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RESUMO 
 
 

A maioria das organizações modernas luta para melhorar seu desempenho, no nível 
fundamental, a melhoria continua, exige solução efetiva de problemas. Infelizmente, 
descobrimos que a maioria das organizações não tem sucesso consistente na solução dos 
problemas que encontram em suas rotinas. Sabemos que muitas são excelentes no processo 
de “apagar incêndios”, mas a habilidade de resolver problemas organizacionais a ponto de a 
probabilidade de sua recorrência ser quase nula continua rara. O mercado mundial tem 
presenciado nos últimos anos uma demanda cada vez mais variada e exigente. O estilo de vida 
dos consumidores e a eficiência das empresas dependem do desempenho, confiável e 
consistente, de produtos e serviços, sem tolerância para perda de tempo e custos de falhas. A 
qualidade tornou-se estratégia básica para a competitividade atual. Na busca por melhorias 
nessa área muitas empresas adotam diferentes programas de gestão da qualidade. Contudo, o 
que tem dominado são instrumentos e técnicas que perseguem projetos de melhoria em curto 
prazo, em detrimento do planejamento da qualidade em longo prazo. “Na busca para melhorar 
a capacidade de solução de problemas foi desenvolvido pela Toyota mais conhecida pelo seu 
eficiente sistema de produção “Lean”, o relatório A3, assim chamado devido ao tamanho do 
papel utilizado na sua elaboração”. Este relatório é uma ferramenta poderosa que estabelece 
uma estrutura concreta para implementar a gestão PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Agir), 
ajudando a levar os autores dos relatórios a uma compreensão mais profunda do problema ou 
da oportunidade, além de dar novas ideias sobre como atacar um problema. Mais do que isso, 
o “processo A3” é visto cada vez mais como uma “forma de pensar Lean”. O objetivo do artigo 
é mostrar como funciona a metodologia do relatório A3 de solução de problemas, entendendo a 
força, o pensamento e a base por trás dele. Por meio dele é feita a comunicação 
principalmente entre subordinado (autor) e supervisor (orientador) em relação à proposta de um 
produto ou projeto, status, informações adicionais, soluções de problemas, etc. Normalmente o 
A3 para solução de problemas é dividido em dois lados: o esquerdo que contém a definição do 
problema e o direito que possui uma ou mais soluções junto às contramedidas necessárias. 
Seu preenchimento inicia-se da esquerda para direita, de cima para baixo e o modo como é 
desenvolvido baseia-se no modelo científico PDCA. Utilizando esse método o subordinado é 
obrigado a filtrar e refinar os pensamentos, de maneira que caibam em uma única folha de 
papel. O desenvolvimento do relatório A3 requer que as pessoas envolvidas no processo 
reúnam e relatem fatos, pesquisem e ofereçam feedbacks, identifiquem os pontos importantes 
e quem são os donos do processo com o objetivo de construir um caminho claro de 
acompanhamento antes que qualquer ação se inicie, para resolução do problema tem como 
objetivo relatar e refletir sobre o uso da metodologia A3 na redução da “não qualidade,” na qual 
o estudo foi realizado, seguido do relato das atividades realizadas durante o mesmo. Definido o 
problema, desafio a ser desenvolvido e implementado, (Fazer um arquivo clean, que fosse 
formatado para os placares aplicáveis à autoridade de certificação base daquele cliente ANAC, 
FAA, EASA, etc), para a melhoria da gestão da qualidade, como mostra o estudo de caso 
ocorrido em uma indústria ramo da aviação líder no mercado que atua. Conclui-se, portanto, 
que o uso racional dessa técnica, traz benefícios efetivos e eficientes que forçam uma 
compreensão seguida pela oportunidade de um profundo entendimento no que diz respeito a 
abordagem muito mais fundamental e abrangente para solução de problemas do negócio e 
para criação de valor aos clientes. 


