
 

 

 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE UNIÃO DA VITÓRIA – UNIUV 

CURSO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL DA MADEIRA 

 

 

 

 

 

 

ANA FLÁVIA PISKOR DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

FERRAMENTAS DA QUALIDADE – APLICAÇÃO NUMA INDÚSTRIA  DE 

BRIQUETES DE CARVÃO VEGETAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO DA VITÓRIA – PR 

2009



 

 

ANA FLÁVIA PISKOR DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERRAMENTAS DA QUALIDADE – APLICAÇÃO NUMA INDÚSTRIA  DE 

BRIQUETES DE CARVÃO VEGETAL 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 
como requisito final para a obtenção do título de 
Bacharel em Engenharia Industrial da Madeira, 
pelo Centro Universitário de União da Vitória – 
UNIUV. 
 
Orientadora: Prof. Miriam Götz Mayer 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

UNIÃO DA VITÓRIA – PR 

2009 



 

 

ANA FLÁVIA PISKOR DA SILVA 

 

 

 

FERRAMENTAS DA QUALIDADE: APLICAÇÃO NUMA INDÚSTRIA DE 

BRIQUETES DE CARVÃO VEGETAL 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
como requisito final para obtenção do título de 
Bacharel em Engenharia Industrial da Madeira, 
pelo Centro Universitário de União da Vitória – 
UNIUV. 
 
Orientador: Prof. Miriam Götz Mayer 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

 

Roberto Pedro Bom 

Doutor, Centro Universitário de União da Vitória – UNIUV. 

 

 

Miriam Götz Mayer 

Especialista, Centro Universitário de União da Vitó ria – UNIUV. 

 

 

Ademir Mattos 

Especialista, Centro Universitário de União da Vitó ria – UNIUV. 

 

 

 

XX DE DEZEMBRO DE 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai Luiz, minha mãe Likéria, 

minha irmã Érika e meu namorado Odil, 

pelo carinho, paciência e amor a mim 

dispensados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos os professores do curso de 

Engenharia Industrial da Madeira, em 

especial à minha professora orientadora 

Miriam Mayer, pelo carinho e dedicação. 

A todos os meus amigos, com carinho 

especial à minha amiga Sabrine Natalli 

que sempre me apoiou e esteve ao meu 

lado em todos os momentos desta longa 

jornada. Obrigada por tudo! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bom mesmo é ir a luta com 

determinação, abraçar a vida com paixão, 

perder com classe e vencer com 

ousadia... Pois o triunfo pertence a quem 

se atreve.”  

  
(Charles Chaplin) 



 

 

 

RESUMO 

 

 

O propósito deste trabalho é demonstrar a melhora na qualidade, produtividade e redução dos 
desperdícios do setor de empacotamento de uma empresa fabricante de briquetes de carvão vegetal, 
como apoio das ferramentas da qualidade. Este trabalho relata todo o trabalho desenvolvido, ou seja, 
todos os passos necessários desde o planejamento passando pela execução e finalizando com os 
resultados obtidos. O mercado vem exigindo cada vez mais que as empresas sejam competitivas, e a 
gestão de qualidade está se tornando uma excelente ferramenta na busca por melhorias. O foco 
deste trabalho é desenvolver um ciclo PDCA (Plan =planejar / Do = agir / Check = verificar / Act = Agir 
corretivamente se necessário) que demonstre como as aplicações das ferramentas da qualidade 
auxiliam as empresas na busca por melhores resultados. A pesquisadora se propõe através de 
observações a implantação e implementação de ferramentas da qualidade que atendam e superem 
as expectativas da empresa 
 
 
Palavras chave: Qualidade. Produtividade. PDCA. Desperdícios. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose os this work is demonstrable the quality improvement, productivity and waste reducing in 
the sector of packing in a manufacturer of charcoal briquettes, in support of quality tools. This paper 
reports all developed work, in the other words, all the necessary steps from the planning thought 
implementation and ending with the obtained results. The market is demanding increasingly for 
competitive companies, and the quality management is becoming an excellent toll in the search for 
improvements. The focus of this work is to develop a cycle PDCA (plan, do, check, act correctively if 
required) that shows how the aplications from tools of quality help the companies in the search for 
better results. The researcher proposes thought the deployment and implementation from tools of 
quality that meet and overcome the company’s expectations. 
 
Key words: Quality. Productivity. PDCA. Waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos dias atuais é essencial estar preparado para atuar em um mercado 

mundial, que por vezes, exige um alto nível de especialização. Sendo assim o 

aumento da produtividade, bem como a busca constante pela melhoria contínua da 

qualidade se tornam itens fundamentais para a gestão das organizações. 

 Investimentos em estudos e novas tecnologias que visam à diminuição dos 

desperdícios e aumento da produtividade se tornam mais comuns entre os gestores. 

Autores como Deming, Taylor e Ohno propuseram em diferentes momentos da 

administração avaliar as realidades organizacionais existentes e propor mudanças, 

com o objetivo de atingir um maior nível de qualidade e produtividade, reduzindo o 

desperdício dentro das organizações. 

 Transferindo-se as propostas desses autores para o dia-dia das organizações 

o que se propõe é a introdução de um conjunto de princípios organizacionais 

associados à prática do aprendizado da melhoria contínua. 

 Seguindo as tendências tecnológicas e de mercado, visando ainda à redução 

dos desperdícios, a empresa Cepevil – Central de Processamento Energético Vitória 

Ltda. investiu em estudos para que suas metas de redução de desperdícios, e 

aumento da produtividade fossem alcançadas, tornando possível, desta forma, a 

realização desta pesquisa.  Neste momento surgiu então um grande desafio, como 

proceder? Que práticas e ferramentas utilizar? Para que tal objetivo fosse 

alcançado. A solução encontrada foi à implementação de diversas ferramentas da 

qualidade. Com os conhecimentos adquiridos durante o período acadêmico, somado 

a experiência, a pesquisadora se propôs a aplicar os conhecimentos acumulados 

para a solução de problemas. 

 O presente trabalho será um relato sobre as atividades realizadas no período 

de estágio junto à empresa Cepevil, no setor de Processos & Qualidade, localizada 

na Rodovia BR 476, Ouro Verde, União da Vitória, Estado do Paraná. 
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1.1 PROBLEMA IDENTIFICADO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 De que forma é possível melhorar o desempenho do setor de empacotamento 

de uma empresa de briquetes de carvão vegetal utilizando os princípios das 

ferramentas da qualidade, produtividade e redução dos desperdícios? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

 Propor através do uso das ferramentas da qualidade e identificação, análise e 

propostas de melhorias para aumento da qualidade, produtividade e redução dos 

desperdícios que impactam diretamente no desempenho do setor de 

empacotamento de uma empresa de briquetes de carvão vegetal. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Conhecer os conceitos de qualidade, produtividade e desperdícios; 

b) Apresentar as principais ferramentas da qualidade; 

c) Aplicar o ciclo PDCA e sua integração com as ferramentas; 

d) Propor melhorias para o aumento do desempenho do setor de 

empacotamento. 
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1.3 HISTÓRICO 

 

 

A empresa Empal foi originalmente fundada em 1974, na distante cidade de 

Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Lá, explorava o ramo de compra e venda 

de peças automotivas em geral. Iniciou suas atividades com as dificuldades de 

qualquer outra empresa familiar; muitos foram os obstáculos, mas eles nunca 

deixaram de representar um motivo a mais para alcançar o sucesso. 

Assim, superando barreiras, em um contínuo crescimento, a Empal abriu 

novas lojas, filiais em outras cidades e estados, chegando, na década de 1990, a 

possuir 18 lojas espalhadas pelas cidades do Paraná, de Santa Catarina e de 

Rondônia.  

No ano de 1992 aconteceu a abertura da nossa economia, proporcionada 

pela eleição do então presidente da república, Fernando Collor de Mello. Junto a 

esta abertura vislumbrava-se um novo período em toda nossa cadeia econômica. 

Muitos veículos de marcas diferentes aportaram o Brasil e, junto com eles, toda a 

espécie de produtos importados chegava ao país. 

Era a hora de mudar também; incrementar o estoque de peças, levando em 

conta todas estas novas marcas de veículos. Neste momento, decidiu-se iniciar a 

importação de lâmpadas automotivas.  

A migração deste produto para lâmpadas de uso comercial, residencial e 

público foi uma questão de tempo. Logo a empresa estava comercializando esta 

nova linha e fazendo uma total liquidação dos estoques de autopeças, que já vinha 

se concentrando em Curitiba, com o fechamento de algumas lojas do interior do 

Paraná.  

Em 1995, era o momento de desenvolver um nome, que logo se tornaria uma 

marca, mais conectada com o novo segmento, de lâmpadas. Surgiu então, de uma 

derivação do nome anterior, EMPAL, uma nova empresa chamada EMPALUX, que 

focou suas atividades na comercialização de lâmpadas e iniciou o processo de 

sedimentação da sua marca. Nascia a empresa Empalux como é conhecida hoje: 

uma das maiores empresas brasileiras de importação e distribuição de lâmpadas. 

Rapidamente a Empalux se tornou não apenas conhecida no mercado, mas também 

reconhecida por sua seriedade e qualidade. 
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As atividades foram iniciadas com lâmpadas incandescentes, mas logo outras 

linhas foram surgindo. O ano de 2001, conhecido como o “Ano do Apagão”, foi 

também um divisor de águas na história da empresa. Neste ano, a Empalux ampliou 

sua participação no mercado, principalmente com a linha de Lâmpadas Econômicas 

(Compactas). Um crescimento que se mantém constante é demonstrado pelo 

desenvolvimento de sua linha de iluminação e pela diversificação das atividades do 

grupo. 

  Novas empresas parceiras também foram sendo agregadas aos negócios da 

Empalux (importadora de lâmpadas e produtos elétricos), como a Foxlux e a 

Decorlux (empresas importadoras e distribuidoras de produtos elétricos), a Cepevil 

(fábrica de briquetes de carvão em União da Vitória), a Dimetel (distribuidora dos 

produtos da importadora Empalux), além da atividade de reflorestamento de 

seringueiras na Fazenda Remanso.  

Aproveitando as tendências de crescimento do mercado de revendedores e 

atacadistas na área de suplementos escolares e para escritórios, criou-se uma 

divisão visando o desenvolvimento e produção de canetas e outros itens escolares. 

Dentro da Empalux, iniciou-se a construção de uma nova marca voltada para o 

segmento de papelarias, a SLIM.  Foi então que algumas parcerias foram desfeitas e 

as marcas Foxlux e Decorlux  passaram a não mais fazer parte do grupo. 

As atividades foram concentradas nas marcas Empalux, Slim, e posteriormente, 

Carvonet (briquetes de carvão).  

Em 2003, foi inaugurada a primeira fábrica de carvão vegetal em briquetes do 

Brasil. É a maior planta da América do Sul, com capacidade produtiva de 30.000 

toneladas por ano (equivalente a 1.200 contêineres de 40 pés). Localizada a 350 

quilômetros do porto de Paranaguá, na cidade de União da Vitória (famoso pólo 

produtor de madeira e carvão do Sul do país), a Cepevil vem conquistando o 

respeito do mercado internacional pela qualidade de seus produtos. 

No ano de 2005, deu-se o início a mais nova atividade comercial: um projeto 

de reflorestamento de seringueiras na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Com a 

ajuda de engenheiros e técnicos especialistas no plantio e manejo da seringueira. A 

empresa busca melhoramento genético de suas mudas e o aperfeiçoamento das 

técnicas de plantio e desenvolvimento da floresta. O projeto está em seu terceiro 

ano e prevê o plantio de 1.000.000 de pés de seringueiras até o ano de 2012.  
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Em 2006, iniciou-se uma reformulação geral, de todos os processos 

administrativos, em praticamente todas as operações e nos negócios, desde a 

Cepevil até a Remanso, passando pela Empalux e pela Dimetel.  

Com isso decidiu-se resgatar o nome EMPAL, agora como marca de um 

Grupo forte, sendo ele detentor de todas as outras marcas e negócios: Empalux, 

Slim, Carvonet, Firebrand, Cargo Logistics e Agro negócio Remanso. 

A empresa CEPEVIL possui as marcas Carvonet e Firebrand.  

O carvonet é um briquete de carvão compactado produzido com matéria-

prima proveniente de áreas de reflorestamento ou sob manejo florestal. Com 

aproximadamente 95% de sua produção voltada ao mercado externo, a CEPEVIL 

exporta seus briquetes para países como Estados Unidos, Alemanha, Espanha, 

Japão e Inglaterra, onde assumem marcas próprias. 

O Firebrand é um carvão especial para narguile, ecologicamente correto 

porque não contem substancias químicas, não produz fumaça nem cheiro. 

A CEPEVIL é uma empresa homologada pelo IBAMA e IAP, instituições que 

asseguram a procedência de sua matéria-prima. 

 
 

 
Figura 1 – Fábrica. Fonte: Acervo da empresa, 2006. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 QUALIDADE: CONCEITOS E DEFINIÇÕES  

 

 

 O conceito de qualidade existe há muito tempo, mais sua utilização como 

gestão é recente. Esta nova percepção é resultado de um processo evolutivo que 

vem revolucionando as organizações do mundo. 

 O termo qualidade está intimamente ligado à percepção de cada indivíduo o 

que pode acabar gerando uma idéia errônea do verdadeiro significado do termo 

qualidade. 

 Juran (1993) afirma que qualidade significa “adequação ao uso”, ou seja, o 

usuário pode contar com o mesmo produto ou serviço para desempenhar a função a 

que foi determinado, está definição nos aponta duas direções que são apresentadas 

no quadro a seguir: 

  

Características de Produtos que atendem 

necessidades dos clientes 

Ausência de deficiência. 

Qualidade mais alta permite que a empresa: 

� Aumente a satisfação do produto; 

� Torne os produtos vendáveis; 

� Atenda a competição. 

Qualidade mais alta permite que a empresa: 

� Reduza a freqüência de erros; 

� Reduza trabalho e desperdício; 

� Reduzam falhas de campo, despesas; 

com garantia. 

� Aumente a participação no mercado; 

� Forneça faturamento de vendas; 

� Consiga preços vantajosos. 

� Reduza insatisfação do cliente; 

� Reduza inspeções, testes; 

� Diminua o tempo necessário para 

colocar novos produtos no mercado; 

� Aumente o rendimento, capacidade; 

� Melhore o desempenho de entrega. 

 

O principal efeito reside nas vendas, geralmente, 

mais qualidade custa mais. 

O principal defeito reside nos custos, 

geralmente, mais qualidade custa menos. 

Quadro 1 - Direções da qualidade. Fonte: Caravantes e Bjur, 1997. 
 

 Ainda, segundo Juran (1993) a palavra qualidade possui palavras-chaves, 

que podem ser definidas como: 
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� Produto: é à saída de qualquer processo. Produto consiste principalmente de 

bens, softwares e serviços; 

 

� Característica do produto: uma característica de produto é uma propriedade 

possuída por um produto com a intenção de atender a certas necessidades 

dos clientes e, dessa maneira, promover a satisfação ao mesmo; 

 

� Cliente: é qualquer um que recebe ou é afetado pelo produto ou processo. Os 

clientes podem ser internos, são afetados pelo produto e também são 

membros da empresa que fabrica o produto, ou externos, são afetados pelo 

produto, mas não são membros da empresa que o produz; 

 

� Satisfação com o produto é a falta de um item ou aspecto que resulta na 

insatisfação com o produto; 

 

� Deficiências: deficiência de um produto é a falta de um item ou aspecto que 

resulta na insatisfação com o produto 

 

 Prass (2008), afirma que David Garvin classificou a qualidade segundo 5 

abordagens (transcendeste, baseada no produto, baseada na produção, baseada no 

consumidor e baseada no valor), e diante destas 5 abordagens, desenvolveu as 8 

dimensões da qualidade, são elas: 

 

� Desempenho: Refere-se às características operacionais básicas de um 

produto. São as características finais do produto e do uso que o cliente 

deseja; 

 

� Características: São os “adicionais” dos produtos, aqueles itens secundários 

que suplementam o funcionamento básico do produto; 

 

� Confiabilidade: Reflete a probabilidade de mau funcionamento de um produto 

ou de falha em um determinado período. 
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� Conformidade: O grau em que o projeto e as características operacionais 

estão de acordo com os padrões pré-estabelecidos. 

 

� Durabilidade: O uso do produto até ele se deteriorar fisicamente, ou seja, o 

ciclo de vida do produto. Em certos produtos fica difícil mensurar a 

durabilidade, tanto pelos reparos como, pela longa vida útil; 

 

� Atendimento: Considera-se a rapidez, eficiência e facilidade dos serviços 

associados; 

 

� Estética: Relaciona-se com a aparência do produto, o que se sente com ele, 

sabor, aspecto, som, etc. Esta dimensão diz respeito às preferências 

individuais; 

 

� Qualidade percebida: É também uma dimensão subjetiva, resultado da falta 

de informações completas sobre determinado produto. A reputação é um dos 

principais fatores que contribuem para a qualidade percebida 

 

 

2.1.1 Qualidade: Histórico e Evolução 

 

 

Segundo Caravantes e Bjur (1997), a concepção de qualidade nos séculos 

XVIII e XIX difere muito do conceito que possuímos hoje. Nesta época quase tudo 

era fabricado por artesões e trabalhadores habilidosos que eram supervisionados 

por um artesão mestre. Os artesões permaneciam como aprendizes durante muito 

tempo até serem reconhecidos como artesões. 

 Nesta época o gerenciamento da qualidade se baseava em dois princípios, 

eram eles: 1) Inspeção feita pelos consumidores; e 2) Confiança dos consumidores 

na reputação dos artesões. 

 Com a invenção da máquina à vapor, a produção aumentou de escala e os 

objetos, ferramentas, etc., começaram a serem produzidos em massa. Com o 

avanço da tecnologia foram criadas novas ferramentas e conceitos para auxiliar na 

gestão da qualidade, entre eles: verificação por amostragem e garantia de qualidade 
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nos contratos de vendas. Juntamente com a Revolução Industrial vieram outras 

estratégias como: especificações escritas, mensurações com instrumentos de 

medições adequados, e os laboratórios para testes e padronizações. 

 Frederick W. Taylor, considerado o pai da administração científica, no século 

XX legitimou a atividade de medição e principalmente de inspeção, esta tarefa foi 

atribuída a um dos encarregados. Taylor defendia que para o bom funcionamento da 

empresa esta deveria ter 8 encarregados. 

 Na década de 30, um grupo que estava investigando os problemas de 

qualidade na empresa de telefonia americana, Bell Telephone Laboratories, 

desenvolveu técnicas de controle estatístico da qualidade, este grupo criou técnicas 

de acompanhamento e avaliação da produção diária e ainda propôs diversas idéias 

para melhorar a qualidade. 

 Com a Grande Segunda Guerra Mundial o perfil de produção americana 

sofreu uma drástica mudança, com ênfase na indústria bélica, a produção de 

diversos produtos foi interrompida e com isso houve uma grande escassez de 

diversos produtos, justamente no momento em que o poder de compra estava sendo 

elevado. Foi necessário muito tempo para que a demanda se equiparasse à oferta. 

 Uma consequência deste cenário foi a queda da qualidade, uma vez que o 

prazo de entrega era a principal prioridade. É importante ressaltar que em tempos de 

escassez a qualidade sempre diminui. 

 Somente nos anos 50 é que as empresas começaram a criar departamentos 

responsáveis pela qualidade, esses departamentos tinham como principal objetivo a 

prevenção de defeitos. 

 Também na década de 50 surgiu um movimento que defendia que o controle 

da qualidade deveria ser mais amplo, e o controle estatístico seria apenas um 

elemento, esse movimento ficou conhecido como Controle Total da Qualidade. 

Do final dos anos 50 até meados dos anos 70, os responsáveis pela 

qualidade focalizaram o produto e o cliente acabou sendo esquecido, nesta época 

também, o conceito clássico de qualidade ainda estava sendo aplicado, ou seja, a 

principal preocupação ainda era com o controle estatístico do processo. 

 Durante este período a vantagem competitiva das empresas era a eficiência 

produtiva, palavras como qualidade, marketing e cliente, raramente eram citados 

como preocupações nas organizações. 
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O interesse pela qualidade só começou a despertar interesse no início da 

década de 80. A qualidade passou a não estar mais associada apenas a produção e 

aos produtos e passou a ser designada como modelo de gestão. A qualidade 

passou a abranger mais funções, tais como: aperfeiçoamento constante, erro zero, 

gestão participativa, ênfase em treinamento e desenvolvimento de RH, preocupação 

com liderança, motivação e comprometimento entre outras. 

 No quadro apresentado a seguir podemos acompanhar as mudanças que o 

conceito de qualidade sofreu. 

 

Época Foco Fato gerador Qualidade Ênfase Instrumentos  

1950 Padrões 
Produção em 

massa. 

Atendimento aos 

padrões estabelecidos 

no projeto do produto 

Interna, dentro da 

empresa; importância 

dada aos interesses 

do fabricante e 

produtor. 

� Padronização; 

� Inspeção; 

� Controle 

estatístico do 

processo; 

1960 Usos Consumidor. 

Atendimento ao uso 

que o consumidor 

pretende para o produto 

oferecido 

Externa, o cliente é o 

mais importante; 

deve-se atender aos 

interesses do 

consumidor. 

� Pesquisa de 

mercado; 

� Análise de 

tendências; 

� Inicio do 

envolvimento 

interfuncional na 

empresa; 

� Estrutura matricial; 

1970 Custos 
Crise do 

petróleo. 

Atendimento do 

mercado consumidor 

com custos de 

produção mais baixos 

Interna; dentro da 

empresa; inicio do 

controle do processo. 

� Controle total da 

qualidade; 

� Círculos de 

controle de 

qualidade; 

� Novas práticas de 

qualidade. 

1980 Desejos 

Mudanças 

sociais e 

políticas 

Antecipar-se às 

necessidades do cliente 

Externa; o cliente é o 

mais importante; 

integração; 

competição. 

� Gestão de 

processo; 

� Sondagens de 

mercado; 

� Controle da 

qualidade gerencial; 

� Novas aplicações; 

� Novas formas 

de estruturas 

organizações. 

(continua) 
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1990 Investidor Globalização. 
Reconhecimento do 

valor do produto 

Mista; interna dentro 

da empresa; externa, 

economia global. 

(continuação) 

� Todas as 

anteriores; 

� Análise global; 

� Decisões 

estratégicas 

� Importância das 

pessoas; 

� Preocupação  

ambiental; 

� Quebra de 

paradigmas. 

Quadro 2 – Evolução do conceito de qualidade. Fonte: Alvarez, 2001. 

 

 

2.1.2 Qualidade: Hoje 

 

 

Por 300 anos a principal maneira de avaliar a economia era a produtividade, 

hoje, isto não corresponde mais a realidade. O mercado está exigindo cada vez 

mais, fazendo com que as organizações criem estratégias inovadoras.   

 Atualmente, de acordo com Caravantes e Bjur (1997), estamos em uma 

época onde a qualidade foi redefinida de acordo com as exigências dos clientes, 

visando sempre à satisfação destes. A qualidade será determinada, em cada caso, 

pelo grau de satisfação de cada cliente. 

 Em virtude destas mudanças o conceito de Qualidade Total tem se 

destacado, esta nova abordagem, mais abrangente, inclui o caráter preventivo. Esta 

nova abordagem esta completamente associada à satisfação total dos clientes, 

desta forma abrangendo também os serviços e principalmente os processos que 

geram produtos e serviços e não apenas os produtos que até então eram o foco 

principal da qualidade. 

 Segundo Ishikawa (1986), Qualidade Total inicialmente era um conceito que 

foi sendo ampliado, começou com conceitos estatísticos e hoje chega a ser 

considerada como filosofia de administração, já que abrange todos os aspectos da 

empresa. Nesta mesma linha Ishikawa afirma que a qualidade é uma revolução da 

própria filosofia administrativa, o que exige uma mudança na mentalidade de todos 

os integrantes das organizações.  



 

 

24 

 Neste período da economia, segundo Caravantes e Bjur (1997), em que 

estamos vivendo o conceito de qualidade pode ser traduzido como vantagem 

competitiva, ou seja, uma maior aceitação dos produtos e serviços, o que poderia 

significar maior presença no mercado. A qualidade assegura a velocidade e a 

flexibilidade que os consumidores tanto almejam.   

 A seguir é apresentado um quadro com as visões da qualidade segundo 

Philip Crosby, W. Edwards Deming e Joseph M. Juran, considerados “gurus” da 

qualidade. 

 

 Crosby Deming Juran 

Definição da 

qualidade 

Conformidade com os 

requisitos 

Um grau previsível de 

uniformidade e confiança a 

baixo custo e adequado ao 

mercado 

Adequação ao uso. 

 

Grau de 

responsabilidade 

da gerência sênior 

Responsável pela 

qualidade 

Responsável por 94% dos 

problemas da qualidade 

Menos de 20% dos 

problemas da 

qualidade são 

devidos aos 

trabalhadores. 

Padrão de 

desempenho / 

motivação 

Zero defeito 

Qualidade tem muitas 

escalas. Usar estatística 

para medir o desempenho 

em todas as áreas. Critico 

de zero defeito 

Evitar campanhas 

para “fazer trabalho 

perfeito”. 

Abordagem geral 
Prevenção, não 

inspeção. 

Reduzir a variabilidade 

através de contínuos 

melhoramentos em massa. 

Abordagem de 

gerenciamento geral 

da qualidade, 

(continua) 

(continuação) 

especialmente dos 

elementos “humanos” 

Estrutura 

14 passos para o 

melhoramento da 

qualidade 

14 pontos para o 

gerenciamento. 

10 passos para o 

melhoramento. 

Base de 

melhoramento 

Um “processo” não um 

programa. Metas de 

melhoramento. 

Contínuo, para reduzir a 

variação. Eliminar metas 

sem métodos. 

Abordagem de grupo 

projeto-a-projeto. 

Estabelecimento de 

metas. (continua) 
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Trabalho em 

grupos 

Grupos de 

melhoramento da 

qualidade. Conselhos de 

qualidade. 

Participação do 

empregado na tomada de 

decisões. Demolir as 

barreiras entre os 

departamentos. 

  (continuação) 

 Abordagem de 

grupos e círculos da             

qualidade. 

Custo da qualidade 

Custo da não-

conformidade. A 

qualidade não tem custo. 

Não existe ótimo, o 

melhoramento é continuo. 

A qualidade não é 

isenta de custo, existe 

um ótimo. 

Compras e 

mercadorias 

recebidas 

Formular os requisitos. O 

fornecedor é uma 

extensão do negocio. A 

maior parte das falhas é 

devida aos próprios 

compradores. 

A inspeção é demasiado 

tardia, permite que os 

defeitos entrem no 

sistema. A evidencia 

estatística e os gráficos de 

controle são necessários. 

Os problemas são 

complexos. Realizar 

análises formais. 

Avaliação dos 

fornecedores 

Necessário para 

fornecedores e 

compradores. Auditorias 

da qualidade são inúteis. 

Não-critico da maioria dos 

sistemas. 

Sim, porém deve-se 

ajudar o fornecedor a 

melhorar. 

Quadro 3 – As visões da qualidade segundo 3 “gurus” da qualidade. Fonte: Caravantes e Bjur, 1997. 
  

 

2.2 PRODUTIVIDADE: HISTÓRICO 

 

 

 Segundo Fava (2006), a produtividade está intimamente ligada à melhoria das 

relações de trabalho. Para descrever “produtividade” devemos fazer uma viagem no 

tempo, mais precisamente para o ano de 1946 no Japão. Após o fim da Segunda 

Guerra Mundial, o Japão era um país devastado, o salário de um funcionário público 

japonês não passava de U$ 1, 40 (um dólar e 40 cents). 

 Vendo tal situação, os Estados Unidos decidiram promover o “Movimento de 

Produtividade no Japão”, esse movimento tinha a intenção de fazer com que os 

japoneses pobres se tornassem auto-sustentáveis, assim em 1955 foi fundado o 

Japan Productivity Center, o JPC. O ano de 1995 foi um ano decisivo para a 

economia japonesa, para explicar realmente o que aconteceu naquele ano é 

necessário que se exponham alguns pontos históricos. 

 Com o a ajuda do Plano Marshall a economia européia esta começando a 

ressurgir, e um grupo de líderes japoneses observava toda essa mudança. Esse 
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grupo percebeu que atividades similares deveriam acontecer no Japão, uma vez que 

o Japão é um país-ilha, sem muitos recursos naturais. 

 Nesta época a população e o governo tinham as mesmas aspirações: 

reconstrução do país, e um modesto objetivo: economia auto-sustentável. 

 Após a Guerra da Coréia a política americana com relação ao Japão passou 

de punição para o desenvolvimento, nesta época os Estados Unidos passaram a 

considerar o Japão como membro dos aliados ocidentais. Em 1953, os Estados 

Unidos manifestaram a intenção de promover programas de ajuda técnica, similares 

ao plano Marshall. 

 Durante o ano de 1954 o Japão estudou formas de processar a ajuda dos 

Estados Unidos. A conclusão foi estabelecer uma organização de qualidade e 

produtividade similar ao Conselho de Produtividade Britânico, uma organização não-

governamental, sem fins lucrativos, que tinha em sua direção representantes dos 

grupos de gestão, do trabalho e acadêmico. 

 No ano de 1955 foi inaugurado oficialmente o Japan Productivity Center – 

JPC, a ajuda americana se estendeu por 7 anos, até 1961. Durante este período o 

número de missões de produtividade enviado pelo JPC aos Estados Unidos somou 

395 grupos, que envolveram 4.011 pessoas, incluindo executivos, líderes sindicais, 

acadêmicos e profissionais, 

 Como conseqüência destes programas (técnico e financeiro) o conceito dos 

produtos fabricados no Japão começou a mudar. O método administrativo foi 

melhorado através de esforços no campo de treinamento e desenvolvimento de 

gestão e técnicas desenvolvidas por Willian Edwards Deming e Joseph M. Juran. 

 O JPC tornou-se o mais bem sucedido centro de produtividade nacional na 

Ásia e um dos mais ativos no mundo.   

 Para Fava (2006), uma questão principal vista pelo JPC como assunto de 

ordem nacional era a escolha que uma nação deve fazer entre ter um alto padrão de 

vida através do aumento da produtividade, ou continuar com uma baixa 

produtividade e um padrão de vida relativamente baixo também. 

 Uma das principais preocupações do JPC era o desenvolvimento dos 

Recursos Humanos, esta preocupação também era fundamental para os centros de 

produtividade da Europa.  
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 A conclusão que obtiveram era que, o aumento da produtividade dependia 

mais do fator humano que do fator de produção ou da tecnologia industrial, neste 

momento as atenções foram voltadas para o capital-trabalho. 

 O que diferenciou o JPC dos demais foi considerar que a produtividade não 

era meramente a razão entre o input e o output, o fator humano era essencial. 

 Martins e Laugeni (2006), afirmam que, o termo produtividade é usado com 

diversas finalidades, entre elas, no dia-a-dia da empresa.  

 O termo produtividade, foi utilizado formalmente no ano de 1766 pelo 

economista francês Quesnay. Somente no ano de 1883, outro economista francês, 

Littre, utilizou o termo no sentido de “capacidade de produzir”, entretanto, somente 

no século XX, o termo assumiu o conceito que conhecemos hoje: a relação entre 

output e input, onde output significa produzido e input os recursos empregados para 

produzi-los”. 

 No ano de 1950, a Comunidade Econômica Européia apresentou uma 

definição formal para o termo produtividade como sendo: “o quociente obtido pela 

divisão do produzido por um dos fatores de produção”, assim podemos falar em 

produtividade em vários sentidos, como capital, de matérias-primas, da mão-de-obra 

entre outros. 

 O conceito de produtividade pode mudar de acordo com quem está definindo-

o. Pode ter significados diferentes para um economista, para um líder-sindical, para 

um engenheiro de produção, porém, pode-se chegar a duas definições básicas, são 

elas: 

 

� Produtividade parcial: a relação entre o produzido e o consumido, de um dos 

insumos utilizados. 

 

� Produtividade total: a relação entre o output total e a soma de todos os fatores 

de input, isso reflete o impacto de todos os fatores de input na produção do 

output. 
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2.2.1 Administração da produtividade 

 

 

 Hoje em dia é comum encontrarmos empresas com projetos de melhoria de 

produtividade em andamento, conforme Martins e Laugeni (2006), e estas 

empresas, a qualquer instante se encontrarão em alguma das quatro fases do 

projeto de melhoria da produtividade, são elas: medida, avaliação, planejamento e 

melhoria.  

 A figura a seguir representa o ciclo da produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Ciclo de produtividade. Fonte: Martins e Laugeni, 2006. 

 

 Podemos medir a produtividade pela definição de métodos adequados, pode-

se utilizar dados já existentes ou coletar novos dados, a partir deste ponto pode-se 

comparar os dados com dados equivalentes de outras empresas, tendo em vista que 

hoje em dia a estratégia de benchmarking é mundialmente utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Medida  
da 

produtividade 

Avaliação  
da 

produtividade 

Planejamento  
da 

produtividade 

Melhoria  
da 

produtividade 
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2.2.2 A nova produtividade 

 

 

 De acordo com Guerra (2004), durante nossa história sempre estivemos em 

busca da produtividade. O homem sempre em busca de uma melhor qualidade de 

vida, produzindo mais em menos tempo e sempre criando novas coisas. 

 Guerra cita um exemplo anteriormente citado por Tom Peters, no qual ele 

expõe que no século passado, em Londres, eram necessários 108 homens por dia 

para efetuar um descarregamento de madeira, durante 5 dias. Hoje em dia 8 

homens descarregam a mesma quantidade de madeira em apenas 8 horas, ou seja, 

houve um enorme salto da produtividade. 

 Outro bom exemplo citado por Guerra (2004), é o exemplo da linha de 

montagem de carros de Henry Ford, um exemplo clássico de ganho de 

produtividade através da escala de produção. 

 Em 8 anos (1908 – 1916) o preço do Ford T caiu de U$ 850 para U$ 360 cada 

unidade e a produção atingiu 585 mil veículos. No ano de 1913 surgiu a linha de 

montagem móvel, quando a produção atingiu 168 mil veículos, o equivalente a 500 

carros dia. Ford produzia em um dia o que as demais montadoras produziam em um 

ano. No ano de 1914 ele produziu mais que todas as montadoras americanas juntas. 

 Esse aumento da escala de produção e da produtividade estava na cabeça de 

Ford, “quando aumentamos a produção em 500%, podemos reduzir os custos em 

50% e, essa redução diminui o preço de venda, multiplicando, provavelmente por 10 

o número de pessoas que podem comprar o produto”. Eis aí um círculo virtuoso. 

 Hoje, a produtividade mudou e produzir mais não significa, obrigatoriamente, 

vender mais, hoje a produtividade elevou a oferta, o difícil é a demanda.  

 As correlações da produtividade com a economia se expandiram para 

envolver outros aspectos ligados à inovação, a integração do processo, ao retorno 

de investimentos e à moral dos funcionários. 

 Na prática, isto significa que a produtividade e o resultado das organizações 

não dependem só dela, mas de toda a cadeia envolvida, como os fornecedores, 

inovação de processos e diminuição do tempo de atendimento ao cliente e entrega 

dos produtos. 

 O nível de formação alterando a produtividade é muito rápida, on line, de 

modo com que os gostos do consumidor, novas modas, alteram seu planejamento, 



 

 

30 

consequentemente alterando sua produtividade, porém, estas mudanças são 

necessárias para a satisfação de seus clientes e os resultados da organização. 

 A produtividade sofre quedas quando não há preocupação com a retenção e 

motivação de talentos, isto resulta em uma alta rotatividade de pessoal. A 

especialização continua sendo um grande fator para o aumento da produtividade, 

hoje, a nova exigência da globalização é a multiespecialização, o mercado 

continuará a buscar isso, e para isto as pessoas precisam estar motivadas, 

comprometidas e alinhadas com os objetivos da organização. 

 O conceito de produtividade também mudou a empresa já não é engessada, 

hoje ela é dinâmica, leva em conta a criatividade, inteligência e emoções dos 

funcionários. Desta forma a empresa se torna um ambiente agradável para se estar, 

uma verdadeira segunda casa, e isto acaba impactando diretamente na 

produtividade.  

 As empresas que conseguem alcançar isto, passam a ter ganhos radicais de 

produtividade, com a colaboração, inovação e criatividade de seus funcionários. 

 A nova produtividade, não está em fazer mais com menos e sim procurar criar 

novas estratégias futuras, com ações projetadas para adiante, novos ganhos, 

baseando-se sempre no desenvolvimento e na gestão participativa.  

   

 

2.3 DESPERDÍCIOS NA PRODUÇÃO 

 

 

 Para Calixto e Oliveira (2006), atualmente as empresas encontram-se 

inseridas em um cenário no qual a constante procura pela competitividade é algo 

diário, com isto as empresas tendem a buscar melhores condições para se manter 

estável e permanente no mercado. 

 Para tanto se faz necessário que as empresas adotem o controle e a 

eliminação dos desperdícios como prioridades dentro de sua gestão. Sendo assim, 

se faz necessário que as empresas identifiquem inicialmente os desperdícios que 

estão gerando, ou seja, promover a identificação das perdas em relação ao mau uso 

dos recursos da produção. 
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 A eliminação dos desperdícios está intimamente ligada á questão da 

qualidade. Reduzindo as perdas, a empresa pode gerar recursos para alavancar seu 

sistema de qualidade. 

 Pode-se definir desperdício como qualquer atividade que não agregue valor 

ao produto ou serviço. Segundo Ohno (1997) a empresa japonesa Toyota foi a 

primeira a introduzir os instrumentos e técnicas de controle e redução de 

desperdícios em sua linha de produção. Assim, a Toyota identificou sete tipos 

diferentes de desperdícios que, acredita-se serem aplicáveis em vários tipos de 

operações, são eles: superprodução, tempo de espera, transporte, processo, 

movimentação, produtos defeituosos e estoque. 

 A seguir segue-se uma breve explanação sobre cada uma das perdas 

identificadas pela Toyota. 

 

� Superprodução: Pode-se definir como a produção a mais do que o 

necessário. De acordo com a Toyota está é a maior das fontes de desperdício 

na produção. A eliminação da superprodução nas organizações deve estar 

em foco constantemente, pois os processos da linha de produção de 

determinado produto devem ser balanceados de tal forma que somente se 

proceda à produção quando determinada a quantidade e quando o cliente 

interno seguinte requisitar. 

 

� Tempo de espera: O desperdício de espera ocorre quando os fatores de 

produção aguardam para serem processados. Existe uma tendência por parte 

das empresas em deixá-los parados em função da plena utilização da 

capacidade das máquinas o que muitas vezes provoca o efeito de produzir 

muito mais do que o próximo posto de trabalho tem a capacidade de 

processar. Entretanto, a filosofia JIT (just-in-time), reconhece que é melhor 

possuir um fluxo de materiais ininterrupto e constante do que produzir sempre 

com a máxima capacidade dos recursos e formar estoque 

desnecessariamente. 

 

�  Transporte: O desperdício de transporte ocorre na medida em que existem 

longas distâncias a serem percorridas pelos fatores de produção ao longo do 

processo, portanto, deve-se tentar minimizar as distâncias e a movimentação 



 

 

32 

correta. Em geral as empresas devem buscar uma estrutura física capaz de 

viabilizar um processo produtivo organizado e enxuto. 

 

� Processo: São as atividades que não agregam valor mais, continuam a ser 

executadas. Isso ocorre porque as organizações não realizam uma análise 

efetiva de quais elementos podem gerar custos e não agregarem valor ao 

produto, sendo assim é necessário investigar quais as reais tarefas que 

devem ser cumpridas e as quais podem ser excluídas do processo. 

 

� Movimentação: O desperdício ocorre em decorrência de falhas no projeto do 

posto de trabalho. Normalmente as organizações decidem executar o 

processo de produção sem antes analisar as características do processo 

propriamente dito, neste sentido, devem ser utilizadas metodologias que 

levem à economia de tempo do processo produtivo. 

 

� Produtos defeituosos: O desperdício de fabricar produtos defeituosos envolve 

a perda de recursos de produção, tempo dedicado pela mão-de-obra, 

desgaste dos equipamentos e etc. Sendo assim, se faz necessário que se 

realize um controle no qual possam ser apontadas antecipadamente as 

possíveis falhas nos produtos que serão disponibilizados pelo mercado. 

Adotando-se um sistema de controle efetivo da qualidade com base no bom 

senso e na filosofia do empowerment (processo de delegação de decisões e 

valorização da mão-de-obra), as perdas futuras com produtos já fabricados 

tenderão a diminuir sistemática e gradualmente. 

 

� Estoque: O desperdício de estoque ocorre quando a empresa mantém 

estoques desnecessários, o que significa perdas de investimentos e de 

espaço físico. Quando se identifica as causas que apontam para a 

necessidade de estoques e quando há consciência de isto gera desperdícios, 

a tendência é usá-los de forma eficiente. Somente é possível reduzir os níveis 

de causas com a implantação de um sério programa de ataque às causas. 
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2.3.1 Gestão de perdas 

 

 

 A Gestão de Perdas é uma metodologia voltada para a melhor utilização dos 

ativos da empresa, visando à eliminação total de suas perdas. Quando identificadas 

durante o processo, as perdas podem ser transformadas em oportunidades de 

ganhos, conforme afirmam Calixto e Oliveira (2006). A metodologia da Gestão de 

Perdas visa promover as reduções de custos e assegurar maior produtividade, ainda 

nos ensina a olhar as diferenças existentes entre a condição ideal e a condição real 

em todos os ativos da organização. 

 Estabelecendo as diferenças existentes é possível medir o distanciamento, 

deteriorização, e as metas de recuperação, o que assegurará uma maior 

capabilidade ao processo produtivo, com o mínimo de investimento. 

 Pode-se dizer que a Gestão de Perdas está intimamente ligada ao learning 

organization, em que a empresa aprende continuamente, recrutando forças 

sistematicamente para competir e sobreviver em um cenário onde a velocidade de 

resposta aos problemas organizacionais e a produção sem erros passam a ser 

atributos básicos para seu sucesso. A metodologia da Gestão de Perdas está 

baseada em conceitos tradicionais que com o tempo já se mostraram eficientes, 

estes valores e conceitos são descritos no item a seguir. 

 

 

2.3.1.1 O que não agrega valor é perda 

 

 

 A metodologia de gestão de perdas identifica 16 grandes tipos de perdas: 

 

a) Perdas por falhas; 

b) Perdas por setup e ajustes; 

c) Perdas por ferramentas de corte; 

d) Perdas por acionamento inicial (startup) 

e) Perdas por pequenas paradas / ociosidade; 

f) Perdas por velocidade; 

g) Perdas por defeito; 
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h) Perdas por desligamento; 

i) Perdas por falhas administrativas; 

j) Perdas por falhas operacionais; 

k) Perdas por desorganização na linha de produção; 

l) Perdas resultantes de falha em automatização e logística; 

m) Perdas de medição e ajustes excessivos; 

n) Perdas de rendimento; 

o) Perdas de desperdício de energia; e 

p) Perdas por matrizes, gabaritos e ferramentas. 

 

 

2.3.1.2 Interação entre empresa e empregados 

 

 

 A Gestão de Perdas permite a interação entre a empresa e os empregados, 

pela criação de sustentação, são eles: melhoria enfocada, segurança, higiene e 

meio ambiente, manutenção da qualidade, manutenção planejada, manutenção 

autônoma, controle inicial, manutenção preventiva, área administrativa, educação e 

treinamento. Deste modo o conhecimento gerado em cada um desses grupos será 

compartilhado e, a gestão será cada vez mais autônoma e participativa, em todos os 

níveis, possibilitando à empresa conquistar mais produtividade (produtos ou serviços 

com qualidade e baixo custo) e aos empregados assegurar seu emprego e melhorar 

suas condições de trabalho. 

 

 

2.3.1.3 Busca de resultados 

 

 

 Cada uma das partes da gestão de perdas está dividida em etapas que vão 

crescendo à medida que evolui o aprendizado das pessoas. A metodologia da 

gestão de perdas busca rigor na sua aplicação, tendo sempre em vista os resultados 

na ótima relação de retorno sobre o ativo utilizado (output / input = produtividade). 
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2.4 FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

 

 

 Segundo Vieira Filho (2003), as ferramentas da qualidade são as técnicas 

utilizados nos processos de Gestão da Qualidade, principalmente a partir da década 

de 50 (cinquenta), com base em conceitos e práticas existentes, aplicando 

fortemente a estatística. 

 As ferramentas da qualidade são gerenciais e permitem as análises de fatos e 

tomada de decisão com base em dados, dando certeza de que a decisão é 

realmente a mais indicada. 

 

 

2.4.1 Ciclo PDCA 

 

 

 Conforme Andrade (2003), o conceito de Método de melhorias, conhecido 

atualmente PDCA, foi desenvolvido na década de 30, por Walter A. Shewhart, como 

sendo uma ferramenta do controle estatístico do processo que podia ser repetido 

continuamente sobre qualquer processo ou problema. 

 Esse método teve ampla divulgação na década de 50 por W. Edwards 

Deming, enquanto realizava seu trabalho no Japão. Deming refinou o trabalho inicial 

de Shewhart e o chamou de Shewhart PDCA cycle, em homenagem ao seu criador. 

 O ciclo PDCA tem como fundamentos teorias de administração clássica, 

descritos por Taylor e Fayol. O ciclo PDCA deve ser implementado em módulos, ou 

seja, iniciando-se pela estruturação do processo, tornando-o mensurável.  

 A Trilogia de Juran cita que administrar está baseado nos três processos 

gerenciais, são eles: Planejamento, Controle e Melhoramento. Campos (1992), 

ainda define o ciclo PDCA da seguinte forma: o PDCA é um método de 

gerenciamento de processos ou de sistemas. É o caminho para se atingir as metas 

atribuídas aos produtos dos sistemas empresariais. 

 A partir desta definição pode-se dizer que o Método PDCA é um caminho 

para se atingir a meta, portanto, não existe metodologia PDCA sem a definição de 

uma meta a ser atingida. 
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 O método PDCA é uma reunião de conceitos de administração que 

demonstrados de forma clara e objetiva servem a qualquer organização. 

 A seguir é apresentada uma figura do ciclo PDCA. 

 

 
Figura 3 – Ciclo PDCA. Fonte: Andrade, 2003. 

 

 As letras que formam o ciclo PDCA são escritas, originalmente, em inglês, 

Plan, Do, Check e Act, que significam, respectivamente, planejar, executar, checar e 

agir. Esses módulos foram concebidos inicialmente por Shewhart e aprimorados 

posteriormente por Deming. 

 Podemos definir cada módulo deste ciclo da seguinte forma: 

 

� Planejar (plan): Estabelecer os objetivos e as metas necessárias para 

fornecer os resultados esperados, de acordo com os requisitos dos clientes. 

Este módulo é considerado como o mais importante, pois é o inicio do ciclo. O 

resultado dependerá, consequentemente, de um planejamento bem 

elaborado, esta etapa do processo proverá dada e informações necessárias 

para o restante das atividades. 

O planejar abrange diversas etapas do processo como, localizar o problema, 

estabelecer a meta, analisar o fenômeno, analisar o processo e elaboração de 

um plano de ação. 
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� Executar (Do): É a implementação do processo. Deve-se realizar a divulgação 

do plano de ação elaborado a todos os funcionários, bem como, o 

treinamento necessário para conseguir atendê-lo. As tarefas deverão ser 

executadas sob supervisão e seguindo o cronograma estabelecido no módulo 

anterior (planejamento), além de registradas. 

 

� Checar (check): Monitorar, medir os processos e produtos, relacionando-os 

com as políticas, com os objetivos a fim de se obter o melhor resultado. Nesta 

fase, são checadas as ações tomadas no módulo anterior. Esta fase 

compreende a seguintes etapas: comparação dos resultados, listagem dos 

efeitos secundários, verificação da continuidade do problema. 

 

� Agir (Act): São as execuções das ações para promoção da melhoria contínua 

e do desempenho do processo. Nesta fase são estabelecidos os padrões, 

implantados na fase da execução, ou seja, se comprovados os resultados na 

fase da execução, no módulo da ação essas medidas deverão ser 

padronizadas, tornado-se um procedimento padrão. No módulo da ação, 

estão as seguintes etapas: elaboração ou alteração do padrão, educação e 

treinamento e acompanhamento da utilização do padrão. 

 

 A conclusão do ciclo acontece na fase final, sendo que novas metas poderão 

ser estipuladas para o futuro, visando sempre à melhoria contínua dos processos. 

 De acordo com Andrade (2003), o ciclo PDCA é um modelo dinâmico, a 

conclusão de um ciclo deve fluir no início do próximo. Seguindo-se a filosofia de 

melhoria contínua, o processo do ciclo PDCA sempre pode ser re-analisado e um 

processo de mudança poderá ser iniciado. 

 O ciclo PDCA ainda pode ser definido como um processo cíclico, definido por 

uma seqüência de atividades, para melhoria de outras atividades. A aplicação do 

ciclo PDCA permite um real aproveitamento dos processos gerados pela empresa, 

visando uma real diminuição dos custos e aumento da produtividade. 

 O ciclo PDCA pode ter diversas possibilidades de utilização, desde o 

estabelecimento de metas vindas da alta direção, ou de pessoas ligadas diretamente 

ao setor operacional, com o objetivo de coordenar os esforços em prol da melhoria 

contínua, sempre ressaltando que cada projeto deve começar com um planejamento 
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bem elaborado, ou seja, a definição de uma meta, resultando em ações efetivas, 

com comprovação da eficácia destas ações para, em fim, obter bons resultados. 

Este ciclo pode ser reutilizado inúmeras vezes vislumbrando a melhoria contínua. 

  

 

2.4.1.1 O uso do método PDCA para solução de problemas 

 

 

 O método PDCA é utilizado tanto para solucionar como para prevenir 

problemas e também para auxiliar os administradores no processo de tomada de 

decisão. Para obter um melhor resultado com o auxílio do método PDCA é 

necessário se obter o maior número de dados, informações e conhecimento sobre o 

processo e o problema. 

 Campos (1992), afirma que para que a estrutura do método do Ciclo PDCA é 

necessário entender a existência de dois tipos de metas, a saber: 

 

� Metas a manter: São as chamadas metas padrão, estabelecidas por um 

cliente interno ou externo, são metas que definem os limites das 

especificações, ou seja, as normas de variação. 

 

� Metas para melhorar: São as metas de melhoria contínua, que por sua vez 

partem do pressuposto de que os clientes desejam um produto cada vez 

melhor, consequentemente, a organização que pretende atender a esses 

clientes precisa trabalhar para melhor a qualidade de seus produtos 

constantemente. 

 

Normalmente, as metas para melhoria indicam algum problema na atual estrutura 

que precisa ser solucionado.  

Werkema (1995) utiliza o quadro a seguir para ilustrar o uso do Ciclo PDCA na 

obtenção de melhorias, ainda afirma que a melhoria é reconhecida como resultado 

da solução de um problema. Algo deve ser feito para que uma situação possa ser 

revertida, mudá-la ou transformá-la para que um problema inicialmente identificado 

possa ser resolvido e ter certa garantia que assim permanecerá por determinado 

tempo.  
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PDCA Etapas Fases Descrição 

(1) Problema : identificação do problema 

(2) Observação : Reconhecimento das 

características do problema 

(3) Análise : Descoberta das causas principais 
P Planejamento 

(4) Plano de ação : contramedidas às causas 

principais 

D Execução 
(5) Execução : Atuação de acordo com o 

“plano de ação” 

C Verificação 
(6) Verificação : Confirmação da efetividade da 

“ação” 

(7) Padronização : Eliminação efetiva das 

causas 

A 
Atuação 

corretiva 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

(Não) EFETIVO (SIM) 

 

7 

 

8 

(8) Conclusão : Revisão das atividades e 

planejamento para trabalho futuro. 

Quadro 4: Ciclo PDCA utilizado para solução de problemas. Fonte: Werkema, 1995. 

 

 Para detalhar melhor o quadro apresentado, Campos (1992) o define da 

seguinte forma: 

� Na fase 1 (problema) deve-se definir claramente o problema e reconhecer a 

sua importância; 

 

� Na fase de observação (2) deve-se investigar as características especificas 

do problema, com uma visão ampla e sob vários pontos de vista; 

 

� Na fase 3 (análise), deve-se descobrir as causas fundamentais; 

 

� No item 4 (plano de ação) a tarefa é conceber um plano para bloquear as 

causas fundamentais; 

 

� No item 5, ação, deve-se efetivamente bloquear as causas fundamentais; 

 

� Na fase 6 (verificação) verifica-se se o bloqueio foi efetivo. Para prosseguir 

para a próxima fase deve-se realizar a verificação, em caso positivo, deve-se 
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padronizar, prevenindo-se contra o reaparecimento do problema, em caso 

negativo, deve-se retornar para a fase 2 (observação), obedecendo a todas 

as fases seguintes. 

 

� A fase 7 (padronização), conforme já explanado, deve-se prevenir contra o 

reaparecimento do problema; 

 

� A última etapa é a conclusão, na qual se deve recapitular todo o processo de 

solução do problema para um trabalho futuro. 

 

 De acordo com Campos (1992), a solução de problemas das organizações 

deve ser feita de forma metódica e deve envolver todos os funcionários, do 

presidente ao operário. É de suma importância que todos os envolvidos na solução 

de problemas sejam exímios solucionadores de problemas. No Brasil, por influência 

americana, costuma-se dar muita importância às ferramentas e pouca importância 

ao método.  

 A consequência de não se dar muita importância ao método é que todos se 

tornam ótimos conhecedores das ferramentas, porém, não sabem o que fazer com 

elas. É necessário que se pratique iniciando-se por problemas mais fáceis, até que o 

indivíduo domine o método, depois se aprendem todas as ferramentas. 

 Campos (1992) ainda sugere algumas recomendações para melhorar a 

difusão deste método, a saber: 

 

1) Comece a utilizar o método com problemas mais simples, ao nível de cada 

seção; 

2) Seja fiel ao método, ainda que inicialmente, isso possa lhe parecer 

desnecessário; 

3) Não evite a etapa da observação, ela é importantíssima; 

4) Quando for apresentar o problema dentro da organização, sempre mostre a 

etapa do método que está sendo analisada; 

5) Na fase do aprendizado não deixe de ler a coluna das observações, em cada 

etapa de cada processo. 
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2.4.2 Diagrama de causa e efeito ou Diagrama de Ishikawa 

 

 

 O Diagrama de Causa e Efeito foi elaborado pelo japonês Kaoru Ishikawa no 

ano de 1943 e aperfeiçoado nos anos seguintes. Em homenagem ao seu criador 

este diagrama ficou conhecido como Diagrama de Ishikawa. 

 Este diagrama é utilizado quando precisamos identificar as causas de um 

problema, conforme afirma Lins (1993), permite a partir de grandes grupos (temas) 

que se façam desdobramentos até que se chegue a níveis de solução adequados ao 

problema. 

 Os grupos básicos podem ser moldados conforme o problema, mais 

geralmente os seguintes grupos utilizados para problemas operacionais. 

 

� Máquina; 

� Mão-de-obra; 

� Método; 

� Meio ambiente; 

� Medição; 

� Material. 

 

 Para problemas administrativos Lins (1993) afirma que outros grandes grupos 

possam ser utilizados, são eles: 

 

� Políticas; 

� Equipamentos; 

� Pessoal / Recursos Humanos; 

� Procedimentos; 

� Infra-estrutura. 

 

 Como vantagens de se utilizar um diagrama ao invés de se levantar as 

possíveis causas de forma não estruturada, podemos citar: 

 

� O diagrama por si só já é educativo, mostra uma hierarquização das possíveis 

causas, já elencadas de acordo com os grupos inicialmente propostos. Para 



 

 

42 

obter um bom resultado com o diagrama de Ishikawa, é desejável que a 

equipe responsável esteja envolvida com o problema, também é desejável 

que se faça uma sessão de “brainstorming”. 

 

� O foco principal deste diagrama passa a ser o problema, leva a uma 

conscientização de que o problema não será resolvido com uma ação 

simplista, como a substituição de pessoas ou a compra de um equipamento. 

O problema deverá ser atingido de forma a isolar todas as suas possíveis 

causas. 

 

� O Diagrama de Ishikawa nos leva a uma pesquisa efetiva do problema, sem 

perda de tempo com assuntos que não estejam ligados ao problema. 

 

� Identifica a origem dos dados, para poder se certificar da procedência ou não 

das possíveis causas, desta forma pode-se dizer que o Diagrama de Ishikawa 

é o ponto de partida de várias outras ferramentas da qualidade. 

 

� O Diagrama de Ishikawa identifica o nível de entendimento do problema nas 

pessoas envolvidas. Quando o problema não é entendido o diagrama conduz 

a uma troca de idéias entre os participantes e a eliminação de conflitos. 

 

� O uso do diagrama pode ser classificado como uma ferramenta genérica, pois 

atende as necessidades de todo tipo de organização. 

 

Segundo Filho (2004), o Diagrama de Ishikawa é uma análise das possíveis 

causas de um problema, por fazer uma análise das causas prováveis, também é 

conhecido como Diagrama de Causa e Efeito. 

As etapas para realização das análises das prováveis causas seguindo o 

Diagrama de Ishikawa, iniciam-se com a escolha de um problema que será 

analisado, este problema deve-ser acompanhado de uma breve descrição, bem 

como o local e a periodicidade em que ocorrem. 

A etapa seguinte consiste em elencar o maior número possível de causas que 

provavelmente possam a vir a gerar o problema, esta etapa deve ser concluída com 

a eleição da principal causa. Na etapa seguinte deve-se promover um 
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“brainstorming” com os participantes da reunião, afim de que o problema possa ser 

amplamente discutido. 

Para a construção do Diagrama de Ishikawa, segundo Filho (2004), alguns 

passos devem ser seguidos, são eles: 

 

� Deve-se estabelecer o efeito, a característica, segundo a qualidade; 

 

� Encontrar o maior número de possíveis causas que afetam a qualidade; 

 

� Deve-se definir a relação entre as causas e ligar estas causas com o efeito da 

qualidade; 

 

� Estipular um grau de importância para cada causa e assinalar as causas com 

o grau maior de importância; 

 

� Fazer o registro de todas as informações necessárias. 

 

Pode-se caracterizar este procedimento, segundo Filho (2004), em duas 

etapas, a primeira delas é o levantamento do maior número de causas possíveis, a 

segunda etapa é a organização destas causas de forma sistêmica. Uma das 

dificuldades que sempre surgem durante este processo é em que categoria se 

encaixa as causas levantadas, mais segundo Filho (2004), isto não tem relevância, 

sendo que o mais importante é que a causa seja lembrada. 

Na hora da construção do Diagrama de Causa e Efeito, as causas devem ser 

arranjadas de forma sistêmica, partindo das “espinhas” pequenas para as “espinhas” 

médias e destas para as “espinhas” maiores. O problema deve ser exposto no “bico” 

do “peixe”, ou seja, todas as causas apontando para o problema. 

A seguir é apresentado um esquema de Diagrama de Ishikawa. 
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Figura 4 – Exemplo de Diagrama de Causa e Efeito / Diagrama de Ishikawa. Fonte: Campos, 1992. 

  

O número de diagramas deve sempre acompanhar o número de problemas. 

Após o fluxo das idéias terem cessado e, toda a idéia compreendida, deve-se 

identificar as causas mais prováveis e marcá-las no diagrama. Para estas causas, 

deve-se desenvolver e implantar soluções, como afirma Filho (2004). 

 A última etapa deste processo é o acompanhamento das ações, se possível, 

quantificá-las, pois desta forma podemos mensurar se o problema foi solucionado ou 

não. Caso a solução encontrada não solucione o problema, o Diagrama de Ishikawa 

deve ser refeito até que todos concordem que o problema foi solucionado. 

 

 

2.4.3 Brainstorming 

 

 

O termo brainstorming significa “tempestade cerebral” e é utilizado para 

incentivar a criatividade dos participantes deste processo. Conforme afirma 

Rossato1 (1996). 
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O brainstorming ocorre da seguinte forma: uma equipe é formada e entre os 

membros desta equipe deve haver um facilitador que será o responsável pela 

anotação das idéias e a coordenação da reunião. 

No processo de brainstorming um tema é exposto e de forma livre idéias são 

associadas a este tema. A principal filosofia do brainstorming é deixar vir à tona 

todas as idéias, sem críticas na hora em que estiverem sendo expostas, o objetivo é 

obter o maior número de idéias possíveis, para posteriormente criticar. 

O brainstorming, não determina uma solução, mas propõem muitas outras, 

ele é geralmente utilizado para solucionar um problema, nas listagens das possíveis 

causas e soluções, no desenvolvimento de um novo produto e das características 

destes, entre inúmeras outras aplicações. 

 

 

2.4.4 A técnica 5W2H 

 

 

 O 5W2H é uma técnica utilizada para planejar as ações propostas pelo 

Diagrama de Causa e Efeito / Diagrama de Ishikawa, como afirma Kume (1993). 

 Esta nomenclatura 5W2H está relacionada a 7 perguntas básicas a serem 

respondidas, são elas: 

 

� What: O que deve ser feito? 

� Why: Porque deve ser feito? 

� Who: Quem deverá fazer? 

� When: Quando deverá ser feito? 

� Where: Onde deverá ser feito? 

� How: Como deverá ser feito? 

� How Much: Quanto custará? 

 

Para se responder a estas perguntas, algumas considerações necessitam ser 

feitas, são elas: 

 

a) Algo está sendo planejado, ou seja, as perguntas devem ser feitas no tempo 

futuro; 
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b) Algo presente está sendo avaliado, ou seja, quando se avalia algo existente 

as perguntas devem ser feitas no tempo presente ou passado. 

 

A seguir é apresentado um quadro, demonstrando o diagrama 5W2H: 

 

Ação 
Por 

quê? 
Onde? Responsável  Prazo Custo Método 

O que 

fazer? 
Motivos 

Em que 

local? 
Quem fará? 

Quando 

fará? 

Quanto 

custará? 

Como 

fazer? 

      

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 – Diagrama de 5W2H. Fonte: adaptado pela autora, 2009. 

 

 

2.4.5 Técnica 5 “porquês” 

 

 

 A técnica dos 5 “porquês” é normalmente utilizada para encontrar a causa raiz 

de um problema, muito utilizado pelo setor de qualidade das organizações, mais 

devido a sua versatilidade pode ser utilizada por qualquer setor, conforme afirma 

Paiva (2007). Está técnica foi desenvolvida por Sakichy Toyoda, o fundador da 

Toyota, foi amplamente utilizada pelo Sistema Toyota de Produção durante a 

evolução de sua metodologia de manufatura. 

 O princípio desta técnica é muito simples, deve-se fazer 5 indagações, 

questionando o porquê daquele problema, sempre questionando a causa anterior, 

na realidade o número de questionamentos pode variar de acordo com o tema 

abordado, o mais importante é que esta ferramenta sirva para exercitar as idéias e 

tire a pessoa de sua zona de conforto. 

 É importante entender que esta ferramenta é limitada e não substitui uma 

análise mais detalhada. Ao utilizar-se desta ferramenta provavelmente se 

encontrarão mais de uma causa raiz, dependendo das pessoas que estejam sendo 

questionadas, por isso se faz interessante que esta ferramenta seja aplicada com 

uma equipe presente, para que se gere um debate em torno das causas principais. 
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 Podemos descrever esta ferramenta utilizada para resolver problemas menos 

complexos, porém será muito útil se aplicada em conjunto com as demais 

ferramentas da qualidade.  

 

 

2.4.6 Lista de verificação 

 

 

 A lista de verificação é comumente chamada de folha de verificação, é 

utilizada em larga escala pelas organizações, pois é a base para confecção do 

Gráfico de Pareto, conforme afirma Filho (2007). 

 A lista ou folha de verificação é utilizada em substituição ao brainstorming, ou 

seja, ao invés de realizar uma tempestade de ideias, realiza-se o levantamento local 

em busca de problemas ou as causas de um problema. Com o auxilio da lista de 

verificação podemos saber com qual freqüência ocorre tal problema. 

 Para a confecção da lista de verificação, algumas etapas devem ser 

cumpridas, são elas: 

 

� Estabelecer exatamente o que se deseja verificar; 

� Período em que os dados serão coletados; 

� Formulário claro e de fácil manuseio; 

� Os dados apurados deverão ser consistentes e confiáveis; 

� O responsável por coletar os dados deve ser conhecedor do assunto. 

 

 

2.4.7 Gráfico de Pareto 

 

 

 O Diagrama ou Gráfico de Pareto é uma das ferramentas no controle de 

qualidade, foi inicialmente definido por Joseph M. Juran no ano de 1950.  

 Na base do Gráfico de Pareto está o Principio de Pareto que refere que um 

pequeno número de causas (geralmente 20%) é responsável pela maioria dos 

problemas (80%). 
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 É na detecção dos 20% de causas que darão origem a 80% dos efeitos que o 

Diagrama de Pareto se revela uma ferramenta muito eficiente 

 Filho (2007), afirma que o Gráfico de Pareto é um gráfico de barras verticais 

que dispõe a informação de forma a tornar evidente a prioridade de temas. Kaoru 

Ishikawa afirmava que a estratificação é uma das ferramentas mais importantes 

utilizada pela gerencia. Estratificação é dividir um assunto em camadas de assuntos 

de origens diferentes. 

 Para a construção do Gráfico de Pareto é necessário que se tenha em mãos 

a lista de verificação, desta forma, com o número de freqüência das ocorrências 

pode-se confeccionar o gráfico. 

 O Gráfico de Pareto é formado por um eixo horizontal, onde são descritos as 

causas ou problemas, por um eixo vertical, onde se anota o total de ocorrências e 

um eixo vertical direito, que é formado por uma escala de zero a 100% 

acompanhando a escala do eixo vertical esquerdo. 

 Pode-se ainda dizer que o Diagrama de Pareto é um gráfico de barras que 

ordena a freqüência das ocorrências, da maior para a menor, permitindo a 

priorização dos problemas, procurando levar a sério o Princípio de Pareto, o qual 

nos diz que existem muitos triviais e poucos essenciais, isto é, há muitos problemas 

sem importância diante de outros mais graves. 

 A maior utilidade do Diagrama de Pareto é permitir uma fácil visualização e 

identificação das causas ou problemas mais importantes, possibilitando uma 

concentração de esforços sobre os mesmos. 

 A seguir é apresentado um exemplo do Diagrama de Pareto. 

 

 
Figura 5 – Exemplo de Diagrama de Pareto. Fonte: Filho, 2007. 
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2.4.8 Gráfico de Linhas 

 

 

 O gráfico de linhas é uma ferramenta de controle da qualidade, conforme 

afirma Filho (2007). Esse gráfico fornece uma visão mais fácil e acessível de um 

conjunto de dados. Os gráficos de linha mostram um conjunto de números e revelam 

padrões de relacionamento ou tendências dos dados. Cabe aqui ressaltar que uma 

imagem vale mais que mil palavras, isto é, em gráficos, em geral, tornam as 

informações mais compreensíveis. 

 A seguir é possível visualizar o exemplo de um gráfico de linhas. 

 

 
Figura 6 – Exemplo de Gráfico de Linhas. Fonte: Filho, 2007. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

3.1 MATERIAIS 

 

 

O setor de empacotamento da empresa Cepevil é constituído das seguintes 

máquinas e equipamentos: 

 
� Silos de armazenamento 

� TC6 (transportador de correias – 6) 

� TC7 (transportador de correias – 7) 

� Peneira externa 

� Elevador de canecas 

� Silo de abastecimento 

� Ensacadeira 01 

� Ensacadeira 02 

� Esteira  

� Balanças 

� Máquina de costura 

� Máquina de costura manual 

� Gabarito 

 

 

3.2 MÉTODOS 

 

 

3.2.1 Processo produtivo de briquetes de carvão vegetal 

 

 

 Os briquetes de carvão vegetal são produzidos a partir da mistura de pó de 

carvão, os chamados finos que sobram do peneiramento do carvão comum, e 

agente aglutinantes. 
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 O processo de fabricação dos briquetes de carvão vegetal ocorre da seguinte 

forma: o pó de carvão é descarregado nas baias de carvão e seguem para a moega 

de carvão que é a responsável pela coleta deste material. 

 A moega de carvão transporta o pó de carvão para o redler, que é uma 

corrente transportadora que levará este material até o moinho martelo, que triturará 

os pedaços maiores de carvão transformando-os em pó. 

 Depois de triturado o pó de carvão é transportado por uma rosca 

transportadora até o elevador de canecas, que levará este material até o silo, onde 

ficará armazenado até ser utilizado. 

 Através de uma outra rosca transportadora o pó de carvão é levado até o 

misturador. Nesta etapa do processo são acrescentados insumos básicos, como o 

bórax e o pré-gel. Antes de chegar ao misturador o bórax é jogado no tanque 01 

onde é misturado com água. 

 No misturador o pó de carvão é misturado com o bórax e o pré-gel formando 

uma mistura mais homogênea, alguns briquetes que não são bem formados 

(resíduos) são incorporados a esta mistura. 

 Após a mistura pronta, ela segue para um segundo redler, que transportará 

essa mistura para o briquetador, que é formado por dois rolos que prensam a 

mistura para dar forma ao briquete. 

 Depois de compactado o briquete vai para um transportador de correias, 

chamado TC1, depois para a TC2 e finalmente para a TC3. Do transportador de 

correias TC3 o briquete cai no oscilador, que tem a função de distribuir o briquete no 

“bed drive” que é responsável pelo transporte do briquete dentro do secador. 

 O tempo de secagem dos briquetes é de aproximadamente 4 horas. Depois 

de seco os briquetes vão para a TC4 que os levará até o elevador de canecas 02. 

Do elevador de canecas 02 os briquetes vão para a TC5 e finalmente são 

depositados nos silos de armazenamento, onde ficam até serem empacotados. 

 De acordo com o pedido recebido o setor de Coordenação Industrial emite 

ordens para que determinado produto seja empacotado. 

 Dos silos onde estão armazenados os briquetes caem na TC6, e da TC6 

caem na TC7 que os levará até a peneira externa, que tem a função de selecionar 

os briquetes. 
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 Após serem selecionados os briquetes vão para o elevador de canecas que 

eleva os briquetes até a peneira interna que também tem a função de selecionar os 

briquetes. 

 Da peneira interna os briquetes vão para o silo de abastecimento das 

ensacadeiras, onde serão empacotados de acordo com a programação pré-

estabelecida. 

 As ensacadeiras são programadas de acordo com os pedidos recebidos, 

tendo em vista que existem variações quanto aos produtos empacotados. Os 

produtos variam quanto ao peso e ao modo com que são enviados aos clientes, 

podendo ser em fardos, palletizados, pacotes soltos e palletizados.  

 Depois de programadas as ensacadeiras inicia-se o processo de 

empacotamento. A ensacadeira libera uma quantidade (quilogramas) aproximada 

dentro dos pacotes e os operadores responsáveis pela conferência pesam este 

pacote com o auxílio de balanças, podendo retirar ou adicionar briquetes de acordo 

com a tolerância estabelecida.  

 Depois de acertado o peso, o pacote é colocado na esteira para que outros 

operadores façam o processo de dobra da borda superior dos pacotes. 

 Estando os pacotes dobrados eles continuam na esteira para serem 

costurados, depois de costurados as embalagens continuam na esteira para que 

sejam palletizadas ou enfardas, de acordo com o pedido. 

 Após serem palletizados os as embalagens ficam na área do estoque 

aguardando a expedição. 

 Para facilitar a compreensão do processo de fabricação dos briquetes de 

carvão vegetal foram elaborados fluxogramas, anexo A anexo B. 

 A seguir são apresentadas as fotografias de alguns equipamentos do setor de 

empacotamento da empresa. 
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Figura 7 – Transportador de correias 06. Fonte: Acervo da empresa, 2008. 

 

 

Figura 8 – Transportador de correias 07. Fonte: Acervo da empresa, 2008. 
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Figura 9 – Peneira externa. Fonte: Acervo da empresa, 2008. 

 

 

Figura 10 – Peneira interna. Fonte: Acervo da empresa, 2008. 
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Figura 11 – Elevador de canecas. Fonte: Acervo da empresa, 2008. 

 

 

Figura 12 – Ensacadeiras. Fonte: Acervo da empresa, 2008. 
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Figura 13 – Esteira de empacotamento. Fonte: Acervo da empresa, 2008. 

 

 
Figura 14– Balança. Fonte: da autora, 2009. 

 

 

 

 



 

 

57 

 

Figura 15 – Máquina de costura. Fonte: Acervo da empresa, 2008. 

 

 

Figura 16 – Seladora. Fonte: Acervo da empresa, 2008.  
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Figura 17 – Gabarito. Fonte: da autora, 2009. 



 

 

59 

 

4 RESULTADOS OBTIDOS 
 

 

4.1.TECNOLOGIA ADQUIRIDA 
 
 
 

Durante o período de estágio e em períodos anteriores, o contato com 

profissionais que atuam na mesma área e profissionais de outros países, 

proporcionou à pesquisadora o intercâmbio de informações e experiências que 

enriqueceram o aprendizado e tornaram possível a realização deste trabalho. 

O presente estudo transcorreu em um ambiente propício a assimilação, uma 

vez que algumas das principais ferramentas da qualidade já estavam implantadas, 

porém, não implementadas. Como exemplos, podemos citar a investigação das 

falhas ocorridas através do Diagrama de Ishikawa e o plano de ação para as causas 

raízes através da ferramenta 5W2H. 

Em todos os momentos do desenvolvimento do projeto, foi notório o interesse 

e dedicação dos envolvidos, principalmente dos profissionais ligados diretamente ao 

setor de empacotamento, foco principal deste estudo. 

Com o desenvolvimento do referencial teórico deste trabalho, foi possível 

adquirir a bagagem necessária para implementar as ferramentas já implantadas e 

implementar novas, objetivando a maximização da produtividade, a melhoria da 

qualidade e a redução dos desperdícios de um setor considerado gargalo de 

produção. 

 Como forma de controle interno e de rastreabilidade, já existia no setor de 

empacotamento um relatório (anexo C) no qual dados como a descrição do lote, o 

turno em que foi produzida, a quantidade de insumos gastos, eram anotados, 

possibilitando assim a rastreabilidade do produto e fornecimento ao PCP de todas as 

informações pertinentes. 

 Assim como no setor de empacotamento, outros setores como a produção e a 

expedição também possuíam relatórios que não abrangiam a quantidade de paradas 

nem o tempo de duração das mesmas. Até então, os relatórios existentes 

satisfaziam as necessidades de controle da fábrica, tendo em vista que os únicos 
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controles existentes eram os controles de materiais utilizados e da quantidade 

produzida. 

  Estes relatórios, porém, não englobavam, as paradas que ocorriam, 

impossibilitando assim a identificação das mesmas.   

 Em síntese, a tecnologia adquirida possibilitou o embasamento para 

implementação das ferramentas da qualidade na organização. 
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4.2 TECNOLOGIA TRANSFERIDA 
 

 

 Esta pesquisa seguiu a metodologia do PDCA, para análise e solução de 

problemas que é divida em 4 etapas, sendo que cada etapa é subdividida em outras 

etapas, conforme abordado no item 2.4.1.1 deste trabalho.  

 A seguir segue-se o detalhamento desta pesquisa. 

 

� PLANEJAMENTO – IDENTICAÇÃO DO PROBLEMA. 

 

 Os dados começaram a ser coletados no decorrer deste ano, 2009, quando 

notou-se a necessidade de aumentar a produtividade, melhorar a qualidade e reduzir 

os desperdícios do setor de empacotamento da empresa. 

 

� PLANEJAMENTO – OBSERVAÇÃO. 

 

 Para se ter uma visão geral do problema, realizou-se um trabalho com a 

equipe responsável pelo setor de empacotamento para que se chegasse a um 

consenso de qual seria a melhor forma para se obter os resultados esperados. 

 Com o auxílio do brainstorming uma ferramenta da qualidade exposta no item 

2.4.3 deste trabalho, trabalhou-se as idéias dos envolvidos diretamente com o setor 

de empacotamento. A seguir é apresentada uma fotografia da reunião de 

brainstorming realizada.  
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Figura 18 – Explanação de brainstorming. Fonte: da autora, 2009. 

 

Durante as reuniões de brainstorming todas as idéias partiram dos 

profissionais envolvidos. As primeiras reuniões ocorreram com o objetivo de 

encontrar uma forma eficiente para se coletar os dados que mostraram quais seriam 

as principais causas de paradas no setor de empacotamento. 

 Após varias reuniões, foi decido incluir no relatório de empacotamento, que é 

preenchido de acordo com os lotes empacotados, uma tabela na qual seriam 

descritas todas as paradas ocorridas durante o empacotamento de determinado lote. 

 A seguir é apresentada a tabela para a anotação das paradas que foi incluída 

no relatório de empacotamento (anexo C). 

 

PARADAS 

Código Hora início Hora término Descrição 

        
        
        

Tabela 1 – Tabela para anotação das paradas. Fonte: da autora, 2009. 

  

 A tabela com códigos foi criada, bem como planilhas na quais os dados 

obtidos seriam lançados e computados ao final de cada mês. A seguir é apresentada 

a planilha de códigos criada para auxiliar o preenchimento da tabela de identificação. 
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CÓDIGOS PARADAS EMPACOTAMENTO 

1 Início / Fim 5 Manutenção elétrica 
1,1 Setup - preparando para produção 5,1 Manutenção elétrica Compressor 
1,2 Início do lote / produção 5,2 Manutenção elétrica Elevador de canecas 03 
1,3 Fim do lote 5,3 Manutenção elétrica Ensacadeira 01 
1,4 Fim do turno 5,4 Manutenção elétrica Ensacadeira 02 

2 Falta de suprimentos 5,5 Manutenção elétrica Máquina de costura 

2,1 Falta de embalagens 5,6 
Manutenção elétrica Máquina de costura 

manual 
2,2 Falta de fio 5,7 Manutenção elétrica Peneira externa 
2,3 Falta de sacos plásticos 5,8 Manutenção elétrica Peneira interna 
2,4 Falta de strech 5,9 Manutenção elétrica TC6 
2,5 Falta de fita adesiva 5,10 Manutenção elétrica TC7 
2,6 Falta de pallet 5,11 Manutenção elétrica Sistema de exaustão 03 
2,7 Falta de papel crepado 5,12 Manutenção elétrica Balança 
2,8 Falta de briquete 5,13 Manutenção elétrica Esteira ensacadeira 

2,9 Falta de acendedores 6 Outros 
2,10 Falta de etiquetas 6,1 Reunião 
2,11 Briquete defeituoso – excesso de finos e quebrados 6,2 Teste 

3 Humanas 6,3 Parada para enfardar 
3,1 Acidente de trabalho 6,4 Parada para palletizar 
3,2 Falta 6,5 Parada para organização e limpeza do setor 
3,3 Solicitação de dispensa 6,6 Falta de energia elétrica 
3,4 Almoço 6,7 Falta de espaço para armazenamento 

3,5 Janta     

3,6 Falta de pessoal     

4 Manutenção mecânica     
4,1 Manutenção mecânica Compressor     
4,2 Manutenção mecânica Elevador de canecas 03     
4,3 Manutenção mecânica Ensacadeira 01     
4,4 Manutenção mecânica Ensacadeira 02     
4,5 Manutenção mecânica Máquina de costura     
4,6 Manutenção mecânica Máquina de costura manual     
4,7 Manutenção mecânica Peneira externa     
4,8 Manutenção mecânica Peneira interna     
4,9 Manutenção mecânica TC6     
4,10 Manutenção mecânica TC7     
4,11 Manutenção mecânica Sistema de exaustão 03     
4,12 Manutenção mecânica Palleteira     
4,13 Manutenção mecânica Balança     
4,14 Manutenção mecânica Gabaritos     
4,15 Manutenção mecânica Esteira ensacadeira     

Tabela 2 – Lista de códigos do setor de empacotamento. Fonte: da autora, 2009. 

 

 Após a elaboração do novo relatório, montou-se um treinamento específico 

onde os profissionais designados foram orientados quanto ao correto preenchimento 

dos campos como: descrição das paradas ocorridas, código, horário de início e 

término de cada parada. Os funcionários responsáveis receberam uma planilha com 
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a descrição dos códigos. Esta tabela foi distribuída nas áreas de trabalho, visando 

auxiliar o preenchimento do formulário. Os funcionários foram informados também 

da importância deste novo controle dentro da organização, que permitiria monitorar o 

desempenho do setor.  

 

� PLANEJAMENTO – ANÁLISE. 

 

 Durante uma semana realizou-se um acompanhamento, onde se percebeu 

que os profissionais ainda tinham dificuldades no preenchimento dos relatórios, ou 

acabavam esquecendo de registrar os dados. Individualmente as duvidas foram 

tiradas e também foi reforçada a importância de informar os dados em tempo real, 

ou seja, ocorreu, registrou, evitando assim o repasse de informações incompletas. 

 Foram necessárias várias reuniões para promover a conscientização dos 

funcionários até que se chegasse ao resultado esperado, ou seja, a identificação de 

todas as paradas ocorridas, incluindo as paradas contratuais. Desta forma, o 

relatório de empacotamento tornou-se mais completo e dele conseguimos extrair 

todas as informações necessárias para um controle de produção. 

 Outra etapa foi à elaboração da planilha eletrônica no Excel, com a finalidade 

de registrar todos os dados coletados no final do turno junto aos funcionários 

responsáveis. Os relatórios inicialmente são entregues ao setor do PCP que repassa 

na sequência para o setor de Processos e Qualidade, que compila, analisa e 

apresenta mensalmente a Direção.  

 Após o lançamento dos dados na planilha do Excel pode-se identificar o 

tempo de duração de cada parada e com a ajuda do Diagrama de Pareto (item 

2.4.7) identificar os problemas mais graves. Como anteriormente citado, o 

lançamento é feito diariamente, ou seja, tem-se uma visão de quais problemas 

comprometeram a produtividade do setor de empacotamento durante o dia.  

 Durante o período de coleta dos dados, o maior tempo de parada durante o 

mês de fevereiro foi a parada para organização e limpeza do setor, como se pode 

observar no Diagrama de Pareto apresentado a seguir: 
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DIAGRAMA DE PARETO - PARADAS IDENTIFICADAS NO MÊS D E FEVEREIRO 2009
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Gráfico 1 – Diagrama de Pareto – Paradas identificadas no mês de fevereiro. Fonte: da autora, 2009. 

  

 A seguir segue-se a tabela que demonstra o tempo de parada referente à 

organização e limpeza do setor no mês de fevereiro 

 

Tempo total de horas paradas no mês 205:28:00 

Tempo de horas paradas por organização e limpeza do setor 50:08:00 

Horas paradas em % por organização e limpeza do setor 29% 

Tabela 3 – Tempo de parada por “organização e limpeza do setor”. Fonte: da autora, 2009. 

  

 Assim que o problema foi identificado, no mês de fevereiro, os funcionários do 

setor de empacotamento foram convocados para uma reunião na qual foi realizada a 

análise de falhas através do Diagrama de Causa e Efeito. Durante esta reunião 

analisou-se o problema do tempo excessivo gasto para organizar e limpar o setor. 

 Foram reunidos os funcionários do setor e iniciou-se o processo da análise 

das falhas através do Diagrama de Causa e Efeito. Promoveu-se um brainstorming 

para que os funcionários pudessem expor suas idéias e opiniões. Essas idéias foram 

classificadas de acordo com os grupos selecionados no Diagrama de Causa e 

Efeito. 

 As idéias surgidas dos profissionais ligados diretamente ao setor de 

empacotamento foram as seguintes: 
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� Falta de empenho; 

� Falta de atenção; 

� Descuido; 

� Equipamentos inadequados; 

� Colaboração de todos; 

� Organização; 

� TPM (Manutenção produtiva total); 

� Sistema de exaustão defeituoso. 

 

 A seguir são apresentadas algumas das possíveis causas encontradas pelos 

profissionais envolvidos. O modelo de Diagrama de Ishikawa utilizado pela empresa 

Cepevil foi adaptado de forma a atender as necessidades da organização, porém a 

essência da técnica não foi alterada. 

 

 
Figura 19 – Diagrama de Causa e Efeito Cepevil. Fonte: da autora, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

PESSOAS MÉTODO MÁQUINA 

MATERIAIS MEDIÇÃO MEIO AMBIENTE 

CAUSAS 

Tempo excessivo 
para organização 

e limpeza do 
setor  
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� Descrição das causas. 

 

PESSOAS MÉTODO MÁQUINA  MATERIAIS MEDIÇÃO MEIO 
AMBIENTE 

Falta de 
empenho 

TPM falha 

Sistema 
de 

exaustão 
defeituoso 

Material 
inadequado 

  
 

 
Falta de 
atenção 

 

     

 
Descuido 

 

 
     

Falta de 
colaboração 

 
     

 
Falta de 

organização 
 

     

Tabela 4 – Causas encontradas no Diagrama de Ishikawa. Fonte: da autora, 2009. 

 

 Iniciou-se, então, o processo de identificação da origem dos problemas com o 

auxílio da ferramenta dos “5 porquês”, técnica exposta no item 2.4.5 deste trabalho. 

 Da mesma forma que o Diagrama de Ishikawa foi adaptado à realidade da 

empresa, a técnica dos “5 porquês” também foi adaptada de forma em que as 

causas são separadas de acordo com suas categorias podendo ainda, ocorrer mais 

ou menos que 5 perguntas, ou seja, o número de perguntas vai depender do 

problema analisado. A seguir segue-se o detalhamento da técnica. 

 

� PESSOAS – FALTA DE EMPENHO. 

 

1) POR QUE a falta de empenho compromete a velocidade para organizar e 

limpar o setor ao final do turno de trabalho? 

1) RESPOSTA:  Os profissionais não se sentem motivados a organizar e limpar 

o setor de empacotamento. 
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2) POR QUE os profissionais não se sentem motivados a limpar e organizar o 

setor de empacotamento ao final do turno? 

2) RESPOSTA:  porque a maioria acredita que se não fizer o trabalho outra 

pessoa o fará. 

3) POR QUE a maioria dos profissionais acredita que outras pessoas farão o 

serviço em seu lugar? 

3) RESPOSTA:  Por não sentirem que seu trabalho é reconhecido pelos demais. 

4) POR QUE os funcionários não sentem que seu trabalho é reconhecido? 

4) RESPOSTA: Por que nunca receberam o reconhecimento esperado. 

5) POR QUE os funcionários nunca receberam o reconhecimento merecido por 

seu trabalho? 

5) RESPOSTA: Por não haver um programa de reconhecimento. 

 

� PESSOAS – FALTA DE ATENÇÃO. 

 

1) POR QUE a falta de atenção dos profissionais na hora de limpar e organizar o 

setor acaba por aumentar o tempo de execução? 

1) RESPOSTA: Por não prestarem atenção ao serviço que está sendo 

executado acabam por ter que refazê-lo. 

2) POR QUE os profissionais não prestam atenção ao serviço executado? 

2) RESPOSTA:  Por se distraírem com brincadeiras ou conversas paralelas 

durante o expediente. 

3) POR QUE existem brincadeiras e conversas paralelas durante o período de 

expediente? 

3) RESPOSTA:  Por que a liderança não tem conversado com grupo a respeito 

do tema.    

 

� PESSOAS – DESCUIDO 

 

1) POR QUE o descuido dos profissionais aumenta o tempo de execução de 

limpeza e organização do setor?  

1) RESPOSTA: Por não cuidarem atentamente de suas atividades, os 

profissionais precisam refazer o trabalho e isso acaba tomando o dobro do 

tempo necessário. 
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2) POR QUE os funcionários não cuidam de suas atividades como o esperado? 

2) RESPOSTA: Por se distraírem com brincadeiras e conversas paralelas 

durante o período de expediente. 

3) POR QUE existem brincadeiras e conversas paralelas durante o período de 

expediente? 

3) RESPOSTA: A liderança não tem comentado sobre o tema com o grupo. 

 

� PESSOAS – FALTA DE COLABORAÇÃO. 

 

1) POR QUE a falta de colaboração de alguns funcionários atrapalha o 

andamento das tarefas de limpeza e organização do setor de 

empacotamento? 

1) RESPOSTA: Por que enquanto alguns funcionários estão executando as 

tarefas, os demais estão a promover brincadeiras ou a “matar” o tempo 

enquanto esperam o horário de marcar o ponto de saída. Isso compromete de 

forma significativa, uma vez que se as tarefas fossem divididas igualmente o 

trabalho seria realizado de forma mais rápida. 

2) POR QUE alguns profissionais não executam as tarefas ajudando aos demais 

com a execução das tarefas de limpeza e organização? 

2) RESPOSTA: Por que não estão comprometidos com a empresa. 

3) POR QUE alguns profissionais não estão comprometidos com a empresa? 

3) RESPOSTA: Por que a empresa não reconhece os esforços praticados por 

alguns profissionais, não os motivando de forma a trabalharem a favor da 

empresa. 

4) POR QUE a empresa não reconhece os esforços de seus funcionários? 

4) RESPOSTA: Por falta de um plano de reconhecimento. 

 

� PESSOAS – FALTA DE ORGANIZAÇÃO. 

 

1) POR QUE a falta de organização atrapalha a execução das tarefas de 

limpeza e organização do setor de empacotamento? 

1) RESPOSTA: Pelo fato do setor de empacotamento estar desorganizado 

dificulta aos profissionais encontrarem os materiais para que a tarefa seja 

executada de forma mais ágil. 
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2) POR QUE o setor de empacotamento não está organizado? 

2) RESPOSTA: Por que os profissionais não são treinados de forma adequada 

quanto à questão de organização dos materiais do setor em que trabalham. 

3) POR QUE os profissionais não são treinados de forma adequada quanto à 

organização dos equipamentos utilizados? 

3) RESPOSTA:  O programa 5S’s não foi implementado de forma a atender as 

necessidades. 

 

� MÉTODO – TPM (MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL) FALHA.  

 

1) POR QUE a falha na execução da TPM atrapalha a velocidade com que o 

setor de empacotamento é limpo e organizado? 

1) RESPOSTA: Por que se a TPM fosse executada de forma adequada não 

haveria tantos problemas, como as manchas de óleo provenientes do motor 

da esteira utilizada para transporte dos pacotes. 

2) POR QUE a TPM não é realizada de forma adequada? 

2) RESPOSTA: Por que os funcionários não estão conscientizados da 

importância da realização da TPM. 

3) POR QUE os funcionários não estão conscientizados da importância da 

realização da TPM? 

3) RESPOSTA:  Por que não receberam o treinamento adequado. 

4) POR QUE os funcionários não receberam o treinamento adequado? 

4) RESPOSTA:  Por que o programa de treinamento aplicado não abrangia a 

teoria da TPM, impossibilitando desta forma que os funcionários estivem 

conscientes de sua importância. 

 

� MÁQUINA – SISTEMA DE EXAUSTÃO DEFEITUOSO 

 

1) POR QUE o sistema de exaustão estando danificado contribui para o 

aumento do tempo gasto para organização e limpeza do setor? 

1) RESPOSTA:  Por que estando quebrado o sistema de exaustão não elimina 

grande parte do pó de carvão que acaba se acumulando e gerando mais 

trabalho para sua eliminação manual. 

2) POR QUE o sistema de exaustão está defeituoso? 
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2) RESPOSTA:  O sistema de exaustão esta aguardando uma empresa 

terceirizada para que o conserto seja efetuado. 

3) POR QUE o conserto do sistema de exaustão foi postergado? 

4) RESPOSTA:  Por que dependia da disponibilidade da empresa contratada. 

 

� MATERIAIS – EQUIPAMENTOS INADEQUADOS.  

 

1) POR QUE os materiais inadequados contribuem para que o tempo de 

execução de organização e limpeza do setor aumente? 

1) RESPOSTA: Por que com vassouras, rodos e pás quebradas ou danificadas 

a limpeza do setor se torna mais lenta, tendo em vista que o funcionário 

precisará realizar o mesmo trabalho diversas vezes até conseguir o efeito 

desejado. 

2) POR QUE as vassouras, rodos e pás não foram substituídos quando se 

percebeu que não executam o serviço de forma adequada? 

2) RESPOSTA:  Por que os funcionários não informaram a chefia quanto à 

necessidade de realizar a troca dos equipamentos de limpeza. 

3) POR QUE os funcionários não informaram a chefia quanto à necessidade de 

realizar a troca dos equipamentos? 

3) RESPOSTA:  Por que não receberam a orientação correta de como fazer isso. 

4) POR QUE os funcionários não receberam a orientação adequada quanto à 

comunicação da chefia para reportar os equipamentos com defeitos? 

4) RESPOSTA:  Por que a chefia não os estava cobrando quanto ao estado dos 

materiais e equipamentos. 

 

� PLANEJAMENTO – PLANO DE AÇÃO. 

 

Depois de encontrada as causas raízes do problema analisado, um plano de 

ação foi elaborado de forma que se conseguisse isolar o problema. Para a 

elaboração do plano de ação segue-se a metodologia da ferramenta da qualidade 

5W2H, exposta no item 2.4.4 deste trabalho, para melhor visualização, o plano de 

ação foi elaborado em forma de texto. A seguir segue o plano de ação. 
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� AÇÃO 1: 

 

a) What  (O que fazer?): Promover entre a equipe de liderança um plano de 

reconhecimento. 

b) Why  (Por que deve ser feito?): Para evitar que os funcionários não se 

empenhem em suas tarefas. 

c)  Who  (Quem deverá fazer?): Os setores de Recursos Humanos e Processos e 

Qualidade. 

d) When   (Quando deverá fazer?): Primeira semana de março. 

e)  Where  (Onde deverá fazer?): Em todos os setores. 

f)  How  (Como deverá ser feito?): Através da elaboração de um plano de 

reconhecimento. 

g)  How much  (Quanto custará?): N/A. 

 

� AÇÃO 2: 

 

a) What  (O que fazer?): Promover uma conscientização junto aos funcionários 

para que evitem brincadeiras e conversas paralelas durante o período de 

trabalho. 

b) Why  (Por que deve ser feito?): Para evitar que as brincadeiras e conversas 

paralelas dispersem a atenção dos funcionários. 

c) Who  (Quem deverá fazer?): A equipe de liderança e os setores de Recursos 

Humanos e Processos e Qualidade. 

d) When  (Quando deverá ser feito?): Segunda semana de março. 

e) Where  (Onde deverá ser feito?): Em todos os setores. 

f) How  (Como deverá ser feito?): Através de treinamentos, diálogos e debates. 

g) How much (Quanto custará?): N/A. 

 

���� AÇÃO 3: 

 

a) What  (O que deverá ser feito): Promover a conscientização junto aos 

funcionários para que evitem ficar esperando o horário para bater o ponto. 

b) Why  (Por que deverá ser feito?): Para, além de diminuir o tempo gasto com a 

limpeza e organização do setor promova o trabalho em equipe. 
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c) Who  (Quem deverá fazer?): A equipe de liderança e os setores de Recursos 

Humanos e Processos e Qualidade. 

d) When  (Quando deverá ser feito?): Segunda semana de março. 

e) Where (Onde deverá ser feito?): Em todos os setores. 

f) How  (Como deverá ser feito?): Através de reuniões, diálogos e debates. 

g) How much (Quanto custará?): N/A. 

 

� AÇÃO 4: 

 

a) What  (O que deverá ser feito?): Promover uma reciclagem do programa 5S’s 

já implantado. 

b) Why  (Por que deverá ser feito?): Para que os funcionários pratiquem o 

programa, sigam sua filosofia e consequentemente mantenham o setor limpo 

e organizado. 

c) Who  (Quem deverá fazer?): O setor de Processos e Qualidade. 

d) When  (Quando deverá ser feito?): Terceira semana de março. 

e) Where  (Onde deverá ser feito?): Em todos os setores. 

f) How  (Como deverá ser feito?): Através de um treinamento teórico e prático 

especifico de programa 5S’s. 

g) How much (Quanto custará?): N/A. 

 

� AÇÃO 5: 

 

a) What  (O que deverá ser feito?): Promover uma reciclagem do treinamento de 

TPM (manutenção produtiva total) já implantado. 

b) Why  (Por que deverá ser feito?): Para que desta forma se promova a 

manutenção preventiva dos equipamentos, evitando assim algumas fontes de 

sujeiras. 

c) Who  (Quem deverá fazer?): Os setores de Manutenção e Processos e 

Qualidade. 

d) When  (Quando deverá ser feito?): Terceira semana de março. 

e) Where  (Onde deverá ser feito?): Em todos os setores. 
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f) How  (Como deverá ser feito?): Através de um treinamento teórico ministrado 

pelo setor de Processos e Qualidade e treinamento prático ministrado pelo 

setor de Manutenção. 

g) How much (Quanto custará?): N/A. 

 

� AÇÃO 6: 

 

a) What  (O que deverá ser feito?): Repassar ao setor de Compras a 

necessidade de agilizar o conserto do sistema de exaustão. 

b) Why  (Por que deverá ser feito?): Para evitar um maior acumulo de pó de 

carvão no interior da fabrica. 

c) Who  (Quem deverá fazer?): O setor de Processos e Qualidade. 

d) When  (Quando deverá ser feito?): Primeira semana de março 

e) Where  (Onde deverá ser feito?): N/A. 

f) How  (Como deverá ser feito?): Através de uma reunião onde será exposto o 

problema, desta forma, situando o setor de compras ao problema. 

g) How much (Quanto custará?): N/A. 

 

� AÇÃO 7: 

 

a) What  (O que deve ser feito?): Adquirir equipamentos de limpeza adequados 

(vassouras, rodos, pás, produtos de limpeza, etc.). 

b) Why  (Por que deverá ser feito?): Para que os funcionários possam efetuar a 

limpeza do setor de forma mais ágil e eficiente. 

c) Who  (Quem deverá fazer?): Os setores de Compras e Processos e 

Qualidade. 

d) When  (Quando deverá ser feito?): Primeira semana de março 

e) Where  (Onde deverá ser feito?): Com distribuidoras de produtos e materiais 

de limpeza, 

f) How  (Como deverá ser feito?): Enviando solicitação via sistema (Sapiens). 

g) How much (Quanto custará?): R$ 250,00. 
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� AÇÃO 8: 

 

a) What  (O que deverá ser feito?): Orientar a equipe a sempre que encontrarem 

um equipamento com defeito comunicar a liderança a fim de que outro 

equipamento seja adquirido. 

b) Why  (Por que deverá ser feito?): Para que os setores não fiquem sujos ou 

desorganizados por falta de equipamentos e materiais de limpeza. 

c) Who  (Quem deverá fazer?): O setor de Processos e Qualidade e a equipe de 

liderança. 

d) When  (Quando deverá ser feito?): Terceira semana de março. 

e) Where  (Onde deverá ser feito?)? Em todos os setores. 

f) How  (Como deverá ser feito): Através de uma reunião com a equipe de 

liderança. 

g) How much (Quanto custará?): N/A. 

 

 A seguir são apresentadas algumas fotografias das reuniões promovidas para 

análise dos problemas encontrados. 

 
Figura 20 – Reunião para análise de falha. Fonte: da autora, 2009. 
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Figura 21 – Reunião para aplicação da técnica dos 5 “porquês”. Fonte: da autora, 2009. 

 

 
Figura 22 – Aplicação da técnica dos 5 “porquês”.Fonte: da autora, 2009. 
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Figura 23 – Aplicação do Diagrama de Causa e Efeito. Fonte: da autora, 2009. 

 

 
Figura 24 – Elaboração de plano de ação. Fonte: da autora, 2009. 

 

� EXECUÇÃO. 

 

 As idéias de solução, assim como as causas partiram dos funcionários do 

setor onde se encontra o problema, com isto conseguiu-se fazer com que os 

funcionários se sentissem parte atuante na solução dos problemas, promovendo 

uma melhor integração entre os setores, além da grande vantagem de que tanto os 
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problemas como as soluções partem do pessoal que mais conhece os problemas e 

as soluções, pois ninguém melhor que o operador que está diariamente junto à 

máquina para conhecê-la. 

 Após feita a análise, uma cópia deste relatório é disponibilizada em um local 

eletrônico para acesso de todos. O setor de Processos e Qualidade alimenta uma 

planilha na qual é identificada a natureza da ação proposta, bem como os 

responsáveis e o prazo determinado para sanar tal problema. 

 

� VERIFICAÇÃO. 

 

 Os responsáveis pela ação fazem à execução da mesma, o setor de 

Processos e Qualidade faz o acompanhamento através de conversas com os 

funcionários ligados diretamente ao setor, com os responsáveis e com o pessoal da 

manutenção, acompanhamento dos relatórios para identificar se o problema vai 

ocorrer novamente. 

 Caso o problema reincida os responsáveis são novamente chamados para 

uma reunião onde uma nova análise de falhas, através do Diagrama de Causa e 

Efeito, é realizada. Quando isto ocorre todo o processo de investigação da falhas 

ocorre novamente, afim de que novas idéias possam ser analisadas. 

 Ainda existe a possibilidade da ação não ser realizada no prazo estipulado. 

Quando isto ocorre deve ser justificada e renegociada uma data para que este 

problema seja resolvido. 

 Novamente o acompanhamento é feito e este é um ciclo que pode se repetir 

até que todos concordem que o problema foi resolvido em sua causa raiz. 

 Mensalmente todos os dados são apresentados à Direção da empresa em 

forma de slides demonstrando o total das paradas por meio do Diagrama de Pareto. 

 Para o caso em questão, as medidas tomadas surtiram efeito, porém algumas 

das ações planejadas não chegaram a ser tomadas. A seguir segue-se o status de 

cada ação planejada no item “planejamento – plano de ação”. 

 Ação 1: Promover entre a equipe de liderança um plano de reconhecimento: 

Um plano de reconhecimento foi elaborado em conjunto pelos setores de Processos 

e Qualidade, RH local e Coordenação Industrial. Este plano foi repassado ao setor 

de Coordenação de RH e à Direção da empresa que analisou o plano e decidiu que 
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o melhor momento para sua implantação não era o sugerido, atualmente a empresa 

aguarda ordens para implementar o plano de reconhecimento. 

 Ação 2: Promover uma conscientização junto aos funcionários para que estes 

evitem brincadeiras e conversas paralelas durante o período de trabalho: Um 

treinamento foi elaborado pelo setor de Processos e Qualidade juntamente com a 

equipe de liderança. O treinamento mostrou aos funcionários os impactos que as 

brincadeiras e conversas paralelas têm sobre a produtividade e a qualidade do setor, 

tais como: acidentes de trabalho, retrabalho, desperdício de tempo e materiais etc. 

Além do treinamento os envolvidos na conscientização se propuseram a sempre 

manter diálogos com os funcionários sobre brincadeiras e conversas paralelas, seja 

através do diálogo semanal ou conversas informais. 

 Ação 3: Promover a conscientização junto aos funcionários para que evitem 

ficar “esperando o horário para bater o ponto”: Um treinamento foi elaborado de 

forma a mostrar aos funcionários a importância de cada um na linha de produção. 

Foram demonstrados os impactos causados pela saída antecipada de cada um. 

Além do treinamento, a equipe de liderança juntamente com o setor de Processos e 

Qualidade se comprometeu a observar e aplicar medidas corretivas aos funcionários 

que não cumprirem com a determinação. 

 Ação 4: Promover uma reciclagem do programa 5S’s: Um treinamento foi 

elaborado pelo setor de Processos e Qualidade. Este treinamento abrangeu a parte 

teórica e prática do programa. Na parte teórica foram apresentados exemplos 

ligados ao cotidiano dos funcionários, o que facilitou o aprendizado dos mesmos. 

 A parte prática do treinamento foi aplicada diretamente no setor, onde os 

funcionários puderam colocar em prática os conhecimentos adquiridos no 

treinamento teórico. Antes e depois da aplicação dos 5S’s foram tiradas várias 

fotografias que posteriormente foram colocadas em um livro que foi distribuído as 

áreas de trabalho. 

 Ação 5: Promover uma reciclagem do treinamento de TPM: Um treinamento 

teórico e prático do programa de TPM foi elaborado pelo setor de Processos e 

Qualidade em conjunto com o setor de Manutenção. A parte teórica do treinamento 

foi ministrado pelo setor de Processos e Qualidade e abrangeu desde o conceito de 

TPM até sua aplicação para os equipamentos da empresa. A parte prática do 

treinamento foi ministrado pelo setor de manutenção e abrangeu a descrição dos 
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componentes das máquinas e os procedimentos que deveriam ser aplicados na 

execução da TPM. 

 Ação 6: Repassar ao setor de compras a necessidade de agilizar o conserto 

do sistema de exaustão: Uma solicitação de manutenção foi enviada ao setor de 

compras via sistema. Para auxiliar no processo de aprovação da manutenção foi 

realizada uma reunião com a Gerência da empresa, na qual foi demonstrada a 

importância do sistema de exaustão para limpeza e organização do setor. O 

acompanhamento da solicitação foi feito via sistema. 

 Ação 7: Adquirir equipamentos de limpeza adequados: Uma solicitação de 

compra de novos equipamentos de limpeza foi enviada ao setor de compras via 

sistema, o acompanhamento desta compra também foi realizado via sistema. Uma 

demonstração da falta de equipamentos foi feita à Gerência da empresa que pediu 

mais rapidez na aquisição destes materiais. 

 Ação 8: Orientar a equipe a sempre que encontrarem um equipamento com 

defeito comunicar a liderança a fim de que outro seja adquirido: Uma reunião com 

toda a equipe foi realizada, nesta reunião foi reforçada a importância da 

comunicação de equipamentos defeituosos à liderança. O setor de Processos e 

Qualidade juntamente com a liderança se comprometeram a sempre cobrar dos 

funcionários o estado dos equipamentos de limpeza. 

 Com todas as ações efetivadas, durante os meses de março, abril, maio, 

junho e julho, foram coletadas novas informações sobre os tempos de paradas 

referentes à organização e limpeza do setor a fim de serem comparados.   

 Abaixo é possível visualizar a tabela na qual estão os dados coletados 

durante os referidos meses, a partir desta tabela foi possível criar um gráfico de 

linhas que facilita a identificação da diminuição do tempo de parada por organização 

e limpeza do setor. 

Mês Tempo 

Fevereiro 50:08:00 

Março 34:01:00 

Abril 33:19:00 

Maio 29:25:00 

Junho 18:57:00 

Julho 10:02:00 

Tabela 5 – Tempo de paradas nos meses avaliados. Fonte: da autora, 2009. 
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Gráfico 2 – Tempo de paradas por organização e limpeza do setor. Fonte: da autora, 2009. 

 

 

� PADRONIZAÇÃO. 

 

Depois de efetuada a verificação do passo anterior, passou-se a padronizar 

os procedimentos adotados durante a execução do plano de ação. Foram tomadas 

as seguintes medidas: 

Para dar continuidade ao treinamento de redução das brincadeiras e 

conversas paralelas durante o período de trabalho foi decidido que o treinamento 

fosse aplicado a cada três meses, envolvendo todos os funcionários. Os diálogos 

informais também devem ser mantidos a fim de sempre manterem os funcionários 

alertas das consequências geradas. 

Quanto ao treinamento de conscientização dos funcionários para esperar o 

horário de bater o ponto, foi acordado que o treinamento será realizado a cada 3 

meses para todos os funcionários. Este treinamento também será aplicado aos 

funcionários que retornarem do período de férias e aos que se afastarem por mais 

de 15 dias de suas atividades. 

O treinamento de reciclagem do programa 5S’s deve ser aplicado ao final de 

cada mês. Durante este treinamento vão ser abordadas ocorrências do mês com a 

exposição de fotografias demonstrando na prática os problemas e soluções 

encontradas.  
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Para o programa de reciclagem de TPM padronizou-se que o treinamento 

será realizado a cada 4 meses, podendo este tempo ser menor devido alguma 

dificuldade dos funcionários. Para acompanhamento, as fichas de inspeção serão 

diariamente checadas pelo setor de Processos e Qualidade, podendo assim 

identificar as dificuldades encontradas. 

Foi realizada também a padronização do acompanhamento de aquisição de 

materiais e serviços, a fim de manter os funcionários sempre informados de datas 

previstas para chegada ou conserto de determinado equipamento. 

Por fim foi padronizado que os líderes devem sempre manter um diálogo com 

os liderados, sendo assim sempre informados das condições de máquinas, materiais 

e equipamentos de limpeza e organização. 

 

� CONCLUSÃO. 

 

Com todas essas medidas, conseguiu-se atingir o objetivo, ou seja, analisar e 

solucionar o problema de demasia na execução de limpeza e organização do setor 

de empacotamento. É importante ressaltar que estes resultados dependem muito da 

interação diária na empresa, através dos diversos setores.  

Nos meses seguintes a fevereiro a mesma técnica foi aplicada aos demais 

problemas, sempre observando o Gráfico de Pareto que mostra a prioridade com 

que se deve analisar e solucionar os problemas encontrados.   

É importante ressaltar que esta pesquisa abordou somente o maior problema 

detectado, ou seja, o tempo excessivo gasto para organização e limpeza do setor. 

Da mesma forma que este problema foi checado e resolvido os demais problemas 

também foram analisados e resolvidos. Caso contrário não se poderia apresentar 

um aumento tão significativo da produtividade do setor de empacotamento da 

empresa.  

Podemos ainda citar o volume de produção de empacotados durante os 

meses de coleta de dados. Abaixo é possível visualizar a tabela na qual estão 

explicitadas as toneladas produzidas e um gráfico de linhas que auxilia na 

visualização do total produzido. 
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Mês Total produzido em toneladas  

Fevereiro 410,987  

Março 684.847  

Abril 749,474 

Maio 807,267 

Junho 822,466 

Julho 861,815 

Tabela 6 – Total produzido em toneladas. Fonte: da autora, 2009. 
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Gráfico 3 – Total produzido em toneladas no setor de empacotamento. Fonte: da autora, 2009 
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5 RECOMENDAÇÕES  

 

 

 Após a implementação das ferramentas notou-se que algumas melhorias 

ainda precisam ser efetuadas. Desta forma propõem-se as seguintes 

recomendações: 

 

� Conhecer os conceitos de novas ferramentas da qualidade, aplicando-as à 

realidade da organização. Desta forma se conseguirá cumprir com a filosofia 

de melhoria contínua da qualidade, melhorando de forma significativa a 

produtividade e reduzindo os desperdícios do setor de empacotamento da 

empresa. 

 

� Expor os resultados alcançados através das ferramentas da qualidade para a 

equipe de trabalho, exaltando sua contribuição. Esta apresentação de dados 

pode ocorrer da mesma forma em que se apresentam os resultados à 

Direção, ou seja, através de uma reunião na qual será exibida a apresentação 

em POWER POINT. 

 

� Conscientizar a equipe de trabalho de sua importância para organização, 

conseguindo desta forma manter a equipe de trabalho como aliada nos 

processos da organização. 

 

� Para tornar o processo de enfardamento mais ágil, propõe-se a aquisição de 

uma máquina enfardadora, reduzindo desta forma o tempo que se leva para 

realizar o enfardamento dos pacotes e o número de pessoas para realização 

de tal trabalho. 

 

� Dar continuidade ao processo iniciado, não deixando que o efeito “serrote” 

ocorra, ou seja, oscilações no processo produtivo. O ideal é que se consiga o 

efeito “escada” em que se consegue atingir um nível de melhoria, estabiliza-

se e continua-se a melhorar de nível. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 As ferramentas da qualidade são uma excelente forma de se alcançar 

resultados em um curto período de tempo. Com a aplicação destas ferramentas, 

consegue-se mais que resultados, é possível conscientizar a equipe de trabalho da 

importância de sempre buscar a melhoria contínua em seus processos, seja ele de 

qualquer natureza. Consegue-se ainda fazer com que o funcionário se sinta ativo na 

solução dos problemas, envolvendo-os nas técnicas aplicadas. 

 Com a aplicação e manutenção das ferramentas da qualidade, notou-se uma 

significativa diminuição do tempo considerado como improdutivo no setor de 

empacotamento. Conseguiu-se aliar os conhecimentos teóricos da pesquisadora aos 

conhecimentos práticos dos funcionários, o que proporcionou um excelente 

resultado. 

 Assim, com a utilização do brainstorming, Diagrama de Causa e Efeito, coleta 

de dados. Gráficos, a análise de Pareto pode-se investigar, até a exaustão do 

assunto, todos os fatores que contribuíram para gerar a situação em estudo. 

 A participação ativa dos membros que, apesar de não ter pratica na 

metodologia, só gerou resultado porque houve um comprometimento com a solução 

do problema e a mesma equipe estava motivada por estar participando de um novo 

projeto. 

 Com isto a equipe de trabalho amadureceu, adquiriu conhecimentos e pode 

até adaptar a metodologia empregada dentro do contexto de solução de problemas 

da empresa. 
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APÊNDICE A – TERMO DE COMPROMISSO – CONFIRMAÇÃO DO 

ORIENTADOR 

 

 

De acordo com o contato mantido com o Acadêmico (a) ANA FLÁVIA PISKOR DA 

SILVA comprometo-me e confirmo a minha disposição em orientá-lo (a) na 

elaboração do seu Trabalho de Pesquisa do Curso de Engenharia Industrial da 

Madeira, conforme disposto no Regulamento, em horários disponíveis, previamente 

combinados com o Acadêmico. 

Comprometo-me, ainda, a participar da Banca Examinadora que vai avaliar e 

analisar o Trabalho de Pesquisa do Curso, realizado pelo Acadêmico (a), e ainda, 

quando dá apresentação com defesa pública. 

 

 

 

União da Vitória, xx de outubro, de 2009. 

 

 

__________________________________ 

                                                       Miriam Götz Mayer 
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APÊNDICE B – FICHA DE ORIENTAÇÃO 

 

ASSINATURAS CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
Orientador Aluno 

Data: 22/07/2009. 
Definição do cronograma de etapas a serem desenvolvidas.  

 

     

Data: 29/07/2009. 
Avaliação do material desenvolvido no decorrer da semana e  
definição de novas diretrizes. 

     

Data: 05/08/2009. 
Definição dos objetivos: geral e específicos. 

 

     

Data: 12/08/2009. 
Avaliação do material desenvolvido e indicação de novos 
assuntos a serem abordados no referencial teórico 

     

Data: 19/08/2009. 
Avaliação do material desenvolvido e definição de novas  
atividades a serem desenvolvidas. 

     

Data: 24/08/2009. 
Alinhamento do material apresentado com os objetivos geral e  
específico 

     

Data: 31/08/2009. 
Avaliação do material apresentado e novas recomendações. 

 

     

Data: 02/09/2009. 
Avaliação do material desenvolvido e novas recomendações. 

 
     

Data: 09/09/2009. 
Finalização da parte de referencial teórico e definição dos  
materiais e métodos a serem desenvolvidos. 

     

Data: 16/09/2009. 
Avaliação do conteúdo apresentado em materiais e métodos e 
novas recomendações. 

     

Data: 23/09/2009. 
Avaliação do material apresentado e novas recomendações 
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Data: 30/09/2009. 
Alinhamento do material apresentado com as premissas do   
ciclo PDCA. 

     

Data: 07/10/2009. 
Avaliação do material desenvolvido no decorrer da semana e  
definição de novas diretrizes. 

     

Data: 14/10/2009. 
Avaliação do material apresentado e novas recomendações. 

 

     

Data: 21/10/2009. 
Avaliação do material apresentado e novas recomendações. 
 

     

Data: 28/10/2009. 
Avaliação do material apresentado. 
 

     
Data: 13/11/2009. 
Checagem geral e conferência de sumário, bibliografia.  
Liberação para entrega aos membros da banca. 
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APÊNDICE C – COMPROVAÇÃO DAS HORAS EXTRACURRICULARE S 

 

Relatório de autenticação de horas extracurriculare s. 

 

Acadêmico: Ana Flávia Piskor da Silva 

 

 Este documento tem por finalidade confirmar, através de comprovação de 

documentação legal, as atividades extracurriculares do Acadêmico Formando, de 

forma a confirmar as horas realizadas e que contenham pelo menos 144 horas 

regimentais, como créditos a formatura do mesmo. 

 Os documentos deverão ser apresentados no original e autenticados neste 

documento pelo professor (a) das disciplinas de Estágio Supervisionado e Projeto. 

 Não é necessária a juntada de cópias dos documentos, a não ser em caso de 

dúvida do docente quanto a validade do documento. Neste caso, deverá anexar 

cópia e solicitar visto do Coordenador do Curso. 

 

Atividade Horas Professor Coordenador  
FEICON 08 horas   
FENAM 08 horas   
FramePort 04 horas   
Guararapes MDF 04 horas   
Iguaçu Papel 04 horas   
II Encontro Nacional de Eng. Ind. Madeireira 06 horas   
II Semana da Madeira 09 horas   
III Encontro Anual de Produção científica 20 horas   
III Encontro Nacional de Eng. Ind. Madeireira 11 horas   
Indústria Araupel 08 horas   
Indústria CIKEL 04 horas   
Indústria de Compensados Compensa 02 horas   
Indústria de Compensados JHP 02 horas   
Indústria MASISA 04 horas   
IV Encontro Nacional de Eng. Ind. Madeireira 12 horas   
Madeireira Miguel Forte 02 horas   
Madeireira Rio Claro 04 horas   
Marketing para engenheiros 12 horas   
São Gabriel Papéis 02 horas   
Schuster Portas 02 horas   
Semana da madeira 10 horas   
Treinamento em Integração e Relacionamento 
Profissional 

08 horas   

VI Encontro Anual de Iniciação científica 08 horas   
XIII Seminário de Ciências Empresariais da 
UNIUV 

12 horas   

Total de Horas Extracurriculares 166 horas   
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APÊNDICE D – DECLARAÇÃO DE ESTÁGIO 
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ANEXO A – FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO DE BRIQUETES DE CA RVÃO 

VEGETAL 
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ANEXO B – FLUXOGRAMA DE EMPACOTAMENTO DE BRIQUETES DE 

CARVÃO VEGETAL 
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ANEXO C – RELATÓRIO DE EMPACOTAMENTO 

 
 

RELATÓRIO DE EMPACOTAMENTO 
 
          
          
Nº Lote: Turma: 
Data Início: Hora Início: 
Data Término: Hora Término: 
Produto:  Peso Líquido do Produto: Tara: 
          

Hora Peso 
(kg) 

Hora Peso 
(kg) 

Hora Peso 
(kg) 

Hora Peso 
(kg) 

Hora Peso 
(kg) 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Peso Médio dos Pacotes(kg):   
PARADAS 

Código Hora 
início 

Hora 
término 

Descrição 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          
                

Operador Lider 
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