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Introdução: O trabalho envolve os diferentes níveis de produção de uma fábrica de
tecelagem, desde a compra da sua matéria-prima, que são os resíduos de algodão até o
produto acabado, os sacos de pano. Os seguimentos abrangem a cadeia produtiva
têxtil, a tecnologia da fiação e da tecelagem e a gestão de estoque dos produtos, dando
ênfase à última técnica citada, com o intuito de propor melhorias nos métodos de
produção da fábrica em questão e realizar um controle eficaz dos produtos estocados.
Objetivo: O processo de produção envolve diversas variáveis com graus de
complexidade, todas são de extrema importância para que o produto final possua alta
qualidade. Assim, o objetivo do trabalho é propor melhorias no processo de produção
da Tecelagem, por meio de seu mapeamento e controle de estoque. Metodologia: Foi
realizada uma pesquisa exploratória, onde serão realizadas pesquisas de campo para
entender o processo de produção da Tecelagem São Domingos, com o intuito de
explorar eventuais problemas observados na empresa e fornecer informações que serão
úteis para solucioná-los. Para alcançar os objetivos abordados, realizou-se o
acompanhamento de cada passo do processo produtivo da fábrica e uma avaliação
criteriosa de todas as suas etapas, através dos métodos de planejamento e controle da
produção e dos estoques, a fim de reduzir custos, eliminar retrabalhos e aumentar a
produtividade da empresa.  Resultados: A Tecelagem São Domingos produz 28
toneladas/mês de fio, 13 toneladas são usadas na empresa para a produção de panos de
chão, 12 toneladas são comercializadas e as 3 toneladas restantes são as perdas no
processo produtivo.  Toda a cadeia produtiva do fio grosso 8/1, feito a partir de 100%
dos resíduos. As 13 toneladas que são produzidas para uso da empresa, passam pelo
processo de tecelagem, onde o fio de resíduo é transformado em tecido que dá origem
ao pano de chão, que é o produto final. Já as outras 12 toneladas, são comercializadas
para outras empresas assim que o fio fica pronto na fiação. Em relação aos recursos
humanos, a empresa conta com 25 funcionários trabalhando nos processos de fiação e
tecelagem. É possível perceber que no processo de fiação a jornada de trabalho é de
11h, enquanto que na tecelagem é de 10h, levando em consideração que em ambos os
turnos os funcionários possuem 1h de almoço. O controle de estoque é feito a partir da
ferramenta Excel onde são lançadas apenas as quantidades produzidas para se saber
quanto tem e quanto é necessário produzir a fim de não faltar mercadoria. Conclusão:
Conclui-se que a empresa não faz uso de ferramentas mais avançadas de controle de
estoque; existência de uma perda muito grande na quantidade dos resíduos que pode
significar um maior volume de produção. Ficou explícito que tem uma grande
dependência em relação aos seus fornecedores.  
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