
Com grandes dificuldades na linha de
produção da empresa, surgiu a
necessidade de se criar uma ferramenta
de Gestão à Vista, quantitativa e
qualitativa, baseado em dados coletados
confiáveis e auditados

como responsável pela Qualidade da Fabricação, não
conseguia visualizar qual a linha que o time deveria
ter foco para não dispensar esforços com ações que

não agregariam valores. Mas não era apenas a
Qualidade, como também a Manutenção, o Processo,
a Produção e principalmente a Diretoria Geral.

o início do ano de 2008, a empresa
na qual trabalhava estava passando
por dificuldades de visualizar,
dentro da área fabril, as linhas que
apresentavam mais problemas. Eu,



Quando os diretores da empresa iam para o chão
de fábrica, as informações não eram claras e objetivas
para explicar o que ocorria nas linhas de produção,
quais eram os pontos fracos e fortes. Muitas vezes as
informações se baseavam na vivência do dia, sendo
subjetivas.

Perante essa dificuldade surgiu a necessidade de
criar uma ferramenta de Gestão à Vista, quantitativa e
qualitativa, baseado em dados coletados confiáveis e

auditados durante o mês. Em janeiro de 2008, houve
algumas tentativas frustradas de expor as informações
e/ou criar alguma ferramenta para auxiliar, e no final
de janeiro preparamos o primeiro esboço sobre o
Mapa da Área Crítica.

Para criar essa ferramenta, reunimos informações
que do ponto de vista do negócio, são de grande
importância. A idéia inicial era mapear todo o chão de
fábrica, baseado no custo da não qualidade (COPQ -
Cost of Poor Quality), linha por linha de produção ou
por setor.

Partindo desse princípio, preparamos o layout do
chão de fábrica por linha de produção, levantamos os
dados de COPQ também por linha de produção e
traçamos a meta geral em porcentagem de COPQ da
área fabril. Financeiramente a ferramenta foi um sucesso.
O primeiro passo foi dado, entretanto a ferramenta tinha
um grande potencial de melhoria. (Figura 1)

Então reunimos na mesma ferramenta os
indicadores de PPM, Downtime e 5S, dividindo cada
linha de produção em quatro blocos: COPQ, PPM,
Downtime e 5S (Figura 2). Cada bloco tem sua meta
mensurável e para se tornar um auxílio visual de fácil
destaque acrescentamos cores para cada intervalo das
metas.

Estruturada a ferramenta, precisávamos
acompanhar o primeiro mês de aplicação. Tivemos
vários erros, falhas no método de medição de
downtime e outros erros conceituais. Lições
aprendidas e erros minimizados, utilizamos o
segundo mês acompanhando passo a passo, semana
a semana e fechamos o mês sem problemas e a
primeira reunião com todos os departamentos
inclusive os diretores. Conclusão: houve um alto nível

de satisfação com a Ferramenta de Gestão à Vista.

Pontos positivos
• Acesso direto às linhas que apresentavam os

melhores e piores desempenhos reunindo
indicadores importantes. Ex.: o diretor quando entra

na área fabril pode descobrir de maneira rápida, qual
é a linha que está produzindo com alto custo
(COPQ), a linha que mais rejeita peças, ou que tem
maior incidência de parada por manutenção e
melhor adere ao programa 5S.



Claro direcionamento do plano de ação para
melhoria do próximo mês. Ex.:

Alto Impacto: Essa linha
de produção é um alto risco
para o negócio, que
apresenta aproximadamente

1,2% de COPQ, alto índice de rejeição de peças que
pode estar atrelada à disciplina, utilização, limpeza,
ordem e saúde (5S's). Para esse plano, pode-se
direcionar pessoas sêniores ou equipe Seis Sigma,
realizar um Kaizen concentrado, utilização de

ferramentas mais robustas e treinamentos.
Médio Impacto: Essa linha

de produção pode ser
interpretada que os operadores
estão indisciplinados e
desatentos, ou são operadores
recentemente contratados (baixa
experiência ou deficiência no

treinamento), que pode vir a ocorrer à quebra. Neste
momento, analisa as informações coletadas durante o
mês. Então, as ações para o plano podem ser:
auditoria de processo (levantamento dos pontos
deficientes), treinamento baseado na auditoria e os
cinco maiores rejeitos, direcionamento de uma pessoa

para acompanhamento da produção.
Baixo Impacto: Essa

linha apresentou um bom
resultado durante o mês,

com uma leve deficiência no programa de 5S e os
pontos que podem ser melhorados ou serem
mantidos nos demais indicadores. Plano de ação:
apresenta os pontos falhos da linha de produção na
avaliação de 5S e motivá-los para alcançar a"linha
verde" (premiação).

• Acompanhamento mês a mês dos indicadores
de cada linha de produção;

• Avaliação mensal de quantidade de defeitos,



CASE DE SUCESSO

parada de produção, organização, limpeza,
disciplina e custo da não qualidade (COPQ) por
linha de produção. Ex.: se no terceiro mês não
mostrou melhoria nos indicadores devesse
preparar um plano de ação, onde pode conter, por
exemplo, treinamento e capacitação dos
funcionários de apoio;

• Competitividade de cada linha em buscar a
"célula verde". A célula, que atingisse a faixa ideal dos
intervalos de meta (cor verde) nos quatro blocos,
poderia participar de sorteio de brindes, almoço, entre
outras atividades.

Ponto negativo
• É uma ferramenta que expõe de maneira clara a

situação da área fabril.
No fechamento, na primeira fase deve-se

preparar uma reunião com apenas os funcionários
de apoio: Qualidade, Processo, Programação,
Logística Manutenção e Diretoria, expondo a
situação do mês que passou. Depois, deve-se
planejar as ações de prevenção e correção para
melhoria das linhas.

Em uma segunda fase, prepara-se uma
reunião com todos os funcionários do chão de
fábrica e o Gerente da Qualidade ou Gerente de
Planta, onde se deve explanar a situação do mês
que passou e juntamente explica as ações que
serão executadas.

Ação comum para todos os meses para exposição
por linha de produção:

• Controle mensal de PPM, uma lista dos cinco
maiores rejeitos da linha;

• Controle mensal do COPQ, uma lista com cinco
maiores causadores do desperdício da linha;

• Controle mensal do 5S, uma lista dos cinco
maiores pontos fracos da linha;

• Controle mensal do downtime, uma lista
com as cinco principais máquinas que mais
pararam a linha.
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