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 RESUMO 
A pesquisa consiste em um estudo de caso prático de redução de retrabalhos no 

processo produtivo da empresa Indmor, fabricante de dispositivos de controle de 

qualidade dimensional, através da identificação de causas e aplicação de técnicas 

e ferramentas de gerenciamento de projetos do produto. 

 INTRODUÇÃO 
A empresa Indmor tem alto índice de retrabalhos no processo produtivo, 

representando 59% de seus dispositivos produzidos em 2015. 

O problema foi diagnosticado pela empresa, porém os donos não conseguiram 

identificar a causa-raiz do problema ou obter sucesso através da implementação 

de métodos para a minimização do mesmo, dessa forma a empresa necessita de 

apoio no desenvolvimento de procedimentos, ferramentas e métodos de 

implementação que os auxiliem na obtenção de melhores resultados na 

produtividade do seu processo produtivo. 

 OBJETIVOS 

O objetivo primário da pesquisa consiste em propor soluções através de técnicas, 
métodos e procedimentos operacionais aplicados na execução das tarefas, que 
auxiliem a empresa a reduzir os índices de não conformidade a fim de trazer 
vantagem competitiva à empresa no mercado em que atua. Como objetivos 
secundários destacam-se: 

a) Estudar métodos e ferramentas que beneficiem o processo na redução do 
índice de retrabalhos; 

b) Identificar as causas de retrabalhos no processo; 
 METODOLOGIA 

Será guiado um estudo de caso, com o objetivo de investigar um fenômeno 

proveniente de um contexto real. O estudo segue temporalidade longitudinal, de 

natureza aplicada, pois busca produzir conhecimento dirigido à solução de um 

problema específico. O estudo será desenvolvido através de abordagem 

combinada, abordando aspectos quantitativos e qualitativos.  

A pesquisa se apresenta fases com objetivos distintos: 
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a) Exploratório, possui como finalidade proporcionar mais informações sobre 

um determinado assunto de interesse, de modo a facilitar a delimitação do 

tema da pesquisa; 

b) Descritivo, onde o pesquisador registra e descreve fatos observados sem 

que haja intervenção no comportamento do sistema, de modo a descrever 

características de determinado fenômeno e relações entre variáveis; 

c) Explicativo, cujo objetivo é explicar a identificação de fatores que contribuem 

para a ocorrência de um fenômeno.  

A principal variável quantitativa a ser estudada é o índice de retrabalhos presente 

atualmente no processo produtivo da empresa. 

Os dados obtidos através de fontes primárias pertinentes ao estudo foram obtidos 

e compilados pelas autoras por meio de observações, entrevistas, questionários e 

pesquisa bibliográfica. Os dados de fontes secundárias consistem na análise 

documental dos registros de retrabalhos da empresa. 

 DESENVOLVIMENTO 

Os produtos fabricados pela empresa em estudo são dispositivos de controle de 

qualidade dimensional, os quais são projetados, manufaturados e medidos pela 

empresa. Cada modelo de dispositivo fabricado é único, logo serão abordados 

conceitos de desenvolvimento de projetos de produtos para controle de qualidade 

dimensional, o impacto que a ocorrência de retrabalhos exerce neste cenário, a 

importância da aplicação das áreas do conhecimento do gerenciamento de projetos 

conforme Guia do Conjunto de Conhecimentos em gerenciamento de Projetos 

(2008), conhecido internacionalmente como Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK).  

Ao explorar as áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos juntamente à 

coleta de dados o estudo é encaminhado de modo identificar pontos fracos da 

empresa nesta modalidade de gestão e levantar soluções direcionadas através de 

ferramentas adequadas. 

 RESULTADOS PRELIMINARES 
Para melhor compreensão do processo, foi realizado o mapeamento dos 

processos, onde foi observada a participação de três departamentos para o 

desenvolvimento do produto, o setor de projetos, a produção e a metrologia. Foi 
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realizada uma análise profunda da empresa com o objetivo de identificar as causas 

dos retrabalhos, bem como o ponto focal da origem dos mesmos. Após o 

conhecimento do processo, foi realizada uma análise documental que permitiu o 

destaque do retrabalho, que em 2016 atingiu um percentual de 79% de dispositivos 

retrabalhados em relação ao volume de produção, como uma oportunidade de 

melhoria para a empresa. 
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