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RESUMO 
 
 

Este artigo caracteriza-se como qualitativa, de natureza exploratória. Pesquisa qualitativa é 
uma metodologia de pesquisa não estruturada, exploratória, baseada em amostras, que 
proporciona insights e compreensão do contexto do problema. O objetivo deste trabalho 
consiste em analisar e quantificar as falhas do processo de termo-formagem, utilizando para 
isso as técnicas de gráficos de Pareto dos módulos de falha de uma empresa de auto peças. 
Após o levantamento de dados e a análise, definimos como proposta a redução o índice de 
refugo em 50% do modulo de falha Rugas. Para a definição de qual defeito que escolhemos 
atacar usamos a seguinte metodologia: analisamos os índices de refugo da empresa do ano de 
2013, onde separamos os dados por projetos, com isso identificamos os 6 mais importantes 
projetos e consequentemente os com maiores índices de refugo, mediante a definição dos 
projetos geramos indicadores de cada projeto por modulo de falha. Mediante a analise dos 
dados observou-se que o defeito rugas é o primeiro em todos os 6 projetos a serem estudados, 
mediante a analise dos desses dados que chegamos a definição que iriamos aplicar a melhoria 
no sistema de pega rugas. Para a elaboração desse artigo utilizamos o método conhecido 
como PDCA (Plan, Do, Check e Action) – Planejamento (P), Execução (D), Verificação (C) e 
Atuação Corretiva (A). Com as ações implementadas conseguimos chegar próximo ao nosso 
objetivo esperado, porem conseguimos muito além, porque também conseguimos reduzir o 
índice dos demais defeitos. Antes tínhamos não tínhamos padronizados os sistemas de pega 
rugas e tetones, após a aplicação da metodologia PCDA juntamente com o time multifuncional 
da empresa, conseguimos a padronização do sistema de pega rugas e tensionadores na 
empresa, gerando inúmeros pontos positivos. Concluímos que um dos maiores obstáculos 
encontrados pelas organizações atualmente é como lhe darem com o processo da melhoria 
contínua. Vivemos à procura de como conquistar nossas metas e objetivos. Mas para que isso 
ocorra é preciso saber como solucionar os problemas que nos impedem de alcançá-las. Com a 
implantação do novo sistema através da metodologia PDCA, juntamente com a equipe 
multifuncional pode-se melhorar quaisquer processos. De acordo com o objetivo proposto no 
inicio, conseguimos resultados expressivos, reduzindo em 45% o índice de rugas nos novos 
projetos e aproximadamente 30% dos demais defeitos, isso significa um ganho de 
aproximadamente 3300 tetos e R$165.000,00 por ano, com isso conseguimos conquistar um 
padrão de qualidade melhor, reduzimos as reclamações dos clientes e redefinimos o novo 
conceito no desenvolvimento dos novos projeto da empresa.  


