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RESUMO

Este projeto de estágio analisou a produção de uma empresa de pequeno porte. O estudo foi
realizado em uma empresa de sal gourmet na cidade de Vacaria, Rio Grande do Sul. O foco
do trabalho foi em relação a rotuladora, que apresenta variação na aplicação dos rótulos, tal
variação com os movimentos mecânicos da máquina causam embalagens com problemas na
rotulação. Em um cenário cada vez mais competitivo deve-se buscar a eliminação de erros
que impactam na qualidade do produto e satisfação do cliente. A partir desse estudo foi
aplicado um Plano de Ação para a adequação desses pilares para a melhora significativa do
produto e posteriormente a maior satisfação e fidelidade do seu cliente.
Palavras-Chave: Produção; Qualidade; Solução de Problemas; PDCA.

ABSTRACT

This internship project analyzed the production of a small business. The study was conducted
at a gourmet salt company in the city of Vacaria, Rio Grande do Sul. The focus of the work
was on the labeler, which presents variation in the application of the labels, such variation
with the mechanical movements of the machine cause packaging with problems in the
lettering. In an increasingly competitive scenario one must seek the elimination of errors that
impact on product quality and customer satisfaction. Based on this study, an Action Plan was
implemented for the adequacy of these pillars for the significant improvement of the product
and afterwards the greater satisfaction and fidelity of its client.
Keywords: Production; Quality; Problems solution; PDCA.
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1 INTRODUÇÃO

Nas organizações, a solução de problemas raramente nasce de um impulso. Esta deve
resultar de uma análise sistemática e a solução exige conhecimento, meios e, acima de tudo,
foco (DRUCKER, 1985).
Ainda que produtos obedeçam ao controle de processos, ainda que as empresas
busquem o zero defeito, variações no processo de manufatura ou controle podem existir e
produtos não conformes podem chegar aos clientes.
Diante desta perspectiva, as organizações podem enfrentar uma série de desafios, que talvez
necessitem ser superados por meio da utilização de ferramentas eficazes de apoio à gestão
dessas organizações.
É neste cenário de riscos que este trabalho se situa, avaliando o potencial do método
PDCA (Plan/ Do/ Check/ Act) como uma ferramenta eficaz na identificação e solução de
problemas e na condução da melhoria contínua e, que pode auxiliar os gestores no processo
de tomada de decisões tendo em vista o alcance dos objetivos organizacionais.
Segundo Campos (2002), o PDCA é um método de gerenciamento de processos ou de
sistemas e pode ser o caminho para se atingir as metas atribuídas aos produtos dos sistemas
organizacionais, sucintamente, o PDCA significa Planejar, Executar, Verificar e Agir.
E, dando continuidade ao citado acima, segundo Mello et al.,(2009), a manutenção e a
melhoria contínua da capacidade do processo podem ser atingidas pela aplicação do conceito
do ciclo PDCA em todos os níveis da organização.
Com relação à aplicação do método PDCA, segundo Werkema (1995), o ciclo PDCA
é um método de gestão, que representa o caminho a ser seguido para que as metas
estabelecidas possam ser atingidas. Na utilização do método poderá ser preciso empregar
várias ferramentas, as quais constituirão os recursos necessários para a coleta, o
processamento e a disposição das informações necessárias à condução das etapas do PDCA.
Pelo mesmo autor, afirma que esta ferramenta pode também ser usada para facilitar a
transição para o estilo de administração direcionada para melhoria contínua. Este método de
gerenciamento da qualidade foi proposto pelo TQC (Controle da Qualidade Total) e é
formado por quatro etapas básicas sequenciais, formando um ciclo fechado, que são: planejar,
executar, verificar e agir corretivamente.
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Neste enfoque, o trabalho se desenvolve, avaliando se o método PDCA enquanto uma
ferramenta na análise e melhoria dos processos produtivos pode contribuir na melhoria deste
processo por meio de giros no ato de planejar, executar, verificar e agir de forma continua.

1.1 APRESENTAÇÃO
A empresa em estudo está em atuação no mercado desde o ano de 2015, uma empresa
que tem como propósito praticidade para todos os cozinheiros, dos caseiros até os mais
íntimos da cozinha através do sal temperado produzido com matéria prima totalmente natural,
unindo o sabor para uma comida temperada com produtos de qualidade, sem esquecer da sua
saúde.

Missão: Oferecer tempero caseiro, natural e sem conservantes contribuindo para
melhorar a saúde e a qualidade de vida das famílias consumidoras.

Visão: Ser uma empresa referência no mercado de temperos naturais e saudáveis.

Valores: Trabalhar com colaboração, ética, respeito e honestidade.

1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
Embalagens defeituosas podem gerar problemas diretamente no produto ou na
aparência do mesmo na gôndola do supermercado, impactando na imagem e na percepção de
qualidade pelo consumidor. Assim, este trabalho tem como objetivo propor mudanças a fim
de eliminar defeitos que impactam na qualidade do produto.
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2 ELABORAÇÃO DO PROJETO

2.1 TEMA
Implementação de solução para falhas na rotulagem de potes para tempero gourmet.

2.2 PROBLEMÁTICA

A rotuladora é uma máquina e como tal deve repetir um movimento mecânico, em
geral, se caracteriza pela variação, para frente e para trás, na aplicação dos rótulos. Considerase aceitável uma variação, isso não quer dizer que todos os rótulos irão variar, mas que
durante a produção a maioria dos rótulos deverá estar aplicada no centro, podendo haver
variações neste posicionamento, com isso para diminuir a quantidade de rótulos fora da
embalagem irá ser proposto uma mudança de 32 mm para 28 mm no seu tamanho.

2.1.1

Dados que dimensionem a problemática

Está variação nos rótulos, tanto para cima ou para baixo na embalagem, além de ser
percebido pelo consumidor como uma falha, gera desperdício e retrabalho na produção.

2.1.2

Limites do projeto

O custo por adicionar uma tarefa a mais no processo de rotulagem do produto, que
com a diminuição de 32 mm para 28 mm, informações do serão colocadas na tampa.

2.3 JUSTIFICATICA

As exigências do mercado são cada vez maiores. Consumidores comparam
concorrentes em relação a preços, níveis de qualidade, característica dos produtos e inovação.
O defeito com a má rotulagem dos produtos causa um grande trabalho para a
operação, gerando retrabalho dos produtos defeituosos.
Com isso, as correções das ocorrências destes problemas vão se refletir em maior
estabilidade na produção, garantindo a qualidade e o desempenho esperado dos produtos pelo
consumidor.
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2.3.1

Oportunidade do projeto

A execução do presente estudo se torna uma grande oportunidade na aplicação dos
conhecimentos conceituais adquiridos dentro da universidade, além de uma melhoria no
produto da empresa trabalhada.

2.3.2

Viabilidade do Projeto

Este estudo será viável pois irá apresentar uma solução para o problema
relatado, na medida que buscar eliminar erros na qualidade do produto é de suma importância
no processo de produção.

2.3.3 Importância do projeto
A falha nesse controle de variações na rotulagem, não é apenas uma questão de
desperdício com falhas na aplicação no processo de rotulagem, é um tipo de problema capaz
de impactar negativamente todo o negócio.
2.4 OBJETIVOS
2.4.1 Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho é expandir o conhecimento de como é importante a busca da
qualidade num produto e o impacto tanto na produção quanto para o consumidor. Neste ao
reduzir o número de ocorrências de embalagens com falhas na rotulagem.

2.4.2

Objetivos Específicos
•

Identificar problemas, isto é, resultados indesejáveis do processo;

•

Avaliar possíveis soluções;

•

Elaborar um Plano de Ação utilizando a metodologia sugerida pelo PDCA.
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3

REVISÃO DA LITERATURA

3.1 CONTROLAR

Controlar é o processo necessário para assegurar as modificações. Segundo DAFT
(2010, p. 8), “controlar significa monitorar as atividades dos funcionários, determinar se a
organização está na direção das suas metas, fazendo correções, se necessário”. O controle
possui quatro principais elementos:


Estabelecer padrões de desempenho (baseado no plano);



Medir o desempenho atual;



Comparar os dois (padrões e desempenho);



Executar ações corretivas, caso sejam detectados desvios.
Segundo MORAES (2001, p. 125), “o controle compreende a verificação da

compatibilidade entre a ação da organização e o plano que a determinou, propiciando a
mensuração e a avaliação dos resultados alcançados”. O controle é a última função a ser
exercida no planejamento de metas e planos estabelecidos para o alcance bem-sucedido das
atividades. A finalidade do controle é assegurar que os resultados do que foi planejado,
organizado e dirigido se ajustem tanto quanto possível aos objetivos previamente
estabelecidos. A essência do controle reside na verificação se a atividade controlada está ou
não alcançando os objetivos ou resultados desejados (CHIAVENATO, 2009, p. 205).

3.2 MÉTODO PDCA

Para CAMPOS (2008), a sobrevivência de uma empresa no mercado depende da sua
capacidade de atender a necessidade de seus clientes. Um método de gestão que busca
solucionar problemas e promove mudanças necessárias é o Plan, Do, Check, Action (PDCA),
que de acordo com AGUIAR (2002), é composto de quatro etapas:


Plan (Planejar): Definição da meta de interesse e planos de ação;



Do (Fazer): Coleta de dados, executar plano de ação, treinamento pessoal,
implantação.



Check (verificar): Avaliar os resultados obtidos em relação ao alcance da meta.



Action (Agir): Sistematização das melhorias identificadas.
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Para WERKEMA (1995, p. 17), PDCA “é um método gerencial de tomada de
decisões para garantir o alcance de metas necessárias à sobrevivência de uma organização”.
Eliminar desperdícios para favorecer a produtividade do processo é uma meta, porém, para
alcançar esta meta é necessário planejamento intenso. PDCA é utilizado para planejar e
auxiliar nas tomadas de decisões para encontrar e solucionar problemas.
Figura 1 –Método PDCA

Fonte: Campos, (2008)

A proposta é de que cada pessoa na empresa, dentro da sua atribuição funcional,
empregue o ciclo PDCA para gerenciar suas funções, garantindo o atendimento dos padrões.
“O PCP, como corresponsável pela eficiência no atendimento do programa de produção, deve
atuar e apoiar os participantes da cadeia produtiva no gerenciamento do ciclo PDCA.”
(TUBINO, 2009, p. 166).
O ciclo PDCA pode também ser usado para induzir melhoramentos, planejar meta a
serem alcançadas ou alterar o layout das máquinas, formando uma nova diretriz. “Se ela for
efetiva no atendimento da meta, por exemplo, padroniza-se esta nova sistemática de ação.”
(TUBINO, 2009, p.167)
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3.3 PADRONIZAÇÃO

Segundo RIANI (2006), “Padronização é uma técnica que visa reduzir a variabilidade
dos processos de trabalho, sem prejudicar sua flexibilidade. Isso significa que os produtos
devem atender as expectativas dos clientes de forma regular e ao menor custo possível.
Padronizar não significa perder flexibilidade para atender expectativas dos clientes nem
sujeitar os trabalhadores a rotinas monótonas e normas rígidas”. Para que a padronização seja
realizada será necessário o treinamento de todos os envolvidos, instruções e
acompanhamentos na execução do novo processo, auditorias frequentes, acompanhamento de
pontos críticos do processo, entre outros. A padronização é considerada a principal técnica
para melhorar o desempenho de um processo e tende a envolver todas as pessoas que
executam atividades no processamento visando aprender sobre o processo e buscando
melhorias para aumento de produtividade, eliminar desperdícios e garantir a satisfação de
clientes e colaboradores.
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4

METODOLOGIA

Para a elaboração deste trabalho, consultaram-se materiais e informações através de
uma pesquisa bibliográfica de artigos publicados na internet, além de coleta de dados.
A coleta de dados para a implementação deste projeto será através de avaliação de
documentos e observações in loco para coleta de dados de processos produtivos e controle de
qualidade da empresa.

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA
No projeto, vamos trabalhar na utilização de pesquisa qualitativa e quantitativa.
Qualitativa porque serão extraídos dados, para realizar a estratificação da situação que
o item de controle se encontra. E quantitativa, porque precisa ser feito entrevistas com os
especialistas, supervisores e operadores do equipamento, para entendimento das dificuldades
e principais falhas no processo. Em relação às pesquisas, é possível classificá-las em três
grupos: Exploratória, Descritiva e Explicativa. Nesse trabalho iremos utilizar a pesquisa
exploratória, pois vamos mapear e entender os problemas e atuar para sua resolução. De
acordo com Cervo e Silva (2006) a pesquisa exploratória estabelece critérios, métodos e
técnicas para a elaboração de uma pesquisa e visa oferecer informações sobre o objeto desta e
orientar a formulação de hipóteses.

4.2 POPULAÇÃO ALVO
A área escolhida para a aplicação do PDCA, se dá nos processos internos,
relacionados a Fabricação de especiarias gourmet SALGOU.
4.3 PLANOS DE INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Dentro do planejamento, foi coletado diversas informações, entre eles dentro do
convívio no período de estágio, através do sistema operacional da empresa e em dias de
produção, no dia 25/04 durante a rotulagem de 50 potes, um total de 33 rótulos estavam
apresentando variação, 18 com o rótulo mais acima da embalagem e 15 para baixo. Foi então
proposto a redução do tamanho do rotulo, com a diminuição de 4 mm, assim com a variação
que se tem na máquina de rotulagem não iria ter o impacto na qualidade do produto. A
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empresa SALGOU hoje contem quatro produtos com diferentes composições, assim a
informação referente a composição de cada produto e o código de barras seriam retirados do
atual rótulo de 32 mm, assim possibilitando a alteração para o rótulo de 28 mm, e os mesmos
seriam informados numa nova embalagem na tampa do produto.

4.4 PLANO DE ANÁLISE DE DADOS
A análise do projeto de pesquisa foi através da análise do conteúdo dos dados
coletados na empresa e da revisão de literatura. Gil (2002) afirma que a análise tem como
objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que possibilitem o fornecimento de
respostas ao problema proposto para investigação.
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5

DESENVOLVIMENTO
O estágio é um momento de fundamental importância no meio no processo de

formação profissional, em que o acadêmico tem a oportunidade de aperfeiçoar seus
conhecimentos entre a teoria e a prática.
O presente relatório de observação foi realizado em uma pequena empresa, com um
grande potencial de mercado e tem como escopo o objetivo de relatar a organização e
implementar melhorias para o seu crescimento.
Foi analisado a estrutura da empresa, os pontos positivos que já tem na empresa e
propostas de melhorias. Foi analisado também questões como postura, infraestrutura da
empresa, e tudo que envolve o processo de produção.
O trabalho teve como intuito, identificar problemas, isto é, resultados indesejáveis do
processo e avaliar possíveis soluções, ao identificar o problema na rotulagem (figuras 2, 3 e
4,) foi analisado a produção e proposto a mudança do seu rótulo.

Figura 2 – Ilustração de enfitamento do rótulo

Fonte: Manual Calvatec Rotuladoras (2016)
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Figura 3 – Rotuladora semi manual RSMD 500 Calvaltec

Fonte: O Autor (2019)

Figura 4: Embalagem atual salgou

Fonte: O Autor (2019)
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Além do retrabalho que a empresa tinha por alguns rótulos estarem muito fora da
embalagem, muitos eram enviados para o consumidor com falhas, implicando na sua
qualidade, esse ponto foi importantíssimo para a proposta de mudança, embalagens
defeituosas (figuras 5) podem gerar problemas diretamente no produto ou na aparência do
mesmo na gôndola do supermercado, impactando na imagem e na percepção de qualidade
pelo consumidor.
Figura 5: Embalagem com defeito

Fonte: O Autor (2019)
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Na imagem da acima é possível ver que o rótulo está posicionado um pouco abaixo, criando
uma “rebarba”, como foi relatado no plano de coleta de dados, no dia 25/04 durante a
rotulagem de 50 potes, um total de 33 rótulos estavam apresentando variação, 18 com o
rótulo mais acima da embalagem e 15 para baixo.

Figura 6 – Rotulação salgou dia 25/04/2019

17; 34%

18; 36%

Conformes
Falha no rotulo para baixo
Falha no rotulo para cima

15; 30%

Fonte: O Autor (2019)

Em relação ao ciclo PDCA de melhorias, ainda segundo WERKEMA (1995) devemos
fazer as seguintes observações:
Planejamento (P): O problema identificado na fase 1 da etapa P do PDCA é gerado
a partir da meta de melhoria (estabelecida sobre os fins), a qual pode pertencer a uma das
duas categorias relacionadas a seguir:
Meta “Boa” – É aquela que surge a partir do plano estratégico, sendo baseada nas
exigências do mercado e na necessidade de sobrevivência da empresa.
Meta “Ruim” – É aquela proveniente de anomalias crônicas.
O trabalho que objetiva o alcance das metas ruins não agrega valor, já que apenas
corrige algo que anteriormente foi mal feito. Após o estabelecimento da meta e a
identificação do problema, deve ser feita uma análise do fenômeno ou análise do problema
(observação), para que as características do problema possam ser reconhecidas.
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A análise do fenômeno, realizada sobre os fins, consiste em investigar as
características específicas do problema, com uma visão ampla e sob vários pontos de vista.
Esta análise permite a localização do foco do problema.
A próxima fase da etapa P é a análise do processo (análise), realizada sobre os meios,
que tem por objetivo a descoberta das causas fundamentais do problema. Na análise de
processo devemos investigar o relacionamento existente entre o fenômeno, concentrando
nossa atenção no foco do problema identificado na fase anterior, e quaisquer deficiências que
possam existir no processo (meios). Como a rotuladora semi manual pode ter uma variação
de 2 a 3 mm durante o processo, e o atual rótulo do produto possui 32 mm, essa variação
quando ocorre se tem o problema na qualidade. Após a condução da análise do processo,
deve ser estabelecido o plano de ação (sobre os meios), que é um conjunto de contramedidas
com o objetivo de bloquear as causas fundamentais.

Execução (D): A etapa de execução do PDCA de melhorias consiste no treinamento
nas tarefas estabelecidas no plano de ação, na execução destas tarefas e na coleta de dados
que serão utilizados na etapa seguinte, de confirmação da efetividade da ação adotada.

Verificação (C): Na verificação do ciclo PDCA de melhorias será feita a confirmação
da efetividade da ação de bloqueio adotada. Se o bloqueio não foi efetivo e a meta de
melhoria não foi atingida, devemos retornar à fase de observação, fazer uma nova análise,
elaborar um novo plano de ação e emitir o chamado “Relatório de Três Gerações”, que é o
documento que relata o esforço de se atingir a meta por meio do giro do PDCA.
O Relatório de Três Gerações deve mostrar: O que foi planejado (passado). O que foi
executado (presente). Os resultados obtidos (presente). Os pontos problemáticos,
responsáveis pelo não atingimento da meta (presente). A proposição (plano) para resolver os
pontos problemáticos (futuro). Caso o bloqueio tenha sido efetivo, resultando no alcance das
metas, devemos passar à etapa A do PDCA de melhorias.
Atuação Corretiva (A): A fase de padronização da etapa A consiste em adotar como
padrão as ações que “deram certo”, isto é, as ações cuja implementação permitiu o alcance da
meta. Observe que, para que a consolidação do alcance da meta de melhoria possa ocorrer, a
nova maneira de trabalhar definida a partir do giro do PDCA de melhorias deverá ser
utilizada no dia a dia, passando então a constituir o novo patamar que será adotado como
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padrão. Após a padronização vem a fase de conclusão, na qual deve ser feita uma revisão das
atividades realizadas e o planejamento para o trabalho futuro.
Para encerrar as observações relativas à atuação para o alcance das metas de melhoria,
é importante ressaltar que a maneiras pela qual esta meta pode ser atingida por meio do giro
do ciclo PDCA é projetando-se um novo processo ou fazendo-se modificações substanciais
nos processos existentes.
O projeto de um novo processo ou a realização de grandes modificações no processo
existente são ações necessárias quando as metas colocadas pelo mercado são tão desafiadoras
que não podem ser atingidas pelo processo existente. Geralmente este procedimento resulta
em grandes avanços para a empresa, mas também implica na realização de investimentos
elevados, no referente estudo, o investimento se dará na adição de uma tarefa a mais no
processo, ao ser proposto a mudança do tamanho do rótulo de 32 mm para 28 mm,
informações teriam que ser colocados em outro local do produto, foi então proposta a ideia de
colocar a composição e o código de barras na tampa da embalagem, o adesivo foi orçado na
cidade de vacaria na data de 15/05/2019 no valor de R$6,00 a cada 100 adesivos, valor
unitário de R$0,06 por unidade.

Figura 7 – Proposta de rótulo para a tampa

Fonte: O Autor (2019)
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6

PROPOSTAS DE MELHORIAS FUTURAS
Verificando a estrutura da empresa, vemos um grande potencial de mercado, que já

possui no mercado um produto de ótima qualidade e aceitação dos seus clientes. Porém ao
analisar o processo foi constatado uma Meta “Boa” – É aquela que surge a partir do plano
estratégico, sendo baseada nas exigências do mercado e na necessidade de sobrevivência da
empresa.
A necessidade de melhoria na qualidade do seu rótulo retirando a falha no momento da
rotulação é algo que além de impactar na produção com a redução do retrabalho, também
impacta diretamente na qualidade vista pelo consumidor.
A melhora significativa passa pela otimização do processo, para que a técnica de
otimização de processos possa ser utilizada, na maioria das situações, será necessário realizar
interferências no processo, ou seja, deverão ser provocadas alterações planejadas e
controladas nos fatores do processo com o propósito de observar as mudanças
correspondentes nos seus efeitos. Este procedimento gerou informações que foram
processadas afim de confirmar as causas mais prováveis e determinar o sentido no qual o
processo deverá ser direcionado, com o propósito de atingir a meta.
A sugestão da alteração da medida do rótulo do produto e acrescentar outro rótulo na
tampa (figura 6) foram estudadas e apresentadas a fim de resolver este problema que a
empresa está enfrentando na qualidade da rotulação de suas embalagens.

Figura 8 – Protótipo nova embalagem salgou

Fonte: O Autor (2019)

26

Com a nova embalagem proposta com a mudança de 32 mm para 28 mm, as falhas na
rotulação por conta da variação de 2 a 3mm da rotuladora, os problemas na qualidade da
embalagem não estarão mais presentes no processo.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a realização deste trabalho fica comprovado a necessidade que uma empresa

deve ter com o controle de qualidade dos seus produtos, ser rigoroso é questão de
sobrevivência para as mesmas, pois só assim é possível alavancar o volume de vendas e,
consequentemente, o faturamento.
Em um mundo em que as atividades empresariais esbarram numa acirrada
concorrência – o compromisso com a qualidade é a alavanca da sobrevivência. À medida que
o consumidor se tornará cada vez mais seletivo, pelo simples exercício de seu direito de
escolher o melhor produto.
A empresa teve um ganho significativo com esse projeto, aonde foi realizada a
proposta de mudança com a finalidade de buscar uma qualidade melhor ao seu produto.
Houve colaboração em todos os momentos da organização solicitados no recolhimento
de informações e dados necessários para a realização deste relatório de estágio.
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