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Confiabilidade Humana e Processo Industrial: Análise
procedimento operacional para melhoria da produtividade.
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Introdução
A discussão sobre sistemas de produção
mais eficiente e confiável
tem crescido
substancialmente no mundo acadêmico e
principalmente no mundo dos negócios. Cuja
pressão por aumento de produtividade, redução de
custos e atingimento do nível de serviço desejado
ao cliente, afeta diretamente a sobrevivência das
empresas no mercado, cada vez mais competitivo.
Segundo BORGES e MENEGON (2009), garantir a
confiabilidade dos sistemas de produção tem sido
uma busca constante das empresas.
Investir em máquinas e robôs não tem sido
mais uma fonte de garantia de confiabilidade nos
processos de produção, pois as falhas de
funcionamento, as variações de manutenção que as
máquinas sofrem e ainda a rigidez desses
equipamentos, afetam diretamente a eficiência do
processo produtivo, assim, necessitando da
intervenção humana.
Para BORGES e MENEGON (2009),
quando
surgem
as
variabilidades
dos
equipamentos, o fator humano tem papel, muitas
vezes, decisivo, devido às características que o
sistema técnico não apresenta, como bom senso,
antecipação, percepção, etc. A participação do
operador em um processo produtivo, pode ser muito
mais que apenas um coadjuvante, pode ser
decisivo, com a utilização correta de procedimentos
operacionais.
É nesse sentido que o presente estudo
pretende-se refletir na busca de uma resposta para
a pergunta: o procedimento operacional padrão
pode contribuir para a atenção seletiva da “tarefa” e
o aumento da produtividade de um sistema
produtivo?

O estudo tem como objetivo propor um
procedimento operacional padrão em uma etapa de
uma linha de produção, para a melhoria do
desempenho humano e aumento da produtividade.
Para alcançar esse objetivo apresentam-se os
seguintes
objetivos
específicos:
avaliar
a
capacidade do procedimento operacional padrão
elaborado para despertar a atenção seletiva das
informações relevantes na execução da tarefa;
comparar o procedimento operacional padrão
elaborado versus procedimento operacional existe e
verificar os efeitos do procedimento operacional
padrão elaborado em relação aos critérios de
produtividade.
Ainda serão consideradas as seguintes
hipóteses:
1ª Hipótese – um procedimento operacional padrão
elaborado de forma clara e com etapas bem
definidas, usando elementos gráficos, textos curtos
e coerentes com a capacidade de interpretação do
executante.
2ª Hipótese - pode promover a atenção seletiva das
informações relevantes para execução e aumento
da produtividade.
Apesar do aumento de estudos nos dias
atuais em relação à importância dos fatores
humanos nos processos industriais, é um tema já
explorado em anos distantes, como afirma
BORGES e MENEGON aput Bainbridge (1983), “o
interesse crescente pelos fatores humanos entre os
engenheiros reflete a ironia de que quanto mais
avançado é o sistema de controle, mais crucial
pode ser a contribuição do operador humano”.

Método
O método científico pode ser baseado em
duas abordagens, ou seja, quantitativa ou
qualitativa. O estudo em questão será baseado na
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abordagem qualitativa, representada por um estudo
de caso. Pesquisas de natureza qualitativa
envolvem uma variedade de materiais empíricos,
que podem ser estudo de caso, experiências
pessoas, histórias de vida, interações, enfim, estudo
que descrevam a rotina ou os significados da vida
humana em grupos (DENZIN e LINCOLN, 2000).
O estudo de caso será desenvolvido em
uma empresa industrial, que faz parte de um
programa de implantação da metodologia Lean
Manufacturing, que tem como objetivo a eliminação
de todos os desperdícios do processo produtivo.
Será definida uma tarefa crítica ao
processo, medindo a produtividade atual do
operador, por meio, de cronoanálise e o programa
Eye Tracking, que mede a atenção seletiva do
operador. Após a coleta desses dados, será
elaborando o procedimento operacional mais
adequado com grupo focal e verificando os seus
efeitos no aumento da produtividade.
Após seis meses nova verificação do
procedimento elaborado e da atenção seletiva da
tarefa executada.

Resultados Esperados
A execução ineficiente de um operador
pode afetar a produtividade de um processo
produtivo. Porém, um procedimento operacional
bem elaborado pode contribuir com o aumento da
eficiência produtiva.
Dessa forma, espera-se com esse estudo
demonstrar a importância da um procedimento bem
elaborada, que realmente reflita a execução da
tarefa
contribuindo
com
o
aumento
da
produtividade.
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