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RESUMO 
 
 

Esse TCC é referente as tratativas de materiais não conformes utilizando a metologia MASP e 
PDCA em conjunto com as ferramentas da qualidade, desenvolvendo 8D para a melhoria da 
qualidade do sistema produtivo de uma indústria automobilística, visando à redução das não 
conformidades e tornando o processo mais confiável e robusto. Foi inserido um breve histórico 
da qualidade e sua evolução onde no inicio a qualidade era garantida pelo próprio operador até 
chegar nos dias atuais onde a qualidade é garantida pelos métodos de controle de prevenção e 
solução de problemas. Quando se fala em qualidade é impossível não citar seus gurus, como 
Deming, Juran, Crosby, Feigenbaun, Ishikawa e muitos outros, assim como as ferramentas 
como fluxograma, histograma, diagrama de causa e efeito, folha de verificação, diagrama de 
dispersão, gráfico de controle e gráfico de pareto. Através dessas ferramentas e as 
metodologias MASP e PDCA, foi desenvolvido um 8D para tratar um problema que ocorreu em 
uma indústria automobilística que atingiu uma montadora. O problema analisado foi à falta de 
um componente em um conjunto soldado. Seguindo o conceito dos 8D, o qual é dividido em 8 
passos, iniciamos nosso estudo a fim de eliminar a causa raiz. O 1º passo foi preencher o 
cabeçalho contendo as informações a respeito do problema relatado, nome do cliente que 
emitiu a reclamação da falta do componente no conjunto soldado, part number da peça, foto 
ilustrando o problema, dia da abertura da reclamação. No 2º passo foi inserido os nomes dos 
integrantes da equipe que contribuíram para o estudo do caso. O 3º passo foi assegurar que as 
peças em estoque e em transito não estavam com o mesmo problema, a fim de garantir peças 
com qualidade para o cliente final. O 4º passo foi a investigação das causas potenciais, quando 
cada membro da equipe contribui com sua visão do problema, e possíveis ações corretivas 
podem ser identificadas, através do uso das ferramentas da qualidade. Constatada que causa 
da ocorrência, foi uma folga no conjunto montado, fazendo com que o componente se soltasse 
durante o processo, e falha do poka yoke como a causa da não detecção. No 5° passo foi feita 
a definição das ações corretivas, baseado no que foi proposto no passo anterior, com o 
propósito de eliminar a causa raiz definida, onde foi implementado um dispositivo de controle 
para identificar a ocorrência da folga, fazendo com que essa característica fosse controlada, e 
para a não detecção foi feita alteração no tipo do poka yoke, que passou de mecânico para 
eletrônico. O 6° passo foi a implementação das ações corretivas, onde garantimos que foram 
realizadas as devidas ações e que as mesmas foram eficazes no tratamento do problema. O 7° 
passo foi a prevenção da reincidência, que uma vez encontrada e solucionada a causa raiz, 
foram tomadas ações para que o problema não voltasse a ocorrer, alterando procedimentos, 
FMEA, realizando treinamentos, etc. O 8° passo foi a revisão final do 8D elaborado, verificando 
se todos os passos foram implementados com sucesso na eliminação da causa raiz e 
parabenizando todos da equipe, reconhecendo o esforço de todos. 


