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Resumo:
Este estudo objetivou analisar a qualidade do processo de classificação e medição da matéria-prima
(couro) e a produção mais limpa em uma empresa de beneficiamento de couro. A metodologia
utilizada é quali-quantitativa de abordagem exploratória descritiva, tem embasamento na pesquisa
bibliográfica, no estudo de caso e na pesquisa de levantamento de dados junto à empresa, por meio de
questionários. A análise dos dados foi efetuada através de estatística descritiva e distribuição de
freqüência simples. Com os resultados levantados, foi possível averiguar que a empresa possui
resultados satisfatórios em boa parte dos processos, mas ainda existem alguns pontos a serem
adequados. Observou-se que as pessoas estão sendo instruídas como se deve operar com a matériaprima na máquina e como está sendo feito a análise do couro após este trabalho. Percebeu-se que o
classificador ainda precisa ser mais bem orientado, pois conforme a pesquisa, este aspecto deve ser
melhorado. Vale salientar que poderá ser reforçado o treinamento em alguns processos, principalmente
quanto a adequações de produção mais limpa, o qual existe apenas adequações no que tange geração
de resíduos e tratamento de efluentes. Assim, apresentaram-se algumas sugestões a fim de reforçar
alguns processos e auxiliar na operação de máquinas e na gestão, para então chegar ao resultado
esperado nos padrões da empresa.
Palavras chave: Qualidade do processo de classificação da matéria prima, Beneficiamento do couro,
Produção mais limpa.

PROCESS QUALITY AND THE CLEANER PRODUCTION IN
THE CLASSIFICATION AND RAW MATERIALS OF
MEASUREMENT IN A BUSINESS LEATHER PROCESSING
Abstract
This study aimed to analyze the quality of the process of classification and measurement of
the raw material (leather) and cleaner production in a leather processing company. The
methodology used is qualitative and quantitative descriptive exploratory approach, has
grounding in literature, in the case study and data collection survey by the company, through
questionnaires. Data analysis was performed using descriptive statistics and simple frequency
distribution. With raised results, it was possible to verify that the company has satisfactory
results in most of the cases, but there are still some points to be appropriate. It was observed
that people are being instructed how to work with the raw material in the machine and how it
is being done to analyze the leather after this work. It was noticed that the classifier still needs

to be better targeted, since according to the survey, this aspect should be improved. It is worth
mentioning could be reinforced training in some processes, mainly as a cleaner production
adjustments, which exists only adjustments regarding waste generation and waste treatment.
Thus, presented are some suggestions to strengthen some processes and assist in machinery
operation and management, then to reach the expected result in the company's standards.
Key-words: Classification process quality raw material, leather Processing, Cleaner
Production
1 Introdução
O setor industrial tem passado por uma série de mudanças em seu processo gerencial,
principalmente em razão da exigência de mercado e dos avanços tecnológicos da sociedade
contemporânea. O aperfeiçoamento constante e a busca pela qualidade são de fundamental
importância para a continuidade e o sucesso das organizações.
Um curtume, tem natureza comercial, é uma organização com fins lucrativos, ou seja, ao final
de um processo tem-se um produto que deve ser vendido, gerando receita e deixando lucro
para a empresa. Perante as condições mercadológicas da atualidade, garantir a máxima
eficiência de todos os processos produtivos é fundamental para que o almejado lucro seja
adequado à atividade empresarial.
A classificação e consequentemente a medição de couros é uma etapa fundamental para a
indústria de curtumes, pois é onde ficam demonstradas a qualidade e rendimento obtido
durante as etapas do processo. Uma gestão que tem como estratégia o fator qualidade surge
como uma alternativa para as empresas brasileiras competirem e garantirem sua continuidade
no mercado. Desta forma, a presente pesquisa propõe um estudo a fim de conhecer como é o
processo de classificação e medição do couro e a produção mais limpa para que no final da
operação uma indústria de curtumes situada no centro oeste do Rio Grande do Sul, possa
ganhar rendimento de área do couro no seu processo produtivo.
O trabalho está dividido em: revisão bibliográfica, metodologia, análises e discussões e
considerações finais.
2 Revisão bibliográfica
Pela importância da temática nas empresas de couros quanto a utilização de sua matéria
prima, geração de resíduos e a prática de produção mais limpar são o direcionamento
bibliográfico da pesquisa
2.1 A produção mais limpa em curtumes
Produção mais limpa são ações constituídas inicialmente nos meios de produção responsáveis
por uma menor poluição ambiental e menor consumo de energia do que as tecnologias
tradicionalmente usadas nas indústrias. Elas são definidas como aquelas que utilizam
compostos não agressivos e de baixo custo, exigem menor consumo de reagentes, produzem
pouco ou nenhum resíduo e permitem controle mais simples e eficiente de sua eliminação
(CNTL, 2003). Assim, a busca por melhores práticas ambientais vem sendo requisitada pelas
partes interessadas aos negócios das organizações, uma vez que a maior parcela dos recursos
utilizados em processos produtivos não é renovável (KUBOTA; ROSA, 2013).
O setor de curtumes tem crescido significativamente nos países em desenvolvimento,
deslocando-se a produção de couros da Europa e Estados Unidos, para o Extremo Oriente e
América do Sul, destacando-se China, Brasil, Índia, Coréia e Argentina. Nos países do Leste
Europeu também verifica-se o crescimento da produção de couros, especialmente o wet blue.
Entre as razões, apontam-se a busca de mão-de-obra de menor custo e as restrições mais
severas das políticas ambientais dos países produtores tradicionais.

A figura 1 mostra o fluxograma do processamento completo para fabricação de couros, desde
as peles frescas ou salgadas até os couros totalmente acabados, destacando-se os principais
pontos de geração de resíduos.

Figura 1 – Processo para a fabricação do couro

Nas operações de processamento do couro, pela própria atividade e utilização de produtos
químicos, desperdícios de água e energia, outra questão preocupante dá-se pela emissão
atmosférica e resíduos provenientes da atividade, o qual deve ser gerido de forma sistemática
para atendimento a legislação ambiental e para minimizar os respectivos impactos ambientais.
No processo produtivo do couro, muitos resíduos são gerados ao longo da cadeia produtiva de
transformação, podem-se destacar os seguintes como sendo os de maior geração: aparas não
caleadas e caleadas, carnaça, material curtido (farelo ou pó ou serragem de rebaixadeira e
aparas/tiras curtidas) e lodos dos sistemas de tratamento dos efluentes líquidos, conforme
figura 2.

Figura 2 - Principais resíduos sólidos gerados
Fonte: CLAAS; MAIA (1994); IPPC (2003), atualizado por FERRARI (2009)

A figura 2 nos mostra dados expressivos que oportunizam ações de melhoria no processo e no
aproveitamento destes na própria empresa ou geração de negócios quanto da sua terceirização.
Estes resíduos, se tratados de forma adequada, podem ter impacto ambiental significativo,
pois podem gerar se mal conduzidos contaminação do solo, as aguas superficiais e também as
aguas subterrâneas.
Quanto aos resíduos curtidos cuidado quanto ao odor causado por substâncias provenientes de
sua degradação microbiana, que pode ser intenso, pode levar um mal estar a comunidade.

No processamento do couro são usualmente geradas grandes quantidades de resíduo sólido,
principalmente de natureza orgânica. Várias são as alternativas de reciclagem. O potencial
para reciclagem pode ser incrementado pela segregação por tipo de resíduo.
Outrossim, a alternativa de comercialização de resíduos como subprodutos é relevante, bem
como a cooperação entre curtidores para viabilizar as opções conjuntas de reciclagem e de
reutilização. A produção mais limpa em curtumes, segundo Nguyen, Durham (2004) é uma
prática que está sendo adotada em vários curtumes, visando o menor impacto ambiental, bem
como adoção de medidas de minimização de práticas tidas como causadoras no processo
produtivo.
Por ser uma melhoria contínua e afetar o desempenho da empresa, tornando-a mais eficiente,
com certeza afeta sua lucratividade. Este ponto é fundamental para o empresário que necessita
sempre se manter competitivo no mercado. A partir do momento em que gera lucro,
resultados, coloca a empresa em vantagem competitiva.
2.2 A estratégia e a gestão da empresa de beneficiamento de couro na região centro oeste
do RS
Neste capítulo apresenta-se um descritivo, que servirá de base para esta pesquisa em que será
dada ênfase aos estudos quanto à tomada de decisões, planejamento estratégico, planejamento
tático e planejamento operacional da empresa de beneficiamento de couro situada no centro
oeste do Rio Grande do Sul.
Rezende (2008) define planejamento estratégico como um processo dinâmico, sistêmico,
coletivo, participativo e contínuo para determinação dos objetivos, estratégias e ações da
organização. Necessita do envolvimento das pessoas que compõem a organização, assim
como das pessoas externas a organização.
O planejamento estratégico é um processo organizacional compreensivo de adaptação através
da aprovação, tomada de decisão e avaliação. Ele se assenta sobre três parâmetros, tais como:
visão do futuro, fatores ambientais externos e fatores organizacionais internos
(MONTGOMERY, 2012). Para essa autora, na medida em que a estratégia se torna um
trabalho de experts, limitado ao processo de planejamento anual, fica esquecido que "a
estratégia não é um destino nem uma solução. Não é um problema a ser resolvido. É uma
jornada, e precisa de liderança permanente”.
Na empresa em estudo o ambiente externo é que determina as condições de trabalho na
empresa, isto por que os processos especiais relativos a uma determinam arte ou indústria,
depende do mercado internacional. Conforme Dovi, Friedler, Huising, et al (20090, o nível
tecnológico de uma empresa está expresso pela qualidade de seus produtos e seu valor
percebido pelo mercado. O curtume, segundo Palermo (2001), as indústrias de curtimento
constituem um elo, importante na cadeia produtiva do setor de curtimento de couros, pois este
processo deriva-se de uma mistura de processos de transformação industrial do couro com
arte, integradas e interdependentes.
Quanto a concorrência internacional, de acordo co Hart (2007), é esta situação que direciona
todas as ações de gestão, uma vez que seus clientes potenciais derivam destes, tem-se nos
países europeus e asiáticos maiores potencias tanto a nível tecnológico quanto de logística de
distribuição, fatores que denotam maiores esforços de planejamento, controle e gestão da
produção, em todos os níveis seja, estratégico, tático e operacional. Quanto as estratégias a
nível tático, Brasiliano (2003), diz que este tem por objetivo otimizar determinada área e não
a organização como um todo; trabalha com decomposições dos objetivos, estratégias e
políticas estabelecidos no planejamento estratégico.
Assim, na empresa este é gerenciado pela gerencia de vendas, através de um planejamento
comercial o qual possui metas mensais e anuais desenvolvidas pelo plano mensal ou anual de

vendas. As vendas são realizadas à vista ou com pagamento adiantado mediante emissão de
nota fiscal eletrônica a prazo de 30, 45, 60 dias e as exportações com cartas de crédito.
Os preços dos artigos comercializados pela empresa estão em constante mudança devido às
influências cambiais que impactam direto nos preços. Os pontos de vendas estão localizados
no próprio curtume com amostragem dos artigos de couro para o revisor de clientes e no
exterior com amostragem de unidades mandadas através de fedex para que sejam aprovadas
cores e padrão. Hoje a produção de curtume em estudo está destinada em 95 % para o
mercado externo, sendo a mesma coletada na empresa através do setor de expedição e
destinada por transporte terrestre até o Porto de Rio Grande RS e Aeroporto Salgado Filho, no
setor de Cargas da BAGERGS, dando um destino final ao cliente por transporte Marítimo ou
Aéreo.
Os custos-benefícios de artigos produzidos pela empresa de beneficiamento de couro passam
pelo Orçamento de Controle de Gastos e Orçamento de Vendas, são feitos testes em alguns
itens e a amostragem é feita por técnicos com o intuito de verificarem o padrão e qualidade do
artigo, sendo que hoje a empresa conta com um laboratório onde as análises de cada processo
são analisadas antes de ser feito o Artigo.
2.2 Engenharia de processo do beneficiamento do couro
De acordo com Castro et al (apud KONZEN, 2006) a cadeia produtiva possui um enfoque
sistêmico e é definida como um conjunto de componentes interativos, tais como: “sistemas
produtivos agropecuários e agroflorestais, fornecedores de serviços e insumos, indústrias de
processamento e transformação, distribuição e comercialização, além dos consumidores finais
de produtos e subprodutos da cadeia”.
Os curtumes são classificados conforme as etapas de processamento a que se dedicam. Sendo
assim, pode-se dividir os curtumes em quatro tipos (PACHECO, 2005): curtume integrado,
wet blue, semi-acabado e de acabamento. Na empresa este processo dá-se:
a) Ribeira ou Curtimento: É a primeira etapa por onde o couro passa. Esta macro-etapa tem
por finalidades a limpeza e a eliminação das diferentes partes e substâncias das peles que não
irão constituir os produtos finais - os couros bem como preparar sua matriz de fibras
colagênicas (estrutura protéica a ser mantida), para reagir adequadamente com os produtos
químicos das etapas seguintes, o curtimento e o acabamento. Em geral, a ribeira compreende
as etapas desde o pré-remolho até a lavagem após a descalcinação e purga ou até o píquel,
realizado antes do curtimento, levado em conta que esse processo na empresa de
beneficmaento de couro não efetua mais.
b) Wet Blue: Consiste no estágio em que o couro chega à empresa. A seguir inicia o processo,
pois o couro depois de curtido tem uma cor azulada e alta umidade, onde temos as seguintes
etapas, conforme figura 1.

Figura 2 – Processo Wet Blue

c) Recurtimento: No processo de recurtimento, o couro vai para os fulões (cilindros de
madeira) para sofrer ações mecânicas e químicas, como o tingimento (cor), engraxe (maciez),
e outras características do artigo que se deseja produzir.
d) Semi-Acabado: Após o recurtimento, é dada sequência ao processo do semi-acabado onde
é feita novamente uma reclassificação separando os itens a serem produzidos recentemente. O
curtume adota novas tecnologias e está unificando os processos, resultando em um menor
tempo na produção desses artigos. A etapa que compreende o semi-acabado se divide em oito
processos, de acordo com a figura 2.

Figura 2 – Etapas do couro semi-acabado

e) Acabado: O Acabamento é o resultado de um conjunto de processos físicos e químicos
onde se procura definir as características finais de um produto atendendo as especificações de
um determinado cliente, como por exemplo: toque superficial; maciez; brilho; cor final;
pesagem e matização; multiponto; túneis de pintura; gravações/prensas; fulões de bater;
recorte e classificação final. É na fase acabamento que se torna possível identificar o
rendimento do couro devido ao trabalho de multiponto.
f) Expedição: Considerada a última etapa da produção, mas não menos importante que as
anteriores, a expedição conta com: amaciadora; medidora e embalagens.
A manutenção da empresa segue um controle rigoroso de formulários utilizado em cada
máquina e conta com inspeção de rotinas nas principais máquinas e também naquelas que em
seus relatórios de auditoria controlado pelo ISO 9001 tenham apresentado algum problema
frequentemente, evitando-se assim os acidentes de trabalho.
Os estoques de matérias-primas chegam todos os dias de várias regiões do Brasil, sendo que
tais estoques são conferidos juntos a suas NFe e pra ver se estão de acordo com a romaneio de
carga. Atualmente o estoque fechado, ou seja, couro não produzido fica armazenado no
tempo, em pátio aberto, mas a empresa possui um plano gerencial que prevê a cobertura desse
pátio. Os estoques de produtos prontos são de baixa quantidade devido a empresa produzir em
pedidos fechados e ter controle de produção. Também existe um estoque extra, mas esse se
concentra no Porto, sendo levadas as quantidades até fechar um container para a exportação.
No mercado interno, esse estoque fica no curtume por apenas um dia, devido à empresa ter
contrato de transportes com empresas da região que entregam até seus clientes.
Os procedimentos são padronizados com formulários, desde a chegada da matéria-prima até o
transporte para o destino final, sendo acompanhados pelo setor de gestão organizacional.
2.3 Processos de matéria prima
De acordo com Rebouças (2007), processo é o conjunto estruturado e intuitivo das funções de
planejamento, organização, direção e avaliação das atividades sequenciais, que apresentam
relação lógica entre si, com a finalidade de atender e, preferencialmente, suplantar, com
minimização dos conflitos interpessoais as necessidades e expectativas dos clientes externos e
internos da empresa.

Na empresa em estudo, o processo de compra da matéria-prima é feita pelo gerente de
suprimentos, o qual incumbe o revisor da tarefa de receber o couro no cliente para conferir o
padrão de qualidade. Ao chegarem à empresa, os pallets de couro são descarregados e é
realizada a conferência através da nota fiscal e do romaneio. Na sequência, é lançado no
formulário o recebimento de carga e no sistema Infoeng.
Após ser lançado no sistema, o setor de recurtimento recebe o couro e efetua o teste de
retração e ph. Campos (2007) traz que a retração consiste na coleta de quatro pedaços da
cabeça e quatro pedaços da traseira. Esse serviço é realizado no balancim com navalha de
10cm x 3cm de largura sendo pingada uma solução química (ph) que visa a medição do ph
visual.
Nesse processo, o couro é fervido durante dois minutos em suspensão e aferido com o
gabarito, não podendo retrair mais do que 10%. Conforme forem sendo acionados os pedidos
pelo PPCP (Produção e Processo da Capacidade da Produção) o couro entra em produção
através da abertura de uma ordem de produção na Grade de Pedidos.
Depois disso, o couro passa pelo MIX (remolho), onde é molhado com água quente com 55 a
60 graus. Dando continuidade, o material passa pelo processo de enxugamento na
enxugadeira que secará o couro, medindo-o e classificando-o. Após o couro ser separado por
classes, é aberta uma Ficha de Produção, sendo então o material levado à divisora. Nessa
máquina, o couro é dividido e gera a “flor” (couro) e a raspa.
A raspa sai para comercialização em Drops ou arredo curto. O Drops segundo Sousa (2006)
consiste no subproduto melhor custo e qualidade, enquanto que o arredo curto consiste no
maior valor comercial e maior qualidade. Na continuidade do processo o couro é levado para
o rebaixe e recorte.
O rebaixe ocorre através do pedido do cliente, conforme espessura e classe, formando assim a
carga para os fulões de recurtimento. O recorte consiste em retirar a rebarba do couro que o
rebaixe ocasiona. Através de uma nova formulação os pedidos estão sendo unificados para dar
maior densidade e ganho de produtividade, unificação de fórmulas (fundos, cores, carnal). De
acordo com a OECD (2015) a unificação gera menor custo e menor descarte, maior agilidade,
capacidade de fuloes, reduzindo a diversidade de produtos utilizados no processo.
2.4 Qualidade no processo de beneficiamento do couro
Para Deming (1990), o termo qualidade deve ser entendido como o atendimento às
necessidades atuais e futuras do consumidor. Segundo Money (2009) acredita que as
empresas devem compreender e oferecer produtos que satisfaçam as necessidades dos
clientes. O mesmo propõe ainda, um direcionamento empresarial voltado para a melhoria da
qualidade através do controle dos processos produtivos.
Para obter um produto com qualidade, lembra Carpinetti (2012), necessita-se ter bons
maquinários, matéria-prima qualificada e pessoas treinadas e comprometidas. A empresa
procura investir da melhor forma em máquinas, matéria-prima e treinamentos, que trata
especificamente da qualidade, conforme figura 3.

Figura 3 – Requisitos de qualidade utilizados pela empresa

A empresa é certificada pela ISO 9001, e vem trabalhando constantemente para mantê-la. A
empresa possui um grupo de auditores internos que foram treinados por um profissional
qualificado, para que esse grupo faça as auditorias internas periodicamente. Sendo
fundamental, como traz Azevedo (2002), a descrição detalhada dos processos e
acompanhamento diário dos indicadores de maiores valor agregado para a produção.
3. Metodologia
Segundo Lakatos & Marconi (2001), metodologia é um conjunto das atividades sistemáticas e
racionais que, com maior segurança de forma econômica permitem chegar ao objetivo, e aos
conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e
auxiliando as decisões do cientista.
Apresenta-se o método utilizado para a realização da pesquisa, assim como os meios
utilizados para a coleta de dados e técnicas de análise dos dados obtidos.
A pesquisa desenvolvida apresentou características quali-quantitativa de abordagem
exploratória descritiva, na qual inicialmente levantou-se um estudo bibliográfico com
pesquisa em livros de diversos autores, para dar sustentação ao assunto, e, posteriormente, foi
realizado um estudo de caso, com o intuito de obter informações por meio de questionários
que foram aplicados para encarregados, supervisores, gerentes e alguns operados da empresa
de beneficiamento de couro, localizado no centro oeste do Rio Grande do Sul.
O universo de amostra censitária definida para o estudo é constituída pela totalidade de vinte
pessoas, ou seja, alguns encarregados, supervisores de setores específicos da empresa,
gerentes e alguns operados do processo. Como instrumento para a coleta de dados foi
utilizado questionário estruturado com perguntas fechadas, onde o respondente poderá optar
por apenas uma opção. O questionário foi elaborado pelo autor e aplicado para encarregados,
supervisores, gerentes e alguns operadores de diversos setores da organização. O questionário
utilizado foi composto por um total de 12 perguntas sendo elaborado segundo os objetivos
propostos na pesquisa.
Para a análise dos dados, foram extraídas informações através dos questionários respondidos e
tabulados através de distribuição de frequência simples, a fim de se chegar ao resultado. Após
a coleta e a análise dos dados necessários para a realização do trabalho, foi possível analisar a
qualidade do processo de classificação e medição da matéria-prima na empresa estudada.
4. Resultados e discussão
De acordo com Maximiano (2000), a qualidade é tida hoje como uma das principais
estratégias competitivas nas diversas empresas e nos diversos setores. Diante disso, colocar
um operador para trabalhar em uma máquina sem a devida orientação certamente irá resultar
em um trabalho sem qualidade. Desta forma, a pergunta direcionada aos respondentes, buscou
reiterar essa afirmativa, trazendo os seguintes resultados, conforme figura 4.

Figura 4 – Orientação sobre a colocação do couro na enxugadeira.

A importância de tal orientação, já que o enxugamento é uma etapa mecânica que elimina o
excesso de água para facilitar o rebaixamento do couro e para o adequado manuseio da
máquina o operador deve estar bem orientado quanto aos procedimentos.
Um grande obstáculo enfrentado pelo setor de curtumes é a melhoria da qualidade no seu
produto final, cujo atual nível depende da melhoria da matéria-prima. De acordo com os
resultados obtidos com a tabulação dos dados referentes ao questionamento se o classificador
do setor analisa a classe do couro quando o mesmo sai da enxugadora, os resultados podem
ser observados na figura 5.

Figura 5 – Análise da classe do couro na saída da enxugadora

Quanto à pergunta referente à orientação do processo, foi questionado se o classificador
recebe a orientação de que o couro deve ser marcado com furo ou carimbo para ter maior
rastreabilidade, e assim, foi verificado que 30% concordam fortemente, 25% concordam
moderadamente, 35% não concordam e nem discordam e apenas 10% discordaram
fortemente. Este processo serve para a rastreabilidade de separação de tamanho, classes, entre
outros.
A expressão treinamento refere-se à aquisição de conhecimento, habilidades e competências
específicas para realizar determinada atividade. Em relação a este quesito, foi questionado se
o operador da máquina divisora recebe treinamento e orientação para que o couro seja
dividido pela barriga para reduzir o dano ao cupim. As respostas aparecem na figura 6.

Figura 6 – Treinamento e orientação para a divisão do couro.

Em seguida ao descarne, a pele é submetida à divisão em duas camadas: a camada superior
(flor) e a inferior (raspa). Deve-se observar que há perda da espessura das camadas assim
obtidas em etapas posteriores. Por esta razão, foi perguntado se o auxiliar de produção confere
a espessura do couro assim que ele é divido, e a resposta obtida foi de que 60% conferem e
40% nem sempre.
O recorte é uma das operações de representatividade na composição do custo do produto.
Com o recorte se eliminam partes enrugadas ou defeitos para dar uma melhor apresentação,
ou seja, são os ajustes nas extremidades. Neste processo de transformação da matéria-prima é

que se percebe o aproveitamento e o desperdício de material, os quais se revertem em lucros
ou prejuízos. No que diz respeito ao recorte de forma incorreta ocasionar perda de área do
couro, a pesquisa revela que 55% concordam fortemente, 25% concordam moderadamente,
enquanto 20% não concordam e nem discordam.
Quanto a revisão e classificação do couro quanto a ganho de qualidade, a figura 7 mostra os
resultados.

Figura 7 – Ganho de qualidade quanto á revisão e reclassificação do couro

Conforme o resultado da pesquisa, 60% afirmam que concordam fortemente que o couro
revisado e reclassificado pelo encarregado ou supervisor ganha em qualidade, 40%
concordam parcialmente. O primeiro passo no desenvolvimento dos produtos é a seleção da
matéria-prima. A correta seleção da matéria-prima não só determina a qualidade do produto
final, mas também influencia de modo significativo na qualidade de aditivos necessários.
Considerando os resultados apresentados, em relação à análise da matéria-prima, 85%
concordam e 15% não concordam e nem discordam.
O planejamento da qualidade é a atividade de desenvolvimento de produtos, serviços e
processos exigidos para a satisfação das necessidades dos clientes. Quando questionado se
pode ser utilizado matéria-prima classe “C” na falta de classe “A”, nota-se que mais da
metade dos participantes, ou seja, 85% concordam e 15% não concordam e nem discordam,
que na falta de matéria-prima da melhor classe pode ser utilizada outra classe inferior,
conforme demostrado nos resultados na figura 8.

Figura 8 – Qualidade da matéria prima

Retrabalho por defeito ou erro de processo são os problemas de qualidade que ocasionam os
maiores desperdícios do processo. Produção de itens defeituosos implica em desperdiçar
materiais, disponibilidade de mão-de-obra, disponibilidade de equipamentos entre outros.
Desse modo, constatou-se na pesquisa que 70% concordam e 30% concordam em partes. Com
isso, constata-se que a eliminação de retrabalho e defeito aumenta a qualidade do produto.
A utilização de máquinas na execução das mais diversas operações, dentro de organização
visa à realização de tarefas de uma forma mais rápida, eficiente e com maior conforto ao
operador, permitindo aumento da capacidade individual de trabalho e produtividade. Em
relação a esta questão foi perguntado se a falta de controle sobre a manutenção preventiva nas
máquinas ocasiona perda de produtividade, observaram os resultados conforme figura 9.

Figura 9 - Controle na manutenção preventiva das máquinas

O controle sobre os processos produtivos, garante uma melhor qualidade dos produtos e
automaticamente maior rentabilidade para a empresa.
5 Conclusões e recomendações
O presente trabalho expôs a importância do processo de classificação e medição do couro para
que a empresa tenha um rendimento satisfatório.
Quanto à seleção da matéria-prima foi possível observar que a análise na qualidade da mesma
traz melhores resultados e, consequentemente, maior participação no mercado. Assim, a sua
análise constitui-se ponto importante para uma eficaz gestão da qualidade, uma vez que
envolve uma relação com elementos externos à empresa que podem pôr em causa a política de
qualidade da mesma.Ponto positivo observado é o grau de instrução que os operadores
possuem relacionado à manutenção preventiva nas máquinas.
Com esta pesquisa foi possível comprovar a real importância do processo de classificação do
couro para que no final da operação da empresa estudada, ganhe rendimento de área do couro
no seu processo produtivo, bem como a inexistência de produção mais limpa, apenas medidas
preventivas como tercerização dos resíduos gerados e tratamento de efluentes. Assim, após
ser identificado os problemas sugere-se que seja dada mais orientação ao classificador quanto
à rastreabilidade do couro, pois o mesmo não tem instrução suficiente em relação à
importância, sendo que tal orientação poderá se dado pelo encarregado do setor e não tem
custo para a empresa. Poderá ser oferecido treinamento aos operadores da máquina divisora
ao decorrer do tempo, pois os operadores precisam saber que o couro dividido pela barriga
reduz o dano causado pelo cupim. Outro ponto é solicitar ao auxiliar de produção que seja
feita conferência da espessura do couro assim que ele é dividido, pois neste processo poderá
ocorrer modificação na espessura e esta instrução pode ser realizada pelo encarregado do setor
não gerando custo para a empresa. Recomenda-se a implantação de uma metodologia de
produção mais limpa para garantir processos coesos e adequados ao mercado.
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