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RESUMO 
 

As empresas, visando o atendimento às necessidades dos clientes, devem buscar o 

trabalho sem perdas (operações ou atividades que geram custos, mas não agregam valor 

ao produto do ponto de vista do cliente) ao longo do processo produtivo. No século XX, 

ferramentas foram desenvolvidas com o objetivo de incrementar a eficiência das 

empresas, podendo ser classificadas em duas categorias: as enxutas, desenvolvidas pelas 

indústrias que seguem o Sistema Toyota de Produção, e as tradicionais, utilizadas pelas 

indústrias de produção em massa. No entanto, observa-se a importância de ambos os 

tipos de ferramentas para obter um Sistema mais adequado à realidade de cada empresa. 

Da mesma forma, a fábrica em estudo, do setor calçadista, procura desenvolver seu 

Sistema de garantia da qualidade adequando ferramentas enxutas e tradicionais à sua 

realidade. 

Diagnóstico, proposição e implementação de melhorias foram obtidos a partir da 

aplicação da Metodologia de Checkland (1972) para resolução de problemas, que 

consiste em sete etapas, envolvendo desde a análise do problema até a avaliação das 

ações implementadas. Ao longo do desenvolvimento da metodologia proposta por 

Checkland, observaram-se algumas oportunidades de melhoria de impacto a curto e 

médio prazo, como a existência de critérios subjetivos e da ausência de uma forma 

consistente e contínua de eliminar perdas no processo. 

Ao final da dissertação são propostas algumas ações adicionais com o propósito de 

complementar a implementação do Sistema de gestão da qualidade, e feita uma avaliação 

das mudanças promovidas, assim como as considerações finais. 
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ABSTRACTS 
 

Industries searching to fulfill the clients needs, should work without wastes 

(operations or activities that increase costs of production but not the product value) 

through their processes. By the 20th century, tools were developed to increase the 

industries efficiency. Those tools can be classified into two categories: the lean ones, 

developed by the industries that follow the Toyota Production System way, and the 

traditional ones, used by the mass production industries. However, it is easy to see the 

importance of both kinds of tools to obtain a more appropriated system, considering de 

business situation. At the same way, the plant studied in this work, from shoes industries, 

is trying to develop its system of quality assurance adapting lean and traditional tools 

considering its reality. 

Checkland (1972) Methodology for problem solving was used to diagnose, propose 

and implement the improvement required to build the Quality Assurance System at the 

plant in study. The Methodology proposed by Checkland consists in seven steps, 

involving since the problem analysis, until the appraisal of the implemented actions. 

During the methodology development, some improvements were observed, such as 

subjective criteria and an absence of a consistent and continuous way to eliminate wastes 

in process. 

Finally, some additional actions are proposed to complement the Quality Assurance 

System implementation, and an appraisal of the changes implemented is made. In 

addiction, some final considerations of the System implementation are developed. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nesta etapa serão apresentados o contexto em que se encotram as empresas 

brasileiras e os aspectos influenciam e influenciaram a consolidação da situação 

econômica atual. Será apresentado também o contexto em que se encontra a empresa em 

estudo, assim como os objetivos deste trabalho, suas limitações e a sua estrutura. 

1.1. ASPECTOS GERAIS 

Atualmente, é indiscutível a importância da Qualidade no processo produtivo para o 

atendimento integral das necessidades do cliente. Na verdade, toda e qualquer empresa, 

seja ela de bens, seja ela de serviços, deve ter como finalidade buscar o atendimento às 

necessidades do cliente. O meio para a consecução deste objetivo, de forma consistente e 

otimizada, é o trabalho com qualidade. 

Qualidade e Processo já não têm mais sentido se tratados dissociados um do outro. A 

qualidade está intrínseca quando se fala de produtos com menor custo e menor prazo de 

entrega. No entanto, a percepção de que a qualidade está incondicionalmente ligada ao 

processo, não foi o ponto de partida do movimento pela Qualidade. Inicialmente, 

Qualidade era dar confiabilidade à inspeção do produto, porém assemelhava-se a um 

processo de atestado de óbito: nada mais havia a se fazer nele. 

Com o passar do tempo e com a evolução dos conceitos, as informações das 

inspeções serviram como base para novas ações nas indústrias, ajudando a eliminar 

grande número de defeitos. Como o produto é o resultado do processo, teve-se a 

necessidade de agir sobre o processo, isto é, sobre as causas e não sobre os efeitos 

(Paladini, 1995). 

Assim, com o aumento da competitividade do mercado mundial, no início do século 

XX, desenvolveram-se diversos Sistemas, ferramentas e teorias que buscavam melhorias 

na eficiência das empresas, como Housekeeping, Controle Estatístico de Processo (CEP), 

Manutenção Produtiva Total (MPT) e Qualidade Total. 

Imediatamente após a II Guerra Mundial, os produtos das indústrias japonesas eram 

conhecidos em todo o mundo como de baixa qualidade e sem condições de competirem 

no mercado. Em palestras proferidas por especialistas americanos como Deming, Juran e 

Feigenbaun, foi colocado que as indústrias japonesas não sobreviveriam à 
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competitividade do mercado se seus produtos e serviços não melhorassem o suficiente 

para serem capazes de exportar para os mercados externos. 

A partir de 1950, em meio às crises e arrefecimento do mercado mundial, emergiu, 

do Japão, um Sistema de gestão com capacidade de conduzir as empresas para um padrão 

de lucratividade acima da média das demais. 

A dedicação e capacidade de adaptação dos japoneses levaram a um período de 

enorme produção científica entre os anos 60 e 70, principalmente com a criação do 

”Japanese Union of Scientists and Engeneers” - JUSE (União Japonesa dos Cientistas e 

Engenheiros). Através dele, Sistemas, técnicas e ferramentas foram desenvolvidas com a 

finalidade de incentivar o crescimento das indústrias japonesas. 

Atualmente, testemunha-se a superior qualidade dos produtos japoneses (ou da 

administração japonesa) em todo o mundo. O Sistema desenvolvido pelos japoneses, e 

também conhecido como Sistema de Produção Enxuta, é uma combinação, adequada à 

realidade de cada empresa, de diversas ferramentas e Sistemas, aplicados com foco na 

eliminação de perdas. Este Sistema teve origem na Toyota Motor Company (de onde 

derivou o nome do Sistema) da necessidade de otimizar a utilização dos recursos e de 

obter produtos adequados às necessidades dos consumidores. 

Entretanto, não há regras para sua implementação, e sim, diversos modelos 

postulados, com a finalidade de reduzir os riscos no processo de implementação. 

Analogamente, acredita-se que falhas no gerenciamento praticado no Brasil levam a 

crescente falta de competitividade das indústrias brasileiras e, conseqüentemente, a 

estagnação do desenvolvimento do país. Segundo o Instituto de Engenharia de São Paulo, 

em 1992, foram registradas nas empresas brasileiras, perdas de 20 a 40% de seu 

faturamento, atribuídas ao alto índice de falhas e ao alto nível de desperdício (Filho, 

1996). A tabela 2.1. mostra as principais fontes de desperdício, segundo o Instituto de 

Engenharia de São Paulo em 1992. 

 
Tabela 1.1 -  Principais desperdícios anuais do Brasil 

Fonte: Delaretti F° (1996, p.02) 

SETOR VALORES (US$)
Agricultura 8,79 bilhões
Serviços 8,40 bilhões
Contrução civil 6,70 bilhões
Indústria em geral 6,65 bilhões
Transportes (portos) 5,00 bilhões
Energia 4,73 bilhões  

2 
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A busca pelo aumento da eficiência dos processos e pelo melhor aproveitamento dos 

recursos, impôs às indústrias a criação e o desenvolvimento de diversas ferramentas. 

Ferramentas que permitissem que as empresas se antecipassem aos problemas ou 

permitindo a eliminação das causas de um determinado problema de forma consistente e 

sistemática. A medida que os conceitos em relação à qualidade se modificaram ao longo 

do tempo, as ferramentas foram se adequando a nova forma de pensar e de agir. 

Atualmente, ferramentas desenvolvidas no início do século passado, chamadas de 

tradicionais, se combinam com ferramentas enxutas, com a finalidade de unir forças e 

informações suficientes para a resolução do problema. Desta forma, é natural encontrar 

empresas que utilizam uma combinação de ferramentas tradicionais e enxutas adequando 

melhor o Sistema de produção às necessidades do mercado e, consequentemente, as do 

consumidor. Da mesma forma se dá com as indústrias calçadistas. As indústrias 

calçadistas brasileiras são reconhecidas por possuírem Sistemas produtivos ineficientes e 

inadequados às necessidades do cliente. Se vê nos dias de hoje uma avalanche de marcas 

internacionais adentrando o mercado brasileiro e forçando as indústrias nacionais a 

melhorarem sua eficiência (produto e processo). Assim, será mais bem sucedida aquela 

que conseguir, no menor espaço de tempo, produtos da melhor qualidade, ao menor 

custo, adequados às necessidade do consumidor. A implementação do Sistema de 

Produção Enxuta levou muitas empresas a obterem resultados acima das expectativas do 

mercado, que não refletiam com realidade da economia mundial (Womack, 1992). 

No entanto, segundo Womack (1998), algumas empresas têm fracassado na tentativa 

de implementação do Sistema Toyota de Produção (ou Sistema de Produção Enxuta) por 

não compreenderem os fundamentos do Sistema e a integração ou sinergia entre as 

ferramentas de forma a promover consistente e contínuamente a eliminação de perdas e, 

conseqüentemente, o aumento da eficiência da operação. 

1.2. OBJETIVOS 

Baseado, assim, no contexto descrito, o objetivo deste trabalho é desenvolver um 

modelo de Sistema de gestão da qualidade com resultados de curto de médio prazos 

combinando práticas do “Controle da Qualidade Zero Defeitos”, como a utilização de 

dispositivos à prova de falhas, com práticas como a padronização, característica dos 

tradicionais Sistemas normativos de gestão da qualidade, buscando maior agilidade, 

flexibilidade e redução contínua de custos para atendimento às necessidades do cliente. 
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Assim, esta pesquisa busca combinar ferramentas enxutas e ferramentas tradicionais da 

qualidade para desenvolver um modelo de gestão da qualidade mais adequado à realidade 

da empresa em estudo, promovendo melhorias contínuas em seus produtos e processo. 

A empresa em estudo será o ponto de partida e servirá como um grande e real 

laboratório para o desenvolvimento desta pesquisa. 

A proposta deste trabalho é elaborar um diagnóstico da situação do problema, 

planejar e implementar ferramentas que auxiliem o setor de costura da empresa em 

estudo a conduzir um processo sistemático de melhoria contínua. O processo de 

construção do modelo de Gestão da Qualidade deve esta adequado à realidade daquele 

setor e, consequentemente, da empresa. Isso corrobora com a tese de que não há regras 

para a implementação do  Sistema da Qualidade e, muito menos, do Sistema Toyota de 

Produção. 

A partir do objetivo de cunho mais geral, citam-se a seguir alguns objetivos 

específicos: 

• Promover o melhor entendimento dos conceitos e práticas enxutos, assim 

como as relações entre as ferramentas enxutas e as tradicionais; 

• Incentivar o estudo científico na indústria de calçados em estudo. 

1.3. LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Este trabalho visa desenvolver um modelo de Sistema de Gestão da Qualidade em 

uma indústria de calçados em processo de implementação do Sistema de Produção 

Enxuta, explorando, desta forma, o potencial de ganhos somente nos ambientes internos à 

empresa. Os aspectos relacionados com ambientes externos à empresa serão abordados 

com a profundidade necessária para o melhor entendimento e aproveitamento do 

trabalho, e para a consecução dos objetivos do mesmo. 

Outro fator fundamental que deve ser considerado é o tempo para o desenvolvimento 

do projeto, uma vez que se estima que o processo de implementação da Produção Enxuta 

na empresa em questão será conduzido até 2005, prazo este superior ao da realização 

desta pesquisa. 

Em adição, apesar da infinidade de trabalhos e exemplos no mundo, a experiência 

das indústrias brasileiras na área da Produção Enxuta é limitada, principalmente quando 

se trata de indústria de calçados. Portanto, o trabalho combinará modelos, conceitos e 

teorias conhecidos na literatura para o desenvolvimento de um  Sistema da Qualidade 

adequado à realidade da empresa em estudo. 
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1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este é um trabalho de características práticas composto por 5 capítulos. Ao longo de 

seu desenvolvimento serão apresentados o contexto em que se encontra a empresa em 

estudo, problemas encontrados, alguns conceitos e ferramentas utilizados nas indústrias, a 

análise e o modelo proposto para a eliminação dos problemas. 

No presente capítulo, foi apresentada uma análise abrangente do contexto em que se 

encontra a empresa em estudo e da história da importância da qualidade para a 

sobrevivência de uma empresa. Também foram abordados os objetivos e as limitações do 

trabalho. 

O Capítulo 2 dará continuidade ao desenvolvimento do trabalho com a apresentação 

da empresa em estudo e de aspectos considerados problemáticos para o desenvolvimento 

da empresa. A partir de então será apresentada a metodologia utilizada para a resolução 

dos problemas encontrados e descritos anteriormente. 

No Capítulo 3 será desenvolvida a metodologia apresentada no capítulo anterior 

aplicada à situação da empresa em estudo. Este capítulo englobará 6 das 7 etapas 

proposta na metodologia para a resolução de problemas. Aqui serão apresentados os 

conceitos e princípios do Sistema de Produção Enxuta, buscando a descrição clara das 

ferramentas e técnicas que visam o “Zero Defeitos”, assim como as ferramentas 

tradicionais da Qualidade e sua inter-relação com as enxutas. Ferramentas tradicionais 

são ferramentas aplicadas para a padronização das operações, Controle Estatístico de 

Processo (CEP) e estudo de tempos e métodos, que são utilizadas em Sistemas 

tradicionais da Qualidade, desenvolvidos a partir de 1920. Ainda neste capítulo será 

desenvolvido um estudo mais aprofundado das relações entre as ferramentas tradicionais 

da Qualidade e as ferramentas alinhadas com as práticas do Controle da Qualidade Zero 

Defeitos, de forma a construir um Sistema de Gestão da Qualidade para a empresa em 

estudo com base no modelo da Qualidade “Zero Defeitos”. Para isso será utilizada a 

metodologia de Checkland para resolução de problemas não estruturados. 

No Capítulo 4 será feita uma avaliação das ações executadas e dos resultdos obtidos, 

levantando e avaliando oportunidades de melhorias. Serão consideradas, a partir daí, 

ações corretivas para a redução dos impactos negativos e a retomada dos objetivos 

propostos no início do trabalho. 

 No Capítulo 5 serão feitas as considerações finais, relatando a importância do 

trabalho para a melhoria dos produtos e processos e na implementação da produção 
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enxuta na empresa em estudo. Finalmente, serão feitas algumas recomendações de 

futuros trabalhos de forma a complementar aspectos insuficientemente detalhados neste 

trabalho. 
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2. PROBLEMÁTICA 

Nesta etapa será apresentada uma análise geral da empresa estudada, sua situação no 

mercado de calçados, mediante acirramento da concorrência nacional e internacional. 

Também serão discutidos, de forma mais superficial, os problemas encontrados, alguns 

modelos conceituais e ferramentas existentes, e a metodologia proposta para desenvolver 

o modelo de  Sistema da Qualidade e para promover as mudanças necessárias para a 

manutenção e evolução da empresa em estudo. 

2.1. EMPRESA 

A empresa analisada é uma multinacional de capital brasileiro que tem unidades em 

6 estados brasileiros e é líder de mercado na maioria das unidades de negócio em que 

atua. Atualmente enfrenta concorrência de empresas que cresceram no mercado interno 

com marcas nacionais e internacionais, além de enfrentar a concorrência forte do 

mercado informal. 

O  trabalho foi desenvolvido em uma fábrica de uma companhia do setor de 

calçados, situada em Natal, que iniciou a construção e consolidação do Sistema de 

Produção Enxuta adequado com suas necessidades a partir de janeiro de 2000. Esta 

empresa emprega aproximadamente 2.000 pessoas em Natal e no interior do Rio Grande 

do Norte e da Paraíba. 

A empresa é de origem argentina que chegou ao Brasil em 1907. Ao final dos anos 

20, a empresa se vê obrigada a parar a produção em consequência da quebra da bolsa de 

Nova York e por causa da superprodução do café. Na década seguinte, a empresa  estava 

coberta de dívidas, com o país vivendo momentos de instabilidade e violência. No 

entanto, em virtude da estabilização do mercado, a empresa voltou a atuar 

definitivamente no mercado, antes da Segunda Guerra Mundial. 

Atualmente, a empresa é composta por 5 Divisões. A Divisão da qual trata esse 

trabalho possui 2 fábricas principais e de 10 pequenas fábricas auxiliares chamadas de 

fábricas satélites. Esta Divisão sofre cada vez mais com o acirramento da concorrência e 

com o mercado consumidor mais exigente. Isso torna fundamental o direcionamento 

rápido e preciso dos esforços a fim de buscar melhores resultados frente a concorrência. 

É por este motivo que a Divisão passa por um processo de restruturação de seus produtos 

e processos, assim como da sua forma de gerir o negócio. 
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A fábrica na qual se limitará o trabalho é a unidade situada em Natal e é conhecida 

com a fábrica ou unidade 10 (F.10). Esta é composta ainda de outras 5 unidades menores 

chamadas de fábricas satélites, situadas no interior do Rio Grande do Norte e no interior 

da Paraíba que trabalham focadas na produção de componentes para calçados. Este tipo 

de indústria é fundamentalmente manufatureira de mão-de-obra intensiva e que, 

atualmente no Brasil, busca a otimização dos seus processos. Há registros do 

desenvolvimento de diversas ferramentas para este tipo de indústria, mas nada 

sistemático e integrado. Vê-se a necessidade do desenvolvimento do  Sistema da 

Qualidade, que combine organizadamente ferramentas, sejam elas enxutas ou 

tradicionais, a fim de melhor adequá-lo à realidade da empresa. 

Um fator fundamental que corrobora a importância do desenvolvimento deste 

Sistema de gestão da qualidade, é o grande e decisivo processo de restruturação que as 

fábricas desta Divisão estão passando em busca da eliminação de perdas para o melhor 

aproveitamento dos recursos, ou seja, em busca do incremento de sua eficiência. Este 

processo de mudança passa desde a reestruturação da equipe até o encerramento das 

atividades de algumas unidades. Com esta finalidade, as unidades desta divisão seguem o 

seu percurso na implementação do Sistema Enxuto de Produção. Em outras palavras, a 

Divisão busca oferecer aos seus clientes produtos da mais alta qualidade, ao custo mais 

baixo no menor tempo possível. 

Desta forma, a implementação do  Sistema da Qualidade adequado à realidade da 

empresa é de fundamental importância para a consecução dos objetivos da Divisão. O 

tratamento não consistente e intermitente de assuntos relativos à Qualidade, em especial 

na unidade F.10, se faz cada vez mais presente no dia-a-dia, dificultando gradativamente 

a obtenção da garantia da qualidade tanto no processo, quanto na matéria-prima e no 

produto acabado. 

2.2. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

Neste trabalho, conforme colocado anteriormente, o estudo será restrito a unidade de 

Natal – RN (F.10), que produz calçados esportivos para todo o país e que segue seu 

caminho para o mercado internacional. A unidade F.10 é composta de uma unidade 

“mãe”, e 5 pequenas fábricas chamadas de satélites, onde aproximadamente 1.000 

pessoas trabalham. 

O calçado pode ser dividido em três partes e é obtido conforme descrito 

simplificadamente abaixo e na figura 2.1 a seguir: 
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• Sola – parte normalmente de borracha que fica em contato direto com o solo; 

• Entressola – parte que fica entre a sola e o pé do usuário, e que dá 

características de maciez e confortabilidade; e 

• Cabedal – parte que envolve o pé e fica acima da entressola, normalmente 

feita de tecidos e laminados sintéticos. 

 

sola

entressola
solado

tecidos

laminados

linhas

etiquetas

cabedal

calçado

sola

entressola
solado

tecidos

laminados

linhas

etiquetas

cabedal

calçado

sola

entressola
solado

tecidos

laminados

linhas

etiquetas

cabedal

calçado

 
Figura 2.1 -  Processo simplificado de manufatura do calçado 

 

Em qualquer indústria, é fato que a medida que o produto segue passando ao longo 

da linha de produção há a contínua agregação de valor e, um erro no processo, poderá 

provocar perdas cada vez mais custosas a cada etapa da produção. Em uma indústria de 

calçados, o custo direto pode ser dividido em três grupos: 

• Matéria-prima – corresponde ao grupo de maior peso no custo de um calçado, 

variando em torno de 60% do custo direto. Depedendo do modelo, o peso da 

matéria-prima pode chegar a 75% do custo. 

• Mão-de-obra – corresponde a cerca de 20% do custo direto do calçado. 

• Despesas gerais de fabricação – corresponde a cerca de 20% do custo direto 

do calçado. 

Tomando como base a matéria-prima, onde a participação no custo é mais 

significativa, as atividades envolvidas com a produção de cabedais são as mais custosas, 

conforme pode ser observado no exemplo da figura 2.2, e, portanto, requerem cuidados 

9 
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especiais. Além de que a costura do calçado (produção de cabedais), é a etapa onde há o 

maior número de inserção de peças, etiquetas e enfeites e, por isso, é a etapa que 

apresenta o maior risco de erros. Erros que, algumas vezes, não são perceptíveis aos 

olhos da equipe de costura, mas que são altamente prejudiciais para a montagem do 

calçado. O cabedal se torna, desta forma, a parte mais importante do calçado, um vez que 

esta é a parte mais observada pelos olhos dos consumidores. A isso se deve a importância 

de haver a garantia da qualidade dos produtos fornecidos pelos postos de costura. 

 

Sola
16,25%

Entressola
18,75%

Solado

25%

Tecidos
30,00%

Laminados
22,50%

Linhas
7,50%

Etiquetas
15,00%

Cabedal

75%

Calçado

Sola
16,25%

Entressola
18,75%

Solado

25%

Tecidos
30,00%

Laminados
22,50%

Linhas
7,50%

Etiquetas
15,00%

Cabedal

75%

Calçado

 
Figura 2.2 -  Participação dos componentes do calçado no custo 

 

Em uma indústria como a calçadista, onde os critérios e os padrões de qualidade são, 

na maioria das vezes, bastante subjetivos, é de fundamental importância a definição das 

especificações de processo e produto em todas as etapas de fabricação e que a sua 

verificação seja a cada operação, ou seja, o mais próximo da causa dos defeitos possível. 

Se em uma determinada operação não há uma definição do critério de aceitação, a cada 

nova etapa o critério fica mais subjetivo, ou seja, fica cada vez mais difícil de definir o 

que é aceitável. 

Conforme citado anteriormente, as fábricas da Divisão em estudo se encontram em 

um importante e decisivo processo de restruturação. As constantes mudanças, entre 

outros fatores, impactou no processo de implementação do Sistema de Produção Enxuta 

nas unidades da Divisão tornando-o, em alguns momentos, intermitente. Desta forma, a 

10 
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implementação de algumas ferramentas não foram consolidadas, causando a sua 

utilização de forma limitada, não sistemática e não integrada. 

Portanto, a problemática reside na disponibilidade de poucas ferramentas que atuem 

de forma integrada e que possibilitem a atuação contínua e consistente sobre os 

problemas, como também possibilitem a garantia da qualidade dos componentes para 

calçados fornecidos pelos postos de costura. 

Para o desenvolvimento do modelo proposto neste trabalho, definiu-se iniciar, 

baseado nos fatos descritos anteriormente, com o setor de Costura. 

A construção do modelo de gestão da qualidade caracteriza-se como um problema 

vulnerável à influência de diversos fatores que, muitas vezes, não estão sob o controle da 

F.10 e que devem ser considerados, entre eles: 

• Política e valores da diretoria; 

• Desejos e comportamento do mercado consumidor; 

• Estratégias da concorrência; 

• Percepção dos colaboradores e comunidade do fundamental processo de 

mudança. 

Por isso é importante a utilização de uma metodologia consistente que possa 

conduzir a construção do modelo e promover o processo de mudança na empresa em 

estudo com a aplicação do Sistema Enxuto de Produção. Para este fim foi utilizada a 

metodologia proposta por Checkland na década de 1970. 

2.3. PRODUÇÃO ENXUTA 

O Sistema de Produção Enxuta é uma “filosofia” de gerenciamento que procura 

otimizar a organização de forma a atender as necessidades do cliente no menor prazo 

possível, na mais alta qualidade e ao mais baixo custo, ao mesmo tempo em que aumenta 

a segurança e o moral de seus colaboradores, envolvendo e integrando não só a 

manufatura, mas todas as partes da organização (Ghinato, 1996). Utilizando, para isso, 

uma combinação de ferramentas e Sistemas distintos, mas com um único propósito, 

incrementar a competitividade da empresa. 

TPS, Lean Production, Lean Manufacturing e Produção Enxuta, são nomes que se 

referem a mesma filosofia baseada na eliminação das perdas e na produção “puxada pelo 

cliente”. TPS é a sigla para Toyota Production System (Sistema Toyota de Produção), por 

ter  sido a própria Toyota a idealizadora do Sistema. Lean quer dizer “magro” em inglês, 
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ou seja com pouquíssima gordura para queimar (ou perdas no processo para serem 

eliminadas). Daí a tradução para o português, Produção “Enxuta”. 

É importante salientar que o Sistema Toyota de Produção (TPS) não deve ser 

conceituado como um processo padronizado de eliminação de perdas. Apesar de pregar 

insistentemente a padronização das operações e o uso de ferramentas enxutas 

padronizadas, o TPS é um processo sistemático de eliminação de perdas, ou seja, não há 

uma regra para sua implementação e, sim, caminhos e modelos mais adequados. 

O nome Toyota é uma adaptação do Toyoda que é o nome da família que construiu 

um império industrial a partir do setor têxtil e que fundou a Toyota Motor Company. O 

interesse da família Toyoda pela indústria automobilística começou ainda no início do 

século XX, após a primeira viagem de Sakichi Toyoda aos Estados Unidos em 1910. No 

entanto, o nascimento da Toyota Motor Co. deve-se mesmo a Kiichiro Toyoda, filho do 

fundador Sakichi, que em 1929 também esteve em visita técnica às fábricas da Ford nos 

Estados Unidos. 

A Toyota entrou na indústria automobilística, especializando-se em caminhões para 

as forças armadas, mas com o firme propósito de entrar na produção em larga escala de 

carros passeio e caminhões comerciais. Com o início da II Guerra Mundial, os planos da 

Toyota sofreram algumas modificações, fazendo com que sua produção se voltasse 

exclusivamente à fabricação de caminhões bélicos (Schonberger, 1992). 

Com o final da II Grande Guerra em 1945, a Toyota retomou os seus planos de 

tornar-se uma grande montadora de veículos. No entanto, era comum ouvir dizer a esta 

época, que a produtividade dos trabalhadores americanos equivalia à cerca de 10 vezes a 

dos japoneses (Ohno, 1997). A única explicação razoável encontrada pelos japoneses foi 

a existência de perdas no seu Sistema de produção e a partir daí, iniciou-se a estruturação 

de um processo sistemático de identificação e eliminação das perdas. 

O princípio da completa eliminação das perdas, de acordo com Ohno (1997), passou 

a ser parte dos valores da Toyota quando Kiichiro Toyoda ao final da segunda guerra 

mundial comunicou: “Precisamos alcançar a América em três anos. Caso contrário, a 

indústria automobilística do Japão não sobreviverá.” 

Womack (1992) ratifica que novas idéias emergem de uma conjuntura em que as 

velhas idéias parecem não funcionar mais e este também foi o caso da produção enxuta. 

O próprio Ohno (1997) afirmou que o Sistema Toyota evoluiu da necessidade. Certas 

restrições no mercado exigiram a produção de pequenas quantidades de muitas 

variedades sob condições de baixa demanda, um destino que a indústria japonesa 
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enfrentou no período do pós-guerra. Estas restrições serviram como um critério para 

testar se os fabricantes de carros japoneses poderiam se estabelecer e sobreviver 

competindo com os Sistemas de produção e de vendas em massa já estabelecidos na 

Europa e nos Estados Unidos. 

A crise do petróleo no outono de 1973, seguida de recessão, afetou governos, 

empresas e sociedades no mundo inteiro. Em 1974, a economia japonesa havia caído para 

um nível de crescimento zero e muitas empresas estavam com problemas. Mas na Toyota 

Motor Co., embora os lucros tenham diminuído, ganhos maiores que o das outras 

empresas foram mantidos em 1975, 1976 e 1977. A diferença entre ela e as outras 

companhias fez com que as pessoas se perguntassem o que estaria acontecendo por lá. 

Nova tecnologia? Economia favorável? Seria algum segredo industrial guardado a 7 

chaves? Ou simplesmente uma nova forma de gerenciamento (Ohno, 1997)? 

Algumas empresas que tiveram insucesso na implementação do TPS acreditam que o 

sucesso do Sistema japonês deve-se em grande parte à cultura oriental, onde os fatores 

preponderantes são o trabalho árduo, a dedicação, a determinação patriótica e a sua 

postura realista e ponderada. Isso, claro, associado ao seu exemplar controle da 

qualidade. Em adição, elegem o Just-in-Time (JIT) e o Controle da Qualidade Total 

(CQT) como os dois pilares para a manutenção do TPS (Spear e Bowen, 1999). 

Autores questionam, a exemplo de Spear e Bowen (1999), que o segredo do sucesso 

da Toyota seja suas raízes culturais, e levantam a questão de que mesmo a Nissan e a 

Honda têm ficado muito aquém dos padrões da Toyota, e que esta introduziu com 

sucesso seu Sistema de produção em todo o mundo. 

De qualquer forma, a base do Sistema Toyota de Produção é a absoluta eliminação 

das perdas, onde os dois pilares necessários à sustentação do Sistema, de acordo com o 

próprio Ohno (1997), são: 

• Just-in-time e 

• Autonomação ou automação com um toque humano. 

Just-in-time significa que, em um fluxo de processo, as partes necessárias à 

montagem alcançam a linha de produção no momento em que são necessárias e somente 

na quantidade necessária. Uma empresa que estabeleça esse fluxo integralmente pode 

chegar ao estoque zero (Ohno, 1997). 

Para produzir just-in-time (apenas-a-tempo), de forma que cada processo receba o 

item necessário, quando ele for necessário, e na quantidade necessária, os Sistemas de 

gestão da produção em uso após a II Grande Guerra, não eram os mais adequados. 
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Assim, para a adequação à situação japonesa, o Sistema de produção passou por uma 

série de modificações. Para os japoneses, a comunicação entre os muitos processos 

deveria indicar claramente “o que” e “quanto é preciso”. E criou-se um quadro de 

sinalização que serviria como meio de indicar as necessidades do processo, chamando-o 

de Kanban. 

O outro pilar do Sistema Toyota de Produção, denominado de autonomação (Jidoka), 

faz às vezes do controle de qualidade do qual Spear e Bowen (1999) se referem, e não 

deve ser confundido com a simples automação. Ela é também conhecida como 

automação com toque humano. O Jidoka, embora seja frequentemente associada a 

equipamentos, a autonomação significa prover à máquina ou ao operador a autonomia 

necessária para detectar e paralizar a operação ao sinal de anormalidades no processo. Os 

dois pilares são operacionalizados mediante a utilização integrada de diversas 

ferramentas. Das mais simples às mais complexas. O just-in-time, o Kanban, o Jidoka, as 

7 perdas, o Heijunka, o Mapeamento da cadeia de valor, a Troca Rápida de Ferramentas 

(TRF), o Controle da Qualidade Zero Defeitos (CQZD), a celularização, o 

Desdobramento da Função Qualidade (QFD), o Poka-yoke e os 5 “Por quês” são alguns 

dos elementos de um Sistema complexo e abrangente, que envolve desde a obtenção da 

matéria prima até a sua expedição ao cliente e desde a concepção do produto até seu 

lançamento. 

O segredo ou o conhecimento tácito que fundamenta o Sistema de Produção Enxuta, 

de acordo com Spear e Bowen (1999), pode ser descrito em quatro regras básicas: 

Regra 1: Todos os trabalhos devem ser minuciosamente especificados em termos de 

conteúdo, seqüência, tempo e resultado. 

Regra 2: Todas as conexões cliente-fornecedor devem ser diretas, e deve existir um 

caminho inequívoco de “sim” ou “não” para enviar solicitações e receber respostas. 

Regra 3: Todos os fluxos dos produtos e serviços devem ser simples e diretos. 

Regra 4: Todas as melhorias precisam ser feitas em conformidade com o método 

científico, sob a orientação de um “professor” e no nível hierárquico mais baixo possível 

da organização. 

Estas regras orientam o projeto, a execução e a melhoria de todas as atividades, 

conexões e fluxos relacionados a todos os produtos e serviços. E é uma forma de eliminar 

perdas, apesar de não ser a resposta para tudo. São quatro princípios que explicam como 

a Toyota estabelece todas as suas operações e melhorias. 
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Os líderes da Toyota reconhecem que o mal está nos detalhes, portanto, tomam 

medidas para garantir que todo o serviço seja altamente especificado em termos de 

conteúdo, sequência, tempo e resultado (regra 1). Assim, quando alguma peça é instalada, 

por exemplo, os parafusos são sempre apertados na mesma ordem e o tempo para apertar 

cada um deles e o respectivo torque são devidamente especificados. Esta regra aborda 

diretamente como as pessoas trabalham. 

Enquanto a primeira regra explica como as pessoas executam suas tarefas individuais 

a segunda regra trata diretamente como as pessoas se conectam, ou seja, como elas se 

ligam umas as outras. Para a Toyota, todas as conexões precisam ser padronizadas e 

diretas, especificar inequivocamente as pessoas envolvidas, a forma e a quantidade de 

produtos e serviços a serem fornecidas, o modo como as solicitações são feitas por cada 

cliente, e o tempo previsto de seu atendimento. Assim, quando um funcionário requisita 

peças, não há confusão sobre quem é o fornecedor, sobre o número de unidades 

solicitadas ou sobre o prazo de entrega. A situação tende a piorar quando os funcionários 

começam a resolver os problemas sozinhos e, arbitrariamente. Muitas vezes, os 

problemas vão se acumulando e só são resolvidos muito tempo depois, quando, 

provavelmente,  certas informações valiosas sobre suas causas reais já terão se perdido. 

A regra 3 explica como é construída a linha de produção. Ela coloca que todas as 

linhas de produção da Toyota precisam ser construídas para que todos os produtos e 

serviços sigam uma rota de fluxo simples e especificada. Em princípio, portanto, não há 

bifurcações ou circuitos que afetam o fluxo em nenhuma das cadeias de suprimento da 

Toyota. 

A quarta regra como a equipe da Toyota promovem as melhorias. Na Toyota, para 

que possam efetuar mudanças realmente eficazes, as pessoas precisam saber como mudar 

e quem é o responsável efetivo pelas mudanças. 

Há casos de empresas que, tentando implementar o Sistema, se dedicaram à 

eliminação de desperdício com ataques kaizen ou blitzes de melhoria contínua, ou seja, 

melhorias focadas e limitadas. Esses exercícios bem intencionados melhoram uma 

pequena parte do fluxo produtivo e a cadeia flui mais suavemente através daquele canal 

específico. Mas, a partir daí, a cadeia produtiva chega logo a um caos de estoques e 

desvios, nas fases subseqüentes da cadeia. O resultado final é nenhuma redução de custo, 

nenhuma melhoria para o cliente na qualidade e no serviço e nenhum benefício para o 

fornecedor (Spear e Bowen, 1999). 
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Uma análise mais abrangente observando todo o fluxo de produção (ou fluxo de 

valor) facilita a visualização das perdas (em japonês Muda) ao longo do processo, 

levando a ações corretivas mais objetivas e, conseqüentemente à redução de custos e lead 

time (tempo de atravessamento ou tempo de produção). Fluxo de valor é o caminho 

percorrido pelo material de forma a passar por todas as operações (as que agregam valor 

ou não) da produção, podendo dividir-se em: 

• fluxo de produção – desde a matéria prima até o consumidor; 

• fluxo de projeto do produto – desde a concepção até o lançamento. 

Uma ferramenta muito utilizada entre os adeptos do Sistema de Produção Enxuta é o 

mapeamento do fluxo de valor que consiste na representação gráfica dos fluxos (de 

material e de informação) de forma a identificar oportunidades de melhoria. 

De acordo com Rother e Shook (1998), pode-se citar vários benefícios que o 

mapeamento do fluxo de valor traz: 

• Ajuda a visualizar mais do que simplesmente os processos individuais, como 

por exemplo o setor de montagem, ou da mistura; 

• Ajuda a identificar mais do que os desperdícios. Mapear ajuda a identificar as 

fontes de desperdício no fluxo de valor; 

• Fornece uma linguagem comum para tratar dos processos de manufatura; 

• Torna as decisões sobre o fluxo visíveis, de modo que facilita a discussão. De 

outra forma, muitos detalhes e decisões no chão de fábrica só ocorrem por 

omissão; 

• Uni conceitos e técnicas enxutas, que ajudam a evitar a implementação de 

algumas técnicas isoladamente; 

• Pode e deve ser usado como plano de implementação de mudanças, pois é 

uma linguagem simples e concreta; 

• Mostra a relação entre o fluxo de material e o de informação. Nenhuma outra 

ferramenta faz isso. 

• Agrega uma quantidade de informações indispensáveis para análise da 

situação atual e para planejamento, como por exemplo um conjunto de passos 

que não agregam valor, lead time, distância percorrida e a quantidade de 

estoque. 

Estes autores ainda sugerem que no mapeamento, softwares ou qualquer outro 

auxílio de computador, devem ser trocados por lápis e papel, e que seja feito in loco, pois 
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facilita qualquer detalhamento e elimina qualquer dúvida a respeito do fluxo de material 

ou informação que venha a surgir, como representado na figura 2.3. 

A idéia de reduzir custos e lead time observando a cadeia de valor pode ir muito 

além da fronteiras ou da área de abrangência de atuação de uma indústria, abrangendo 

todo o ciclo de vida do produto, ou seja, pode ir desde o desenvolvimento de um novo 

produto, até a comercialização e disposição do produto acabado. 

Alguns autores, como Kaplan (1998), Monden (1995) e Womack (1992), defendem o 

tratamento dos fornecedores como parte integrante da cadeia de valor dos produtos de 

uma organização, procurando sempre o estreitamento e o aumento da fidelidade na 

relação cliente-fornecedor. 

 

 
Figura 2.3 -  Mapeamento do Fluxo de Valor de uma célula da empresa 

 

2.3.1. PRINCÍPIOS E CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA PRODUÇÃO 

ENXUTA 

Nesta seção serão apresentados os princípios e conceitos fundamentais que regem e 

orientam a prática enxuta nas empresas. Os conceitos praticados pelas empresas de 

produção em massa no início do século XX, foram estudados cuidadosamente e 

modificados pelos japoneses conforme a situação das suas empresas, ou seja, escassez de 

mão-de-obra qualificada e de matéria-prima, demanda por volumes menores e maior 
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variedade de produtos. Isto os levou a buscar a eliminação sistemática de perdas no 

processo, incrementando gradualmente a sua eficiência. 

(1) O princípio do não-custo e a lógica das sete perdas 

A produção em massa iniciada por Ford na década de 20, por 30 anos dominou 

completamente o mercado, influenciando dezenas de países à prática do que hoje é 

chamado de Sistema de Produção Tradicional. Ford acreditava que a produção em massa 

de todo e qualquer produto provocaria a redução considerável dos custos, e, por isso, 

chegou até a investir no mercado de aviões e alimentos (Schonberger, 1992). No entanto, 

a demanda do mercado passou a ser marcada pela exigência de produtos cada vez mais 

diferenciados (que por sua vez implicava na produção de pequenos lotes), de qualidade 

superior, prazos de entrega cada vez mais reduzidos e preços compatíveis. 

Na era Ford, a prática mais desenvolvida era o princípio do lucro, onde: 

PREÇO = CUSTO + LUCRO 

Esta prática por muito tempo foi aceita tendo em vista que Ford foi inovador em 

quase todos os passos da história da fabricação de automóveis. Sob essa lógica, o preço 

era imposto ao mercado como resultado de um dado custo inquestionável somado a uma 

margem de lucro pretendida. 

Com o incremento da competitividade do mercado através da entrada de dezenas de 

fabricantes de automóveis no mercado em todo o mundo, o poder de escolha dos 

consumidores passou a determinar o preço de venda, fazendo com que a equação anterior 

passasse a ser escrita como: 

LUCRO = PREÇO – CUSTO 

Que é conhecida como princípio do NÃO-CUSTO. 

 Algebricamente, observa-se ser a mesma equação, no entanto, representam 

conceitos distintos. No princípio do Não-Custo, a única forma de aumentar ou manter o 

lucro, dado que o preço de venda é determinado pelo mercado, é através da redução dos 

custos que, por sua vez, se dá através da redução ou eliminação de perdas. A eliminação 

de perdas leva ao melhor aproveitamento dos recursos (mão-de-obra, equipamento, 

matéria-prima), de forma que estes só executem trabalhos que agregam valor (Shingo, 

1996). 

Perdas são atividades desnecessárias do ponto de vista do cliente, pois não agregam 

valor e, portanto, devem ser eliminadas. A completa eliminação de perdas, desta forma, 
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busca maximizar o trabalho que adiciona valor, reduzir progressivamente o trabalho que 

não adiciona valor e abolir toda e qualquer forma de perda (Ghinato, 1996). 

No processo sistemático de identificação e eliminação de perdas, Ohno (1997) e 

Shingo (1996) propõem sete classes de perdas: 

1. Perda por superprodução; 

2. Perda por transporte; 

3. Perda no processamento em si; 

4. Perda por fabricação de produtos defeituosos; 

5. Perda por movimentação; 

6. Perda por espera; 

7. Perda por estoque. 

É importante lembrar que podem ser consideradas outras perdas além destas sete 

propostas por Ohno e Shingo, como é o caso das perdas na comunicação devido ao 

excesso de níveis hierárquicos na fábrica e perdas por esforço desnecessários que pode 

ser provocado por um planejamento deficiente ou a execução inadequada de uma tarefa. 

Serão consideradas, para a execução deste trabalho, apenas as 7 perdas definidas por 

Ohno (1997) e Shingo (1996) e detalhadas a seguir. 

(a) Perda por superprodução 

De todas as sete perdas, a perda por superprodução é a mais danosa, tendo em vista 

que ela tem a propriedade de esconder as outras perdas e é a mais difícil de ser eliminada. 

Existem dois tipos de perdas por superprodução: 

• por quantidade: perda por produzir demais; 

• por antecipação: perda por produzir antecipadamente. 

A primeira ocorre quando são produzidos volumes excedentes à quantidade 

demandada pelo cliente. É muito comum quando uma empresa apresenta instabilidade em 

seu processo. Assim, superproduzir é uma forma de ocultar os problemas que o próprio 

processo de produção apresenta. 

A segunda é decorrente de uma produção realizada antes do momento necessário, 

assim o produto ficará estocado aguardando o momento de ser consumido ou passar para 

a etapa seguinte do processamento. 

(b) Perda por transporte 
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A perda por transporte ocorre quando há a o deslocamento de material entre uma 

etapa e outra do processo. 

Shingo (1996) coloca que a eliminação ou redução do transporte deve ser encarada 

como uma das prioridades no esforço de redução de custos pois, em geral, o transporte 

ocupa 45% do tempo de fabricação de um item. 

A perda por transporte não deve ser confundida com perda por movimentação, uma 

vez que a primeira foca o produto e a segunda o operador. 

(c) Perda no processamento em si 

Este tipo de perda é identificada quando etapas do processamento poderiam ser 

eliminadas sem afetar as características e funções básicas do produto/serviço. O 

mapeamento do fluxo de valor e, de uma forma mais sistemática, a Engenharia e Análise 

de Valor, são métodos que podem ser utilizados na identificação desse tipo de perda. 

(d) Perdas por fabricação de produtos defeituosos 

A perda por fabricação de produtos defeituosos é o resultado da geração de produtos 

que apresentem alguma de suas características de qualidade fora de uma especificação ou 

padrão estabelecido e que por essa razão não satisfaçam a requisitos de aplicação ou uso. 

É esse tipo de perda que é a mais perseguida nos Sistema de produção tradicional, pois, 

das sete perdas essa é a que mais impacta o cliente (Ghinato, 1996). 

Uma característica muito importante deste tipo de perdas é que ela é a única que tem 

a capacidade de gerar todos os outros tipos de perdas. A fabricação de produtos 

defeituosos pode provocar um desnivelamento na produção, que por sua vez pode 

provocar grandes estoques, trabalhadores ou materiais parados e até superprodução. 

(e) Perda por movimentação 

Define-se como todo e qualquer movimento desnecessário realizado pelos 

operadores na execução de uma operação. 

Este tipo de perda pode ser eliminado através de melhorias baseadas no estudo de 

tempos e movimentos. Shingo (1996) cita que, com a eliminação deste tipo de perda pode 

se reduzir os tempos de operação em 10% a 20%. Para isso, o autor se baseou no estudo 

de movimento de Gilbreth, que observou  as características comuns a todas as pessoas de 

forma a projetar trabalhos de acordo com estas características. Isto significa usar fatores 
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humanos, fisiologia e psicologia do trabalho ao designarem-se tarefas, como a capacidade 

da visão humana, altura dos movimentos, sentido dos movimentos e disposição do 

trabalhador (sentado ou em pé). 

(f) Perda por espera 

Esta perda é originada por um intervalo de tempo em que nenhum processo ou 

operação é executado pelo operador ou pelas máquinas. Desta forma pode-se distinguir 

dois tipos de perda por espera: 

• do lote: ocorre quando, em caso de lotes de grandes dimensões em 

processamento, o lote inteiro, com exceção da parte que está sendo 

processada, encontra-se em estoque, ou seja, esperando até que todas as peças 

do lote tenham sido processadas; 

• do processo: semelhante ao que ocorre na situação anterior, é  uma perda 

observada quando o produto aguarda a disponibilização do processo ou etapa 

seguinte para iniciar o seu processamento, como ocorre nos casos em que os 

setups são frequentes ou levam muito tempo para serem concluídos. 

(g) Perda por estoque 

Esse tipo de perda pode ocorrer pela estocagem de matérias-primas, material em 

processamento e produto acabado. 

Esses estoques são considerados, nas indústrias de Sistema de Produção Tradicional, 

um mal necessário devido às deficiências no Sistema e à incapacidade de atuar nas causas 

(à montante). Em empresas que adotam este tipo de produção, os estoques podem conotar 

uma proteção contra as variações do processo, mas para o Sistema de Produção Enxuta 

essa proteção tem um custo e males que são condenáveis. Estoques de matéria-prima, 

podem reduzir custos de produção (principalmente do fornecedor) e de transporte, mas 

uma visão de Cadeia de Valor e trabalhos focados em melhoria da rede de suprimentos 

(Supply Chain) pode trazer muito mais vantagens, tais como: 

• Maior envolvimento do fornecedor (tanto no desenvolvimento de novos 

produtos quanto na produção de produtos em linha); 

• Maior poder de negociação de preços; 

• Maior confiabilidade de produtos e serviços; 



Capítulo 2  Problemática 

22 

• Redução do lote econômico de compra (caminhando para o JIT) 

(Kaplan,1998). 

A perda por estoque de material em processamento ocorre quando, internamente, por 

alguma razão como falta de sincronia entre os processos ou baixa confiabilidade de 

alguma operação, deve-se manter um determinado volume de material (estoque ou 

inventário) ao longo da cadeia de valor de forma a garantir um fluxo contínuo de 

produção. 

No caso da clássica produção empurrada, a perda por estoque em processo ocorre, 

via de regra, junto à operação mais lenta, também chamada de gargalo. 

Moreira (1999) coloca a importância que estoques de matéria-prima e de produto 

acabado têm para proteger a empresa contra incertezas de suprimento e demanda. No 

entanto, observando o exemplo japonês, trabalhos visando uma definição mais precisa do 

mercado, assim como um melhor relacionamento com o fornecedor devem ter o seu lugar 

nas prioridades de qualquer empresa. 

(2) Garantia da Qualidade: JIDOKA e Controle da Qualidade Zero Defeitos 

Nesta etapa serão descritas algumas ferramentas que auxiliam e auxiliaram a 

consecução do Zero Defeito nas industrias japonesas em meados do século passado como 

a Autonomação, Inspeção na Fonte e Poka-yoke’s. 

(a) Autonomação (JIDOKA) 

A partir da mecanização do trabalho manual nas linhas de produção, obteve-se uma 

maior precisão no processo e a conseqüente redução de perdas por fabricação de produtos 

defeituosos. No entanto, foi com a separação entre as atribuições da Máquina e as 

atribuições do Homem, que se chegou ao conceito de Autonomação. Sentiu-se a partir 

daí, a necessidade de se detectar e corrigir erros, eventualmente ocasionados, durante a 

operação das máquinas e não somente quando na inspeção ao final da linha. Iniciou-se 

então, a busca por máquinas dotadas de dispositivos que tivessem autonomia de detectar, 

em tempo hábil, os erros que apresentavam potencial de gerar produtos defeituosos, 

capacidade atribuída às pessoas (operadores). E é por isso que se utiliza o termo 

automação com toque humano. 

Shingo (1981) considera 6 estágios de automação, são eles: 

1°) Operação Manual 
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2°) Alimentação manual e Processamento Automático 

3°) Alimentação e Processamento Automático 

4°) Semi-automação 

5°) Autonomação (automação com toque humano) 

6°) Plena Automação 

 

A capacidade de alertar, parar e eliminar qualquer anormalidade no processamento, 

atribuição e habilidade essencialmente do operador, ocorre, em Sistemas tradicionais de 

Produção, apenas no 5º estágio, ou seja, é o penúltimo estágio para a consecução da plena 

automação. A Toyota inovou este conceito antecipando a atribuição de controle da 

operação para o 3º estágio. 

De acordo com Shingo (1981), a autonomação é capaz de proporcionar 90% dos 

benefícios alcançados com a plena automação, exigindo apenas 10% do investimento. 

Na prática, a autonomação, apesar da origem do nome, pode ser simplificada como a 

capacidade de detectar a anormalidade e a autonomia de impedir a geração e propagação 

de defeitos, com aplicação imediata de ação corretiva, podendo isso ser uma atribuição 

do operador ou da máquina. 

Pode-se observar que as ferramentas apresentadas são partes integrantes do Sistema 

de Produção Enxuta, uma vez que as mesmas estão interligadas. O Controle de Qualidade 

Zero Defeitos está intimamente ligado a autonomação para a eliminação das perdas por 

fabricação de produtos defeituosos e é um requisito fundamental para a implantação do 

JIT, um dos pilares do Sistema de Produção Enxuta. Na verdade, tem-se que, como dito 

anteriormente, o JIT e o JIDOKA (Autonomação) são os dois pilares de sustentação do 

Sistema Toyota de Produção (Ohno, 1997). 

Para diversos autores, maximizar a autonomia individual ou do grupo leva ao 

aumento do comprometimento dos trabalhadores e da humanização do ambiente de 

trabalho (Klein, 1991). 

(b) Controle da Qualidade Zero Defeitos 

A expressão Zero Defeitos teve origem na década de 60 como um programa de 

melhorias em uma companhia fabricante de mísseis nos Estados Unidos. O programa foi 

disseminado nos Estados Unidos como um pacote motivacional que ajudava a reduzir os 

defeitos controláveis pelo trabalhador (Schonberger, 1992). 
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No Japão, a expressão deixou de conotar um programa e passou a ser, através do 

Controle da Qualidade Zero Defeitos (CQZD), um método racional e científico capaz de 

eliminar a ocorrência de defeitos por meio da identificação e controle das causas. Assim, 

o CQZD tem como meta, garantir que um Sistema seja capaz de produzir produtos livres 

de defeitos (Ghinato, 1996). 

Para alcançar o zero defeito os japoneses determinaram que seria fundamental uma 

inspeção eficiente em 100% da produção. A inspeção na fonte, conforme a definição de 

Shingo (1986) descrita a seguir, foi uma das ações realizadas que potencializou a 

eliminação de defeitos de forma a obter o Zero Defeitos durante meses pela primeria vez. 

A empresa japonesa Matsushita, principal contribuinte para o desenvolvimento do  

Sistema da Qualidade Zero Defeitos, iniciou sua busca pela eliminação das causas na 

década de 50. Este tipo de Sistema, mais tarde, passou a fazer parte do arsenal de 

ferramentas utilizadas pela Toyota Motor Co. na construção do Sistema de Produção 

Enxuta (Shingo, 1986). 

Shingo (1986) classificou a inspeção em três tipos, de acordo com as suas 

características: inspeção por julgamento, inspeção informativa e inspeção na fonte. Estes 

tipos serão detalhados a seguir. 

Inspeção por julgamento 

Esse método de inspeção tem a finalidade de descobrir defeitos e é aplicada aos 

produtos de forma a julgá-los não-defeituosos ou defeituosos, garantindo que estes 

últimos não sejam enviados aos processos subseqüentes ou aos clientes. Porém, apesar da 

sua eficiência na detecção e descarte de produtos defeituosos, este método não exerce 

qualquer impacto sobre a redução da principal perda perseguida pela inspeção, a perda 

pela produção de produtos defeituosos (Ghinato, 1996). 

É um tipo de inspeção ultrapassada e pouco utilizada atualmente, pois não exerce 

qualquer reação contra a produção de defeituosos, sendo, desta forma, de alto risco e 

custo. 

Inspeção informativa 

Para a redução da fabricação de produtos defeituosos, a inspeção por julgamento não 

é a mais adequada uma vez que ela só detecta os defeitos muito depois que eles ocorrem. 

Assim, utiliza-se a inspeção informativa, onde há o feedback ao responsável pela 
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execução do processo, logo na seqüência do processamento do produto, ou seja, próxima 

à fonte geradora de defeitos. 

Apesar de ser uma poderosa ferramenta na redução da fabricação de produtos 

defeituosos, é ineficaz na obtenção do Zero Defeito. Pois esse tipo de inspeção se resume 

a busca de defeitos e imprime poucos esforços na detecção das causas. Shingo (1986) 

classifica inspeção informativa em três classes: Controle Estatístico da Qualidade ou de 

Processo (CEQ ou CEP), Inspeção Sucessiva (IS) e Auto-Inspeção (AI). O controle 

Estatístico de Processo, é uma ferramenta utilizada, basicamente, para analisar a 

variabilidade do processo, assim como mostrar se o processo está sob controle e se é 

capaz de atender as especificações definidas pelo cliente, além de permitir a visualização 

da eficácia das ações efetuadas (IMAM, 1989). O principal instrumento do Controle 

Estatístico de Processo é a Gráfico de Controle, conforme visto anteriormente. Esta classe 

de inspeção informativa se difere dos outros dois tipos de inspeção informativa por 

basicamente 2 aspectos: 

• A inspeção é feita por amostragem e não 100%; 

• O feedback e a ação corretiva não são imediatos. 

Na segunda classe de inspeção, a Inspeção Sucessiva, o funcionário da etapa 

subseqüente do processo inspeciona o que foi produzido pela etapa anterior, como ocorre 

em algumas operações na empresa em estudo, onde o operador que executa a tarefa de 

união de componentes para calçados, inspeciona a presença de cola no material que foi 

passada na operação anterior (figura 2.4). 

Figura 2.4 -  Exemplo de Inspeção Sucessiva na empresa estudada 

 

No terceiro caso, a Auto-Inspeção, o próprio funcionário inspeciona o que ele 

produziu. 

 

25 



Capítulo 2  Problemática 

26 

Inspeção na fonte 

A idéia central deste  método é identificar e manter sob controle as causas geradoras 

de defeitos. Assim, os erros, normalmente humanos, são detectados e corrigidos 

rapidamente de maneira que as condições para a ocorrência de um defeito sejam 

completamente eliminadas (Shingo, 1986). 

Portanto, a utilização eficaz da inspeção na fonte está diretamente ligada ao 

reconhecimento da existência da relação causa-efeito, da capacidade de detecção destes 

erros e da aplicação eficaz de técnicas capazes de neutralizá-los. 

Com a inspeção na fonte, deixa-se de observar o defeito para se observar o erro, ou 

seja, permite controlar o processo ao invés de controlar o produto. Em resumo, segundo 

Shingo (1986), os 3 Sistemas de inspeção que apresentados anteriormente servem a 

objetivos específicos com relação ao tratamento dos defeitos: 

• Inspeção por Julgamento: inspeção que descobre defeitos 

• Inspeção Informativa: inspeção que reduz defeitos 

• Inspeção na Fonte: inspeção que elimina defeitos 

Portanto, definir o objetivo da inspeção, se é a redução ou a eliminação de defeitos, 

deve ser o primeiro passo a ser efetuado para a melhoria da qualidade na empresa. 

(c) Sistema Poka-yoke 

Acredita-se que há uma forma mais eficaz do que o uso isolado de Sistemas de 

inspeção em relação a eliminação da fabricação de produtos defeituosos (Shingo, 1986). 

São Sistemas de detecção de anomalias no processo que, em algumas situações, permitem 

até a correção automática. São chamados de dispositivos Poka-yoke, uma palavra 

japonesa que significa à prova de falhas. Além de operacionalizar o imediato feedback e 

até ações corretivas, o Poka-yoke permite a inspeção 100%. O desenvolvimento de 

Sistemas Poka-yoke pôs abaixo o conceito de que inspeção 100% dava muito trabalho e 

custava muito caro. O efeito dos métodos Poka-yoke na redução de defeitos se distiguirá 

dependendo do tipo de inspeção ao qual eles estão associados: inspeção na fonte, auto-

inspeção ou inspeção sucessiva (Shingo, 1986). 

A utilização de Sistemas Poka-yoke combinados a inspeção na fonte, possibilita a 

consecução do Zero Defeitos. As características do CQZD são inspeção na fonte em 

100% da produção, feedback imediato e utilização de dispositivos Poka-yoke (Shingo, 

1986). 
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Os dispositivos a prova de falhas podem ser tanto sofisticados, como dispositivos 

automáticos de detecção, quanto simples e artesanais, como uma simples marcação, 

desde que tenham o objetivo específico de controlar o erro. Há diferentes tipos de erros, e 

quase todos eles são causados por falha humana, citam-se a seguir algums destes tipos 

(Productivity Press, 1988): 

• Esquecimento, ocorre quando o operador esquece algo quando não está 

concentrado. 

• Erros devido a mal entendidos, ocorre quando há tomada de decisão 

equivocada antes de entender claramente a situação. 

• Erro de indentificação, ocorre quando há um julgamento equivocado da 

situação por ter uma visão rápida ou distante da situação. 

• Erro por amadorismo, ocorre quando há falta de experiência. 

• Erro proposital, ocorre quando se decide ignorar regras sob circunstâncias 

que acredita-se ser seguras. 

• Erro por inadvertência, ocorre quando se está distraído, e não se percebe 

como o erro acontece. 

• Erro devido à lentidão, ocorre quando se atua de forma lenta devido a atrasos 

na decisão ou julgamento. 

• Erro devido à falta de padrão, ocorre quando não há instruções adequadas ou 

padrões de trabalho. 

• Erro surpresa, ocorre quando o equipamente funciona diferentemente do 

esperado. 

• Erro intencionais, ocorre quando deliberadamente pessoas cometem erros, 

como sabotagem. 

Paladini (1997) ainda complementa a lista anterior com o seguinte: 

• Erro técnico, que é gerada pela falta de capacidade, competência, habilidade 

ou aptidão. Esse erro se torna mais evidente quando relacionados a critérios 

subjetivos de qualidade. 

Assim, erros acontecem por diversas razões, mas uma grande parcela deles pode ser 

previnida, com eficiência e baixo custo, fazendo uso de dispositivos Poka-yoke. 

Em 1977, a fábrica de Shizuoka da Divisão de máquinas de lavar da Matsushita 

Eletrics conseguiu o record de 1 mês com zero defeitos em uma linha de tubulações que 

envolvia 23 trabalhadores. Essa façanha foi conseguida através do uso de inspeção na 
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fonte, auto-inspeção e inspeção sucessiva, e pela instalação efetiva de dispositivos Poka-

yoke. Esta fábrica continuou produzindo zero defeitos por mais de seis meses, fazendo, 

em seguida, a multiplicação dos resultados em outras plantas da divisão (Shingo, 1986). 

Os Sistemas Poka-yoke, segundo Shingo (1986), podem ser classificados de duas 

formas, dependendo do seu propósito (função de regulagem) e da técnica de detecção da 

anormalidade que é usada (função de detecção). 

Funções de regulagem do Poka-yoke 

Há duas funções de regulagem dos Poka-yoke: 

Método de Advertência: o trabalhador é alertado por sinais sonoros ou visuais caso 

ocorra alguma anormalidade no processo. Tendo em vista que caso o funcionário não 

fique atento quanto aos sinais de alerta o problema contiua se propagando e, desta forma, 

se torna menos eficaz que o Método de Controle. 

Método de Controle: esses são métodos que, em caso de anormalidades, o processo é 

interrompido através de parada de máquina ou travamento, evitando a ocorrência de 

defeitos em série. 

Função de detecção do Poka-yoke 

Há, de acordo com Shingo (1986), 3 métodos de detecção: 

Método de contato: métodos que utilizam dispositivos sensíveis que detectam 

anormalidades na forma ou na dimensão do produto através do contato com a superfície 

do material. 

Método de conjunto: anormalidades são detectadas pela checagem do número 

específicos de movimentos nos casos de operações repetitivas. 

Método de etapas: detectam anormalidades pela checagem de erros nos movimentos 

padrão para casos em que a sequência das operações é predeterminada. 

2.3.2. FERRAMENTAS TRADICIONAIS 

Algumas ferramentas desenvolvidas no início do século passado (1920 – 1945) são 

ainda muito importantes nos dias de hoje. Algumas delas foram desenvolvidas e 

utilizadas indiscriminadamente pela produção em massa, como o estudo de tempo 

(balanceamento das operações) e a padronização de peças e métodos. Nesta seção serão 
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discutidas algumas das ferramentas tradicionais mais conhecidas e sua relação com 

algumas ferramentas enxutas. 

As ferramentas abordadas serão: 

• As 7 ferramentas tradicionais da Qualidade 

• Padronização 

• Controle Estatístico de Processo (CEP) 

• Aplicação do ciclo PDCA 

(1) Ferramentas Tradicionais da Qualidade 

Kaoru Ishikawa, em 1968, objetivando facilitar o estudo e o melhor entendimento 

dos problemas para os profissionais da qualidade, organizou um conjunto de ferramentas, 

de natureza gráfica e estatística, denominando-as “7 Ferramentas da Qualidade”. No 

entanto, as 7 ferramentas da Qualidade, em virtude da sua simplicidade, são úteis não 

apenas na área de abragência da qualidade, mas também em qualquer área que necessite 

de ferramentas capaz de facilitar o melhor entendimento dos problemas. As ferramentas 

têm os seguintes objetivos: 

• Facilitar a visualização e entendimento dos problemas; 

• Sintetizar o conhecimento e as conclusões; 

• Desenvolver a criatividade; 

• Permitir conhecimento do processo; 

• Fornecer elementos para o monitoramento dos processos (Oliveira, 1995). 

Sendo assim é fundamental o domínio dessas ferramentas pelo pessoal que tenha 

responsabilidade sobre a execução das atividades. Os resultados decorrentes do uso 

dessas ferramentas têm demonstrado que elas são mais eficazes quando utilizadas 

Sistematicamente por toda empresa, desde os gerentes até membros da operação 

(Mizuno, 1993). 

As sete ferramentas tradicionais da qualidade são as seguintes: 

• Diagrama de causa e efeito; 

• Gráfico de Pareto; 

• Folha de verificação; 

• Histograma; 

• Diagrama de dispersão; 

• Fluxograma; 
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• Gráfico de controle ou carta controle. 

Diagrama de causa e efeito 

Esta ferramenta é também conhecida como Diagrama de Ishikawa, em referência a 

quem o desenvolveu, e como Diagrama espinha de Peixe em função de sua forma. O 

diagrama é uma estrutura gráfica que permite a organização dos dados, possibilitando a 

identificação das possíveis causas de um determinado problema ou efeito, conforme 

ilustrado na figura 2.5. Esta é uma ferramenta que permite a perfeita visualização da 

relação entre causas e efeitos delas decorrentes (Paladini, 1995). 
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Figura 2.5 -  Exemplo de Diagrama de Ishikawa 

Gráfico de Pareto 

Permite a visualização dos diversos elementos de um problema e o estabelecimento 

de prioridades (fig. 2.6). Esta ferramenta utiliza uma analogia com princípios de 

economia definidos por Vilfredo Pareto, no século XIX, segundo os quais apenas uma 

pequena parcela de pessoas detinham a maior parte da renda. Na produção, este conceito 

foi utilizado para entender melhor o comportamento dos estoques de matéria-prima e, 

assim, controlá-los melhor. Para isso, faz-se uma lista de acordo com suas 

movimentações de valor, ou seja, sua taxa de uso multiplicada pelo seu valor. Os itens 
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com movimentação de valor alta, demandam controle cuidadoso, enquanto aqueles com 

baixas movimentações de valor não precisam ser controlados tão rigorosamente. Este 

fenômeno é também conhecido com lei de Pareto ou , algumas vezes, chamada de regra 

80/20. É chamada assim porque, tipicamente, 80% do valor do estoque de uma operação 

é responsável por somente 20% de todos os tipo de itens estocados (Slack, 1996). 

Juran utilizou este conceito na década de 50 para mostrar que os principais efeitos 

são derivados de um pequeno número de causas (Paladini, 1995). 

Na figura 2.6 a seguir, é apresentado um exemplo do gráfico de Pareto aplicado à 

industria calçadista. 
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Figura 2.6 -  Exemplo de Gráfico de Pareto 

Folha de verificação ou checagem 

Permite a obtenção de dados necessários a um tratamento estatístico de um 

determinado assunto. Normalmente tem estrutura de uma tabela (Oliveira, 1995). As 

folhas de verificação são uma ferramenta de fácil compreensão, usada para responder a 

pergunta “Com que frequência certos eventos acontecem?”, conforme apresentado na 

figura 2.7. Elas iniciam o processo de transformação de opiniões em fatos. 
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Figura 2.7 -  Exemplo de folha de verificação 

Histograma 

Gráfico de colunas representativo da forma como se distribui um conjunto de dados 

numéricos (Oliveira, 1995). A representação dos dados sob forma de histograma 

identifica a população de onde os mesmos foram extraídos. Esta visualização não seria 

possível em tabelas convencionais (Paladini, 1995). 

O gráfico de Pareto utiliza o mesmo tipo de gráfico, gráfico de barras, no entanto 

trata apenas de característica de um mesmo produto ou serviço, como o tipo de defeito, o 

problema e região mais afetada. Um histograma revela quanto de variação existe em 

qualquer processo (distibuição) e envolve medição de dados, tais como temperatura, 

pressão, dimensões e resistência ao rasgo (Fig. 2.8). 

 

HISTOGRAMA

1

3

5

10

6

2
1

0

2

4

6

8

10

12

< 20 20,1 - 22,0 22,1 - 24,0 24,1 - 26,0 26,1 - 28,0 28,1 - 30,0 > 30

Resistência ao rasgo

Fr
eq

uê
nc

ia

 
Figura 2.8 -  Exemplo de Histograma 
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Diagrama de dispersão 

Diagrama que permite a identificação do grau de relacionamento entre duas variáveis 

consideradas numa análise (Oliveira, 1995). São diagramas que utilizam Sistema 

cartesiano de coordenadas, onde no eixo das abssissas representa-se a variável 

independente, e no eixo das ordenadas, a variável dependente (Paladini, 1995). No caso 

da figura 2.9, pode se observar que há uma clara relação entre o tamanho do calçado e o 

seu peso. 
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Figura 2.9 -  Exemplo de Diagrama de dispersão 

Fluxograma 

Representações gráficas de fluxo de um processo. Permite maior entendimento do 

processo, assim como facilita a observação de oportunidades de melhoria (Paladini, 

1995). O fluxograma utiliza símbolos reconhecidos facilmente para representar cada 

etapa do processo, como representado na figura 2.10. 

Gráfico (ou carta) de controle 
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Gráfico de linha que representa o desenvolvimento de um processo ao longo do 

tempo, associado a limites de controle estabelecidos a partir de dados obtidos do processo 

em estudo (Fig. 2.11). A Gráfico de Controle foi desenvolvida por Shewhart na década de 

20 para estudar a variação do processo (Oliveira, 1995). 
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Figura 2.10 -  Exemplo de Fluxograma 
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Figura 2.11 -  Exemplo de Gráfico de Controle 

(2) Padronização 

A busca pela confiabilidade no processo é definitivamente a atividade mais 

importante na implantação do Sistema de produção enxuta e está diretamente ligada a 

estabilidade do processo de produção, sendo, este, considerado o alicerce de todo o 
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Sistema. Sem a estabilidade se torna inviável a implementação do Sistema JIT, pilar do 

Sistema Toyota de Produção, e dificulta a implantação do 2º pilar do TPS, a 

autonomação. A padronização do processo é um dos passos mais importantes na 

estabilização do processo e na busca pela confiabilidade. Nesta etapa são definidas todas 

as variáveis de processo e eliminadas ou reduzidas as possibilidades de desvio das 

especificações estabelecidas para o produto. Desta forma, os aspectos ou variáveis que 

influenciem nas características de especificação do produto devem receber uma atenção 

especial da organização. 

Com freqüência, a palavra padrão é mal interpretada, impondo o trabalho árduo aos 

operários, entretanto uma definição mais precisa de padrão é, segundo Imai (1996), a 

melhor forma de executar o trabalho, significando a forma mais segura e mais fácil para o 

operador, a melhor forma de garantir a qualidade para o cliente e a forma mais eficaz em 

termos de custos para a empresa. 

“Nossas atividades diárias são conduzidas de acordo com uma determinada fórmula 

acordada. Quando são explicitamente escritas, essas fórmulas são chamadas de padrões” (Imai, 

1996, p. 57). 

A padronização do processo, apesar ser um dos temas mais antigos em se tratando de 

produção, abordado no início do século XX por Taylor (Taylor, 1982), é um dos aspectos 

mais complexos de se conduzir, pelo menos no ocidente. Isso porque se acredita que 

padronização é controlar o comportamento das pessoas provocando, entre outras coisas, 

seu engessamento (Imai, 1996). No entanto há de se definir a diferença entre “controlar” 

e “gerenciar”. O que se chama de “controle” significa o controle do processo, e não dos 

seres humanos. A supervisão e a gerência “gerenciam” os funcionários, estabelecendo 

padrões para que os mesmos possam controlar o processo (Imai, 1996). 

Com padrões estabelecidos, os gerentes podem avaliar o desempenho individual do 

trabalho. Sem padrões, não há uma forma justa de fazer essa avaliação. 

A ausência de padrões ou o não cumprimento dos padrões levará invariavelmente a 

anormalidade, variabilidade e perdas. E onde não há padrão, não pode haver melhoria 

(Imai, 1996). Na realidade, um aspecto que tem lugar garantido nas discussões na área de 

produção é a determinação do ponto de equilíbrio entre a padronização e a Autonomia 

concedida às pessoas. 

Pode-se citar várias finalidades da Padronização (Imai, 1996), como: 

• Reduzir erros no processo; 

• Facilitar a identificação das causas de erros; 
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• Garantir a reprodutibilidade  dos procedimentos; 

• Facilitar a execução das operações; 

• Facilitar o treinamento; 

• Esclarecer atribuições e responsabilidades; 

• Servir como memória dos processos; 

• Reduzir custos; 

• Garantir a segurança das atividades; 

• Proporcionar uma base para a melhoria da qualidade dos produtos e serviços; 

• Reduzir o Lead time. 

Em meados da década de 1970, criar Buffers (estoques) entre processos, parecia uma 

solução razoável para enfrentar as constantes interferências no processo. Além disso, o 

custo de transportar tal inventário parecia ser relativamente baixo. Com o aumento dos 

custos do capital, contudo, as empresas foram levadas a reconhecer que aquele inventário 

podia ser extremamente onerosos. O custo era significativamente maior que 

simplesmente transporte. 

Para eliminar o inventário é necessário a eliminação de situações ou eventos 

imprevisíveis, incertezas e variabilidade dos processos ou operações. Isso implica, de 

certa forma, em alto grau de padronização ao longo do processo de manufatura. 

A padronização, baseada no diagrama de Causa-e-efeito (Fig. 2.5) envolve seis 

aspectos principais: 

• Características do material; 

• Aspectos relacionados as método; 

• Características da Mão-de-obra; 

• Características do Meio ambiente; 

• Características das Máquinas; e 

• Aspectos relacionados à Medição. 

Qualquer variação no processo que influencie algum destes itens, pode gerar 

interferências no fluxo de produção, provocando, conforme destacado anteriormente, 

perdas. 

 (3) Controle Estatístico de Processo 

O Controle Estatístico de Processo (CEP) foi desenvolvido na década de 1920 por 

Walter A. Shewart nos laboratórios da Bell Telephone, empresa americana. Foi 
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amplamente aplicado na indústria bélica norte-americana durante a 2ª Guerra Mundial e 

houve tentativas de aplicação nas indústriais automobilísticas na década de 1940 nos 

EUA. 

No início da década de 1950, Deming introduziu os métodos estatísticos no Japão e, 

após a crise do petróleo na década de 1970, observando o sucesso japonês, os americanos 

voltaram a utilizá-los em suas indústrias. 

O CEP é uma metodologia que permite, através do princípio da prevenção: 

• Reduzir as variações do processo (inutilizado/retrabalho); 

• Identificar causas de problemas orientando a tomada de ações corretivas; 

• Orientar o operador a alcançar a qualidade; 

• Garantir a qualidade em cada fase do processo; 

• Valorizar o operador (participação do funcionário) 

E desta forma, obtendo a redução de custos, maior satisfação do cliente e aumento da 

competitividade. 

O Controle Estatístico é uma forma eficiente de estudar o processo e entender sua 

variabilidade e capacidade de produção. A partir de uma amostragem representativa, são 

identificadas tendências e/ou anomalias no processo que induzem a tomada de ações 

corretivas. 

(4) Aplicação do ciclo PDCA 

A metodologia PDCA (Plan – Do – Check – Act) teve início nos Estados Unidos 

através de Shewhart, na década de 1920, e foi introduzida no Japão a partir de 1954 por 

Juran e Deming. 

O ciclo PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Agir) é um veículo para a aplicação 

do kaizen e um dos métodos mais importantes do processo de melhoria. Desenvolvido 

por Shewhart e usado intensamente por Edward Deming, é por isso, também, conhecido 

por ciclo de Deming. O ciclo de Deming ganhou notoriedade devido à intensa utilização 

pelas indústrias japonesas no controle de seus processos. 

O ciclo se resume no uso sistemático de ferramentas com a finalidade de planejar, 

executar e checar a eficácia de ações, assim como agir corretivamente ou ampliar o 

escopo das mesmas. 

“Planejar” significar estabelecer um alvo para a melhoria e elaborar planos de ação 

para atingi-lo; “Executar” significa implementar o plano; “Verificar” significa determinar 
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se a implementação proporcionou a melhoria almejada; e “Agir” significa realizar e 

padronizar os novos procedimentos para evitar a re-ocorrência do problema original ou 

estabelecer metas para as novas melhorias. 

Shingo (1986) propôs uma outra sistemática que, na realidade, é uma variação dos 

conceitos dessas fases. Segundo Shingo (1986), as funções podem ser reunidas e 

reorganizadas em três funções: 

• Planejamento 

• Controle 

• Monitoramento 

Nesta classificação, a fase de execução deve estar associada à função controle para 

garantir a implementação dos processos e operações (ações) de acordo com as 

especificações (metas ou objetivos), o que se assemelha bastante com o que Juran propôs 

com sua Trilogia: 

• Planejamento da qualidade 

• Controle (manutenção) da qualidade 

• Melhoramento da qualidade 

Shingo também propõe que a fase “Agir” deve ser incorporada à fase “Check” do 

ciclo PDCA, pois defende que seus conceitos não podem ser dissociados. Fica clara a 

preocupação de Shingo e dos japoneses de serem eficientes e eficazes logo na primeira 

vez. O conceito de garantir a exata execução das ações planejadas ao longo da função 

controle é uma visão muito importante no processo de melhoria contínua (figura 2.12). 

Em adição, antes de qualquer processo de melhoria é preciso trabalhar na 

estabilidade do processo atual, e para isso faz-se uso de um processo conhecido como 

ciclo SDCA (Padronizar, Executar, Verificar e Agir). Assim, toda vez que surge um 

problema deve ser criticada a existência ou não de um padrão; só depois de estabelecido e 

seguido um padrão é que se pode passa para o ciclo PDCA. O ciclo SDCA padroniza e 

estabiliza os processos atuais, enquanto o PDCA os melhora. Na verdade, o SDCA é uma 

adaptação pertinente ao ciclo PDCA. 
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Figura 2.12 -  Ciclo de melhorias proposto por Shingo 

 

2.4. METODOLOGIA DE CHECKLAND 

Checkland, no início da década de 1970, estudou e definiu problemas estruturados ou 

concretos (hard problems) e não estruturados ou subjetivos (soft problems), e que o 

desafio seria de desenvolver metodologias que auxiliassem tanto em situações concretas 

(como em fábricas caracterizadas por objetivos de fácil definição, ou quando quando há 

procedimentos para tomada de decisão claramente definidos, ou quando há indicador 

quantitativo de performance), quanto em situações subjetivas (como Sistemas em que os 

objetivos são difíceis de definir, ou quando a tomada de decisão é incerta, ou quando 

indicadores de performance é, na melhor das hipóteses, qualitativa ou quando o 

comportamento das pessoas é irracional). 

Desta forma, Checkland (1972) propôs uma metodologia genérica que adota idéias 

de Sistema para encontrar estrutura em problemas aparentemente não estruturados, e, a 

partir daí, tomar ações para eliminá-los, mitigá-los ou resolvê-los, ou prover caminhos 

definidos para atacar os problemas. A metodologia, baseada na metodologia desenvolvida 

por A. D. Hall da Bell Telephone Laboratories, consiste em sete etapas que inicia com a 

análise da situação do problema e conclui com a reavaliação das ações implementadas, 

conforme apresentadas abaixo: 

1) Análise 

2) Definição da raíz do Sistema 

3) Conceitualização 

4) Comparação e definição 

5) Seleção 
39 
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6) Projeto e implementação 

7) Avaliação 

 

Na primeira etapa, a Análise, se dá o exame da situação do problema e a coleta dos 

candidatos ao papel de problema. Esta etapa também deve contemplar a identificação da 

estrutura (aspectos relativamente estáveis da situação), os processos (aspectos dinâmicos 

da situação) e as relações entre a estrutura e os processos. Na segunda etapa, há a 

formulação das definições das raízes dos Sistemas relevantes, ou seja, a definição do 

propósito do Sistema. Este propósito representa os objetivos que o Sistema em análise 

devem necessariamente atender. Desta forma, nesta etapa, será definido o propósito 

básico do Sistema em função da problemática e da análise apresentadas, assim como os 

pontos mais importantes e de maior impacto no Sistema que irão direcionar as ações para 

promover as modificações necessárias. 

Na etapa da conceitualização são unidas as atividades mínimas necessárias no(s) 

Sistema(s) da etapa anterior e, então, construidos os modelos conceituais. Assim, a 

conceitualização é o processo de construção do modelo conceitual do Sistema ou 

Sistemas que são relevantes à situação do problema e para qual há definição da raíz. 

Conceitualização não é projeto, e sim um meio de estruturar as idéias sobre algum 

problema confuso. 

Na quarta etapa é feita a comparação formal entre os resultados das etapas de Análise 

e Conceitualização e na quinta etapa há, de acordo com os fatores relevantes à situação 

do problema, uma mudança factível requerida a melhoria da situação apresentada na 

primeira etapa. Na etapa de Projeto e Implementação é definido o que é necessário para a 

implementação da mudança selecionada. A sétima e última etapa consiste na avaliação da 

situação do problema e de todas as etapas da metodologia para resolução de problemas, 

verificando os resultados obtidos. 



Capítulo 2  Problemática 

41 

2.5. CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

A empresa em estudo é uma multinacional de capital nacional que passa por um 

decisivo processo de mudança buscando melhorar a eficiência de seus processos e, 

consequentemente os resultados. Esta é composta por 5 Divisões que correspondem a 5 

unidades de negócio distintos. A Divisão da qual trata esta pesquisa é a divisão de 

calçados esportivos constituída por 2 unidades principais e 10 outras pequenas unidades 

chamadas de fábricas satélites. A unidade foco do trabalho é a unidade ou fábrica 10 

(F.10) que possui 5 fábricas satélites. 

A busca pelo aumento da eficiência dos processos e pelo melhor aproveitamento dos 

recursos, impôs à empresa em estudo, a implementação e o desenvolvimento de diversas 

ferramentas. Ferramentas que permitissem a antecipação aos problemas ou que 

permitissem a eliminação das causas de um determinado problema de forma consistente e 

sistemática. Este foi um dos principais motivos pelo qual a Divisão em questão iniciou 

em janeiro de 2000 o processo de implementação do Sistema Toyota de Produção (ou 

Sistema de Produção Enxuta), que, como o próprio nome já indica, foi desenvolvido 

pelos japoneses da Toyota Motors Co. 

As constantes mudanças causadas pela restruturação da Divisão, entre outros fatores, 

impactou no processo de implementação do Sistema de Produção Enxuta nas unidades da 

Divisão tornando-o, em alguns momentos, intermitente. Desta forma, a implementação de 

algumas ferramentas não foram consolidadas, causando a sua utilização de forma 

limitada, não sistemática e não integrada. 

Desta forma, complementando a implementação do Sistema de Produção Enxuta, a 

implementação do Sistema da Qualidade adequado à realidade da empresa é de 

fundamental importância para a consecução dos objetivos da Divisão. O tratamento não 

consistente e intermitente de assuntos relativos à Qualidade, em especial na unidade F.10, 

se faz cada vez mais presente no dia-a-dia, dificultando gradativamente a obtenção da 

garantia da qualidade tanto no processo, quanto na matéria-prima e no produto acabado. 

O forte impacto nos custos do produto acabado no setor de costura na empresa da 

qual trata este trabalho, direcionou o foco inicial para as fábricas satélites. As 5 fábricas 

ou unidades satélites são responsáveis pela produção de cerca de 10 mil pares de cabedais 

(componente de tecido que envolve o pé do consumidor) por dia, o que corresponde a 

60%, em média, do custo direto do calçado. 
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Entretanto, a construção do modelo de  Sistema da Qualidade proposto nesta 

pesquisa é um problema que envolve diversas variáveis que, algumas vezes, não são 

controladas pela empresa, pela fábrica  ou pela equipe responsável por promover as 

mudanças necessárias. Utilizou-se, desta forma, a metodologia de Checkland para 

resolução de problemas não-estruturados, pretendendo-se, construir o modelo de  Sistema 

da Qualidade combinando ferramentas características do Sistema de Produção Enxuta 

com ferramentas da Qualidade ditas como tradicionais, de forma a obter trabalhos mais 

consistentes e contínuos na melhoria da qualidade do processo de costura de uma fábrica 

de calçados (F.10). 
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3.  SISTEMA DA QUALIDADE PROPOSTO 

Neste Capítulo, através da metodologia proposta por Checkland (1972), será 

desenvolvida uma análise mais aprofundada do problema. Em seguida, terá início a 

comparação da situação atual com os modelos existentes, e a construção do modelo do  

Sistema da Qualidade. 

Com o modelo estabelecido, ações para sua implementação serão estudadas e 

definidas. 

A seguir serão apresentadas as seis primeiras etapas da metodologia de Checkland 

aplicadas à análise do setor de costura. 

3.1. ANÁLISE 

A unidade F.10 é relativamente jovem, com cerca de 20 anos, e passa por um 

processo decisivo de re-definição da sua estrutura e de seu processo. Mudanças estão 

sendo implementadas de forma acelerada devido a necessidade de resultados a curto 

prazo. A empresa adota estrutura hierárquica tradicional de quatro níveis, o que pode, 

algumas vezes dificultar a comunição, mas um ambiente aberto e autonomia de tomada 

de decisão são incentivadas. 

A coluna vertebral ou a atividade fim da fábrica em estudo é apoiada por 7 áreas, 

dentre elas a Engenharia Industrial (que comporta a Coordenação da Qualidade) que, 

assim como a empresa, passa pelo processo de re-estruturação. Treinamentos para 

liderança estão sendo preparados para melhorar o estilo de gerenciamento praticado pela 

atual chefia. 

A Coordenação da Qualidade é subordinada atualmente ao Gerente de Engenharia 

Industrial, e tem como objetivo coordenar os trabalhos de implementação do  Sistema da 

Qualidade na unidade produtiva em questão (figura 3.1). A equipe é composta por 32 

inspetores responsáveis pelas mais diversas áreas de atuação da Qualidade, onde 21 estão 

alocados na unidade principal e 11 nas fábricas satélites. 

Os inspetores tem a responsabilidade de controlar a qualidade dos produtos 

produzidos em cada setor e conter a passagem de produtos defeituosos ao longo da linha 

de produção. Alguns setores da Qualidade, como o recebimento de matéria-prima e 

devoluções, geram informações através de relatórios periódicos que conduzem processos 



Capítulo 3  Abordagem do Problema 

de elaboração de planos de ação e eliminação das causas das irregularidades ou não-

conformidades. 
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Figura 3.1 -  Hierarquia do  Sistema da Qualidade na fábrica em estudo 
 

O processo da fábrica ocorre basicamente em 4 etapas, englobando desde o corte de 

tecidos à montagem do calçado (figura 3.2). 
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Figura 3.2 -  Fluxo simplificado do Processo na fábrica em estudo 

 

As fábricas satélites são responsáveis pela produção de mais de 9.000 pares de 

cabedais (parte do calçado de tecido e laminado que envolve o pé e é colado sobre o 

solado) e trabalham em dois turnos. 
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Conforme citado anteriormente, as fábricas satélites se situam no interior do Rio 

Grande do Norte e Paraíba. Há diarimente caminhões que levam matéria-prima e trazem 

para a unidade principal o produto acabado (cabedal). Assim, as fábricas recebem tecido 

e laminados cortados e outros materiais complementares como etiquetas, transfers 

(etiqueta adesiva) e papel de sublimação, chamados aviamentos. 

As fábricas de costura são compostas, em sua maioria, por pessoas com 1° grau 

completo na operação e pessoas com 2° grau completo nos cargos de supervisão. 

As pessoas encarregadas da supervisão das fábricas receberam treinamentos para 

liderança, no entanto está sendo estudada uma revisão de forma a atualizar, adequar e 

melhorar a atuação dos mesmos frente a seus liderados. Ao contrário da supervisão, os 

líderes de grupos (células) e monitores tiveram apenas treinamento operacional e 

apresentam grande oportunidade de ganho no processo. As fábricas satélites são 

coordenadas pelo gerente de produção da costura que por sua vez responde ao gerente 

geral da unidade. 

Em cada fábrica satélite, encontram-se dois representantes da manutenção (um da 

mecânica e outro da elétrica) que respondem ao gerente de produção, mas estão 

tecnicamente ligado ao gerente de manutenção da unidade. A estrutura do departamento 

da qualidade também é ligada à área produtiva, mas responde tecnicamente ao 

Coordenador da Qualidade. Em cada fábrica satélite há dois inspetores da qualidade que 

auditam o produto (cabedal) que é enviado ao seu cliente, o setor de montagem de 

calçados. Todos os lotes são amostrados e, os que estão de acordo com a qualidade 

especificada, são aprovados para o embarque, os demais são 100% inspecionados e 

retrabalhados. 

As fábricas satélites, assim como os demais setores produtivos da unidade, são 

monitoradas por indicadores, chamados de indicadores de desempenho que, por sua vez, 

são obtidos através da união de uma série de indicadores como produtividade, quantidade 

de não-conformidades relativas à segurança e assiduidade. No entanto, estes indicadores 

ainda não refletem precisamente a condição da qualidade nas fábricas satélites. As 

melhorias promovidas na matéria-prima, no processo ou no produto são efetuadas 

mediante experiência dos multiplicadores e responsável de cada área. 

Entre as satélites e a unidade principal, a comunicação é intermitente e pouco 

eficiente. Não há uma forma sistemática de abordar e eliminar uma interferência do 

processo, assim como não se tem formas de bloquear eventuais problemas que venham a 
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ocorrer no processo. Os critérios de qualidade são bastante subjetivos e algumas 

operações são vulneráveis ao erro. 

3.2. DEFINIÇÃO DA RAÍZ DO SISTEMA 

A definição do propósito básico do Sistema relevante à situação do problema está 

intimamente ligada a análise da situação do problema. Há diversos pontos que impactam 

fortemente o desempenho das fábricas satélites e dificultam a melhoria consistente e 

contínua de seus processos. 

A visão subjetiva e parcial dos critérios de avaliação do cabedal nas fábricas satélites 

é um grande entrave para a melhoria da qualidade dos produtos e representa também, 

uma abertura para o ocultamento dos problemas. Formas mais objetivas e incisivas de 

inspeção se tornam urgentemente necessárias. 

A ausência de uma forma sistemática, seguindo uma metodologia, e sistêmica, 

visando ações mais globais e eficazes, para identificação, avaliação e eliminação dos 

problemas, torna o trabalho nas fábricas satélites interminável e sem foco, principalmente 

em se tratando da visão do seu cliente interno, o setor de montagem de calçado. Uma 

sistemática eficiente daria ferramentas e condições para analisar o problema, identificar 

as suas causas, definir as ações corretivas e, finalmente a sua eliminação. Assim, a 

utilização de uma sistemática para a resolução de problemas traria trabalhos e resultados 

mais consistentes. 

Em adição, uma forma sistêmica de tratamento dos problemas traria mais foco, maior 

rapidez e ações mais eficazes na eliminação dos problemas. Uma forma sistêmica 

consiste em elementos que suportam a melhoria contínua e organizada de produtos e 

processos. 

O desenvolvimento de um Sistema de gestão mais adequado à realidade da empresa 

em estudo, combinando ferramentas tradicionais e ferramentas baseadas no modelo da 

qualidade zero defeitos capaz de monitorar o processo de forma a identificar, analisar, 

corrigir ou eliminar os problemas, e aprender com os erros, é o principal próposito deste 

trabalho. 

Por fim, sentimento de urgência foi instalado e mudanças estão sendo fortemente 

implementadas de forma a permitir maior competitividade da empresa em um mercado 

exigente e volátil. O mercado de calçados é relativamente instável uma vez que segue 

tendências e modas mundiais, por isso, rápidez e flexibilidade são fundamentais para 

atender as exigências dos clientes. A qualidade do produto é um fator qualificador, é uma 
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condição sine qua non para estar no mercado. Quem não tiver qualidade, não tem o 

direito de concorrer no mercado. 

Foram destacados aqui, na definição da raiz do Sistema relevante, os principais 

aspectos que irão direcionar a etapa de conceitualização. 

3.3. CONCEITUALIZAÇÃO 

Nesta etapa serão descritos alguns conceitos que servirão para dar base para a 

contrução do modelo de  Sistema da Qualidade proposto com a finalidade de melhorar o 

desempenho das unidades de costura. O planejamento das mudanças deve ser desafiador 

e até inovador, mas precisa ser factível e estar adequado à realidade da empresa. 

A seguir será feita uma análise específica abordando aspectos relacionados à 

empresa em estudo. 

A estratégia para obter estas melhorias no  Sistema da Qualidade pode ser realizada 

através do direcionamento das ações do processo produtivo para o pleno atendimento do 

cliente. Isso consiste na melhor organização do processo, que é viabilizada ao longo de 

três etapas: eliminação dos defeitos, eliminação das causas dos defeitos ou perdas e a 

otimização do processo. As características de cada etapa estão descritas na tabela 3.1 a 

seguir. As etapas se desenvolvem de forma evolutiva e cada uma, cada vez mais, busca a 

adequação do produto ao uso (Paladini, 1995): 

• Eliminando os defeitos, garante-se produtos em condições de serem 

efetivamente utilizados e o bloqueio do aumento do custo uma vez que o 

produto defeituoso não passa adiante; 

• Eliminando as causas dos defeitos, garante-se maior confiabilidade ao 

produto e ao processo; 

• Otimizando o processo, garante-se produtos com máxima eficiência. 

Assim como as fábricas satélites, a unidade principal, passou pelo primeiro estágio e 

inicia seu caminho no segundo estágio. Na primeira etapa, todas as ações são corretivas, 

limitadas e não acrescentam nada ao processo, ou seja, são pouco construtivas. Além de 

serem pouco estruturantes por não contribuir para a estabilidade do processo e a 

construção do Sistema produtivo. 

No caso da fábrica em estudo, a primeira etapa foi consolidada, quando definido o 

processo de inspeção do produto semi-acabado (cabedal) ao final da célula de costura. 

Assim, a inspetora do Controle da Qualidade inspecionava, ao final da linha (célula) uma 
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amostra do produto semi-acabado, informando ao líder as aprovações e reprovações 

obtidas, como também o motivo das reprovações. A postura das inspetoras do CQ se 

mostra claramente reativa, pois seu trabalho é procurar defeitos, e mecanizada, pois não 

promove uma maior interação entre as partes envolvidas nos problemas. Observou-se que 

a equipe de produção e a equipe do Controle da Qualidade não trabalhavam mais em 

conjunto e mostravam que seus objetivos fossem antagônicos. Cada vez mais se houvia 

dizer que para obter qualidade tinha-se que reduzir a quantidade produzida. Este 

ambiente gerava diversos conflitos e, praticamente, desestruturava o trabalho em equipe. 

Era possível obter resultados positivos rapidamente, porém, devido ao mensionado 

anteriormente, durava pouco tempo. 

 
Tabela 3.1 -  Etapas de atuação do  Sistema da Qualidade 

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA
Atuação nos defeitos Atuação nas causas Otimização

Postura mais reativa e 
mecanizada

Postura reativa, mas menos 
mecanizada

Postura pró-ativa

Resultados rápidos com efeito 
de curto prazo

Utilização de ferramentas 
sistemáticas

Resultados permanentes

Pouco construtiva e 
estruturante

Resultados a médio prazo, 
mas com efeito prolongado

Abordagem sistêmica e 
estruturante

Busca da qualidade na fonte

Abordagem sistêmica e 
estruturante

 
 

O segundo estágio consiste num Sistema focado nos resultados do cliente e que 

trabalha eficazmente na eliminação de problemas que ocorrem ao longo do processo. 

As fábricas satélites têm como cliente o setor de montagem de calçados, portanto são 

fornecedores internos do setor de montagem. O melhor resultado do cliente, ou seja, 

menores índices de material inutilizado, menores índices de conserto e maiores índices de 

produtividade, deve ser o objetivo de qualquer fornecedor e, por isso indicadores de 

desempenho baseados no resultado do cliente deve ser o primeiro passo para trabalhar 

focado na satisfação do mesmo. O indicador de desempenho deve ser o mais acurado e 

em tempo real possível. Isso quer dizer que quanto mais rápida for detectada uma 

anormalidade, mais rápida poderá ser a ação para corrigir o problema. O envolvimento e 

apoio dos clientes e fornecedores concentrados na melhoria contínua de seus produtos e 
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processos é fundamental para a real consecução dos objetivos. É uma postura ainda 

reativa, uma vez que as ações serão tomadas a partir de algum indicador de anormalidade, 

no entanto, é menos mecanizada que no primeiro estágio devido a busca pela eliminação 

da causa do problema. 

Acredita-se que a realimentação do processo de forma consistente através de 

indicadores de desempenho (baseados nos resultados do cliente), assim como trabalhos 

sistemáticos para a identificação e eliminação das causas dos problemas, com a utilização 

de Poka-yoke, podem colaborar para consolidar a segunda etapa da construção do  

Sistema da Qualidade na F.10, ou seja, a busca pelo controle e eliminação das causas dos 

defeitos. 

Visto que a constância de propósito é fundamental para que o Sistema funcione 

eficiente e eficazmente, acredita-se que objetividade, foco e propósitos a médio e longo 

prazos de forma a orientar constantemente os esforços da equipe sejam alguns dos 

aspectos fundamentais para as empresas que desejam tornar-se cada vez mais eficientes e 

manter-se competitivas no mercado atual e futuro. O estabelecimento de constância de 

propósito significa, então, a aceitação de obrigações tais como inovar, alocar melhor os 

recursos, melhorar constantemente o seu processo ou seu produto (Deming,1990). 

Tudo isso, aliado a uma visão sistêmica da situação, ou seja, com a utilização 

eficiente do ciclo PDCA, pode levar as equipes a obter melhoras significativas nos 

resultados. 

Hersey e Blanchard (1986) colocam que a eficácia de uma organização não está nos 

resultados de líderes e gerentes individuais, apesar destes agentes terem a sua 

importância. O aspecto mais importante da eficácia é a relação dos resultados com a 

organização como um todo. Para estudar a eficácia organizacional Likert (citado por 

Hersey e Blanchard, 1986) identificou três tipos de variáveis: a causal, a interveniente e a 

de resultado final, ilustradas na figura 3.3 a seguir. 

As variáveis causais ou governamentais são fatores que influenciam o 

desenvolvimento da organização e seus resultados ou realizações. Podem ser entendidas 

como a política da empresa, seus valores, suas crenças e sua cultura organizacional. São 

independentes e podem ser alteradas pela gerência. As variáveis intervenientes são 

consideradas os resursos humanos de uma organização que, por sua vez, são afetadas 

pelas variáveis causais. As variáveis de saída ou resultado final são variávies dependentes 

que refletem as realizações da organização. Segundo Hersey e Blanchard (1986), cerca de 

90% dos gerentes de organização só têm interesse nos índices de resultados. 
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Figura 3.3 -  Variáveis da eficácia organizacional 

 

É fundamental que as variáveis causais e intevenientes estejam alinhadas aos 

objetivos finais para que os resultados finais sejam os melhores possíveis. 

A avaliação ou a re-alimentação das variáveis intervenientes através das variáveis de 

resultado final, baseado no Prêmio Nacional da Qualidade -  PNQ (2002), pode se dar 

mediante o ciclo de controle ou o ciclo simples de aprendizado, enquanto que a re-

alimentação das variáveis causais através das variáveis de resultado final se dá mediante 

o ciclo duplo de aprendizagem ou, simplesmente, ciclo de aprendizagem, conforme 

apresentado na figura 3.4 a seguir. Os ciclos são uma metodologia para a avaliação das 

ações seguindo a filosofia PDCA. Assim o ciclo simples é um ciclo curto de melhoria, ou 

seja, uma metodologia de avaliação limitada dos resultados, pois envolvem os recursos 

(pessoas, conhecimentos, materiais) disponíveis no momento. O ciclo duplo de 

aprendizagem envolve a avaliação das variáveis causais como decisões gerenciais, 

políticas, estruturas, e requer a participação da alta gerência e diretoria. Por isso, é um 

ciclo menos limitado e trabalha principalmente em atividades de planejamento. 

O modelo de  Sistema da Qualidade proposto neste trabalho deve permitir ou dar 

condições para que o Ciclo de Controle seja consolidado no dia-a-dia da empresa em 

estudo. Assim, propõe-se que, através do Ciclo de Aprendizado, seja desenvolvido o 

modelo e promovidas mudanças que permitam a operacionalização do Ciclo de Controle, 

o que caracteriza a segunda etapa da atuação da qualidade. 

 

50 



Capítulo 3  Abordagem do Problema 

VARIÁVEIS DE 
RESULTADO FINAL

VARIÁVEIS 
INTERVENIENTES

P
DC

A

P
DC

A

VARIÁVEIS 
CAUSAIS

P
DC

A

Ciclo de 
Aprendizado

Ciclo de 
Controle

Diretoria/ 
Alta gerência

VARIÁVEIS DE 
RESULTADO FINAL

VARIÁVEIS 
INTERVENIENTES

P
DC

A P
DC

A

P
DC

A P
DC

A

VARIÁVEIS 
CAUSAIS

P
DC

A P
DC

A

Ciclo de 
Aprendizado

Ciclo de 
Controle

Diretoria/ 
Alta gerência

 
Figura 3.4 -  Prática de gestão através dos ciclos de aprendizagem 

 

Segundo Paladini (2000), para atuar de forma sistêmica, a estrutura do Sistema da 

Qualidade deve conter 6 elementos característicos: 

1 – Entradas, que são informações relativas a um processo de decisão que confere 

prioridade à qualidade nas ações da empresa. A F.10 mostra oportunidades de melhoria 

quando se trata de diretrizes, política ou decisões que irão conferir tal prioridade à 

qualidade. 

2 – Saídas, que são os outputs do processo. A F.10 fabrica produtos em 

conformidade com o projeto conceitual, que por sua vez devem atender as necessidades 

do cliente. No entanto, a indústria calçadista é fundamentalmente manufatureira, ou seja, 

depende do desempenho e da disposição dos operadores. 

3 – Interação organizada das partes, que é a estrutura que suporta e conduz a 

qualidade entre os setores. Conforme dito, a fábrica em estudo apresenta uma estrutura 

organizacional que permite e incentiva a melhor relação entre os setores produtivos. 

4 – Princípios básicos de funcionamento, que são formas de operacionalizar as 

políticas e decisões da organização. A F.10 conduz atualmente um processo de obtenção 

de qualidade no processo pouco eficaz. 

5 – Busca de objetivos comuns, que é a visão concentrada no atendimento às 

necessidades do cliente. Não só a fábrica em estudo, como toda a Divisão, sabe da 

importância da fabricação de produtos da melhor qualidade, ao menor custo e no tempo 

mais curto para o sucesso da mesma no mercado interno e externo. 
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6 – Realimentação, que é a geração de informações de forma a conduzir um processo 

de melhoria. A realimentação, na F.10, é uma grande oportunidade de melhoria do 

processo. 

Para atuar de forma sistemática se faz necessário o uso de ferramentas que 

promovam a aplicação do ciclo PDCA, como as 7 ferramentas tradicionais da qualidade 

através do Metódo de Identificação, Análise e Solução de Problemas (MASP). Estas 

ferramentas e métodos sistemáticos para identificar, analisar e eliminar os problemas 

devem ser constante e insistentemente utilizadas, assim como a auto-inspeção e 

dispositivos Poka-yoke para a garantia da não re-ocorrência do problema. A utilização 

consistente deste tipo de dispositivos que neutralizem os erros ao longo do processo se 

faz extremamente necessária quando se quer obter eficácia na eliminação de problemas. 

A eficácia da sistemática está diretamente ligada a utilização de componentes que 

possuam referências ou dispositivos de referência que determinem de forma visível e com 

exatidão o posicionamento de peças e a dimensão das operações a serem realizadas. 

Como as referências ou dispositivos de referência (na maioria das vezes simples) têm a 

função de auxiliar o operador a controlar o erro, pode-se classificá-las como dispositivos 

Poka-yoke para o posicionamento de peças. Estas devem estar em conformidade com as 

especificações dos produtos de forma que garantam a qualidade desejada. A utilização de 

dispositivos Poka-yoke para garantir o posicionamento das peças é uma das formas 

definitivas de eliminar os critérios subjetivos nas fábricas satélites e facilitar o processo 

de inspeção, treinamento, padronização das operações e a consecução da qualidade no 

processo. Assim, pode-se utilizar o Poka-yoke como um dispositivo que garanta o 

cumprimento da referência, ou pode-se utilizar o Poka-yoke como a referência para o 

posicionamento de peças. 

3.4. COMPARAÇÃO E DEFINIÇÃO DAS POSSÍVEIS MUDANÇAS 

Nesta etapa se dá o confrontamento da situação atual frente ao modelo conceitual 

exposto. Desta comparação devem surgir diversas oportunidades de melhoria que 

servirão para auxiliar na seleção das possíveis mudanças e na construção do modelo de  

Sistema da Qualidade para a empresa, objetivo deste trabalho. 

Conforme dito anteriormente, a unidade F.10 caracteriza-se por ter concluído a 

primeira etapa da evolução do Sistema de Gestão da Qualidade, onde a atuação é 

basicamento na eliminação dos defeitos. Todos os pontos de controle foram estabelecidos 



Capítulo 3  Abordagem do Problema 

com inspeção nos setores, as informações sobre os defeitos e problemas estavam sendo 

geradas e ações estavam sendo tomadas. 

Deve-se, então, conduzir as mudanças de forma a permitir a consolidação do modelo 

representado na figura a seguir. 
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Figura 3.5 -  Modelo para a consolidação da segunda etapa da atuação da qualidade na empresa em estudo 

 

O modelo do  Sistema da Qualidade proposto é sustentado por indicadores, 

fundamentais para direcionar os esforços das equipes de produção e apoio. Como dito 

anteriormente, os indicadores devem ser o mais acurado possível e ter uma alimentação 

rápida. Para o caso da empresa em estudo, a entrada diária de informações para a 

produção, pode permitir uma atuação rápida e em tempo hábil. 

A base de indicadores integra quatro conceitos, cada um tem uma importância 

distinta que, por sua vez, são complementares. O primeiro conceito trata da forma de 

inspeção. Para que se tenha um atuação nas causas, conforme descrito na segunda etapa 

de atuação da qualidade, é muito importante que a inspeção seja realizada na origem dos 

defeitos, ou seja, em cada operação pelo próprio executante. Este tipo de inspeção 

também permite um maior contato com a operação e, consequentemente, uma maior troca 

de informações entre a equipe de produção e a equipe da Qualidade responsável 

atualmente pela inspeção. Além disso, esta forma de inspecionar dá um caráter de 
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auditoria e diminue a imagem reguladora da equipe da Qualidade que o modelo anterior 

impunha, fazendo com que a equipe de produção também passe a sentir responsável pela 

manutenção da qualidade do produto. 

O segundo conceito é o ponto de referência para o posicionamento de peças e 

terceiro é o critério de aprovação ou aceitação de um calçado ou componente de calçado. 

As referências e os dispositivos para gerar referências são os Poka-yoke necessários para 

a garantia do posicionamento das peças e, consequentemente, para o esclarecimento do 

que se espera de determinada operação. Por conseguinte, os critérios de qualidade devem 

ser baseados no cumprimento dos pontos de referência para o posicionamento de peças. 

Os critérios de qualidade bem definidos e baseados nos pontos de referência dão uma 

condição mais objetiva quando da inspeção do calçado ou do componente do mesmo 

(cabedal ou solado). 

O quarto conceito trata das atribuições e responsabilidades de ações corretivas sobre 

as não conformidades detectadas. A partir da inspeção em cada operação do cumprimento 

dos pontos de referência, cada operador, líder, inspetor, supervisor e equipe de apoio 

deve saber como e onde atuar de forma a conter o problema, e, em seguida, eliminá-lo. 

Os conceitos juntamente com os indicadores da qualidade interagem e apoiam a 

operacionalização da Metodologia de Análise e Solução de Problemas, que efetivamente 

conduzirá o processo de eliminação ou neutralização das causas dos problemas. Através 

da aplicação consistente do MASP é que o Ciclo de Controle pode ser consolidado. Para 

isso, o MASP deve ser aplicado conforme o modelo do ciclo PDCA, descrito 

anteriormente. 

Em adição, é fundamental que o MASP trabalhe focando operações críticas, ou seja, 

que pode ter grande impacto na qualidade do produto final, promovendo a utilização 

consistente de dispositivos Poka-yoke e de padronização do processo, mediante as 

Instruções de Trabalho (IT). 

A padronização dos aspectos relacionados ao método operacional pode ser obtida 

através de uma ferramenta chamada “folhas de rotina” ou Instrução de Trabalho (IT). Nas 

folhas, é descrito detalhadamente todo o procedimento que deve ser executado pelo 

operador, citando, inclusive, materiais e máquinas utilizados. Aspectos relacionados à 

operação das máquinas e execução de medições devem ser descritos em documentos 

separados de forma a facilitar o entendimento dos procedimentos necessários pelo 

executante. 
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Descartar para o próximo processo

        Descartar com a MD, o material

        refilado, na bancada do próximo

        processo

        Máximo 1 (um) par

Inspecionar e Abastecer

        Inspecionar o lote de entrada
    (quantidade, número, qualidade)

     Abastecer a bancada da refilagem

Refilar lateral/calcanhar

      Refilar com as 2M, o excesso de
      material da parede das laterais e
      calcanhar do pé

Regulagem da Lâmina

       Verificar se a distância da lâmina da
        refiladeira está com 2,0 ± 0,5mm,
       passando o gabarito

      Caso não esteja comunicar ao Líder

2

1

3 Refilar o bico

      Verificar se o bico está sem falhas
 (falta de material)

      Refilar com as 2M, o bico do pé,
      retirando o excesso (rebarba)

4

5

4s

3s

16s

2s

INSTRUÇÃO DE TRABALHO
REFILAR

Fábrica: 07
Setor: Montagem             Grupo/Cél: Conf/02
Modelo: Todos

IT.07.MO.001/00  Pág.:1/2
Data emissão : 05/08/01
Data p/revisão: 05/02/02

Tempo
de ciclo:

25”

Legenda:

   Estoque-padrão em processo            Segurança: Riscos e medidas de prevenção             Qualidade: Pontos críticos e ações preventivas e ações corretivas
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Figura 3.6 -  Exemplo de Instrução de Trabalho na empresa em estudo 

 

Na IT tem-se o desdobramento da operação em elementos de operação, que, em uma 

seqüência lógica, descrevem exatamente como um operador deve proceder quando na 

execução da operação. Idealmente, a IT deve conter um campo para a ilustração da 

operação, onde é representada graficamente, a execução da operação assim como alguns 

pontos entendidos como relevantes, como segurança, inspeção da qualidade e quantidade 

de estoque padrão estabelecido. Para o funcionamento das IT’s, os operadores devem ser 

treinados e as mesmas devem ser afixadas no local de trabalho. Como a qualidade do 

produto final depende da execução adequada dos procedimentos da operação, a IT deve 

ser de fácil acesso para os próprios operadores, para os supervisores e para os gerentes, 

de forma a facilitar o seu cumprimento e a sua supervisão. Na figura 3.6, é apresentado 

um exemplo de IT para a operação de Refilar. 

3.5. SELEÇÃO DAS MUDANÇAS NECESSÁRIAS 

A técnica de análise do campo de forças desenvolvida por Lewin (citado por Hersey 

e Blanchard, 1986) para diagnosticar situações, é aplicável tanto para estudar as variáveis 

envolvidas na determinação da eficácia (conforme descrito anteriormente neste capítulo) 

como também para avaliar as estratégias de mudança que podem ser adotadas. 
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O pressuposto para a utilização desta ferramenta é de que em qualquer situação 

existem forças impulsoras e forças restritivas, que influenciam qualquer mudança que 

possa ocorrer. As forças impulsoras são aquelas que influenciam positivamente em 

relação ao objetivo. Tendem a iniciar a mudança e mantê-la em andamento. Enquanto 

que as forças restritivas são as que influenciam negativamente, restringindo ou 

diminuindo as forças impulsoras. 

 
Tabela 3.2 -  Questionário utilizado para identificar e quantificar as forças que atuam sobre o processo de mudança 

na F.10 

INSIGNIFICANTE POUCO CONSIDERÁVEL MUITO
"Pares" dispostos a auxiliar na intensificação dos trabalhos nos postos
Apoio da gerência da Eng. Industrial e da Produção
Baixa maturidade em desenvolver as tarefas
Conhecimento disponível para desenvolver as pessoas
Falta de credibilidade por parte da liderança das ferramentas para a melhoria da qualidade
Ferramentas pouco conhecidas e praticadas pela liderança
Necessidade de acompanhamento mais intenso nos postos de costura
Pessoal motivado em mudar o rumo da história
Relação cliente-fornecedor precária
Situação da empresa e da fábrica propícia à mudanças

ASPECTOS INTENSIDADE

 
A partir de interação com pessoas envolvidas, foram levantados alguns aspectos que 

possivelmente teriam impacto no processo de mudança e que, por isso, deveriam ser 

levados em consideração. Assim, foi montada uma tabela, semelhante a apresentada na 

tabela 3.2, onde os envolvidos preencheram informando se os aspectos provocavam 

impacto positivo ou negativo, e qual a intesidade do mesmo.  

 
Tabela 3.3 -  Resultados obtidos com a pesquisa de opinião 

ASPECTOS INSIGNIFICANTE POUCO CONSIDERÁVEL MUITO SCORE ARREDONDAMENTO
"Pares" dispostos a auxiliar na 
intensificação dos trabalhos nos postos 0 1 5 3 3,3 3

Apoio da Eng. Industrial e da Produção
1 0 4 4 3,3 3

Baixa maturidade em desenvolver as 
tarefas 0 1 5 3 3,3 3
Conhecimento disponível para desenvolver 
as pessoas 1 3 4 1 2,3 2
Falta de credibilidade por parte da 
liderança das ferramentas para a melhoria 
da qualidade 0 5 3 1 2,3 2
Ferramentas pouco conhecidas e 
praticadas pela liderança 0 0 1 8 4,3 4
Necessidade de acompanhamento mais 
intenso nos postos de costura 0 4 5 0 2,3 2
Pessoal motivado em mudar o rumo da 
história 0 2 3 4 3,3 3

Relação cliente-fornecedor precária
1 3 5 0 2,2 2

Situação da empresa e da fábrica 
propícia à mudanças 0 1 2 4 2,8 3

PESO 0 1 2 3 - -  
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Em seguida, foi dada uma pontuação para cada intensidade, e definida a resultante 

das opiniões dos envolvidos a partir da média ponderada das intensidades de cada força 

(tabela 3.3). Ao todo foram consultadas 9 pessoas, envolvendo a Engenharia Industrial e 

o setor de Produção. As resultantes de cada aspecto foram plotadas em gráfico para uma 

melhor visualização e discussão, conforme figura 3.7. 
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Figura 3.7 -  Diagrama de forças da situação do problema em questão 

 

Na tabela 3.4, estão detalhadas as forças representadas na figura 4.18. 

 
Tabela 3.4 -  Descrição das Forças que atuam sobre o processo de mudança 

 

FORÇAS IMPULSIONADORAS 
 

 

FORÇAS RESTRITIVAS 

I1 – Situação da empresa e da fábrica propícia 

à mudanças 

I2 – Apoio da Engenharia Industrial e da 

Produção 

I3 – “Pares” dispostos a auxiliar na 

intensificação dos trabalhos nos postos 

I4 – Pessoal motivado em mudar o rumo da 

história 

I5 – Conhecimento disponível para 

desenvolver pessoas 

R1 – Ferramentas pouco conhecidas e 

praticadas pela supervisão e gerência 

R2 – Falta de credibilidade por parte da 

supervisão e gerência das ferramentas para a 

melhoria da qualidade 

R3 – Necessidade de acompanhamento mais 

intenso nos postos de costura 

R4 – Baixa maturidade em desenvolver as 

tarefas das inspetoras do CQ, líderes e 

monitoras da costura 

R5 – Relação cliente-fornecedor precária 
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A força restritiva R1 representa o pouco conhecimento não somente sobre as 

ferramentas como também quanto do Sistema, e a respeito dos ganhos que a fábrica F.10 

pode ter com a sua implementação. Isso cria uma certa dificuldade de convencimento 

para mudanças. Apesar de pouco conhecimento e pouca experiência na utilização destas 

ferramentas, elas foram implantadas no passado, no entanto de forma pouco consistente. 

Assim a inconsistência ou a falta de consolidação na implementação de algumas 

ferramentas podem trazer descrédito nas ferramentas e no próprio processo de 

implementação, representado na força restritiva R2. As forças restritivas R1 e R2 estão 

ligadas às variáveis causais citadas anteriormente, como as decisões, as cobranças, a 

política e os valores gerenciais, e precisam ser eliminadas ou minimizadas, de forma a dar 

condições para o andamento das mudanças necessárias. 

A força R3 representa a falta ou possível falta de acompanhamento mais intenso por 

parte da liderança (setores de apoio, gerência e encarregados pela produção nas satélites), 

que poderia fazer com que as melhorias ou adequações do modelo do  Sistema da 

Qualidade fossem efetuadas eliminando as interferências e dificuldades. 

O perfil e postura inadequados das inspetoras, dos líderes de grupo (célula) e das 

monitoras representadas na força R4 também é uma influência negativa em relação ao 

objetivo estabelecido. Atualmente a liderança operacional (das células ou grupos de 

manufatura) passa por um processo de formação e treinamento. 

Representando a relação cliente-fornecedor entre as áreas de costura e de montagem, 

ainda pouco definida, está a força R5, o que provoca, conforme dito, falta de foco e 

consistência dos trabalhos desenvolvidos pelo setor de costura (fábricas satélites) em 

relação ao setor de montagem de calçados (fábrica principal). 

Do lado das forças impulsionadoras, a força impulsionadora I1 representa a situação 

da fábrica propícia à mudanças. Atualmente, a fábrica F.10 passa por um processo de 

mudança em busca da melhoria da competitividade o que impulsiona a implementação de 

projetos com o mesmo objetivo. 

A força impulsionadora I2 representa o suporte das áreas de apoio, especialmente da 

Engenharia Industrial, e da própria produção para a implementação de ferramentas de 

forma objetiva, ou seja, de uso prático para a melhoria da qualidade. 

A força impulsionadora I3 representa a disposição e disponibilidade dos demais 

coordenadores e analistas em se comprometerem na implantação e manutenção das 

mudanças realizadas. Isto será fundamental para as avaliações e adequações do processo 

de mudança, ou seja, para o ciclo simples de aprendizado (conforme apresentado 
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anteriormente neste capítulo). Além do empenho dos coordenadores e analistas, observa-

se também o empenho dos próprios funcionários da produção em melhorar 

definitivamente o Sistema de produção e os processos existentes, representado pelo I4. 

Por fim, a força impulsionadora I5 representa o conhecimento disponível tanto na 

literatura quanto nos recursos humanos da própria fábrica, necessários para desenvolver a 

equipe de forma a conduzir e utilizar as ferramentas necessárias para a melhoria da 

qualidade. 

Em relação ao número de forças restritivas e impulsionadoras, o campo se 

neutralizaria, no entanto, levando em consideração a intensidade de cada força, o 

resultado seria positivo a favor das mudanças. 

Assim, acredita-se que para a implementação consolidada do Ciclo de Controle são 

necessários três pontos fundamentais: 

1- Maior envolvimento da liderança (gerentes e encarregados da produção); 

2- Estabelecimento de uma equipe de apoio e monitoramento do Sistema; 

3- Implementação de ferramentas ou recursos para operacionalizar o Sistema, 

conforme modelo proposto. 

Estes três pontos estão diretamente envolvidos com redução ou eliminação das forças 

restritivas descritas no diagrama de forças citado anteriormente. 

3.6. PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DAS MUDANÇAS 

Definidas as oportunidades de melhoria e as forças que atuam contra e a favor das 

mudanças necessárias, foi traçado o plano de ação para implementá-las. As ações devem 

ser definidas visando as oportunidades de melhoria e anulando as forças que atuam contra 

as mudanças. 

Para iniciar o processo de mudança, foi definida a fábrica satélite piloto, ou seja, 

aquela que seria a pioneira neste tipo de trabalho e que serviria como laboratório para as 

mudanças estabelecidas. As forças que atuam sobre o processo de mudança podem variar 

de fábrica para fábrica e, apesar desta consulta de opinião não se estender de forma a 

distinguir as fábricas satélites em relação a maior ou menor facilidade de se promover as 

mudanças necessárias, a fábrica satélite de Guarabira (interior da Paraíba) foi escolhida 

para ser o piloto deste trabalho devido a menor intensidade de suas forças restritivas. 

Assim, considerando-se os aspectos relacionados ao processo de mudança e a 

comparação entre a situação atual e o modelo conceitual, propõe-se as ações apresentadas 

a seguir. Vale salientar que as duas primeiras ações tratam dos primeiros dois dos três 
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pontos definidos como fundamentais para consolidar a operacionalização do Ciclo de 

Controle, enquanto que as demais ações tratam do terceiro ponto, a implementação de 

ferramentas e recursos. São as ações propostas: 

1) Promover o envolvimento da alta administração no projeto de mudança 

mediante palestras e reuniões, visando neutralizar uma das principais forças 

restritivas, a R1 que é a força de maior intensidade; 

2) Definir pessoal responsável pelo andamento do projeto o que dará 

consistência no monitoramento; 

3) Definir e implementar indicadores para o monitoramento da qualidade nas 

fábricas satélites; 

4) Estabelecer pontos de referências para o posicionamento de cada peça para 

todos os artigos; 

5) Definir e implementar os critérios de qualidade, assim como os pontos de 

inspeção no produto baseados nos pontos de referências para o 

posicionamento de peças; 

6) Estabelecer e implementar atribuições e responsabilidades sobre a qualidade 

na produção; 

7) Alterar a forma de inspecionar a qualidade, ou seja, ao invés de inspecionar o 

produto acabado ao final da célula de manufatura, inspecionar os 

componentes ao longo do processo, utilizando Gráfico de Controle; 

8) Estabelecer procedimento para uso e implementar a Metodologia de Análise e 

Solução de Problemas (MASP), treinando os funcionários envolvidos nas 

tomadas de decisão. 

A terceira e quarta ações foram definidas a partir de oportunidades de melhoria 

observadas pela gerência da fábrica e foi contribuição deste trabalho a sua consolidação. 

As demais ações foram estabelecidas ao longo do desenvolvimento do modelo de  

Sistema da Qualidade, objeto desta pesquisa, junto a equipe da Engenharia Industrial e ao 

setor produtivo. 

Para que o processo de mudança fosse o mais eficaz possível, ou seja, que as 

mudanças fossem concretas e não apenas passageiras e sem credibilidade, seria 

importante o envolvimento de todos que atuam neste processo através de reuniões e 

treinamentos, desde operadores até gerentes. É importante a participação de todos no 

processo de construção e implementação das mudanças em cada etapa do projeto. Desta 



Capítulo 3  Abordagem do Problema 

61 

forma, em adição, garante-se uma adequação das ferramentas mais próxima à realidade 

da fábrica. 

Para promover o envolvimento da alta administração, da gerência e da supervisão, 

diversas reuniões e palestras foram realizadas mostrando as oportunidades de melhoria e 

as propostas estabelecidas no período de setembro a outubro do corrente ano. As ações 

propostas foram detalhadamente discutidas com a gerência da F.10, com a supervisão das 

satélites e com os líderes de produção de forma a adequar as ferramentas propostas e 

aproximar o planejamento à realidade da empresa. 

Em relação à segunda ação proposta, no início da implementação do projeto, foi 

discutida com a gerência a importância do estabelecimento de uma equipe responsável 

pelo projeto de forma a dar consistência ao monitoramento dos indicadores e da execução 

das ações planejadas, assim como da manutenção do Sistema. Foi definido que a 

Coordenação de Gestão de Manufatura, responsável pela implantação do Sistema de 

Produção Enxuta na unidade, juntamente com a Coordenação da Qualidade seria 

responsável pela implantação das ações propostas. O suporte das áreas de apoio como a 

Engenharia Industrial, através de seus analistas, foi oferecido de forma a garantir a 

implementação consistente da mudança. Em adição, a implementação das ações 

propostas foram incorporadas como metas no Plano de Participação nos Resultados 

(PPR) dos gerentes, analistas e supervisão envolvidos. 

Para implementar a terceira ação que é o monitoramento da qualidade nas satélites, 

foram definidos, juntamente com a Engenharia Industrial e a Produção, que as fábricas 

satélites teriam como indicadores da sua qualidade na visão do cliente o percentual de 

material inutilizado e o percentual de consertos. O primeiro é um indicador representativo 

da qualidade do setor de costura na visão do setor de montagem pelo fato de que a maior 

parte do material inutilizado das satélites é encontrado ou separado no setor de 

montagem. O percentual de consertos é um indicador que informa a quantidade de pares 

devolvidos pelo setor de montagem para conserto em relação ao total produzido. Ambos 

os indicadores fazem parte dos indicadores de desempenho das satélites (conforme 

apresentado no Capítulo anterior). Complementando os dois indicadores descritos, foi 

estabelecido o indicador da qualidade para as auditorias realizadas diariamente no 

processo pelos inspetores da qualidade. 

Para definir pontos de referência (PR) para o posicionamento de peças em cada 

operação de todos os artigos, conforme estabelecido pela quarta ação proposta, foram 

feitas auditorias no processo de forma a avaliar em cada operação os pontos de referência 
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e a sua eficácia. Para as operações que não tinham PR e para as operações nas quais os 

PR não eram eficazes, planos de ação foram estabelecidos para a correção do problema. 

As auditorias foram realizadas utilizando formulário próprio, apresentado na figura 3.8, 

pelas inspetoras de qualidade em cada fábrica satélite. As figuras 3.9, 3.10, 3.11 são 

exemplos de alguns dos tipos de referências para o posicionamento de peças que podem 

ser utilizados. 

FÁBRICA:____________________ MODELO:____________________ DATA:____________________

SIM NÃO SIM NÃO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:_____________________________

SUGESTÃO DE MELHORIAS OBSERVAÇÕES

RELATÓRIO DE REVISÃO DE MODELO

EXISTE 
REFER.?

GARANTE 
POSICIO.?OPERAÇÕES TIPO DE REFERÊNCIA

 
Figura 3.8 -  Formulário para auditoria dos Pontos de Referência para o posicionamento de peças 

 

Para executar a quinta ação proposta, foram definidos os critérios de qualidade para 

cada operação baseado no cumprimento dos pontos de referência para o posicionamento 

de peças. Assim, em cada operação da produção de cada artigo foram definidos pela 

equipe do Controle da Qualidade e da produção, pontos a serem verificados ou auditados 

pela inspetora do CQ, as tolerâncias permitidas e os recursos a serem utilizados para a 

verificação, em seguida, registrados no formulário de Padronização de Critérios de 

Qualidade, apresentado na figura 3.12. Um manual reunindo os formulários de 

padronização de critérios de cada artigo foi montado e chamado de Manual de 
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Padronização de Critérios. Para isto, foram envolvidos os inspetores da qualidade, os 

líderes de grupo, a supervisão e a própria gerência de produção. 

 

 
Figura 3.9 -  Gabarito para posicionamento da peça para aplicação de desenhos 

 

 
Figura 3.10 -  Guia para tamanho de borda de costura 
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Figura 3.11 -  Gabarito para riscagem de tecido 

 

Para o cumprimento da sexta ação planejada, que é o estabelecimento e 

implementação de atribuições e responsabilidades sobre a qualidade na produção, foram 

definidas as gravidades para caso de descumprimento dos critérios especificados no 

formulário de padronização de critérios (fig. 3.12). As gravidades variam numa escala de 

0 a 4, e direcionam ações corretivas para o tratamento das não conformidades. Os 

critérios e as gravidades para cada não conformidade, foram definidas com os 

encarregados pela produção e reunidos no Manual de Critério de Qualidade. As ações 

corretivas previstas na escala de gravidade são descritas a seguir: 

0 –  Alertar ao líder de grupo; 

1 –  Alertar ao líder e retrabalhar o material não conforme encontrado na auditoria; 

2 – Alertar ao líder, inspecionar todo o material em processo e retrabalhar o não 

conforme encontrado na inspeção; 

3 – Alertar ao líder, inspecionar todo material em processo e todo o material que está 

pronto para o envio para a F.10, e retrabalhar o não conforme encontrado na inspeção; 

4 – Alertar ao líder, parar o processo e, juntamente com a supervisão, elaborar um 

plano de ação para a correção do problema. 
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Gravidade

  FÁBRICAS DE CALÇADOS - F.10

Padronização de Critérios / Melhoria da Qualidade

AUDITORIA DIÁRIA DE QUALIDADE  -  Artigo:

Operação Pontos a serem observados Recursos utilizados Tolerância

 
Figura 3.12 -  Formulário para a Padronização de Critérios de Qualidade 

 

Para todos os casos em que o posicionamento de uma peça não cumprir exatamente 

as referências para aquela operação, mas estiver dentro da tolerância estabelecida no 

Manual de Padronização de Critérios, a inspetora do Controle da Qualidade, alerta o líder 

de grupo (ou seja, a gravidade 0). No entanto, para os casos em que não houver o 

cumprimento daquelas tolerâncias estabelecidas, a gravidade apontada é a que está 

prevista no Manual de Critério de Qualidade. 

Para os casos em que em auditorias consecutivas for encontrada a reincidência de 

uma não conformidade, a gravidade é incrementada em 1 ponto, ou seja, se na primeira 

auditoria a gravidade para uma determinada não conformidade for 2, na segunda 

auditoria, a gravidade passará a ser 3, e assim sucessivamente. 

As gravidades 3 e 4 são normalmente reservadas para os casos em que a não 

conformidade gera problemas para o cliente interno da costura, que é a montagem, e para 

os casos em que o retrabalho do material provoca a inutilização de materiais. 

Para cumprir a sétima ação planejada, que propõe alterar a forma de inspecionar a 

qualidade, foi discutido e definido junto aos encarregados pela produção que a inspeção 
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realizada pelo departamento de Controle da Qualidade seria realizada no processo, em 

cada operação e utilizando os critérios definidos no Manual, e não mais no produto 

acabado junto à área de embarque ou ao final da célula de produção. Esta modificação 

deu um caráter de auditoria do processo e do produto ao que antes se restringia à simples 

inspeção do material. 
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Figura 3.13 -  Gráfico de Controle utilizada na auditoria de processo 

 

Para registrar e facilitar o acompanhamento das auditorias, utiliza-se a Gráfico de 

Controle apresentada na figura 3.13. O limite máximo de número de não conformidades 

encontradas foi estabelecido levando em consideração o histórico da fábrica satélite. 

A oitava ação planejada se encontra em processo de adequação, no entanto a 

proposta é de que haja 4 situações em que se teria o uso obrigatório da Metodologia de 

Análise e Solução de Problemas (MASP), são elas: 

• Sempre que a quantidade de defeitos passar do limite máximo ou superior 

especificado na Gráfico de Controle utilizada na auditoria diária; 

• Sempre que houver casos de não conformidades com gravidade 4, de acordo 

com o Manual de Critério de Qualidade; 
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• Periodicamente, relativo às informações consolidadas da auditoria diária do 

processo pelas inspetoras do departamento de Controle da Qualidade; 

• Periodicamente, relativo às informações dos indicadores de material 

inutilizado e consertos envidas pela fábrica principal. 

O MASP colocará em prática o ciclo PDCA através do uso sistemático das sete 

Ferramentas Tradicionais da Qualidade. Mediante a aplicação da Metodologia de Análise 

e Solução de Problemas pela própria equipe da produção, será possível promover 

melhoria contínua e consistente, operacionalizando o Ciclo de Controle. 

Um formulário padrão de uso simplificado e que otimize as decisões tomadas pelos 

encarregados pela produção deverá ser utilizado para operacionalizar a utilização do 

MASP. Este formulário também se encontra em estudo e em fase de adequação. 

3.7. CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Neste Capítulo, o problema apresentado no capítulo anterior foi analisado 

detalhadamente. A partir da metodologia de Checkland (1972) para resolução de 

problemas, foram feitas análises tanto a empresa como o próprio  Sistema da Qualidade 

existente. Observou-se  a ausência de ferramentas que auxiliassem a empresa em estudo a 

conduzir um processo sistemático (consistente) de melhoria contínua. Assim, realizou-se 

a comparação da situação atual com os modelos de ferramentas e Sistemas estudados no 

capítulo anterior, levando em consideração os aspectos relacionados ao processo de 

mudança, tais como forças impulsionadoras e restritivas, e a necessidade de resultados a 

curto e médios prazos. Mediante esta comparação, o modelo de  Sistema da Qualidade foi 

desenvolvido e as ações para a implementação do mesmo foram estabelecidas. Ao todo 

foram selecionadas 8 ações que promoveriam a operacionalização do Ciclo de Controle, 

apresentado na etapa de Conceitualização. A fábrica satélite de Guarabira, interior da 

Paraíba, foi escolhida para ser a unidade piloto para a implementação do modelo 

proposto. A implementação das oito ações foram detalhadas completando as 6 primeiras 

etapas propostas por Checkland (1972), em sua Metodologia para resolução de problemas 

não-estruturado. 
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4. RESULTADOS OBTIDOS 

Neste capítulo será apresentada a sétima etapa da metodologia de Checkland (1972), 

que corresponde a avaliação e correção das ações executadas. Em adição, serão 

apresentados os impactos de cada ação na situação e no ambiente de trabalho. 

4.1. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS 

Para cada oportunidade de melhoria definida, conforme já comentado, pela 

comparação de modelos conceituais e pela avaliação dos aspectos relacionados ao 

processo de mudança, foram estabelecidas ações corretivas e, complementando a 

metodologia de resolução de problemas proposta por Checkland (1972), foi estabelecido 

um monitoramento ou uma avaliação das ações executadas e dos impactos ou resultados 

obtidos, que são apresentados a seguir. 

Observa-se que, mediante palestras, treinamentos e reuniões,  toda a gerência da 

fábrica, incluindo a gerência geral da unidade e da divisão apoiam o projeto e 

acompanham a sua implementação, através de relatório periódico emitido pelo 

departamento da qualidade. O resultado foi positivo, tendo em vista as diversas frentes 

que estão se instalando em benefício da implantação de melhorias em todo o processo da 

empresa em estudo. Acredita-se que ambientes que não promovam o planejamento sejam 

um dos principais limitantes para a otimização do que se refere ao envolvimento e 

divulgação das mudanças propostas. 

A discussão e adequação de cada etapa do processo de mudança com os 

encarregados pela produção, (líderes, monitores, supervisão e gerência), fez com que as 

pessoas participassem mais da construção do modelo proposto e, em consequência, 

contribuiu, na opinião dos envolvidos, para o crescimento da credibilidade das 

ferramentas para a melhoria da qualidade. 

Acredita-se que a união da coordenação da Qualidade e da coordenação de Gestão de 

Manufatura para a implementação do projeto para a melhoria da qualidade, foi 

fundamental para o envolvimento das pessoas, para a multiplicação dos conceitos enxutos 

e, principalmente, para o monitoramento da execução e manutenção das ações planejadas. 

Visando melhorar a capacidade técnica das inspetoras do Controle da Qualidade, das 

líderes e das monitoras nos aspectos relativos ao desenvolvimento de suas atividades 
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diárias, foram definidas três ações que mostraram impactos positivos no processo de 

mudança, conforme apresentado na tabela 4.1. 

 
Tabela 4.1 -  Ações para melhorar a qualidade técnica das inspetoras, líderes e monitoras 

AÇÕES PLANEJADAS RESULTADOS OBTIDOS
Estabelecer e implementar atribuições e 
responsabilidades sobre a qualidade na 
produção

Deu uma visão maior das ferramentas, 
recursos e canais de comunicação 
disponíveis, e papel de cada pessoa para 
a manutenção e melhoria da qualidade.

Alterar a forma de inspecionar a 
qualidade, ou seja, ao invés de 
inspecionar o produto acabado ao final 
da célula de manufatura, inspecionar os 
componentes ao longo do processo

Direcionou uma responsabilidade maior 
pela qualidade à equipe de produção, 
conscientizando todos da importância de 
cada um para a obtenção da qualidade 
no processo.

Treinar todos os envolvidos nos 
procedimentos

A partir da definição do papel de cada 
pessoa na manutenção e melhoria da 
qualidade, o treinamento foi fundamental 
para envolver as pessoas no objetivo do 
projeto  

 

Os resultados foram positivos na opinião da equipe de implementação das mudanças, 

considerando-se o curto tempo de implementação das ações planejadas, que foi de três 

semanas. 

Com a finalidade de melhorar a relação cliente-fornecedor (internos) estabelecida 

pelo setor de costura (fornecedor) e montagem de calçado (cliente), foram estabelecidas 

quatro ações, duas delas também apresentadas na tabela 4.1: 

• Definição e implementação de indicadores, que deu mais foco e 

direcionamento nos trabalhos. Os indicadores estabelecidos foram: % de 

material inutilizado e índice de retrabalho, além do % de defeitos por par 

produzido. Este último é utilizado para controle interno das fábricas satélites. 

O resultado da avaliação dos indicadores é diariamente atualizado e 

disponibilizado para os envolvidos. Há, mensalmente, reuniões da equipe de 

produção com as equipes das áreas de apoio para a discussão dos indicadores 

e estabelecimento de ações corretivas. Nas reuniões mensais são abordados 

também outros indicadores como os relativos à segurança do trabalho e 

produtividade. 
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• Estabelecimento de procedimento para o uso no MASP, que visa promover a 

melhoria contínua. Espera-se que, a partir do estabelecimento dos 

indicadores, as fábricas satélites passem a identificar e corrigir os problemas 

encontrados tanto nas próprias fábricas como no setor de montagem. 

• Estabelecimento e implementação de atribuições e responsabilidades sobre a 

qualidade na produção. Esta ação complementa a anterior e estabelece quem, 

como e quando as pessoas envolvidas devem agir, os caminhos a serem 

percorridos e quais os canais a serem utilizados. 

• Alteração da forma de inspecionar a qualidade do produto, que, juntamente 

com a ação anterior, direcionou uma responsabilidade responsabilidade maior 

sobre a qualidade para a equipe de produção, assim como contribuiu para a 

conscientização das pessoas sobre a qualidade dos produtos e processos. Com 

a definição dos critérios de aceitação, a partir do estabelecimento dos pontos 

de referência, e a inspeção ou auditoria sendo efetuada em cada operação, os 

problemas passaram a ser corrigidos na própria origem dos defeitos. As 

informações sobre a qualidade de cada atividade passou a ser quase que 

imediata fazendo com que os operadores se sentíssem mais responsáveis pela 

manutenção da qualidade do produto. 

 

Com a finalidade de minimizar ou eliminar os critérios subjetivos, foram 

estabelecidos pontos de referências para o posicionamento de peças no calçado e foram 

definidos os critérios de qualidade para cada ponto estabelecido juntamente com os 

encarregados pela produção. Isto gerou menos dúvida na área produtiva, maior 

imparcialidade na inspeção de um produto, maior confiabilidade dos produtos e 

processos, ambiente mais propício a trabalhos em equipe e critério único entre cliente e 

fornecedor. 

Visando o estabelecimento de uma forma consistente e contínua de melhoria da 

qualidade, propôs-se estabelecer procedimento para o uso da Metodologia de Análise e 

Solução de Problemas (MASP), que segue o ciclo PDCA. Pretende-se desta forma, 

melhorar a capacidade de planejar, executar e monitorar as melhorias necessárias para a 

otimização dos processos. 

Resultados nos indicadores, levando em consideração o tempo e a pendência de 

algumas ações planejadas, já são perceptíveis, como é o caso do número de não 

conformidades (fig. 4.1) encontradas nas auditorias diárias realizadas pelas inspetoras da 
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Qualidade. Acredita-se que a implementação da oitava ação proposta fará com que a 

própria equipe de chão-de-fábrica promova as melhorias consistente e continuamente. 
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Figura 4.1 -  Redução da quantidade de defeitos por 100 pares inspecionados 

 

A implementação de algumas das ações planejadas gerou também impactos positivos 

sobre o comportamento da equipe, o que acredita-se ser fundamental para dar 

credibilidade ao processo de mudança, como: 

• Os operadores se sentem mais responsáveis pela manutenção da qualidade; 

• Os operadores vêem a importância de garantir a qualidade na origem dos 

erros; 

• Houve uma redução significativa das dúvidas sobre o que é aceito e o que não 

é aceito pelo cliente; 

• Todos sabem o papel de cada um na manutenção e na melhoria da qualidade, 

gerando maior trabalho em equipe e iniciativa dos funcionários. 

Estes impactos foram registrados mediante relatos das opiniões dos próprios 

operadores, líderes, inspetores, supervisores e gerentes. 
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4.2. CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Neste capítulo deu-se continuidade ao desenvolvimento da metodologia de 

Checkland (1972) com a conclusão da etapa de avaliação das ações e da evolução do 

processo de mudança. 

Na etapa de avaliação das ações implementadas, foram discutidos os resultados 

obtidos e esperados para cada ação. Foram apresentados, também, os impactos da 

implementação das ações mediante os indicadores de qualidade e através depoimentos 

das pessoas envolvidas no processo de mudança. Observou-se uma significativa evolução 

nos indicadores de qualidad e no ambiente de trabalho. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A empresa em estudo passa por um processo de mudança definitivo para a 

consolidação e a melhoria de sua participação no mercado de calçados. A empresa sofre a 

cada dia uma concorrência mais acirrada tanto no mercado interno quanto no mercado 

externo. Os produtos estão cada vez mais bem elaborados e tecnologicamente mais 

avançados, e o mercado cada vez mais exigente. Esta situação exige que a fábrica em 

estudo modifique a sua forma de produzir objetivando a fabricação de produtos da mais 

alta qualidade, ao menor custo e no tempo mais curto possível. 

Este trabalho teve como objetivo principal desenvolver um modelo de Sistema de 

gestão da qualidade com resultados de curto e médio prazos, combinando práticas do 

“Controle da Qualidade Zero Defeitos”, como a utilização de dispositivos à prova de 

falhas, com práticas como a padronização, característica dos tradicionais Sistemas 

normativos de gestão da qualidade, buscando maior agilidade, flexibilidade e redução 

contínua de custos para atendimento às necessidades do cliente. Assim, combinou-se 

ferramentas enxutas e ferramentas tradicionais da qualidade procurando desenvolver um 

modelo de gestão da qualidade mais adequado à realidade da empresa em estudo para 

promover melhorias contínuas em seus produtos e processo, e representado na figura 5.1 

a seguir. 
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Figura 5.1 -  Modelo do  Sistema da Qualidade proposto para a empresa estudada 
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A partir do objetivo de cunho mais geral, foram observados ganhos também em 

relação aos objetivos específicos: 

• Promoveu-se o melhor entendimento dos conceitos e práticas enxutos, assim 

como as relações entre as ferramentas enxutas e as tradicionais; 

• Incentivou-se o estudo científico na indústria de calçados em estudo. 

Levando em consideração que o modelo proposto não foi completamente 

implementado e o curto tempo de implementação das ações estabelecidas, os resultados 

obtidos, tanto em relação aos indicadores quanto em relação ao próprio envolvimento e 

motivação das pessoas, foram acima das expectativas. Outras áreas piloto já estão sendo 

preparadas para o processo de mudança proposto pelo modelo, além da inadiável 

ampliação do modelo para as demais fábricas satélites. 

Além dos pontos positivos acima destacados, outras oportunidades de melhoria 

puderam ser observadas ao longo do desenvolvimento deste trabalho. O próprio 

envolvimento e motivação das pessoas quando se passa a acreditar que há caminhos 

concretos e tangíveis para a melhoria contínua de produtos e processos, é um ponto 

bastante positivo do trabalho. Grande parte desta motivação foi gerada pela delegação de 

certa autonomia às inspetoras do CQ e líderes do processo de conduzirem ações para a 

melhoria da qualidade (Autonomação). Outro ponto positivo muito importante é a 

percepção das pessoas que a teoria poderia auxiliar a prática, gerando conhecimento e 

soluções para os problemas. Neste contexto, o conhecimento permite explicar a prática 

através da teoria e vice-versa, facilitando o entendimento da situação e a 

consequentemente resolução dos problemas. 

Uma oportunidade de melhoria observada ao longo do desenvolvimento da pesquisa 

pode ser citada como sendo o ponto destacado no início deste trabalho, que é a constância 

de propósito. Uma maior constância de propósito traria resultados mais concretos e 

permitiria uma consolidação mais rápida do modelo proposto. Em adição, espera-se que, 

com a ação que falta ser implementada, a Gráfico de Controle seja melhor aplicada, 

operacionalizando o Controle Estatístico de Processo consistentemente, uma vez que, 

atualmente, as informações obtidas não realimentam o Sistema. 

As próprias condições em que se encontra a empresa e, em especial, a fábrica em 

estudo, impõem mudanças drásticas e de efeito de curto prazo e corroboram para a 

aplicabilidade e eficiência do modelo de  Sistema da Qualidade proposto neste trabalho. 
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O modelo, apesar de parcialmente implementado, mostrou-se ser eficiente na 

consecução dos objetivos estabelecidos nas condições em que se encontra a empresa 

objeto desta pesquisa. No desenvolvimento do trabalho, ou seja, na construção do modelo 

proposto e na sua aplicação, houveram diversas alterações objetivando a melhor 

adequação do modelo à realidade da empresa, e é possível, desta forma, que outras 

alterações sejam necessárias a fim de aproximar ainda mais, a teoria à prática e assim 

otimizar o processo de mudança em busca da qualidade nos produtos e processos. 

O modelo desenvolvido para promover as mudanças necessárias, conforme dito 

anteriormente, pode e deverá ser aplicado às demais fábricas satélites e, em seguida, aos 

demais setores da fábrica. Já há um planejamento para a ampliação do projeto para que 

isto ocorra, pois a dependência entre os setores para o atendimento às especificações é 

bastante alta. Para isso, não será necessária alteração no modelo conceitual, no entanto, é 

possível que seja necessária alguma adequação da linguagem ou dos conceitos das 

ferramentas utilizadas no modelo, em virtude das diversas diferenças que se encontram os 

setores. Portanto, o conceito de Ponto de Referência utilizado para o setor da Costura 

pode ser alterado quando for aplicado, por exemplo, ao setor de Montagem de calçados 

ou ao setor de Corte de Tecidos e Laminados. A mesma coisa pode acontecer quando as 

Atribuições e Responsabilidades forem implementadas em outro setor. 

A busca pela melhoria consistente e contínua dos produtos e processos, proposto 

pelo modelo, é fundamental para o que o mercado chama de diferenciação. O mercado já 

não distingue pequenas e grandes empresas e sim fatores que agregam valor ao produto e 

geram um diferencial, que podem destacar a empresa e, consequentemente, a sua 

participação no mercado. Esta é a importância de se ter um Sistema de Gestão da 

Qualidade que promova a melhoria contínua, consistente e focada no atendimento às 

especificações do cliente. Desta forma, o modelo desenvolvido neste trabalho é inovador 

e fundamental para permanência e crescimento da empresa em questão. Ademais, ao 

longo do seu desenvolvimento, foram mostrados caminhos possíveis para melhorar a 

qualidade dos produtos e processos, reduzir custos operacionais e diminuir o tempo de 

produção. O mesmo também contribuiu, de forma significativa, para a implementação de 

parte do Sistema de Produção Enxuta, assim como para a multiplicação dos conceitos 

enxutos na empresa em estudo. 

A metodologia utilizada para desenvolver este trabalho foi proposta por Checkland 

(1972) e é composta por 7 etapas. São elas: análise, definição da raíz do sistema, 

conceitualização, comparação e definição das possíveis mudanças, seleção das mudanças 



Capítulo 5  Conclusão e Recomendações 

76 

necessárias e avaliação das ações executadas. Por esta pesquisa tratar de um problema, 

conforme conceito de Checkland (1972), não-estruturado, ou seja, que dentre outros 

fatores, dependem fortemente da percepção da situação por parte do agente de mudança, 

as duas primeiras etapas mereceram um esforço maior para a sua conclusão de forma 

completa e concreta. O próprio autor coloca que o mais difícil de um problema é 

conhecê-lo realmente, e afirma que um problema definido é um problema resolvido, no 

entanto, a metodologia proposta não deixa claro os passos a serem dados nas duas 

primeiras etapas, que são as destinadas à definição do problema (Checkland, 1972). 

Portanto, é uma metodologia bastante genérica que pode facilitar a fuga do objetivo 

principal que é a de resolução do problema. 

Apesar das dificuldades encontradas, acredita-se que as etapas foram bem 

conduzidas e apresentaram eficácia e uma boa eficiência na condução dos esforços para a 

eliminação do problema encontrado na empresa em estudo. 

A segunda etapa da atuação da Qualidade, conceito construído por Paladini (1995), 

está contemplado na implementação do modelo proposto. Esta etapa propõe atuação nas 

causas dos defeitos e apresenta as seguintes características: 

• Ainda é uma postura reativa, pois o processo de melhoria é iniciado após a 

detecção do defeito. No entanto, é menos mecanizada que a primeira etapa, 

uma vez que as melhorias promovidas dependem de uma série de fatores, 

como a percepção do problema por parte dos envolvidos, das ferramentas 

disponíveis, da capacidade de resolução de problemas e da urgência. 

• Utiliza ferramentas que promovem a melhoria contínua, ou seja, incentiva a 

aplicação do ciclo PDCA, de forma sistemática. 

• Obtém resultados a médio prazo (e até a curto prazo), mas os seus efeitos têm 

vida prolongada. A própria aplicação do ciclo PDCA, induz a implementação 

de melhorias consistentes de forma que seus impactos tenham efeitos 

prolongados ou até perenes. 

• Busca levar a responsabilidade sobre a qualidade para cada vez mais perto da 

fonte ou origem do defeito. Quanto mais próxima da origem do erro, menor é 

o custo da não-qualidade e mais rápida é a sua correção. 

• Busca a eliminação das causas dos problemas através de métodos científicos, 

procurando eliminar paradigmas ou conceitos indutivos. Eliminando a 
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parcialidade nas decisões, trabalhos mais estruturantes e construtivos são 

conduzidos. 

Alguns aspectos ainda devem ser modificados para definitivamente concluir a 

segunda etapa da atuação da qualidade, como a inspeção dos pontos de referência para o 

posicionamento de peças pelo próprio operador. Para isto, os critérios, as tolerâncias e as 

ferramentas devem ser disponibilizados à operação e contempladas na Intrução de 

Trabalho (IT) da operação. Este procedimento liberaria as inspetoras do CQ para atuarem 

mais fortemente na otimização do processo, que é vislumbrada na terceira etapa da 

atuação da qualidade. Neste caso, os próprios líderes de células seriam responsáveis pela 

auditoria do processo, verificando, desta forma, tanto o cumprimento dos pontos de 

referência quanto os parâmetros de processo e equipamentos. 

Assim, o passo seguinte para o modelo proposto é a revisão das instruções de 

trabalho, inserindo o conceito de inspeção sucessiva e auto-inspeção, levando os próprios 

operadores a garantirem a qualidade de seus trabalhos e, consequentemente, do produto. 

É fundamental, também, que haja um trabalho de envolvimento e convencimento das 

pessoas sobre a importância de garantir a qualidade em cada operação. 

A partir daí, acredita-se que outros conceitos se tornam essenciais, como a produção 

puxada e a produção unitária. A produção puxada garantiria o controle e gerenciamento 

dos problemas de forma consolidada e concreta, enquanto que a produção unitária 

auxiliaria no controle do estoque (material) em processo. 

Conforme dito anteriormente, este modelo tem a característica inicial de ser reativo, 

ou seja, promove as melhorias no processo mediante a detecção de problemas já 

existentes no produto. Assim, é de se esperar que este tipo de postura pode se sustentar 

como um modelo eficiente a curto e médio prazos, mas corre o risco de ser falho quando 

se trata de evolução a longo prazo. Até porque o ciclo de melhoria a qual se propõe este 

modelo é o de controle ou o ciclo simples de aprendizado, que é, de certa forma, limitado. 

As grandes mudanças ou inovações são projetadas mediante o ciclo duplo de aprendizado 

ou simplesmente o ciclo de aprendizado. As melhorias que este modelo pode promover 

dependem de vários fatores, como a autonomia concedida aos envolvidos. No entanto, 

estará sempre limitada no campo de abrangência do ciclo de controle. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho surgiram diversas oportunidades de 

exploração de conceitos e ferramentas que, em função das limitações impostas, não 

puderam ser suficientemente abordados. Destacam-se a seguir alguns temas para futuros 

projetos: 
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• Aplicação de Inspeção Sucessiva e Auto Inspeção, conceitos do Controle da 

Qualidade Zero Defeitos, para a garantia da qualidade baseado no modelo 

proposto, uma vez que, por ser um setor manufatureiro, depende em sua 

essência da disposição da mão-de-obra. O tipo de inspeção é um tema qua faz 

parte do conceito “inspeção no processo” e que está intimamente ligado aos 

pontos de referência, outro conceito do modelo; 

• Já que o modelo permite, a partir da evolução da maturidade das pessoas 

envolvidas, a migração da responsabilidade de auditar o processo dos 

inspetores da Qualidade para os próprios responsáveis pela produção, abre-se 

uma lacuna de como se procederia tal migração, quais são os recursos 

necessários, quais os impactos positivos e negativos e qual o tempo 

necessário para a sua completa consolidação a partir das condições 

encontradas na empresa em estudo; 

• A relação real e os impactos dos tipos de inspeção e as etapas de atuação da 

qualidade. O modelo não amarra necessariamente o tipo de inspeção a ser 

utilizado, mas sabe-se que a única forma de obter zero defeito é através da 

inspeção na fonte o que não é compatível com o modelo apresentado. Assim, 

é fundamental avaliar se a terceira etapa da atuação da qualidade proposta por 

Paladini (1995) permite a utilização de inspeção na fonte, como também 

quais seriam os impactos caso fossem utilizados outros tipos de inspeção; 

• Levando em consideração que a eficiência do modelo está atrelado à outras 

ferramentas, tais como a produção puxada e a produção unitária, é 

fundamental avaliar qual o impacto da implementação destas ferramentas na 

eficiência do modelo proposto; 

• O modelo proposto promove a delegação de atribuições e responsabilidades  

sobre a qualidade, dando certa autonomia às pessoas para atuarem sobre os 

problemas encontrados no produto. O que deve ser melhor avaliado é até que 

ponto a autonomia delegada pode ajudar na evolução do modelo proposto. 

• Seria essencial avaliar também os efeitos dos métodos Poka-yoke quando 

relacionados com os diferentes tipos de inspeção, definido por Shingo (1986); 

• A partir das condições em que se encontra a empresa estudada e da 

implementação da segunda etapa de atuação da qualidade, devem ser 
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avaliados os passos para a implementação da terceira etapa, o que conduz a 

uma atuação pró-ativa em relação às não-conformidades de processo; 

• Definição de pontos de referência, critérios de qualidade e especificações de 

processo a partir da Engenharia de Produtos, ou seja, no desenvolvimento e 

lançamento de modelos e no desenvolvimento de novas matérias-primas em 

indústria de calçados, o que pode ser obtido através da Engenharia 

Simultânea; 

• Avaliar o impacto e a forma de como as ferramentas se ajustariam no 

processo de implementação do modelo nos demais setores da F.10, uma vez 

que são situações, em alguns aspectos, consideravelmente diferentes. 

Por fim, vale ressaltar a importância da adequação das ferramentas para 

operacionalizar o  Sistema da Qualidade (melhoria consistente e contínua) e de se formar 

uma base conceitual para facilitar e agilizar a sua replicação para outras oportunidades. 

Em adição, é fundamental a participação das pessoas envolvidas na construção e 

adequação do modelo a ser implementado promovendo uma mudança permanente e real. 
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