assim: tem vidro que você pode bater sem virar 
o satélite. Tem outros que mancha. Já balanceia a tinta. Lá onde eu trabalho, 
é que como somos 3 pintores, ninguém trabalha igual. Quando você desliga, 
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ela nunca volta igual. Os 3 horários tem que mexer. Eu que trabalho a noite 
não deixo o freeshop ligado. Que é pra o top bater e ficar seco demais. Eu 
trabalho com ele desligado, porque com ele ligado é 80°, quer dizer que 
quando bater o top seca instantâneo. Ai precisa mais top pra molhar mais. Ai 
eu desligo ele, gasto menos top e tenho mais tempo, assim, livre. E por ai 
varia de um pra outro. 
T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp ; T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
18. C-15  
19. C-16 AI COMO ESSE CARA NOVO É TREINADO?  Ele tem que ficar 
com a gente um certo tempo. Ele fica um tempo com a gente, a gente vai 
ensinando. Por exemplo, se a produção for rápida, põem o pintor titular pra 
regular tudo, mas se for mais devagar, ai você manda ele regular. Você fica 
lá, ele vai regulando, perguntando e você fica lá até ele pega as manhas.  
VOCE ACHA QUE VALERIA A PENA ELE TER UM TREINAMENTO PREVIO 
ANTES DE ENTRAR NA PRODUÇAO?  O bom é ele conhecer pneumática. 
Como a máquina é movida a ar, ele ter esse conhecimento. Bar, essas 
coisas... pra ele ganhar tempo. Porque pra aprender mesmo só lá na prática. 
Porque eu mesmo tenho 4 anos lá, tem gente que tem mais e ainda quebra a 
cabeça, porque varia muito. Vai da tinta, do tempo; um tempo quente você 
trabalha bem, um tempo frio... 30° é o suficiente. 
T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp ; T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc 
20. C-17 AI COMO VOCE PASSA ISSO PRA OUTROS OPERADORES? 
ISSO QUE VOCE DESCOBRIU.  A gente passa sim verbalmente. Quando a 
gente chega, 15 min antes, vai lá ver como a máquina ta e fala "olha desliguei 
o freeshop, tal...". Não sei se você viu lá, usam um balde pra 2 bombas. Eu 
coloco 2 baldes pras 2 bombas. Isso quer dizer se a cada meia hora eu tinha 
que ir lá pra repor, agora eu vou a cada uma hora. Ai posso ajudar nas outras 
máquinas porque às vezes esta mais apertado. Eu sempre procuro ganhar 
tempo. 
T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp ; C_Soc 
21. C-18 E ALGUMA VEZ VOCES JÁ ESCREVERAM, DEIXARAM 
REGISTRADO...  Já sim. Tinha lá um. Todo dia tirava a temperatura do ar, 
unidade. Só que ai vai indo, como são só 3 pintores, a gente começa a fazer 
muito de cabeça. A gente não escreve mais porque são sempre os 3 pintores. 
Eles colocaram lá a régua de medição, pra dar grau. A gente não usa porque 
a gente sabe, mas se for um cara novo ele tem que usar. AI ELE TEM PRA 
ONDE RECORRER. Tem sim. Uma folha que a gente preenchia. Eu usava 
muito uma quando comecei. 
P_IT ; C_Ext ; C_Int 
22. C-19  
23. Outra coisa, não foi chamado todos os pintores. Lá tem uns 15. Na 
verdade todos reclamam de falta de reunião. Às vezes você quer passar 
alguma coisa, uma idéia que você teve pra melhorar, até pra nós mesmos. 
Você chama uma e não vem. A gente precisaria de uma pelo menos uma por 
mês. Fizeram uma vez e não teve mais. Pra eles a produção estando lá em 
cima está bom, mas eles não sabem a dificuldade que a gente tem aqui. A 
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gente tem liberdade pra não tocar a produção caso não de certo, mas a gente 
sempre tenta. Sofre. Teria que ter uma reunião pra passar o que ta 
acontecendo. E também investir mais em operador. Eles estão investindo 
mais em equipamento, mas não em operador, ai a gente fica pra trás. 
T_Rec_Hum ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Superiores ; 
T_Com_difSetores ; T_Com_Apoio ; T_Com_PTD 
 
1. obs  14 
2. Turno 2° 
3. área  Silk Screen 
4. Cargo Líder de Qualidade 
5. T-1 O QUE VOCE ACHA IMPORTANTE PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO DOS COLABORADORES NA SEÇAO?  Eu acho que espaço 
físico. Quando a produção ta baixa, o espaço fica adequado, porque o numero 
de máquinas é reduzido. Mas quando a produção ta rodando, acontece de ter 
muitas máquinas e o espaço fica apertado, incomodo. Não é um ambiente 
legal pra trabalhar dessa forma. Todo mundo tem que ficar bem à vontade pra 
se locomover. A limpeza do ambiente também é muito importante. Não só por 
parte dos operadores que tem que ter a própria higiene, mas papel no chão, 
coisas pessoais. Coisas da faxina pra ver se ta tudo de acordo. 
P_5S ; T_P&R_OpMaq 
6. T-2 O QUE VOCE ACHA QUE AJUDA O PESSOAL A TRABALHAR EM 
GRUPO? O TRABALHO EM GRUPO MELHORA O RESULTADO.  Na 
verdade, o serviço na Decor não é feito individualmente, já é realizado em 
grupo. Parte por duplas, as máquinas geralmente funcionam por duplas. 
Dificilmente uma pessoa sozinha opera uma máquina. Acontece de algumas 
máquinas pedirem 3 ou 4 pessoas, como uma mini linha de produção. Já tem 
o trabalho em grupo, já acontece porque precisa. É manual, em sequência, ai 
faz uma coisa e depois parte pra outra. Agora pra melhorar esse trabalho, não 
vejo nada. 
T_P&R_OpMaq 
7. P-3 O QUE VOCE CONSIDERA IMPORTANTE PARA A PRODUÇAO 
PRODUZIR BEM NO DIA A DIA?  Sem duvida nenhuma as máquinas 
estarem em plenas condições de uso. Se a máquina não tiver em condições 
não vai fluir a produção. Você fala diretamente da produção? PODE SER 
ALGO PESSOAL TAMBEM, COMO UMA MOTIVAÇAO. Eu acho assim: todo 
ser humano precisa ser considerado como ser humano. Eu acho que tem que 
haver elogios, correções, tudo dentro do que esta acontecendo. A gente não 
pode deixar de elogiar quando eles fazem as coisas corretas e mostrar pra 
eles os pontos positivos que eles estão tendo e os pontos negativos caso 
façam algo errado. Acho que isso os torna cientes do que esta acontecendo e 
do que eles estão produzindo. 
T_Objetivo ; T_Rec_Mat ; T_Inc_Recon&Recomp 
8. P-4 O QUE VOCE ACHA IMPORTANTE PARA MELHORAR A 
PRODUÇAO?  Eu acho interessante que quando chega uma máquina nova, o 
funcionário que vai operar ela ter uma apresentação sobre a máquina, pra ele 
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não ver ela como um bicho de 7 cabeças. Pra eles terem uma intimidade 
maior com a máquina. Saber o que da pra produzir nela, não é tão difícil 
quanto parece, um treinamento; pra ele não ser jogado lá de qualquer jeito e 
se sentir mais capaz e com mais segurança. 
T_Trein 
9. TP-5 O QUE VOCE ACHA QUE AJUDA O TRABALHO DOS 
COLABORADORES NA PRODUÇAO?  Acho que algo muito importante que 
deveriam dar importância ao operador quando ele desse uma opinião e logo 
fosse atendido, claro dentro das condições que ele falou. Por exemplo, uma 
máquina esta sem iluminação, ele pede pra corrigir isso, ate porque se ele ta 
reclamando ta iluminação é porque ele não esta tendo uma boa visualização 
do que ele esta produzindo. Acontece muito de um operador reclama de 
alguma coisa e demorar muito pra solucionar o problema. ELE PRECISA DO 
MINIMO DE CONDIÇOES PRA TRABALHAR. Isso, o mínimo tem que ter. No 
forno 6,7 a iluminação é horrível de trabalhar. Já aconteceu de passar a 
produção defeitos que só poderiam ser visualizados com uma boa iluminação. 
Não foi falta de atenção ou deficiência de visão. Qualquer um não conseguiria 
enxergar por conta da iluminação do local. 
P_MSP ; T_Rec_Mat ; T_Com_Superiores ; T_Inc_Recon&Recomp 
10. TP-6  
11. TP-7 QUE HABILIDADES E CONHECIMENTOS SÃO IMPORTANTES 
PARA O ENVOLVIMENTO E CONTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES NA 
PRODUÇAO?  Assim, neste caso o líder tinha que ter uma visão especifica de 
cada operador, conhecer a habilidade que cada um tem pra direcionar cada 
um pra atividade que vai desempenhar melhor. Em cima disso, devia 
aperfeiçoar essas habilidades dando treinamento, estimulando pra que ele 
cresça na própria empresa. Eu acho isso muito interessante. ALÉM DO 
TECNICO, TEM ALGO PESSOAL? Se a pessoa não tiver força de vontade, 
ela não vai sair de lugar nenhum mesmo. 
T_P&R_LT ; T_P&R_LQ ; T_Carac_Pess 
12. TP-8 O QUE VOCE ACHA QUE MOTIVA O COLABORADOR A SE 
ENVOLVER NA MELHORIA CONTINUA DA PRODUÇAO?  Acho que é 
indispensável o relacionamento entre as pessoas, quem ta a frente da 
produção com os operadores. De forma educada, isso motiva o trabalhador 
na linha de produção. 
T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_P&R_LQ ; T_Relac_Pess 
13. TP-9 VOCE VE A DECOR DAR VALOR A ISSO? INCENTIVA OS 
LIDERES A CONVERSAREM.  Aqui na Decor a gente tem canal aberto pra 
se aproximar de quem quer que seja. Pra falar, pelo menos ate hoje, me dirigir 
a quem eu quiser, mas eu não vejo mais. Isso já é um bom sinal. 
T_Com_Colaboradores ; T_Com_Superiores ; T_Com_difSetores ; 
T_Com_Apoio 
14. TP-10 TEM ISSO PRA AJUDA. TEM ALGO QUE DIFICULTA?  Eu acho 
que existe essa possibilidade de se comunicarmos com alguém, mas ela fica 
meio na hipocrisia. As vezes acontece coisas que os funcionários ficam 
sabendo um pela boca do outro. Se houvesse um dialogo direto com alguém 
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de cima, o pessoal se sentiria mais valorizado. Qualquer mudança que 
aconteça deve ser passada de forma respeitosa e não de qualquer forma. As 
vezes chega aqui por que falaram, falaram e nem sabem se é verdade 
mesmo. porque uma pessoa superior não veio dizer. 
T_P&R_Sup ; T_Com_Colaboradores ; T_Inc_Recon&Recomp 
15. C-11 A EMPRESA É BENEFICIADA COM A APLICAÇAO COM O 
CONHECIMENTO DOS COLABORADORES? COMO ELA DA RESULTADO?  
Sim, com certeza. Eu reconheço que os operadores não vão direto na pessoa 
que tem que pedir alguma coisa pra melhoria. Eles tentam fazer uma 
gambiarra, alguma coisa que acaba não gerando gastos pra empresa. Faz um 
esquema meia boca ali e da certo. 
P_MSP ; T_P&R_OpMaq ; T_Rec_Mat 
16. C-12 NA SUA OPINIAO, VOCE ACHA QUE O CONHECIMENTO DO 
COLABORADOR É IMPORTANTE? POR QUÊ?  Com certeza. Eu vejo que a 
maioria das vezes quando as pessoas se destacam por dar opiniões positivas, 
elas são chamadas pra exercer uma função mais importante, que agregue 
mais valor. Isso que eu vejo. É uma oportunidade importante pra pessoa e 
também pra empresa. Com isso os dois acabam crescendo. 
T_Inc_Recon&Recomp 
17. C-14 EM QUE TIPO DE SITUAÇOES OS OPERADORES GERAM 
NOVOS CONHECIMENTOS NA PRODUÇAO? NOVAS IDEIAS.  As idéias 
surgem a partir do momento que eles começam a fazer de um jeito que não 
vai dar certo, ai eles tentam outro jeito e vêem que funciona. É no processo 
mesmo. Normalmente quem percebe que não vai dar certo é quem tem mais 
experiência. 
P_MSP ; C_Exp 
18. C-15 AI COMO ELES APRENDEM, COMO ISSO É PASSADO PROS 
OUTROS?  Essa nova forma não é declarada, cada um vai se virando do jeito 
que pode. Falam pra ele que é pra cuidar da máquina 20, ele cuida da 20. Ai 
dentro da máquina 20 ele vê a melhor maneira de trabalhar. AI POR 
EXEMPLO, O CARA TA NA MAQUINA 20. ELE ENXERGOU UMA MANEIRA 
MELHOR DE TRABALHAR. AI QUANDO OUTRO VAI ENTRA NO LUGAR 
DELE ELE FALA DESSE JEITO MELHOR DE TRABALHAR. Essa 
comunicação né. Essa comunicação existe, mas não na maioria das vezes. 
T_Com_Colaboradores ; T_Trein 
19. C-16 COMO É O TREINAMENTO NA DECOR?  Na raça. Eu aprendi a 
trabalhar na raça. VOCE CHEGA, FICA COM OUTRA PESSOA. Eu acho que 
o funcionário antes de ir pro setor deveria ir pra um cursinho, um treinamento 
mostrando assim o que ele vai fazer, isso aumenta a expectativa dele, de 
quem vai mudar de setor. Eu acho que isso deveria existir. Levar ele pra uma 
sala de treinamento e falar "Esse setor é assim, você vai fazer assim, vai ser 
legal se você se comportar dessa maneira". Pra ele chegar no setor com a 
cabeça mais aberta. Pra ele não aprender de qualquer jeito, ficar perdido. 
T_Com_Colaboradores ; T_Trein 
20. C-17 TEM UM POUCO DESSA COMUNICAÇAO ENTRE OS 
COLABORADORES. COMO ELES PASSAM ALGO NOVO?  Essa 
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comunicação acontece num tempo bem curto. Isso acontece na troca de 
turno. Então tem 5 min só pra passar. As vezes eles passam por cima ou nem 
passam. 
T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
21. C-18 O CARA FEZ AQUELA FORMA DE TRABALHAR, ALGUEM JÁ 
PENSOU EM REGISTRAR A IDEIA DELE, ADAPTAR PRO PADRAO.  Não 
existe. Seria interessante se existisse. Existe a comunicação. NÃO PRECISA 
SER FORMAL, PODE SER PESSOAL MESMO. Isso não existe mesmo. Eu 
vejo em alguns, mas não são todos que trocam essas idéias. Porque alguns 
ainda querem produzir mais, esquece que a empresa é um todo só. 
C_Soc ; C_Ext 
 
1. obs  15 
2. Turno 2° 
3. área  Silk Screen 
4. Cargo Operador Máquina 
5. T-1 Importante para todos, eu acho que pra termos uma boa produção são 
mais funcionários. Porque tem dias que uma pessoa só trabalha na máquina, 
uma máquina que é para duas pessoas. Eu acho que a pessoa fica cansada e 
a produção diminui mais. Eu acho que o que 2 pessoas fazem, uma só não 
vai conseguir fazer. VOCÊ ACHA QUE UMA MAIS EXPERIENTE 
CONSEGUE? Sim, ela consegue dar a produção que uma pessoa 
trabalhando, porque as vezes eles viram a máquina pra gente produzir. Uma 
pessoa só que tenha experiência consegue dar a produção que eles querem, 
mas quem entrou agora não consegue, não tem ritmo. Eu acho então que é 
falta de pessoas aqui. 
T_Rec_Hum ; C_Exp 
6. T-2 O QUE VOCÊ ACHA QUE AJUDA OS TRABALHADORES A 
TRABALHAREM EM GRUPO PARA MELHORAR O RESULTADO DA 
PRODUÇAO?  A gente já trabalha juntos, 2 por máquina. Mas dá pra 
melhorar. Especifico não sei explicar; o trabalho em grupo já acontece, mas 
tem muitas pessoas que não são tão unidas como as outras. Que nem 
aquelas pessoas que tem mais afinidade com as pessoas, eu mesmo tenho 
uma colega de 3 anos. Até os lideres colocam a gente junto agora porque 
rende mais. A gente não conversa tanto, mas conversa trabalhando. Tem 
muitos ai que trabalhando e conversando ao mesmo tempo, a produção vai lá 
em baixo. Elas não sabem agir, não consegue trabalhar com o grupo porque 
não se da bem com o grupo. O líder às vezes não consegue ver, definir isso. 
A gente não vai chegar lá pra ele e "não gosto daquela pessoa ali, então não 
vou trabalhar com ela". O líder que tem que observar isso. 
T_P&R_LT ; T_P&R_LQ ; T_Relac_Pess 
7. P-3 O QUE VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE PARA A PRODUÇAO 
PRODUZIR BEM NO DIA A DIA?  Essa pergunta é parecida com a primeira. 
A IDEIA É FAZER COM QUE VOCÊ LEMBRE-SE DE ALGO DIFERENTE, 
ALÉM DO RELACIONAMENTO, POR EXEMPLO, A MÁQUINA TEM QUE 
ESTAR BOA. Sim, a máquina deve estar boa. Tem máquinas que tem dia ai 
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que só por Deus, não funciona. Teve um dia que eu cheguei pra trabalhar e a 
máquina quebrou, o preparador ficou das 14 às 22h pra arrumar ela. Quando 
eu sentei trabalhei só até 9:20. A máquina quebrou de novo. Tem dias ai que 
as máquinas não funcionam de jeito nenhum. Você pode fazer o que for que 
elas não funcionam. Então pra gente trabalhar bem no dia a dia, as máquinas 
tem que estar funcionando, senão não adianta. Também tem dias que os 
preparadores não são suficientes para arrumar as máquinas. As vezes você 
pode até pegar a ficha que a gente preenche lá, a ficha tem muita falta de 
preparador. Que a gente tem no relatório o motivo: falta de preparador para 
arrumar a máquina. Às vezes a gente fica um bom tempo parada porque não 
tem o que fazer. Ai a gente procurar alguma cosia pra fazer, pra colocar na 
produção pra queimar, mas às vezes ficamos sem fazer nada. 
T_Rec_Hum ; T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp 
8. P-4  
9. TP-5 O QUE VOCÊ ACHA QUE AJUDA O TRABALHO DOS 
COLABORADORES NA PRODUÇAO?  Então, no sentido nas máquinas são 
os equipamentos, cadeiras que eles trocam direto, são desconfortáveis, 
revestir fios que estão espalhados pelo chão, eu já cheguei a cair de uma das 
cadeiras. Ela estava quebrada. Então os equipamentos, falta espaço pra 
gente trabalhar, não tem material suficiente pra gente trabalhar. Ai a gente fica 
procurando onde tem uma espátula, uma cadeira. Às vezes tem que ficar 
puxando a mesa de uma máquina pra outra, não tem os potes pra colocar o 
solvente, óleo pra gente trabalhar e colocar na tinta. Eles colocam, mas o 
pessoal não toma cuidado e dá fim em tudo. Não cuida das coisas, perde 
rápido. 
P_5S ; T_Rec_Mat 
10. TP-6  
11. TP-7 QUE HABILIDADES E CONHECIMENTOS SÃO IMPORTANTES 
PARA O ENVOLVIMENTO E CONTRIBUIÇAO DOS COLABORADORES NA 
PRODUÇAO?  Quando eu entrei aqui, eu entrei direto pra máquina. Não tive 
conhecimento nenhum, fui direto pras máquinas. Então chegando lá, o líder 
pediu para que as meninas me ajudassem, me sentassem uns 5 minutos pra 
fazer. Só que é assim: agora eles fazem prova pra passar pra máquinas, não 
sei se ainda fazem. Têm muitos que ainda não tem prática em carga rápida, 
não conhece como trabalha com a tinta, com a garrafa, não sabe direito o que 
pode e o que não pode. Então deveria ter primeiro um treinamento antes da 
pessoa ir para as máquinas. Porque não adianta a pessoa ir pra lá, não saber 
manusear nada e mandar a produção ruim. Isso é ruim pra eles e pra gente 
que leva a bronca. Se eu estiver trabalhando, eu sou experiente e estou com 
uma pessoa que não é a bronca vem para as duas. Quando ela aprender, ela 
não vai ficar perguntando pra mim direto. "Posso fazer isso? e isso?". Tem 
que ser dado um treinamento antes de ela ir pra máquina. E PARA AS 
OUTRAS FUNÇOES? Eu acho que tem que ter um conhecimento das 
funções, porque não adianta jogar a pessoa lá se ela não tiver conhecimento. 
Teve gente que ficou lá, e só depois de um mês foi pra máquina mesmo. 
Antes ficava observando. Uma que a gente tem medo de colocar elas nas 
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máquinas com medo que elas quebrem. A carga rápida é a mais fácil de 
quebrar. Se ela fizer qualquer coisa errada, quebra o braço. Ai chama o 
preparador pra poder arrumar. Então isso é o que temos que melhorar um 
pouco. 
T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; T_Trein 
12. TP-8 E O QUE VOCÊ ACHA QUE MOTIVA AS PESSOAS A SE 
ENVOLVEREM MAIS NA MELHORIA DA PRODUÇAO?  Motivo assim eu não 
vejo. Eu acho que como a gente tem uma meta pra alcançar todo dia de 
produção dependendo se a máquina estiver boa. Antes tinhas, mas agora não 
tem mais; o líder vinha e dava os parabéns pra gente porque alcançamos a 
meta, isso incentivava nós a no dia seguinte a produzir mais. Tinha um quadro 
de produção, a gente olhava a nossa que deu no dia. Ai quando a gente via 
nossa produção, foi menor que a da noite, da manhã, então vamos arrepiar 
para ver se a gente consegue passar deles. Eu mesmo fazia isso. Quando eu 
via que minha produção estava pouca, eu "olha vamos acelerar hoje porque a 
produção não foi boa, então valos lá!". O incentivo é esse: que o líder chegue 
e incentive a pessoa. "você foi bem ontem, vamos continuar assim hoje. 
Parabéns.". Porque antes eles chegavam e agora não mais. E NO PESSOAL, 
COMO POR EXEMPLO, QUERER CRESCER AQUI DENTRO. Sim, quando 
a pessoa quer crescer ela se empenha mais pra subir de cargo. 
T_Objetivo ; T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Inc_Recon&Recomp ; 
T_Carac_Pess 
13. TP-9 O QUE ACONTECE AQUI NA DECOR QUE CONTRIBUI PARA 
PROMOVER A INTEGRAÇAO ENTRE COLABORADORES E PRODUÇAO?  
A gente sabe que faz parte dessa firma, mas não tem incentivo. Eu não vejo 
nada que eles façam pra dizer "vocês realmente são parte dessa firma, vocês 
são filhos dela". Eu não vejo essa integração. 
T_Inc_Recon&Recomp 
14. TP-10  
15. C-11 A EMPRESA É BENEFICIADA COM A APLICAÇAO DO 
CONHECIMENTO DOS OPERADORES? COMO DÁ RESULTADOS? POR 
EXEMPLO: A MÁQUINA QUE VOCÊ ESTAVA PAROU, AI VOCÊ DA UM 
JEITO SEU PRA FAZER ELA FUNCIONAR DE NOVO. ISSO CONTRIBUI 
PARA A EMPRESA?  Eu acho que se ela volta a funcionar sem chamar 
ninguém eu acho que é bom, porque a gente mesmo consegue consertar ela, 
a gente mesmo vê o problema. Mas quando é um problema de mecânica, ai 
tem que chamar outra pessoas mesmo. Se tiver ao alcance a gente faz. 
T_P&R_OpMaq ; T_P&R_PrepMaq 
16. C-12 NA SUA OPINIAO, O CONHECIMENTO DOS 
COLABORADORES É IMPORTANTE? POR QUÊ?  É. Muito importante. Em 
todas as áreas, porque se não tiver a produção vai embora toda ruim. Tem 
que ter conhecimento mesmo. as pessoas também não podem ficar em uma 
máquina. Tem que mudar, gravando vários tipos de garrafa e não deixar ela 
só naquele tipo. Porque se ela ficar só naquela produção, ela não vão ter 
conhecimento das outras. Se ele consegue produzir outras garrafas, ela tem 
mais conhecimento de desenhos diferentes, tintas diferentes. Ela tem que 
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conhecer outras e também mudar de grupo. Pra ela só ter conhecimento de 
tudo, ela precisa passar pelas outras áreas do silk. Não tem só aqui, tem tinta 
orgânica. Ela tem que conhecer não só aqui como o processo lá. Tem que 
movimentar as pessoas. 
T_Com_difSetores ; C_Exp 
17. C-14 EM QUE SITUAÇOES OS COLABORADORES GERAM NOVOS 
CONHECIMENTOS NA PRODUÇAO? NOVAS IDÉIAS PARA A PRODUÇAO.  
Acontece quase direto. Quando a máquina está ruim, quando a tinta não está 
ficando. "Você fez a tinta com tal produto, não era melhor fazer com outro?". A 
gente ajuda no dia a dia. "coloca outro produto. Quem sabe fica melhor com 
ele". Então eles pegam nossas idéias e fazem. Às vezes da certo. Quando a 
produção não está boa ai eles fazem isso. Trocam a tinta, da um jeito de 
arrumar. "não é a tela, a borracha?" eles vão verificar, pra gente ver se a 
produção melhora. 
P_MSP ; T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
18. C-15 AI QUANDO GERA ESSES CONHECIMENTOS, COMO É QUE 
AS OUTRAS PESSOAS APRENDEM?  Eles também olham o jeito que está a 
tinta, olham o relatório. Ai eles checam, vão pro preparador "Olha, será que 
não é a borracha? Ou será que é a tinta". Ai eles vão lá, trocam a borracha, a 
tela, a tinta.  A PESSOA QUE CHEGA A CONSERTAR, PASSA ISSO PRO 
RESTO? Não, fica naquela máquina. Se a menina é operadora daquela 
máquina falou aquelas coisas e o preparador conseguiu arrumar, fica lá. As 
outras que tem que saber. 
P_MSP ; P_IT ; T_P&R_OpMaq ; T_P&R_PrepMaq 
19. C-16  
20. C-17 SE POR VENTURA TROCA O TURNO, É PASSADO PRA 
PROXIMA PESSOA? Não. É passado pelos lideres de qualidade e turno, 
porque são eles que passam pro outro turno. Os operadores não passam 
nada. Está tudo anotado na ficha pra ver se está tudo em ordem, ver se 
precisa trocar a tela, a borracha a tinta. Passar pra pessoas do outro turno 
não. Às vezes sim. Se eu estou trabalhando na máquina que está ruim e eu 
sei a menina que vai trabalhar nela, eu já chego nela "olha fulana, a máquina 
está ruim. Já avisa o preparador. Fala pra ele trocar porque tem um furo, a 
borracha está ruim". Então às vezes deixo um papelzinho. Quando ela chega, 
ela vê o papelzinho. ISSO É GERAL? Não, é bem pessoal. Quando a gente 
conhece mesmo a pessoa, que quando ela conhece, sabe que sou eu que 
vou entrar, ela já me avisa "olha aquelas garrafas estão boas, não vai colocar 
agora na estufa porque Ela está queimada". Ai quando eu chego lá, a estufa 
está parada desde as 13h e o foguista não sabia, porque a pessoa que estava 
lá não passou. Ai a gente tem que ficar parada esperando arrumar pra poder 
trabalhar. O meio de comunicação entre eles também dificulta a produção. 
Eles não sabem se comunicar, não falam o que está acontecendo. 
P_IT ; T_P&R_LT ; T_P&R_LQ ; T_Rec_Temp ; T_Com_Colaboradores ; 
T_Carac_Pess ; T_Relac_Pess ; C_Soc ; C_Ext 
21. C-18 VOCÊ JÁ COMENTOU QUE É A INFORMAÇAO É POUCO 
PASSADA. VOCÊ FALOU QUE ANOTQA EM UM PAPELZINHO O 
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PROBLEMA. VOCES ANOTAM MAIS COISAS? TIPO: FAZ DE TAL JEITO 
QUE ESTÁ MELHOR QUE O TRADICIONAL.  Não, porque se der algum 
problema ele vem e fala. Tem que colocar a garrafa de frente, de lado, pra 
queimar melhor. Então ele que vem e fala. 
T_P&R_PrepMaq ; T_Com_Colaboradores 
 
 
 
 
Logística 
P_MSP Método de Solução de Problemas
P_IT Intrução de Trabalho
P_5S 5S
P_PE Dispositivo a Prova de Erro (Poka Yoke)
P_TR Troca Rápida

Objetivo
T_Obj_int Objetivo de Origem Interna aos Profissionais da Máquina
T_Obj_ext Objetivo de Origem Externa aos Profissionais da Máquina
Papel e Responsabilidade
T_P&R_Sup Papel e Responsabilidade do Supervisor
T_P&R_LT Papel e Responsabilidade do Líder de Turno
T_P&R_Op Papel e Responsabilidade do Operador de Empilhadeira
T_P&R_Conf Papel e Responsabilidade do Conferente
Recurso
T_Rec_Mat Recurso Material
T_Rec_Tempo Recurso Temporal
Comunicação
T_Com_Ccolaboradores Comunicação Interna entre os Colaboradores da Seção
T_Com_difSetores Comunicação Interna entre os profissionais de diferentes setores (Fábrica, Vendas, Decor)
T_Com_Apoio Comunicação com Profissionais de Áreas de Apoio (administrativo da logística, manutenção, suporte TI)
T_Com_PTD Comunicação durante o Processo de Tomada de Decisão
T_Trein Treinamento
T_Inc_Rem Incentivo
T_Inc_Reconh&Recomp Reconhecimento e Recompensa
T_Carac_Pess Caracteristica Pessoal
T_Relac_Pess Relacionamento Pessoal

C_Soc Socialização
C_Ext Externalização
C_Int Internalização
C_Comb Combinação

Organização da Produção

Organização do Trabalho

Organização do Conhecimento

 
Figura 3B- Fatores mapeados no sistema produtivo de Serviço Logístico 
 
1. obs  1 
2. Turno 3° 
3. Cargo Operador 
4. T-1 O que é importante para a realização do trabalho dos operadores na 
seção?  Ambiente né, claro isso envolve condições de trabalho e outras 
coisas, como amizade entre o pessoal.(O que é o ambiente?) É trabalhar com 
pessoas legais, limpeza em geral, equipamento bom, novo. Não é aquele 
equipamento que da muito trabalho, que quebra, que tem que ta parando, 
procurando outro.(Limpeza que você diz tem a ver com a organização?) Isso, 
organização. Sem tumulto. 
P_5S ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; T_Relac_Pess 
5. T-2 É aquela coisa da amizade, do dia a dia. Tem, por exemplo, um grupo 
de pessoas que começam a trabalhar e depois falam assim "vai muda ai. Tem 
um grupo de 10, vai tira 5, vai ser diferente"... Ai você fica "como vai ser?" 
(Nessa parte você quer dizer que seria uma comunicação com os demais?) 
Isso. Por exemplo, poderia levar um tempo pra mudar. 
T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Relac_Pess 
6. P-3 O que é considerado importante pra seção trabalhar bem?  
Equipamento bom, aqui na logística tem muito material e a gente precisa de 
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espaço. Precisa do pessoal mais envolvido... Ou melhor mais comprometido. 
Porque tem uma grande diferença entre envolvimento e comprometimento. A 
gente percebe que tem o pessoal envolvido e o pessoal comprometido. O 
comprometido são poucos, tem mais gente envolvida. 
P_5S ; T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_P&R_Conf ; T_Rec_Mat ; 
T_Carac_Pess 
7. P-4 O que é considerado importante para a melhoria da produção na 
seção?  O que precisa é equipamento e pessoal. 
T_Rec_Mat 
8. TP-5 O que ajuda o trabalho dos colaboradores na melhoria da 
produtividade na seção?  Mais envolvimento e dedicação, mais... Depende da 
personalidade da pessoa, tem pessoa que é mais tranqüilo. Tem que gosta da 
empresa, gosta do que faz. Isso faz a pessoa ficar comprometida. As vezes 
vem de fora como necessidade. Tem pessoa que necessita mais, tem pessoa 
que necessita menos. Ele acha que se ajudar arrumar outro coisa no dia de 
amanhã. Vai ver que o salário de fora pode ser melhor. A pessoa insatisfeita 
com o que ganha, começa a ouvir que outro ta melhorando, que arrumo um 
trampo melhor, ai no dia a dia ele começa a não ficar mais comprometido. 
Deixa de ficar mais comprometido pra ficar mais envolvido. 
T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_P&R_Conf ; T_Incentivo ; 
T_Carac_Pess 
9. TP-6  
10. TP-7 Que habilidade e conhecimentos são importantes para o 
desenvolvimento dos colaboradores da seção?  No nosso cara o cara tem que 
conhecer, ter conhecimento de logística. Porque se pegar um operador, ele 
vai ficar aqui pelo menos 2 meses. Exatamente o material se move muito 
rápido. Tem que ta mudando de alas, ala é o espaço que fica o material. A 
gente trabalha com alas. Tem por exemplo, um material num corredor que 
ocupa 10 alas, ai... Digamos que vai carrega semana que vem. Carrego 7, vai 
começar a mover, já vem outro material. Tem muita. 
P_5S ; T_Trein 
11. TP-8 O que estimula o colaborador a se envolver na melhoria continua 
da produtividade da seção?  Quando ele começa a conhecer ali como 
funciona... A convivência é importante. 
T_Com_Colaboradores ; T_Relac_Pess 
12. TP-9 O que é importante aqui na Wheaton que contribui para promover 
a integração entre colaboradores da seção? Tem algum estimulo?  O pessoal 
explica, não tem de "não vou ensinar o fulano porque..." (tem uma integração 
do cara que entra...) tem sim. Os colegas mesmo eles informam bastante, 
isso é normal.  (Normalmente ela fica com uma pessoa que tem mais tempo 
no departamento, mais experiência...) isso. 
T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc 
13. TP-10 Que dificuldades existem para a integração entre os 
colaboradores e as atividades da seção?  Entender como é aqui... não parece 
ser, mais é. Porque são muitos itens, o pessoal tem a dificuldade... (mas 
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agora o negocio ta no sistema...) Agora melhorou bastante. Antigamente, 
nossa dificuldade era em cima disso. Ainda acho que da pra melhorar. 
P_IT ; P_5S ; T_Rec_Mat ; T_Trein 
14. C-11 A empresa é beneficiada com a aplicação do conhecimento dos 
colaboradores?  Ajudando no prejuízo. Por exemplo, fui fazer um teste numa 
empresa que lá você não podia sair do corredor A levar um palet ir até o 
corredor J e voltar vazio. Volta batendo. Tem que arrumar alguma coisa lá 
antes de voltar. Isso quando você conhece, por exemplo eu trabalhava no 
corredor J, todo o momento eu venho aqui no corredor A trazer material. E só 
ficam material no corredor A que vai pro J, ou melhor o L. ai, como eu tenho 
conhecimento, eu já vejo o que eu tenho que trazer e o que tenho pra levar. 
Eu concordo que isso não é prejuízo pra empresa eu voltar vazio. Isso ai é 
uma das coisas que você acaba dando uma melhoria, encaixando um gás. 
Acho que seja um beneficio pra empresa... (um conhecimento que você 
tem...) Isso. 
C_Soc ; C_Ext 
15. C-12 Sim.  É importante pra não ter aquela coisa repetitiva. Se você 
tem conhecimento você não fica repetindo serviço errado. (mas aparece 
bastante no rotativo...) A sim aparece... (Por exemplo, tem uma cara fazendo 
uma atividade ai outro vê que ele ta fazendo errado. Ele comunica?) Sim. Se 
a pessoa insiste, a gente começa a questionar sobre o cara... mas depois a 
pessoa pega sim. 
P_PE ; T_Com_Colaboradores 
16. C-14 Em que situações os colaboradores geram novos conhecimentos 
na seção? Novas idéias...  Eles geram sim... As faixas ali, precisava de 
espaço. O pessoal fez um trabalho pra diminuir as faixas. No caso nossos 
lideres ai fizeram um trabalho que melhorou bastante. 
P_5S ; T_P&R_LT 
17. C-15 Em que situações os colaboradores aprendem novos 
conhecimentos?  O conhecimento é aquela coisa cotidiana. Vai passando o 
tempo, você vai pegando conhecimento... Às vezes sozinho, às vezes com os 
colegas. 
P_IT ; C_Soc ; C_Int 
18. C-16 Como os colaboradores são treinados?   O pessoal vem e 
explica. Ai você pega a pratica... (quem é o pessoal?) Os colegas daqui 
mesmo, liderança. (por exemplo, um operador de empilhadeira passa 
algumas coordenadas pra outro novo?) Na prática, líderes, os próprios 
conferentes passam. 
T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; C_Soc 
19. C-17 Como os colaboradores passam seus conhecimentos e 
habilidades uns para os outros?  Conversando, prestando atenção no outro ali 
operando a empilhadeira... (é uma troca. Você pega seu equipamento, você 
tem um conferente, monta um grupo e trabalha o dia todo. A noite não. Mas 
acontece de você ter que dar dicas de outras coisas) Com certeza. (vocês 
trocam experiências que já tiveram?) Ahan. Porque tem um pessoal mesmo 
que já há muito tempo, tem uma dificuldade. Porque a gente tem que abrir 
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espaço. Lá na outra fábrica tinha que ter uma visão diferente. Aqui você tem 
que ver o caminhão. Na doca 1, 2... A decoração produz o material, deixa lá, 
eu tenho que guarda e leva... Eu vou estar produzindo o material tal, que vai 
ta lá. A decoração ta produzindo o material que eu vou guardar. Porém ela ta 
pedindo material pra produzir que ta no A ou B, então cada um leva o outro... 
P_5S ; T_Com_Colaboradores ; C_Soc ; T_Com_difSetores 
20. C-18 Você percebe se o pessoal faz algum tipo de anotação?   À noite, 
quando ta faltando alguma coisa no equipamento, a gente coloca no checklist, 
avisa o operador que vai pegar na sequência de manhã.  Daí ele vê lá na 
listinha pra solucionar o problema. 
T_Com_Colaboradores ; C_Soc ; C_Ext ; C_Int 
21. C-19 Como é promovido o aprendizado do conhecimento registrado? 
Como é feito um registro?  Bom a gente fala com o líder, coloca o checklist lá, 
ai o pessoal vai La checar. Se for grave é imediato. (quando vem um cara 
novo aqui, ele já vai pegando a empilhadeira ou tem algumas coisas pra 
checar? Pneu...) A gente checa se o equipamento ta em condições e já vai 
trabalhar. 
P_IT ; T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio 
 
1. obs  2 
2. Turno 3° 
3. Cargo Conferente 
4. T-1 O que é importante para a realização do trabalho dos colaboradores na 
seção?  Companheiro entre equipes, união. Um ajuda o outro. 
T_Relac_Pess 
5. T-2 O que ajuda os colaboradores a trabalharem em grupo na seção?  Um 
bom líder de equipe, que converse com a gente. Esteja a frente. 
T_P&R_LT ; C_Soc 
6. P-3 O que é considerado importante pra seção trabalhar bem?  A área? 
Equipamento, instrumento de trabalho, os coletores. 
T_Rec_Mat 
7. P-4 O que é considerado importante pra melhorar a produtividade da 
seção? Ganhar movimentação...  Organização na seção. As vezes nem todo 
mundo trabalha no mesmo ritmo. Se todo mundo trabalhasse no mesmo ritmo 
envolvendo organização, um aviso... não é porque sou conferente que não 
posso... (Deixa eu perguntar uma coisa: eu vi que organização é uma 
etiqueta, cada um saber o que tem que fazer... o que pra você?). é isso ai. É 
questão do pessoal, da comunicação com o escritório, que não tem ninguém 
a noite é bem... 
P_5S ; T_Com_Apoio ; T_Carac_Pess 
8. TP-5  
9. TP-6  
10. TP-7 Que habilidades e conhecimentos são importantes para o 
envolvimento dos colaboradores na seção?  Treinamento. Ajuda no 
desenvolvimento. 
T_Trein 
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11. TP-8 O que motiva o colaborador a se envolver na melhoria continua 
da produtividade da seção?  Incentivo... Uma gratificação, não questão de 
salário, ter conferente A, B. ter um plano de carreira. Não quero dizer que eu 
trabalho há 9 anos tenho mais chance que um novo, mas ter um incentivo. 
Tem pessoas que trabalham muito tempo na empresa e acabam 
acomodando. 
T_P&R_Conf ; T_Incentivo ; T_Carac_Pess 
12. TP-9 O que acontece aqui na Wheaton que ajuda promover a 
integração entre colaborador e atividades da seção?  Uma pessoa que entra 
na empresa... Pra mim foram as pessoas que hoje são supervisor... o 
Gilberto. (é um lance da liderança integrar). Com certeza. A liderança é uma 
pessoa que ta a frente.O supervisor, o gerente nem sempre ta a frente do 
pessoal, mas o líder sempre está a frente, conhece os funcionários, motiva. 
T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_Incentivo 
13. TP-10 O que dificulta a integrar?  Acho que é você encontrar uma 
barreira, como um mau funcionário... você entra no setor, tem pessoas que te 
ajudam. (seria uma característica da pessoa). Eu quando entrei aqui, teve 
varias pessoas que me ajudaram. Quando iniciei lá na escolha não tive esse 
problema. O pessoal em questão de integrar, de liderança, meus amigos de 
trabalho foram muito...(bom). 
T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; T_Carac_Pess ; T_Relac_Pess ; C_Soc 
14. C-11 A empresa é beneficiada com a aplicação do conhecimento dos 
trabalhadores?  Sim. Ganha agilidade, tempo, o conferente tendo um 
conhecimento a mais a empresa vai ganhar com certeza. Eu, sou conferente, 
tendo uma experiência boa a empresa ganha agilidade no carregamento, não 
tem erro, não tem devolução, custos pra empresa. 
T_Rec_Temp 
15. C-12  
16. C-14 Em que situações os colaboradores geram novos conhecimentos 
na seção?  No convívio, conversar com pessoas: os colaboradores, do 
administrativo. De outros setores. Comunicação. No meu caso, eu sou uma 
pessoa que quando vejo uma coisa, não fico só olhando. Eu sou curioso, vou 
aprender. De administrativo, de outro setor, as vezes nem é meu serviço mas 
eu procuro saber o que ocorre ali. 
T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Carac_Pess ; C_Soc ; 
T_Com_difSetores 
17. C-15  
18. C-16 Como os colaboradores são treinados aqui?  Questão da minha 
função. Ele passa um tempo acompanhado por um conferente mais velho, 
mais experiente, passa os processos: como usa o coletor, a questão das 
transferências, essas coisas. 
T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc 
19. C-17  
20. C-18 Aqui tem procedimentos que são registrados por vocês?  Não, 
eles sempre... quando tem uma melhoria eles conversam, procura saber o 
que os outros acham disso... o pessoal administrativo, operadores. 



192 

 

 

T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; C_Soc ; C_Ext 
 
1. obs  3 
2. Turno 3° 
3. Cargo auxiliar administrativo 
4. T-1 O que é importante para a realização do trabalho dos colaboradores na 
seção?  O importante é o comprometimento de cada um, tem o equipamento 
necessário pra executar a função de cada um. 
T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_P&R_Conf ; T_Rec_Mat ; T_Carac_Pess 
5. T-2 O que ajuda s colaboradores a trabalharem em grupo para melhorar o 
resultado de sacão?  A noite não tem líder. A gente fica pra fazer o rotativo... 
Acho que é a companheirismo de todo mundo, porque a gente se conhece a 
um bom tempo. Sempre tem o pessoal que a gente já conhece, acho que fica 
mais fácil pra compreender o que a gente quer, facilitar o serviço, não tem rixa 
entre ninguém. Ai fica melhor pra poder trabalhar. 
T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; T_Relac_Pess 
6. P-3 O que é considerado pra seção trabalhar bem? Na parte de produção?  
Eu acho que seria necessário uma maior integração com o pessoal durante o 
dia, porque a gente a noite fica muito isolado. Ai tem algumas coisas que a 
gente precisa executar e tem que passar email pro pessoal pra depois ele 
resolverem, depois sair os resultados. Eu acho que se assim, ate tem 
bastante treinamento aqui com o pessoal, mas precisa fica um pessoal aqui a 
noite pra conversar, passar alguma instrução. 
T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Trein ; C_Soc 
7. P-4 O que é considerado importante para a melhoria da produção da 
seção?  Acho que o jeito que ta sendo aqui tá fluindo bem. Que a nossa parte 
da noite é mais abri áreas pro pessoal poder guardar, e o rotativo... inventario 
rotativo. Todo dia a gente faz inventario. Pega os itens pra poder contar. O 
setor que aqui não para é a Decor, que tem que fica abastecendo e mas ali 
tem também a equipe formada. Nessa parte ta tudo certo. 
T_Com_difSetores ; T_P&R_Op ; T_P&R_Conf 
8. TP-5 O que ajuda o trabalho dos colaboradores da produtividade do 
dia a dia da seção?  A única coisa é a gente trabalha certinho, porque a gente 
procura um material e não encontra, tem algum erro que acontece... a pessoa 
ta localizando um material e acaba não localizando certinho.  È o que tem um 
pouco de transtorno é isso. Hoje já ta sendo corrigido, quando a gente 
encontra um material fora de área, a gente passa pro líder de turno, verifica 
quem fez, ai passa pra ele conversar com a pessoa. Acontece que isso não ta 
acontecendo tão frequentemente. (O sistema WMS ajuda ne...) isso o WMS 
ajuda bastante. Só que se a pessoa não trabalha direito com o sistema ai fica 
complicado. Que a pessoa vai alocar o material em algum lugar, se não faz no 
coletor, ai o material não fica no local certo.  (O que faz uma pessoa não 
trabalhar direito?) Pode ser o sistema fica lento, ai você acha que fez certo e 
acaba não fazendo. A gente tem um controle que a gente faz a noite, que o 
pessoal preenche lá. (É o problema de máquina que você colocou aqui). É o 
sistema quando fica lento. Ai a gente fez um esquema, que a gente converso 
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entre a gente, pra poder ficar mais fácil de achar isso ai. Que nem o pessoal 
que abre rua eles preenchem um papel pra mim... (O que é abre rua?) É abrir 
espaço de um material pra poder receber mais da fabrica. Ele movem o 
material, juntam o estoque que da pra junta nas ruas, ai a gente abre uma 
vaga. Eles trazem esse papel pra mim, ai eu checo com o sistema pra ver se 
ta batendo. Se não tiver já vamos ver pra poder corrigir. O pessoal do outro 
turno também já tomou providencia, fez um esquema que eles acham melhor. 
Como o pessoal guarda material, faz por missão, eles já fizeram um esquema 
melhor pra eles terem o controle. Se tiver alguma coisa errada, vamos supor a 
gente conta a noite. Se a gente tiver um material numa determinada ala, a 
gente já sabe que hora que foi pra eles poderem procurar e correr atrás. 
P_MSP ; P_5S ; T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; 
C_Soc 
9. TP-6  
10. TP-7 Que habilidades e conhecimentos são importantes para o 
envolvimento e contribuição dos colaboradores na produtividade da seção?  
Tem que conhecer bem o estoque, saber trabalhar com coletor que é a 
ferramenta que eles trabalham hoje. A noite quem trabalham mais são 
operadores, então tem que ter isso. Conferente tem 4 a noite, mas não 
trabalham com carga, eles ficam pra fazer a contagem e entrega nas áreas. O 
conhecimento com informática, porque eles usam o computador pra realizar o 
serviço, e conhecer bem estoque. Porque o pessoal pede material ai tem que 
saber onde ta, como que vê, como que olha no sistema, pra procura o 
material. 
T_P&R_Conf ; T_Rec_Mat ; T_Trein 
11. TP-8 O que você acha que motiva o colaborador a se envolver na 
melhoria continua da produtividade da seção?  Como assim? ... no caso da 
noite, o que o pessoal procura produzir bastante mais é a questão do horário. 
O pessoal não quer mudar desse horário, então eles procuram produzir mais 
pra poder produtividade pro pessoal ver que ta tendo um empenho pra 
continuar a noite. Acho que é isso que motiva eles. (A situação de trabalhar 
num ambiente favorável pra eles). Isso. Que a noite é melhor pra trabalhar 
com essas coisas de carregamento, então trabalha durante o dia já é mais 
complicado. Ai acho que é mais isso mesmo. o que atraem as pessoas é o 
salário, ganha mais. Porque pra ele continua ganhando assim ele não pode se 
acomoda. Sempre que eles tão melhorando acaba ficando mais fácil pra eles. 
T_Objetivo ; T_Rec_Temp ; T_Incentivo ; T_Carac_Pess 
12. TP-9  
13. TP-10 Que dificuldades existem para a integração entre colaboradores e 
as atividades da seção?  Acho que não tem dificuldade... aqui o pessoal da 
noite ta... treinamento é importante. No caso de treinamento, a gente já ficou 
hoje pra faze uma seção de treinamento, vai ganha um serviço a mais pra 
cada turno ai eles chamam pra fazer treinamento. Sempre quando tiver algo 
novo pra gente tem que ter treinamento. Mas eles sempre fornecem um. (Fora 
treinamento, tem algo a mais aqui do departamento mesmo?) acho que é só 
isso mesmo. 
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T_Trein 
14. C-11 A empresa é beneficiada com a aplicação do conhecimento dos 
operadores?  É... com certeza. Porque chego o WMS ai, então o pessoal 
forneceu treinamento, ai o pessoal começou a trabalhar ai com uma agilidade 
bem maior.com o sistema ficou bem mais ágil. O pessoal consegue ver onde 
ta o material certinho, fazer a nota na hora. Isso no caso de alocação de 
material. Hoje é difícil você ver um material no sistema e ele não estar no local 
certo. 
T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp ; T_Trein 
15. C-12 Na sua opinião, o conhecimento dos colaboradores é importante?  
É importante porque se eles não tiverem conhecimento do sistema, do 
estoque, o jeito de armazena, como armazena cada material no local. Como 
tem o corredor A e o B é material só de gaiola. Então tem que ter 
conhecimento pra não misturar material. Tem que todo o conhecimento de 
como a gente trabalha aqui, de estoque, de todo o sistema.  (Por que o 
conhecimento dos colaboradores é importante para as atividades da seção?) 
Então, que eu tava falando, pra pessoa acaba não misturando. Chega um 
caminhão pra poder carregar farmacêutico. A gente sabe que farmacêutico ta 
tudo desse lado, então a gente não vai fazer o caminhão encosta La daquele 
lado pra fazer toda a movimentação ate o outro lado da doca. Sabendo que ta 
tudo aqui organizado, ele já para aqui pra carregar. Fica mais rápido. 
P_5S ; T_Rec_Mat ; T_Trein 
16. C-14 Em que situações os colaboradores geram novos conhecimentos 
na seção?  Conhecendo bem a área que eles trabalham, o jeito de 
comunicação seria a caixinha do SA8000 que seria pra eles colocarem 
sugestões,alguma coisa assim. Agora você queria falar um momento certo... 
(a forma, o cara teve uma idéia e quer passar pra frente)... A sim, ele passa 
pra gente, a gente passa pra liderança ou caso contrário ele usa a caixa de 
sugestões ali. 
T_P&R_LT ; C_Ext 
17. C-15 Em que situações os colaboradores aprendem novos 
conhecimentos?  No treinamento. (e quando o cara é amigo, ensina algo). 
Sim, do comprometimento de cada um. A gente faz aqui o rotativo, daí tem 
coisas que a gente aprende a fazer. Ai quando os meninos querem aprender 
alguma coisa, ai eles vem, ai eu mostro... o Antonio que trabalha aqui, quando 
eu saio de férias ele fica no meu lugar porque ele já sabe meu serviço. É 
assim, que nem o supervisor fala, ele pede pra todo mundo aprender de tudo. 
Porque se amanhã você trabalhar no outro setor ali, você já tem um 
conhecimento da área, tem como ir entendeu... mas ele quer que todo 
aprenda sobre tudo. O pessoal da noite já busca isso, ele tava em treino lá na 
Decor: como emitia documento, como fazia as transferências do material lá na 
Decor. Estamos sempre aprendendo sim, porque como o quadro não é muito 
grande a noite, então sai uma pessoa de férias você tem que ir lá e cobrir ela. 
T_P&R_Sup ; T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc 
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18. C-16 Como os operadores são treinados?  Num setor ou serviço novo 
pra você faze, vai durante o dia, fica fazendo o treinamento, ai a pessoa 
passa pros demais depois que aprendeu. Vem a noite e passa pros demais. 
T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc 
19. C-17 Como os colaboradores passam seus conhecimentos uns para os 
outros?  Como acontece com a gente na prática mesmo. o rapaz senta ali 
com a gente, vai La no micro, mostra, explica uma vez, depois ele começa a 
fazer e a gente vai supervisionando pra ver se ta de acordo até ele aprender 
direito. 
T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc 
20. C-18 Como o conhecimento prático dos operadores é captado 
formalmente e registrado?  Isso não acontece aqui, é mais de conversa. 
C_Soc ; C_Ext 
21. C-19 Como é promovido o aprendizado do conhecimento registrado?  
A gente tem treinamento com alguns manuais, mas só. É mais fácil mesmo 
aprender na pratica. 
P_IT ; T_Rec_Mat ; T_Trein 
 
1. obs  4 
2. Turno 1° 
3. Cargo Líder de Turno 
4. T-1 O que é importante para a realização do trabalho dos colaboradores na 
seção?  São vários fatores, mas umas das coisas que... pra ter um bom 
resultado seria ter um bom ambiente de trabalho. A gente procura ter um bom 
relacionamento entre as pessoas, isso acarreta em bons resultados no 
trabalho, na operação no nosso dia a dia. (você falou que tem vários fatores... 
pode falar tudo o que você lembra... E esse ambiente? Que mais?) Acho que 
comunicação pra pessoa entender, paciência também. Acho que isso é um 
investimento. O pessoal ta sempre ensinando outros a fazer de forma correta 
pra que eles possam ta adquirindo isso e estar sempre fazendo da forma 
correta. Tem pessoas que você passou o serviço uma vez, já é o bastante. 
Outras não,elas demoram um pouco mais de tempo pra adquirir essas 
informações. Mas isso não diferencia na capacidade de realizar de uma pra 
outra. Daí ter paciência pra poder passar o que a pessoa pode estar 
realizando dentro da equipe. 
T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Carac_Pess ; T_Relac_Pess ; 
C_Soc 
5. T-2 O que ajuda os colaboradores a trabalharem em grupo para melhorar o 
resultado da seção?  Ela é bem ligada a primeira. Acho que o incentivo por 
parte dos gestores motiva as pessoas. Eu fui muito motivado aqui. Trabalhei 
de ajudante, operador, sempre fui muito incentivado pelos meus gestores. 
Então, como líder de equipe, tento motivar da mesma forma. Mostrar pra elas 
que temos que pensar juntos, identificar as idéias. Fulano teve uma idéia, 
vamos tentar fazer. Isso motiva as pessoas a darem idéias e motiva a fazer o 
trabalho. Acho que é reconhecer o que eles fazem, reconhecer a pessoa 
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mesmo. Citar o nome dela pra ela se sentir mais valorizada. Reconhecimento 
que acaba motivando eles a trabalharem em grupo. 
T_P&R_LT ; T_Incentivo ; C_Soc 
6. P-3 O que é considerado pra seção trabalhar bem?  Informação. Acho que 
a informação é um fator importante. As pessoas devem estar bem informadas 
pra realizar o trabalho. (a informação é...) Principalmente interna. Informação 
quanto mais é melhor.desde um estudo. Acho que, generalizando, informação 
que digo assim: é informação do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Mas de 
uma forma mais geral, o que tiver de informação, estudo, sempre incentivar 
pra estudar. A pessoa bem informada consegue realizar a tarefa melhor, ser 
mais eficaz. 
T_Objetivo ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Com_PTD ; T_Trein ; 
T_Incentivo ; T_Com_difSetores 
7. P-4 O que considerado importante para a melhoria da produtividade da 
seção?  São varias coisas, mas uma que pensei agora foi identificar uma 
dificuldade da pessoa que opera. Acho que a gente ta sempre tentando 
identificar isso. Isso melhora na produção. As vezes o gargalo não ta na 
pessoa, mas no trabalho que possa melhorar pra ela se desenvolver melhor. 
Eu acho que isso é uma das coisas que melhora a produção da pessoa no 
trabalho. Às vezes a pessoa tem uma informação do trabalho já formatada na 
cabeça. Então ela fica seguindo daquela forma. Então se deve enxugar um 
pouco isso pra que ela não realize tantos passos para chegar ao mesmo 
resultado. Qual era o problema, onde ela tinha tal dificuldade... Acho que isso 
é generalizado. Por exemplo, agora a gente tem um sistema top aqui, o WMS, 
mas quando se implementa um novo sistema, ele fica meio cru. A gente 
pensa da mesma forma na hora da implementação. Ninguém conhecia o 
WMS quando implementou, qual seria o efeito dele no estoque. Quando 
implanto, teve coisas que causou dificuldade na operação,e o resultado da 
empresa tem que ser o mesmo. Ninguém quer ver baixar o nível. Então a 
gente começou a identificar os problemas que atrasavam a gente, isso que eu 
quero dizer. Então quando implementou, a gente identificou, passou pra 
frente, como da pra resolver, formamos e oficializamos idéias e passamos. Na 
melhoria que foram feitas, com bases nessas ideais, tornou tudo mais rápido. 
Quando a pessoa ta com problema no trabalho dela ela já estressa. Ai fica 
mais difícil lidar com isso. 
P_MSP ; T_Objetivo ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; 
T_Com_PTD ; T_Trein ; C_Ext ; T_Com_difSetores 
8. TP-5 O que ajuda o trabalho dos colaboradores na produtividade do 
dia a dia da seção?  Ainda vejo que as perguntas são bem semelhantes. Tem 
os equipamentos que eles utilizam. Porque antigamente não tinha esses 
carrinhos que eles usam hoje. Não é um problema totalmente resolvido, 
porque dependendo da evolução da Wheaton vamos precisar de mais 
equipamentos. Enfim, acho que o equipamento pra pessoa... no dia a dia ele 
usa ela o dia inteiro, as empilhadeiras. Hoje elas são novas, alugadas mas 
novas. Atende o conforto para a pessoa. A gente tinha empilhadeira antiga 
que não atendia o padrão de conforto do operador. Tem uma serie de coisas 
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que ajudam assim a desenvolver o trabalho. Isso colabora.  (Você acha que o 
sistema ta numa condição legal ou ainda da pra melhorar...) Acho que por ser 
sistema e pra atender a flexibilidade que a Wheaton vende junto ao produto 
dela, eu acho que nunca vai ta num padrão assim 100%... porque sempre 
existem mudanças. Ate quando muda no financeiro, isso impacta na 
operação. Hoje comparando com o ano passado, ta bem melhor. Mas sempre 
tem alguma coisa que da pra melhorar. Porque a cada dia que passa tem uma 
situação, um novo cliente; e isso vai mudando. Isso sempre impacta no 
operacional e daí vai ter que mudar pra melhorar. O WMS ta numa situação 
bem produtiva.  (Aparece sugestões para melhoria de equipamento?) Sim. As 
mudanças de melhoria são baseadas no que acontecer na prática. A gente só 
transforma isso em... o conferente faz o trabalho de uma separação. Dentro 
dessa operação uma série de coisas que só aumenta o tempo. Bem 
antigamente, tinha uma forma de discussão de carregar pelo numero de palet. 
Se fosse hoje, a Wheaton não trabalha exatamente com o número de palet, 
mas com ordem de produção, a corrida. Dentro daquela corrida é o mesmo 
produto. Isso veio do conferente. Porque era o mesmo produto a ser 
produzido em questão de 5 dias, então não é obsoleto o que foi produzido 
dias atrás. Na hora da operação, a gente separa os palets dentro da corrida, 
isso reduziu 60% do tempo. A pessoa fazendo pensa "por que não faz desta 
forma?", a gente passou isso, como uma sugestão e vários chegaram a 
conclusão que se vários falam isso, é porque algo tem. Se eles estão vendo, 
tem que fazer o teste. Muitas vezes a gente toma uma decisão atrás de uma 
mesa, mas ai o serviço não sairia melhor que da prática... talvez isso seja 
mesmo a gestão conhecimento. É mais fácil a pessoa que realiza o trabalho 
identificar o problema do que os gestores muita das vezes. 
P_IT ; T_Objetivo ; T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp ; T_Com_Colaboradores ; 
T_Com_PTD ; C_Soc 
9. TP-6 Como colocar isso na prática?  Eles comunicam pro líder. A gente 
é bem aberto. O cara pode passar direto pro supervisor, não querendo passar 
por cima do líder sabe... A gente trabalha com espírito de equipe. Eles trazem 
pra nossa sala, a gente vê o que ta certo e errado, discutir o que pode 
aproveitar e põem em pratica. O como colocar na pratica é fazer na pratica 
mesmo. eu acho que tudo isso a gente pode ter um documento, anotar num 
papel; mas de nada disso vale se não fizer isso na pratica. Colocar na pratica 
é a pessoa ter uma idéia e a gente fazer alguns testes. (incentivando e 
reconhecendo a pessoa né. Não adianta só discutir, quando o cara vê 
acontecer). Isso mesmo. Geralmente passam pra mim, mas não tem regra. A 
gente sempre ta fazendo reuniões operacionais. Pega junto com o pessoal 
pra pessoa não fica muito presa. Na reunião o supervisor ta ai, se tem alguma 
idéia fala. Ninguém aqui é dono da razão. Vamos por uma idéia na pratica. 
P_MSP ; T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Com_PTD ; 
T_Incentivo ; T_Relac_Pess ; C_Soc ; C_Ext ; T_Com_difSetores 
10. TP-7 Que habilidades e conhecimentos são necessários para o 
envolvimento e contribuição dos colaboradores na seção?   As habilidades e 
conhecimentos eles adquirem no decorrer do tempo... o senhor acabou de 
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entrar na Wheaton... (isso. Que você avalia que é importante pra trabalhar 
aqui). Eu acho que o raciocínio rápido ajuda. Não trabalho rápido, mas a 
própria pessoa mesmo. A habilidade do raciocínio... A pessoa que tem uma 
organização ela se da muito bem aqui no setor, contribui muito. Isso 
independente de idade. Vou dar um exemplo de um cara novo que entro aqui. 
O que ele teve que diferenciou: senso de organização, muito observador. Isso 
ajuda muito também. Ela observar o que é bom na pessoa. Existe uma frase 
que é assim: inteligente todo mundo é, mas sábio é diferente. A sabedoria 
você administra a inteligência. Porque o inteligente faz e erra. O sábio vê 
aquele erro e propõem uma nova forma de fazer. Eu vejo isso muito nele. Ele 
procura sempre fazer as etapas certinho. Eu acho que isso ajudou a investir 
mais nele. A pessoa tendo conhecimento na área contribui bastante. Se bem 
que isso... você não ta falando com uma parede né, o cara entende. Muitos 
que não trabalharam na área de logística podem entrar como auxiliar e 
crescer. Eu acredito muito na capacidade das pessoas, até ela provar o 
contrário. 
P_MSP ; T_Incentivo ; T_Carac_Pess 
11. TP-8 O que motiva o colaborador a se envolver na melhoria continua 
da produtividade da seção? O que estimula a pessoa a dar sugestão?  É 
colocar algum comentário que ele fez na pratica, testou. Mesmo que não deu 
certo a gente reconheceu. 
T_Incentivo 
12. TP-9 O que acontece aqui na Wheaton que ajuda a promover a 
integração entre colaboradores e atividades da seção?  A gente fez vários 
treinamentos aqui. Acho que contribui. Uma coisa que funciona bastante é 
uma reunião que a gente chama mais de bate-papo do pessoal. Conversar, 
além dos problemas, falar de situações que fomos elogiados. Alguns cursos 
que a Wheaton trás, palestras em geral. Tudo isso colabora. Tem bastante 
sim. 
P_MSP ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Com_PTD ; T_Trein ; 
T_Incentivo ; C_Soc ; T_Com_difSetores 
13. TP-10 E que dificuldades existem pra essa integração?  Acho que é o 
contrario. Se a pessoa não é observador, não tem senso de organização eu 
acho que atrapalha até mesmo em se integrar com o resto do pessoal. Tanto 
na atividade como no pessoal. Acho que é bem o contrário mesmo. Falta de 
informação, algo sempre pode atrapalhar quando falta. 
T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Com_PTD ; T_Carac_Pess ; 
T_Com_difSetores 
14. C-11 A empresa é beneficiada com a aplicação do conhecimento dos 
colaboradores? Ele é importante? Por que?  É importante sim. Quando a 
pessoa tem conhecimento pra realizar o trabalho, tempo é dinheiro, então se 
investiu nela, o trabalho e o resultado são mais rápidos. A forma de se fazer o 
trabalho é correta. São varias coisas benéficas pra empresa. Acho que o 
resultado ta na própria melhoria da produção da pessoa. Se ela conhece, a 
probabilidade de ela exercer a profissão dela aumenta. 
T_Objetivo ; T_Rec_Temp ; T_Incentivo 
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15. C-12  
16. C-14 Em que situações geram novos conhecimentos?  Sempre que 
surge uma nova missão, um problema. A gente tem um problema, ai a gente 
faz, a gente tem algumas reclamações, a própria pessoa que ta realizando o 
trabalho vê a melhoria. Eu acho que isso motiva a pessoa a ter idéias pro 
trabalho. Até com os antigos trabalhos também. Sempre tem alguém 
querendo melhorar. 
P_MSP ; T_Objetivo ; T_Incentivo ; C_Soc 
17. C-15 Em que situações os colaboradores aprendem novos 
conhecimentos?  Acho que combinou as 2. O que gera os novos 
conhecimentos, gera novas formas de trabalho melhor, ai as outras pessoas 
vão aprender com isso. A partir do momento que eles geram novos 
conhecimentos na seção, a partir de um problema, gerou uma idéia, as outras 
pessoas que estão do lado vão acabar aprendendo nessa situação de um 
novo desafio. 
P_MSP ; T_Com_Colaboradores ; C_Soc ; T_Com_difSetores 
18. C-16 Como os colaboradores são treinados?  Os treinamentos que a 
gente faz, na prática mesmo, mostrando pra eles, fazendo reuniões. Passa 
informação pra pessoa. A boa forma de treinar a pessoa é mostrar na pratica, 
fazer junto com ela. 
T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Com_PTD ; T_Trein 
; C_Soc ; T_Com_difSetores 
19. C-17 Como os colaboradores passam seus conhecimentos uns para os 
outros?  A princípio, o treinamento é coletivo. A gente treina pra certas 
situações, treina uma pessoa pra ela aprender e ela acaba sendo usuário-
chave de algum sistema e passa os conhecimentos investidos nela pra outras 
pessoas. Se tem um que aprende, ele passa pros demais. Nos treinamentos 
coletivos ta todo mundo junto, vai surgindo as dúvidas e acaba alimentando a 
informação pra todos. Durante a pratica, quando tem duvida eles perguntam 
entre si. Eles se comunicam muito bem. Eu sempre peço isso pra eles. Pra 
ajuda as pessoas novas que tão chegando também. Fica mais fácil e mais 
rápido. 
T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_P&R_Conf ; T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; 
C_Soc ; C_Int ; T_Com_difSetores 
20. C-18 Como o conhecimento prático dos colaboradores é captado e 
registrado?  A gente não tem um negocio formalizado. Algum documento. A 
gente pega da pessoa mesmo, na reunião. A gente procura registra sim. Tem 
o jornal da Wheaton, Canal Aberto, teve uma idéia de um colaboradores de 
melhoria num strash, que é um plástico pra segura a carga no palet. Isso a 
gente colocava nas gaiolas e as empresas tiravam e colocavam em saco 
plástico. Dava um volume enorme. Ai ele sugeriu uma prensa pra gente, 
colocou e beleza. Diminuiu o volume, não gerou grandes custos. Daí a gente 
levou isso pra eles. Talvez se a gente tivesse um formulário e anota-se, não 
causaria tanto impacto quanto da forma que a gente fez. Por um lado é ruim, 
não ter documento; mas por outro lado o efeito é bom. 
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T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Com_PTD ; T_Incentivo ; C_Soc ; 
C_Ext ; T_Com_difSetores 
 
1. obs  5 
2. Turno 2° 
3. Cargo Conferente 
4. T-1 O que é importante para a realização do trabalho dos colaboradores da 
seção?  Aqui na operação falta um pouco de empilhadeira. Mas é tipo assim, 
a gente aqui tem 2. Ai isso já é... 5, 6 conferentes e 1 operador só. Mais umas 
2 plataformas móveis ajudariam na operação. 
T_Rec_Mat 
5. T-2 O que ajuda a os colaboradores a trabalharem em grupo pra melhorar o 
resultado da produção?  Não tem essa definição de equipe. Tipo "vai você, 
você..." não tem isso. (Você ta mais tranqüilo, sabe mais e trabalha com isso). 
As vezes, que nem o Julho, que trabalha faz tempo aqui, pega rápido. "vou 
fazer isso, aquilo" ele já pega. Tem outros operadores que não. Ai você fica 
assim. Cada pessoa tem um jeito de trabalhar.(Qual fator você acha 
predominante pra que vocês trabalhem bem? Um ensina o outro?). tem sim.  
Por exemplo, entra um cara novo aqui. O que você vê aqui na logística que é 
feito pra integrar o cara na seção?  A gente sempre procura ajuda eles, 
porque quase sempre eles entram aqui sem noção. Ai a gente consegue dar 
uma ajuda pra eles ir pegando o ritmo. A gente vai acelerando ele pra não 
ficar tão lento, porque não pode trabalham na empresa se for muito lento. 
Tem que ter agilidade. A gente vai trabalhando com o pessoal assim.O líder já 
fala pra gente orienta também.  (tem esse lance de quando a pessoa entra 
aqui ela fica um tempo com quem é mais velho né). Isso. 
T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; T_Carac_Pess ; 
C_Soc 
6. P-3 O que é importante pra melhorar a seção aqui? As atividades?  A 
informação tem que ser boa. As vezes tem coisa que não é... Todas as vezes 
que aparece. Então a gente tem que ter mais informação. Seria bom. (pra não 
ficar correndo atrás...). Isso, porque senão a gente perde muito tempo. 
T_Rec_Temp ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Com_PTD 
7. P-4  
8. TP-5  
9. TP-6  
10. TP-7 Pra um cara trabalhar bem aqui, o que você acha que ele 
precisa? O que precisa saber, ter habilidades...  Tem que conhecer um pouco 
o estoque. (se por exemplo um cara que não conhece entra aqui hoje...) Ai a 
gente tem que trabalha com os conhecimentos dele. (que tipo de 
conhecimentos? Qual minha função?) Uma pessoa nova que chega aqui, ele 
não tem muita estabilidade. A gente já trabalha ele, por exemplo, vai ter umas 
caixas que estão fora do local. Ai você tem que achar elas e passar pelo 
sistema, os números, senão você não consegue também uma coisa ou outra. 
Ai a gente tem que fica junto pra ajudar. 
P_5S ; T_Trein ; C_Soc 
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11. TP-8 O que motiva o colaborador a se envolver na melhoria continua 
da produtividade da seção? A dar sugestões...  Essa motivação vem do... a 
gente que trabalha tem acesso, sabe o que é melhor, então já fica essa 
opinião também. Eu não cheguei a dar muitas opiniões não, porque se por no 
papel ai não da certo... Então não sou muito de falar. Teve gente que já deu 
sugestão boa e deu certo.  (Tem uma que você usa uma lona em cima do 
palet porque sujava demais...). Isso seria uma boa, tem alguns materiais 
sendo paletizado, eles são mais farmacêuticos, então aqui tem um pouco de 
pó. Ter essa capa seria bom. Como sugestão né. Tipo assim, cada palet tem 
uma cobertura, porque quando você arranca ela você pode reutilizar ele 
novamente. Não vai ser jogada fora. (Ela é tipo uma lona de caminhão, mas 
de material diferente). Isso. Só tira ele e...  (fica só no do meio ou no de 
cima?). De cima já ajuda bastante. Porque é o que fica mais exposto e daí 
economiza na limpeza. 
P_5S ; T_Rec_Mat ; C_Ext 
12. TP-9  
13. TP-10 Quais as dificuldades que existem na integração entre 
colaboradores e atividades na seção? Você falou da falta de equipamento, 
sobre integração de vocês. Que mais? A comunicação...  Cada pessoa 
trabalha naquele que é necessário. Ás vezes tem um serviço que você tem 
que fazer bem rápido. Você fica... 
T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_P&R_Conf 
14. C-11 Você acha que o conhecimento do colaborador ajuda no trabalho 
da seção? Por quê?  Ajuda sim. Porque desenvolve mais. Você não precisa ir 
lá e ficar mostrando o material pro rapaz, porque quando tem um operador 
que vem de fora... Vou falar assim, a gente sempre trabalha mais com 
pessoal daqui. Vai passar pra operador, já foi conferente. A maioria deles é 
assim. Tem alguns que vem de fora que não sabe tanto o que é necessário. 
Ai é preciso você ir lá. Ai nisso já perde tempo. 
T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc 
15. C-12 Na sua opinião, a empresa é beneficiada com a aplicação do 
conhecimento dos colaboradores?  Sim creio eu que sim. Porque você vai 
sempre informando um outro mais novo que chega. Vai começando e 
concluindo. (Na atividade de vocês, ter um experiente contribui pra uma 
melhor produtividade, movimentação, agilidade. Esse conhecimento adquirido 
no andamento do tempo auxilia a seção?). Olha, auxilia sim. Quando é mais 
experiente já evolui mais. (por que esse conhecimento mais experiente é 
importante?). A gente vai direto nos pontos, eles não. A gente já sabe o que 
fazer. No embarque mesmo, a gente já vai direto. Se chegar um carro hoje, só 
olha de lado ali já sei quanto de carga ele leva, quantos palets. O novato não 
sabe isso. Isso vem do dia a dia. 
T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc 
16. C-14 Em que situações os conferentes geram novas idéias, novas 
formas de trabalhar? Como a da lona...  O material tá lá faz um tempo, ai ele 
tá bem sujinho. Já aparece esse tipo de idéia. Se colocasse uma lona seria 
bom ou não seria... um vai comentando com o outro e gera isso. 
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P_MSP ; P_5S ; C_Soc 
17. C-15  
18. C-16 Como o pessoal aqui é treinado?  Quando chega aqui ele é 
auxiliar, tipo separador. Ele não tem tanta responsabilidade porque o coletor 
(WMS) já te informa aonde você vai tudo. Ai fica mais fácil. Quando eu 
cheguei aqui não tinha isso, uns 2 anos... antes a gente trabalhava aqui com 
papeis mesmo. Não era com o coletor. Então ele pra auxiliar é bem melhor. Já 
indica onde tá o material, fica mais fácil. 
T_P&R_LT ; T_Rec_Mat 
19. C-17 De que forma vocês passam o conhecimento uns para os outros?  
Quando eles estão começando, ai nós damos auxilio pra eles. Por exemplo, 
no embarque ele não sabe a metragem de altura, essas coisas. Ai ele vem 
pergunta pra gente e a gente ajuda pra ele não fica quebrando tanto a cabeça 
também. (Então no dia a dia vocês vão conversando...). Isso. O pessoal novo 
vem meio desinformado, ai quando chega aqui ele vai se informando, vai 
trabalhando... (aqui sempre tem uma que tem mais habilidade, conhecimento 
que os outros. Existe essa troca de informação entre vocês?). Existe sim. Um 
pergunta pro outro e por ai vai. (tem as reuniões...).  Reuniões sim, mas não 
chega a fazer diariamente. (Na troca de turno, vocês trocam informações?). 
Não, só com os lideres que são mais principais. (Entre conferentes vocês não 
passam informação?). Não, é difícil. Só tipo assim, eu vejo que uma pessoa 
pego o carregamento que tava comigo, ai eu dou uma informada. Não são 
todos que fazem isso, só alguns. 
P_IT ; T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Trein ; C_Soc 
20. C-18 Como o conhecimento prático dos colaboradores é captado e 
registrado? Alguma ficha técnica... Alguma instrução de trabalho.  
Procedimento tem. No geral é mais verbal, mas a gente tem um procedimento 
pra carregamento. Eu não lembro dele direito não. (E tem registros seus, 
anotações?). Isso tem sim. Tudo agora é tudo online no coletor. Você vem 
aqui e já se informa. Por exemplo, vou fazer transferência de um palet de lá 
pra cá. Eu to lá, se eu fizer a transferência pra cá, quando eu concluir ele já 
sabe. 
P_IT ; T_Rec_Mat ; C_Soc ; C_Ext ; C_Int 
 
1. obs  6 
2. Turno 1° 
3. Cargo Operador 
4. T-1 O que é importante para a realização do trabalho dos colaboradores da 
seção?  Reunião, todo mundo trabalhar unido, um poder ajudar o outro, se a 
pessoa ta com dificuldade o outro vai lá e ajuda. É isso ai. 
T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Relac_Pess ; C_Soc 
5. T-2 O que ajuda os colaboradores a trabalharem em grupo para a melhoria 
da seção?  Acho que o líder colaborando com nós, fazendo tipo uma reunião, 
que a gente faz quase toda semana, pra falar o que ta errado, o que ta certo, 
tenta melhorar o errado. (Quanto aos benefícios, tem algo que você queira 
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colocar?).  Aqui, o que nós pedimos, eles tentam colaborar com a gente, só o 
que não tem jeito mesmo que não ajuda. 
P_MSP ; T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio 
6. P-3 O que é considerado importante pra seção trabalhar bem?  
Organização, limpeza, ter um equipamento em ordem pra trabalhar. Porque 
não adianta nada ter uma empilhadeira que falam que é boa, mas se ta com o 
farol queimado, como o cara vai trabalhar a noite? Então... A alavanca não 
funciona. Tem o deslocador quebrado.  Ai dificulta muito. Isso quer dizer que 
ter o equipamento em ordem para a seção trabalhar bem em harmonia. 
P_5S ; T_Rec_Mat 
7. P-4 O que considerado importante para a melhoria da produção, 
produtividade da seção?  Material estar alocado nas alas certas. (Alas são as 
ruas né?). Isso, ali é 1, 2... Não adianta nada se um cara coloca um prato na 
1, depois vai outro e põem o mesmo prato na 4. (É no terceiro turno que eles 
dão uma organizada nisso). Isso. Aqui a gente tem que colocar em ordem 
também. (De dia, como é feita a comunicação entre vocês pra saber quem 
colocou o que onde?). Tem uma planilha. Por exemplo, vai descer um copo 
030. Ai a gente põem: copo 030, ala 005 0010. Ai enche, você risca ali e vai 
tenta outro lugar, e vai marcar. Quem faz é o pessoal da porta, o do 
recebimento. Só quando ta muito apertado que nós vamos lá dar uma força. 
P_5S ; T_Rec_Mat ; T_Com_Apoio 
8. TP-5 O que ajuda o trabalho dos colaboradores a dar mais 
produtividade no dia a dia da seção?  Equipamento que temos é compatível a 
isso. Agora você me pegou. 
T_Rec_Mat 
9. TP-6  
10. TP-7 Que habilidades e conhecimentos são importantes para o 
envolvimento e contribuição dos colaboradores para produtividade da seção?  
Hoje ter conhecimento do WMS, que a gente trabalha muito com ele. Ser bom 
em contas, matemática e ter vontade de trabalhar. Serviço aqui tem a 
vontade, é só ele ter vontade também. 
T_Rec_Mat ; T_Trein ; T_Carac_Pess 
11. TP-8 O que motiva o colaborador a se envolver na melhoria continua 
da produtividade da seção? O que motiva a pessoa a dar mais sugestões...  
Eu acho que é a amizade que temos com a liderança. Vou responder por 
mim. Pelos amigos também. Vê uma dificuldade, você vai tenta ajudar o cara. 
Nós que somos empilhadores, quando tem algo mais difícil, a gente vai 
passar pro líder, vai fazer assim, assim... 
T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_Com_Colaboradores ; T_Relac_Pess ; C_Soc 
12. TP-9 O que acontece aqui na Wheaton que contribui para a integração 
entre colaboradores e atividades aqui da seção? O que a empresa faz pra 
pessoa e pro trabalho sair melhor?  O incentivo... É ensinar o mais possível 
pra pessoa. Não queremos ensinar o cara errado. Nós tentamos passar isso e 
cobrar também que ele seja um bom profissional. Não adianta fazer o serviço 
certo e não querer desenvolver. 
T_P&R_Op ; T_Trein ; T_Incentivo ; T_Carac_Pess ; C_Soc 
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13. TP-10 Que dificuldades existem para essa integração entre 
colaboradores e atividades?  Acho que dificuldades são poucas. Você tem 
que decorar PECs, UDs... (São as codificações que eles usam.). A PEC é 
mais pro paletizado. São demais. 
P_IT 
14. C-11 A empresa é beneficiada com a aplicação do conhecimento dos 
colaboradores? Como?   Com certeza. Desenvolve o serviço mais rápido... 
Quanto mais conhecimento um funcionário ter, mais ele vai desenvolver o 
serviço dele melhor, mais rápido. 
T_Rec_Temp 
15. C-12  
16. C-14 Em que situações os colaboradores geram novos conhecimentos 
na seção? Novas idéias, novas formas de trabalhar.  Aqui a gente tenta dar 
novas idéias, da forma de trabalhar. Você conhece uma pessoa de outra 
firma, ai você pergunta como é lá, vê se aqui é assim também. Ai a gente leva 
lá pra cima, vê como fazem. 
T_Com_Apoio ; T_Com_PTD ; C_Soc 
17. C-15 Em que situações os colaboradores aprendem novos 
conhecimentos?  Com cursos. Palestras. 
T_Trein 
18. C-16 Como os colaboradores são treinados?  Cursos, palestras. 
T_Trein 
19. C-17 Como os colaboradores passam seus conhecimentos uns para os 
outros?  Conversas, no prático. Se você não sabe, um vai lá, pega o coletor 
"olha é assim..." 
T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
20. C-18 As vezes acontece de... na empilhadeira ter um checklist. 
Verificar pneu, esse tipo de coisa. Ai começa a trabalhar. Tem outras coisas 
que vão pra forma escrita assim?  No carregamento. Tem um checklist. O 
conferente vê se o caminhão tem furo no teto e nas laterais, se o assoalho ta 
danificado, se tem produto químico que não possa contamina nossos 
produtos. Ele vai olhar lá. Ai ele vai verificando. 
T_P&R_Conf ; C_Ext 
21. C-19 Ai as outras pessoas são treinadas pelo registro?  Creio que sim. 
Isso acontece sim. Quase toda semana o líder faz essa orientação pra gente. 
T_P&R_LT ; T_Trein 
 
1. obs  7 
2. Turno 2° 
3. Cargo Conferente 
4. T-1 O que é importante para a realização do trabalho dos colaboradores na 
seção?  Organização, limpeza, facilita bastante. Hoje mesmo, porque teve 
uma correria ontem, eu tava reclamando com o pessoal que tinha muita coisa 
no meio do corredor. Ai tentamos dar uma organizada porque senão não ia 
dar pra trabalhar. Vai pega um palet lá e tem 2, 3 na frente. 
P_5S ; T_Com_Colaboradores 
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5. T-2 O que ajuda os colaboradores a trabalharem em grupo pra melhorar a 
produtividade da seção?  Acho que o serviço é mais individual aqui na 
logística. Cada um pega um carregamento, o conferente, o empilhador. (mas 
não é fixo.). Não. Eu vejo o que ta livre e chamo pra trabalhar comigo. O meu 
trabalho em si é mais individual. Quando não tem empilhador, eu busco um 
carrinho no estoque,trago pra fora e jogo no caminhão. 
T_P&R_Op ; T_P&R_Conf ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores 
6. P-3 O que é considerado importante para a seção trabalhar bem?  A 
comunicação. Se não tiver comunicação, você sai daqui com seu serviço 
quando chegar lá piorou. (Com a área de apoio?). Isso. A informação que ele 
passa pra gente. Nota fiscal, transportadora, senha. Se tiver uma senha 
trocada, da o maior bafafá lá na fila. (que é a senha?). Quando o caminhão 
entra na portaria, ele pega uma senha lá e lança no computador e sai aqui. O 
que ele precisa fica naquela senha referente a transportadora. 
P_IT ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio 
7. P-4 O que é considerado importante para a melhoria da produtividade da 
seção?  Precisa mudar. Dar uma melhorada. O corta-palet, quando você 
precisa pega sai errado, é complicado. Os colaboradores dependem muito da 
paleteira, e só tem uma. O cara tem que pega em cima do porta-palet. Precisa 
mais de suporte nisso ai, mais espaço para estoque. 
P_5S ; T_Rec_Mat ; T_Com_Apoio 
8. TP-5 O que ajuda o trabalho dos colaboradores a obter mais 
produtividade do dia a dia da seção? A dar resultados...  Eu acho que é meio 
igual a anterior. O dialogo é importante pra ajudar nas coisas. 
T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; C_Soc 
9. TP-6  
10. TP-7 Que habilidades e conhecimentos são importantes para o 
envolvimento dos colaboradores na produtividade da seção?  Tem que 
conhecer os modelos das caixas. O separador vai monta um pitch(?), é a 
separação que ele faz no palet. Ter o conhecimento das caixas mesmo. 
porque tem caixas que são grandes, mas são poucas. Se você coloca uma 
mais pesada em cima, amassa e estraga o material, conhecer as referencias, 
os códigos. 
P_IT ; T_Rec_Mat ; T_Trein 
11. TP-8  
12. TP-9 O que acontece aqui na Wheaton que contribui para a integração 
entre colaboradores e atividades da seção? O que acontece quando entra 
uma pessoa nova...  O profissional mais experiente acompanha mais ou 
menos uma semana o cara que entrou. Vai fica 10, 15 dias com uma pessoa 
que tem mais experiência. Pra ver como funciona tudo, por corredor, ala, pra 
depois começar a trabalhar sozinho. 
T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc 
13. TP-10 Que dificuldades existem pra integração entre colaboradores e 
atividades da seção?  Empilhadeira. Paleteira. É muito material no alto. 
Poderia ter uma área de pique também. Quando elas tão separadas no meio 
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do corredor atrapalha muito. Ele tem que limpa a rua pra poder pegar o 
material que ele foi lá buscar. 
P_5S ; T_Rec_Mat 
14. C-11 A empresa é beneficiada com a aplicação do conhecimento dos 
colaboradores? Como e dá resultado?  É importante. O conhecimento das 
caixas, do vidro, do estoque, onde esta os materiais. 
T_Rec_Mat ; T_Trein 
15. C-12  
16. C-14 Acontece aqui dentro dos colaboradores gerarem novos 
conhecimentos?  Teve, mas agora ta tudo meio certo. É no andamento do 
serviço que ás vezes trava um pouco. Agora não muito mais. 
17. C-15 Em que situações vocês aprendem novas coisas?  Aqui no nosso 
serviço não tem muita coisa pra aprender. (Treinamento, alguma coisa com os 
colegas). Antigamente tinha. O pessoal entrava, fazia treinamento, tinha 
livrinho. Eu tenho o livrinho até hoje, com o procedimento do meu trabalho. 
Agora não tem mais não. (não tem porque agora tem ais gente que sabe e 
alguém novo aprende no bate-boca ou o livrinho era uma boa?). Esses dias 
eu tava pensando em trazer os livrinhos e passar pro Evaldo. Ele tem 3 anos 
aqui. "Olha vê ai se você ver nesse livrinho e por alguma coisa nova". 
(primeira vez que alguém lembrou disso. É importante né, ajuda). Eu achava 
bom. Mesmo quando a pessoa já sabia, ela ia lá participar pra não ter dúvida 
de nada. 
18. C-16  
19. C-17 Como os colaboradores passam seus conhecimentos e 
habilidades uns para os outros?  Acho que é no boca a boca mesmo. 
C_Soc 
20. C-18 Desse boca a boca, pode sair um jeito novo de fazer. Tem algum 
registro disso pra passar pros outros? Tipo o livrinho lá. Ai não tem mais isso 
né.  Não tem, mas seria bom ter sim. 
C_Ext ; C_Int 
 
1. obs  8 
2. Turno 2° 
3. Cargo Líder de Turno 
4. T-1 O que é importante para a realização do trabalho dos colaboradores na 
seção?  Primeiro é o que esta sendo feito aqui, o sistema que foi implantado 
recentemente o WMS, pra facilitar no trabalho como ferramenta no caso 
deles. A outra questão é da gente oferecer a eles tempo disponível, condições 
realmente pra eles trabalharem. Oferecendo o sistema, respeito, enfim dando 
condições pra eles executarem as tarefas deles no tempo hábil e com 
qualidade. Ferramentas e tempo. 
T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp ; T_Incentivo 
5. T-2 O que ajuda eles a trabalharem em grupo pra melhorar os resultados na 
seção?  Primeiro, eu acho que tem que ser uma política da empresa, do 
departamento, deixar claro pra eles que o trabalho em grupo é mais produtivo 
e que a gente ofereça a eles toda as condições pra que eles trabalhem em 
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grupo. A gente tem caso aqui hoje, que o WMS praticamente determina isso. 
Nós temos o conferente que faz a separação, mas que ele também possa 
fazer a separação das ondas dos lotes do feirão que... o desejo é que ele faça 
a separação dos lotes, mas ele pode fazer a separação das ondas também. 
Mas pra trabalhar em grupo é necessário haja uma política, mostrar com 
clareza pra eles que trabalhar em grupo produz mais. (que você quer dizer 
com política?) é uma política nossa, de orientação,de mostra pra eles da 
importância da parte deles que o entendimento em grupo é mais produtivo e 
que esse grupo haja da parte deles um respeito para com as nossa 
solicitações e para com o grupo. Com as pessoas que estão envolvidas ali. 
T_Objetivo ; T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_P&R_Conf ; T_Rec_Mat 
6. P-3 O que é considerado importante para a seção produzir bem?  É 
importante essa confiança dos colaboradores, isso tem que parti primeiro de 
uma organização estratégica da direção, dos gerentes, supervisor, liderança e 
que uma conscientização também por parte deles que nós somos uma seção. 
E que é importante que a nossa seção segue os passos da empresa porque 
principalmente nos da logística não produzimos, somos quase prestadores de 
serviços. Tenha a consciência que nossa seção se torne referência dentro da 
empresa com serviços prestados, ou com menos desperdícios, com essa 
consciência que tem que trabalhar em grupo a produtividade vai ser a melhor 
possível. Por ai. 
P_5S ; T_Objetivo ; T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_Carac_Pess 
7. P-4 O que é considerado importante para a melhoria da produção?  A 
melhoria da produção depende muito, como já falei no inicio, de um bom 
sistema, uma boa organização, uma prévia de tudo aquilo que vai ser restado, 
pra onde ver onde tem desperdício de tempo, de serviço e que tudo isso 
depende muito de conscientizá-los que eles estão aqui para produzir, que a 
nossa principal função, nos que somos da empresa, é produção. E que pra 
isso tem que haver conscientização e uma boa educação dos nossos 
colaboradores. Lógico, a empresa tem que fornecer ferramentas, ferramentas 
de sistema, de equipamentos e conscientização. (explica pra mim o que é a 
prévia) Prévia é por exemplo: nos temos o nosso pessoal aqui do 
administrativo, que monta os romaneos. Fazem toda a previsão, quantos 
caminhões virão, da necessidade, no nosso caso, operacional de separar os 
carregamentos, quantos embarques virão, da necessidade ou não de 
aumentar a nossa agilidade, de fazer hora extra e tudo mais. É o pessoal 
administrativo oferecer todas as informações,a quilo que é necessário pra nós 
aumentarmos dependendo da necessidade, nosso ritmo na operação. (Vocês 
recebem diariamente). Diariamente sim. Eles fazem uma previsão, uma 
analise da necessidade que nós temos aqui. Isso é muito real aqui. Nos 
primeiros dias do mês, na ultima semana do mês e nas duas primeiras 
semanas, há essa situação aqui. Então nós temos que aumentar o nosso 
ritmo, com hora extra, alongar um pouco mais o horário pra gente atender as 
necessidades de expedição. Isso tem que ser analisado, identificado antes 
pelo pessoal que administra isso pra passar pra nós que somos operacional. 
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P_IT ; P_5S ; T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_P&R_Conf ; T_Rec_Mat ; 
T_Com_Apoio ; T_Com_PTD 
8. TP-5 O que ajuda o trabalho no trabalho dos colaboradores para 
melhorar a produtividade no dia a dia da seção?  A produtividade depende de 
uma organização. To falando mais da logística, onde nós temos essa questão 
da localização do material. O material estar mais próximo dele pra fazer uma 
separação pro dia seguinte o caminhão estar num local mais próximo. No 
nosso caso a gente depende muito disso. Nós que estamos mais pra verificar, 
identificar antes essa questão de como nossa produtividade deve ser no dia a 
dia. Eu acredito que a nossa produtividade depende muito ainda do pessoal 
que ta lá pra administrar a parte operacional. Antes de chegar na parte 
operacional tem a parte administrativa pra nos oferecer informações que 
sejam necessárias pra gente produzir aquilo que é necessário. Não sei te 
dizer o que nós aqui podemos produzir mais. Aqui nós não trabalhamos com 
equipamento, máquinas de produção direta, nós somos prestadores de 
serviço. A nossa produtividade depende muito do pessoal de vendas. Se eles 
vendem um pouco mais, o faturamento da empresa é maior e temos que 
produzir mais. Pra gente produzir no dia a dia depende do pessoal de vendas. 
Nós poderíamos ver a questão da organização, limpeza, mas de produção 
nós dependemos de quanto a empresa tá vendendo. 
P_5S ; T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Com_Apoio 
9. TP-6 Esse planejamento, como é feito na prática?  O planejamento. 
Um exemplo: a Wheaton vendeu esse mês 20 mi. Nós já sabemos que pro 
mês que vem há uma previsão de 30 mi. E conforme a gente vai solicitando 
pro pessoal de vendas transmitir os pedidos pra cá, durante esse período... 
depois do faturamento nós temos 15 dias que é de pico. Porém se a gente 
puder adiantar isso pras duas ultimas semanas do mês que já esta acabando, 
a gente ter um aumento da nossa produtividade. Nós dependemos do pessoal 
nosso que faz os contatos, organiza e passa as informações do administrativo 
pro operacional e também das vendas da empresa. (O organizar é deixar o 
material preparado?). isso nós que fazemos. Por exemplo, a empresa vendeu 
X, compro tanto. Vocês precisam montar tal material que vai ser expedido 
amanhã. Precisa chegar isso pra operação pra gente executar. No dia a dia 
nosso a gente se preocupa com o que vai ser expedido e com a parte de 
organização do armazém, ganho de espaço. Essa é nossa missão. 
P_5S ; T_Objetivo ; T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Com_Apoio 
10. TP-7 Que habilidades e conhecimentos são importantes no 
envolvimento e participação dos colaboradores nas atividades da seção?  No 
nosso caso, acho que tudo tem que ter compromisso. O nosso colaborador, 
tanto o que já é da empresa quanto o que vai vir pra cá, a gente sempre diz a 
ele que é necessário ter compromisso, entender o departamento que ele 
trabalha e a consciência que a logística é muito flexível. Nós temos aqui dias 
que a exigência é muito grande e tem outros dias que é mais tranqüilo. Mas 
acho que é isso. O primeiro passo é oferecer ferramentas, treinamento, dizer 
como devemos lidar com isso, essa flexibilidade. No dia a dia, a gente ir 
identificando os problemas, tipo motivação de um ou de outro. (Tem algum 
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conhecimento especifico?). Aqui conhecimento específico... Ele chega como 
auxiliar de expedição. Alguns vem com conhecimento de fora de logística em 
recebimento, inspeção. Hoje tem o WMS, o pessoal adquiriu esse 
conhecimento no treinamento, praticando.  Como analisar uma nota fiscal 
quando chega, o material que ele vai expedir. Na maioria das vezes esse 
conhecimento é adquirido aqui mesmo. quando vem gente de fora a gente vê 
o currículo, vê se tem conhecimento de logística. Aqui a gente trabalha com 
recebimento e expedição, isso é daqui de dentro mesmo. O nosso conferente 
tem o conhecimento do nosso produto, com o pedido em mãos. É dado um 
treinamento em cima do WMS pra ele ver como organizar a expedição de 
tudo por aqui. 
T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; T_Incentivo ; 
T_Carac_Pess 
11. TP-8 O que motiva o colaborador a se envolver na melhoria continua 
da produtividade da seção?  O que motiva todos os trabalhadores é o salário. 
Aqui na seção é a gente dizer que é um departamento diferente, a área de 
logística hoje é uma área onde o mercado é bastante aberto, sempre mostrar 
respeito com as pessoas, dar a eles condição de ferramentas, conhecimento, 
treinamento. O que motiva ele é isso. Saber da importância dele, do 
departamento da empresa, que o conhecimento que ele ta adquirindo aqui 
pode ser tanto útil aqui como lá fora, pois isso vai consta no currículo dele, 
que ele evoluiu aqui. Uma outra empresa vai ver que ele é um bom 
colaborador, uma pessoa que tem como executar as tarefas. A gente sempre 
fala: tem que ser um bom colaborador aqui, saber de suas responsabilidades, 
dar importância a ferramenta que usamos e aos equipamentos e ter 
compromisso. Isso também envolve bem os salários. Nós dizemos a eles, 
mostrar que a empresa valoriza ele e aquilo que adquiri aqui vai servir aqui 
dentro e lá fora. 
T_Objetivo ; T_P&R_Op ; T_P&R_Conf ; T_Rec_Mat ; T_Trein ; T_Incentivo 
12. TP-9 O que acontece aqui na Wheaton que contribua pra promover a 
integração entre colaboradores e as atividades da seção?  Eu acho que a 
Wheaton tem melhorado nessa questão. Tem procurado bastante informação, 
atividades pros seus colaboradores. Acho que o mais importante é a abertura, 
da empresa sempre estar dando oportunidades internas pros seus 
colaboradores. Aqui na logística, a maioria deles foram promovidos aqui 
dentro da Wheaton. Então eles vislumbram essa possibilidade de crescer, 
melhorar o salário, o conhecimento dele. Eu tenho observado isso aqui. 
Motiva muito eles. Também os serviços oferecidos. É uma empresa familiar, 
onde as pessoas se respeitam, mesmo o colaborador que não tem muita 
informação ele percebe isso, da política da empresa a gente adota muito isso. 
Sempre tem reuniões, onde falamos dos problemas, mas nunca 
questionamos o cara que cometeu um deslize de maneira desrespeitosa. Nós 
mostramos que tem que ter comprometimento, que cada dia a empresa tá 
oferecendo a eles condições pra melhorar a vida dele aqui. (O que tem aqui 
na Wheaton que integra as áreas?). Eu penso numa política nova aqui. Essa 
busca de integração tem hoje nos departamentos de treinamento, de 
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desenvolvimento, a intranet, anúncios. É isso que eu vejo. Hoje tem muito 
mais reuniões por parte da diretoria com a gerência, os funcionários 
participam de palestras. Isso demonstra um respeito a todos. Antes era mais 
voltada a parte central da empresa e hoje é muito voltado aos colaboradores, 
tem bolsas de faculdade, uma demonstração que todos aqui são iguais. 
T_Objetivo ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_PTD ; T_Trein ; T_Incentivo ; 
T_Relac_Pess 
13. TP-10  
14. C-11 A empresa é beneficiada com a aplicação do conhecimento dos 
colaboradores? Como e qual o resultado?  Com certeza. O conhecimento 
dele, todos nós que adquirimos conhecimento nos tornamos mais conscientes 
dos nossos deveres, obrigações, direitos. O conhecimento, no casso do 
colaborador da Wheaton, ele se torna muito mais parceiro da empresa. Ele se 
identifica com a empresa, vê a importância que a empresa da pra ele. Quando 
ele faz um curso, uma palestra ele percebe que a empresa ta investindo nele, 
ele tem que retribuir. Quando a empresa oferece conhecimento pro 
colaborador, seja técnico ou o mínimo possível, ele identifique que a empresa 
tem respeito por ele e ele deve retribuir. Na produção, quando uma pessoa 
entra como auxiliar e que começa a conhecer a estrutura toda, o WMS, ter a 
oportunidade de sentar no micro dele, fazer algumas pesquisas,ele pode nos 
ajudar com idéias pra facilitar nosso dia a dia, como nossa operação pode ser 
agilizada com seu comprometimento. Quando o colaborador tem informação e 
pratica isso no dia a dia pra dar mais produção e com compromisso que ele 
tem com a empresa. 
T_Objetivo ; T_P&R_Sup ; T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_P&R_Conf ; 
T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc 
15. C-12 Na sua opinião, o conhecimento dos operadores é importante, 
por que esse conhecimento é importante nas atividades da seção?   No caso 
da nossa seção. Nós tínhamos aqui antes, os nossos colaboradores não 
tinham muito conhecimento de sistema aqui. A maioria das informações era 
passada por papéis por nós mesmos. Quando foi implantado o WMS, nós 
demos a oportunidade que todos, desde o auxiliar até o líder, tivesse o 
mesmo conhecimento de todo nosso processo. De como isso gera mais 
produtividade. Alguns casos o líder passa pro auxiliar um serviço: o começo, 
meio e fim. Ele conhecendo o sistema, ele já pode executar tudo isso sem a 
necessidade de eu estar passando tudo isso pra ele. O conhecimento do 
nosso sistema e da importância pra ele e pra Wheaton é importante. Saber 
que somos prestadores de serviço. Somos diferentes, dependemos dos 
outros departamentos, da parte administrativa, do planejamento feito. 
P_IT ; T_Objetivo ; T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Trein ; T_Com_difSetores 
16. C-14 Em que situações os colaboradores geram novos conhecimentos 
na seção?  As idéias aqui, nós temos um local onde eles podem, na escrita, 
fazer uma observação. Hoje ele não ta funcionando. Existe, mas quase 
ninguém ta usando mais. Porque antes eles não tinham essa oportunidade de 
falar diretamente com a liderança. Aqui na logística hoje, que eu acho que é 
uma política da empresa, foi dada essa abertura pros colaboradores, muito 
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mais facilidade de se aproximar da liderança, da gerência e relatar ali suas 
idéias e a gente vai colocando em prática. Tem um caso recente de um 
colaborador que tinha um problema de strech, sobra de plástico. Teve uma 
idéia de usar uma prensa, foi implantado. Tem uma também de um outro 
colaborador de usar um exaustor,  necessário pra poeira. No dia a dia mesmo 
das nossas operações, como o espaço pode ser melhor aproveitado. Essa 
questão da logística, como não trabalhamos com muitos projetos aqui, a idéia 
é dada no dia a dia, como melhorar nossa produção, um armazenamento, pra 
facilitar uma separação, estar mais próximo do caminhão ou não. (Você 
comentou que antes não tinha esse espaço para os colaboradores se 
aproximarem da liderança. O que mudou que deu esse espaço?). Mudou 
exatamente isso ai: que nós demos todo o espaço possível pra oferecer a eles 
conhecimento da nossa realidade, de onde estamos aqui, da parte 
operacional. E que também eles devam nos ajudar a administrar isso da 
melhor maneira possível. Porque se tivermos deles somente o compromisso 
de executar as tarefas do dia a dia, a gente não vai conseguir mostrar pra 
diretoria o quanto nós somos importantes aqui dentro. Nossa principal missão 
aqui é mostrar que somos rentáveis, produzimos de maneira melhor, com boa 
qualidade e baixos custos. Tem que haver o envolvimento deles, as idéias, as 
reclamações, pra aproximar principalmente com a liderança, eles vão se 
tornar colaboradores. 
P_5S ; T_Objetivo ; T_P&R_Op ; T_P&R_Conf ; T_Rec_Mat ; T_Rec_Temp ; 
C_Soc ; C_Ext 
17. C-15 Em que situações os colaboradores aprendem novos 
conhecimentos?  Pra aprender novos conhecimentos, nós precisamos que a 
empresa tenha essa visão:  da necessidade de estar oferecendo novos 
conhecimentos. Isso depende muito da política da empresa. Nós como 
liderança, pra nós sempre é dito a eles: eles tem de adquirir não só 
conhecimento aqui, mas conhecimento de qualificação, que eles devam 
estudar, se preparar ou na área de logística ou de outra área. (Mas tem 
alguma situação que ocasiona isso aqui?). A situação é o desejo deles de 
auxiliar e talvez ser um gerente do departamento. Desejo de ir melhorando a 
sua condição aqui, sua função, salário, sua vida. 
18. C-16 Como eles são treinados?  O treinamento na logística, nós não 
temos um grupo de pessoas que façam isso aqui. Eles são treinados no dia a 
dia mesmo. Quando o colaborador chega aqui, primeiro contamos pra ele 
toda nossa historia, nossa realidade e ai vamos passar os conhecimentos 
básicos de como é nossa operação, como deve iniciar o serviço, como deve 
fazer a expedição, o armazenamento, como identificamos produtos aqui 
dentro. É passar todas as informações pra eles, isso é feito no dia a dia. Não 
temos hoje uma prática de sentar o pessoal numa sala e mostrar slides. 
Existe esse projeto há mais ou menos um ano, mas nós não seguimos ainda, 
não transformamos isso em realidade. Ter tempo pra isso, pra mostrar 
números de produtividade, nossas eficiências, tudo é feito no dia a dia. 
P_IT ; T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; T_Trein ; C_Soc ; C_Int 
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19. C-17 Como eles passam uns para os outros o conhecimento e as 
habilidades?  Isso também nós damos liberdade e dizemos a eles, 
principalmente quando ele tá ingressando aqui, primeiro nós fazemos uma 
integração, nós da liderança, e depois colocamos essa pessoa junto com um 
dos mais velhos aqui. O mais velho vai passando as informações pro mais 
novo. Desde quando ele entrou, como são as tarefas dele no dia a dia. Ele 
passa, portanto, por essa integração e no dia a dia tirar dúvidas, não tem 
problema eles se comunicarem. Isso não é a cargo da liderança. Se eles 
tiverem confiança e vontade de se comunicarem, eles têm essa liberdade e 
isso a gente valoriza muito. A gente tenta mostrar que é muito importante 
essa troca de informação entre eles. Bom pra produtividade, qualidade, ter 
compromisso. Nós sempre tentamos fazer com que o cara novo não siga 
maus exemplos. Nós não gostaríamos que tivessem aqui, mas talvez haja e 
há. Siga aquele que você vê que é o melhor. 
T_Objetivo ; T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_P&R_Conf ; T_Com_Colaboradores 
; T_Carac_Pess ; C_Soc 
20. C-18 Como o conhecimento prático dos colaboradores é captado e 
registrado?  O conhecimento prático ser registrado nós não temos isso. 
Nenhum registro. É o dar uma idéia, faz reunião, coloca-se em prática. Isso 
acontece muito aqui. Uma melhoria no organizacional, produtividade, ganho 
de espaço, ganho de agilidade, evitar quebras. A gente tem muito problema 
com quebra do material paletizado. Foi idéia deles não colocar mais piques 
nos corredores dessa área. Porque identificava-se que era um produto que, 
por ter uma embalagem muito sensível, que é um plástico que vai fechando, 
quebra muito mais do que a caixaria. Hoje não colocamos mais pique aqui. A 
questão do porta-palet, que deveríamos separar doméstico da frascaria, que 
isso facilitava pra eles quando fossem fazer a separação, foi dada essa idéia. 
Fica mais próxima do feirão, que é o corredor deles. Ai é sempre dito "foi 
fulano que deu a idéia". (quando você falou que o mais velho ensina o mais 
novo quando entra aqui. O conhecimento do mais velho, tem algo 
registrado?). Olha não tem. Nos temos os procedimentos da seção escrito. O 
manual da seção. Fala do sistema, como proceder na hora de separar, do 
embarque, que faz com a nota fiscal na mão, assinar o romaneio, esse tipo de 
coisa. Ele fica exposto aqui na entrada do corredor 6. Todos eles tem que ter 
conhecimento do procedimento escrito.  Acho que a idéia de vocês e da 
empresa é essa mesmo. Oferecer espaço pras pessoas a cada dia terem 
condições de... haja um debate se almeja, se busca melhor produtividade, 
comprometimento. Eu venho aqui falando há algum tempo, temos que ter um 
dos nossos colaboradores treinados pra fazer isso, reuniões e mostrar pra ele 
nossas deficiências, o que quebrou. Mostrar lá algo impactante. 
P_MSP ; P_IT ; P_5S ; T_Objetivo ; T_P&R_LT ; T_P&R_Op ; T_P&R_Conf ; 
T_Rec_Temp ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Com_PTD ; 
T_Carac_Pess ; C_Soc ; C_Ext 
1. obs  9 
2. Turno 2° 
3. Cargo Operador 
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4. T-1 O que é importante para a realização do trabalho dos colaboradores na 
seção?  Acho importante a organização. (como é essa organização?)  Palet 
no lugar certo, separadamente, a gente trabalha com palet da Natura da 
Avon, palet descartável, material que a gente trabalha tem que ficar separado. 
Tudo organizado fica bem melhor. 
P_5S ; T_Rec_Mat 
5. T-2 O que ajuda o trabalho dos colaboradores a trabalharem em grupo pra 
melhorar o resultado da seção?  Ter um conhecimento entre a gente, tem 
uma comunicação, quando a gente passa de um turno pra outro tem que ter 
essa comunicação. Uns 10 minutos antes de ir embora, a gente conversa com 
o pessoal do outro turno, passa o serviço pra eles, pra deixar tudo na mesma 
base, pra não ficar nada faltando pra eles, nada pendente. Isso é muito 
importante. Trabalho em grupo, reunião entre a gente, os operadores 
conferentes, essa reunião é muito importante porque um ajuda o outro. 
T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
6. P-3 O que é considerado importante para a seção trabalhar bem?  Ter 
vontade é muito importante, tem que gostar do que faz. isso é importante. No 
meu caso, o que eu faço (é um trabalho de muita responsabilidade) 
Exatamente. 
T_Carac_Pess 
7. P-4 O que é importante pra melhoria da produção da seção?  O 
desempenho do pessoal é importante. (o que é esse desempenho?)  
Desempenho é a pessoa trabalhar bem, conhecer o produto, o trabalho com 
os materiais também é importante pra melhorar a produtividade. A qualidade 
também é importante... (a qualidade da pessoa?)  A também. A qualidade do 
serviço. 
T_P&R_Op ; T_P&R_Conf ; T_Carac_Pess 
8. TP-5 O que ajuda o trabalho dos colaboradores na produtividade do 
dia a dia da seção?   A organização, repetindo, é muito importante, manter a 
seção limpa. 
P_5S 
9. TP-6 Como colocar isso na prática?  Os operadores, conferentes, você 
coloca um serviço... é muito importante a comunicação,  sempre ta 
procurando aprender mais. 
T_P&R_Op ; T_P&R_Conf ; T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
10. TP-7 Que habilidades e conhecimentos são importantes para o 
envolvimento e contribuição dos colaboradores na produtividade da seção?  
Você conhecer o equipamento que você trabalha, a gente trabalha com banco 
de dados,conhecer bastante pra desenvolver tudo. Se você não conhece o 
sistema não adianta, sem essa habilidade de conhecer o sistema e o seu 
trabalho. Ser ágil no serviço, bem esperto também, responsabilidade. 
T_P&R_Op ; T_P&R_Conf ; T_Rec_Mat ; T_Trein ; T_Carac_Pess 
11. TP-8 O que motiva o colaborador a se envolver na melhoria continua 
da produtividade da seção?  Pra se envolver, tem que gosta do que você ta 
fazendo, ter vontade de ter uma seção arrumada e ter bastante 
desenvolvimento. Isso é muito importante. Reconhecer o funcionário, ser 
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elogiado pelo seu trabalho. Elogio, agradecimento do trabalho. Pessoal acaba 
do gostando. 
P_5S ; T_Incentivo ; T_Carac_Pess 
12. TP-9 O que acontece aqui na Wheaton que contribui para promover a 
integração entre colaboradores e atividades da seção?  Integração?... A 
liderança faz muita reunião com a gente, tem muita reunião no começo do 
horário, pelo menos uma vez por semana, o assunto é sobre o dia a dia, o 
serviço. A gente, operadores, participa das reuniões, fica bem informado. Uma 
vez por semana tem reunião, por parte da Wheaton. Dura geralmente 20, 30 
minutos. As vezes acontece 2 por semana e fica todo mundo na reunião.... 
Tem os conferentes, ai quando da algo errado, como um carregamento num 
caminhão q vai errado ou alguém quer dar uma sugestão de melhoria tem 
essas reuniões. 
P_MSP ; T_P&R_LT ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Com_PTD 
13. TP-10 Que dificuldades existem para a integração entre colaboradores e 
as atividades da seção?  No meu ponto de vista, o espaço. A dificuldade é 
muito grande. É muito grande a dificuldade para os operadores. Aqui tem 
muito produto e o espaço é muito pouco. Pro operador operar uma 
empilhadeira a dificuldade é muito grande. (como isso afeta na integração?) 
Como o espaço é pouco, às vezes você tem uma rua pra pega um 
determinado material. O pessoal transfere no banco de dados o material para 
tal rua, ai vai misturando. Ai vem a dificuldade dos conferentes em localizar o 
material. Isso entre funcionários fica preocupante. 
P_5S ; T_Rec_Mat 
14. C-11 A empresa é beneficiada com a aplicação do conhecimento dos 
colaboradores? Como? Da pra aplicar?  Ela é beneficiada com o nosso 
conhecimento. Da resultado.. . Bastante. A gente, os experientes, o seu 
conhecimento da pra você dar até mais do que você sabe mesmo. Pra 
empresa é muito importante. O resultado é ajudantes que já conhecem muito, 
conferentes também já conseguem pegar um empilhadeira, então ajuda 
bastante a empresa no caso. (você tem como dar um exemplo?)  Tem. No 
setor que trabalho, na decoração, tem uns conferentes que conseguem usar a 
empilhadeira pra realizar um serviço pra ajudar no dia a dia. 
T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
15. C-12 Na sua opinião, o conhecimento dos colaboradores é importante 
na seção?  Muito. Muito deles mexem com o sistema e mais. É muito 
importante.  Os conferentes estão com os conhecimentos deles e com outros. 
O meu serviço de empilhador é um conhecimento que eles têm também, o 
conhecimento de quando preciso pega um material eles vão no sistema , acha 
lá. Ajuda bastante. 
T_P&R_Op ; T_P&R_Conf ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
16. C-14 Em que situações os colaboradores geram novos 
conhecimentos?  Geralmente eles dão opiniões, de como trabalhar... "pode 
ser desse jeito", isso ajuda bastante. Na área que a gente trabalha, a opinião 
deles pode ajudar no dia a dia do nosso trabalho. (em que momento isso 
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ocorre?)  Quando houver dificuldade. As vezes ele ta com dificuldade em 
certo serviço, ai que surge idéias para melhorar isso. 
T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
17. C-15 Em que situações os colaboradores aprendem novos 
conhecimentos?  Quando estamos com dificuldade. Resolver a dificuldade 
acaba gerando um novo conhecimento, acaba aprendendo uma nova 
situação. 
18. C-16 Como os colaboradores são treinados?  Tem palestras... 
Geralmente temos também reuniões, que nelas os líderes passam algumas 
coisas pra gente, de treinamento, um serviço novo, se o sistema mudou. 
Realmente quem passa é mais a parte de liderança. Quando entra uma 
pessoa nova, o treinamento é dia a dia. A gente vai ajudando a pessoa a 
pegar o serviço, e vai. 
T_P&R_LT ; T_Rec_Mat ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Apoio ; T_Trein ; 
C_Soc 
19. C-17 Como os colaboradores passam seus conhecimentos e 
habilidades uns para os outros?  Muita comunicação entre a gente. O que a 
gente aprende a gente passa pro outro, o que tem de dificuldade conversa 
também. É sempre através da comunicação entre os funcionários. 
T_Com_Colaboradores ; C_Soc 
20. C-18 Como o conhecimento prático dos colaboradores é captado e 
registrado?  A liderança reconhece o conferente, começa a pega a 
empilhadeira e ele começa a ser promovido. O ajudante também pra 
conferente. Eles fazem entrevistas, reconhece e é promovido. (o 
conhecimento pratico é registrado?). Tem coisa que é registrado. Uma idéia 
diferente, tipo "vamos fazer assim". Algo que vá ajudar o setor, a seção. Isso 
é avisado, pelo mundo e também registrado. A gente tem um livro 
(procedimento) que tem tudo marcado, relacionado. Escreve lá as idéias. Tem 
uma caixinha também pra por idéias. 
21. C-19 Como é promovido o aprendizado do conhecimento registrado?  
Através das reuniões, é colocado esse conhecimento pra nós. Essas pautas, 
relatórios com os procedimentos é passado pra gente no dia a dia. Se quiser 
o procedimento pode, todos têm acesso. (isso é freqüente? Atualizado?) 
Geralmente é atualizado. 

P_IT ; T_Com_Colaboradores ; T_Com_Ap- 

 

 

 


