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1. RESUMO 
 

O presente artigo teve como finalidade a utilização de ferramentas da qualidade para 

obter uma melhoria no transporte de para-brisas, onde apresentava perdas 

substanciais em seu deslocamento para as unidades de fabricação e para os cliente. 

Devido ao impacto sofrido, a primeira peça alocada no palete tinha o maior indice de 

perda. Visando a redução do índice de perdas no transporte, foi realizado um estudo 

academico, onde foi analisado e mensurado o problema, com auxilio de algumas 

ferramentas da qualidade, como o diagrama de causa e efeito (Ishikawa) e 5W2H. 

Devido a isso, um plano de ações para eliminar as causas potenciais do problema 

foi desenvolvido, o que reduziu de forma significativa o número de peças quebradas 

no transporte, consenquentemente diminuindo o retrabalho com as peças que eram 

sucateadas. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 
Sabemos que as ferramentas da qualidade são extremamente utilizadas em todas 

as empresas nos dias de hoje, bem como, são fundamentais para a melhoria 

contínua de cada processo e/ou produto. Consideram-se ferramentas da qualidade 

algumas técnicas utilizadas para definir, mensurar, analisar e propor soluções para 

problemas que eventualmente são encontrados e interferem no bom desempenho 

dos processos de trabalho.  

As ferramentas da qualidade são constituídas por sete métodos que são utilizados 

para garantir a melhor abordagem dos procedimentos dentro de uma organização. 

Estas ferramentas são: Fluxograma, Diagrama Ishikawa (Espinha-de-Peixe), Folha 

de Verificação, Diagrama de Pareto, Histograma, Diagrama de Dispersão e Cartas 

de Controle. Além disso, temos o 5W2H, que por sua vez é um checklist de 

determinadas atividades que precisam ser desenvolvidas com o máximo de clareza 

possível por parte dos colaboradores da empresa.   

Neste artigo, temos o objetivo de mostrar a evolução de um trabalho real que está 

sendo praticado pela equipe de garantia da qualidade de uma indústria de vidros 

automotivos, com foco no processo de transporte e acomodação do vidros em 

paletes, cavaletes e rack’s. Para realizarmos este trabalho, utilizaremos o Diagrama 



de Ishikawa como ferramenta e 5W2H como demonstrativo de evolução do trabalho 

no processo de transporte de para-brisas automotivos. 
  

3. OBJETIVOS 
 
Neste trabalho temos o objetivo de identificar os possíveis fatores que podem causar 

a quebra dos para-brisas laminados no transporte e na acomodação, bem como 

colocar em prática uma ação corretiva para retrair ao máximo as perdas de peças no 

setor de expedição da indústria de vidros automotivos (empresa fonte). Além disso, 

mostraremos a evolução real deste procedimento que está sendo praticado pela 

equipe de garantia da qualidade da mesma, com foco no processo de transporte e 

acomodação do vidros em paletes, cavaletes e rack’s 
 
4. METODOLOGIA  
 
Serão analisadas as peças que estão se movimentando durante o transporte, 

provocando atrito entre as mesmas e causando quebras. Os “palitos” (barras de 

metal com proteção de borracha) que são retirados após as primeiras entregas, 

estão batendo na aresta inferior do para-brisa, provocando a quebra das peças. 

Entre as ações, será construído um palete modificado com o intuito de saber se a 

colocação de cremalheira na parte inferior do palete para evitar o atrito entre as 

peças durante o transporte. Extensão da aba lateral do palete para evitar que os 

palitos retirados após as primeiras entregas não fiquem soltos e tenham contato com 

os vidros.  

A borracha usada nas barras verticais dos paletes, que por sua vez possui dureza 

de (80 ~85 ShoreA) será substituída por cantoneira de EVA com dureza de menor 

(40 ~ 45 ShoreA). E o ângulo de acomodação que era de aproximadamente 12º, o 

que causava o acumulo de peso na primeira peça, será regulado para um ângulo de 

6º a 8º a partir da fabricação de um parafuso colocado na parte traseira das barras 

verticais de modo a regular a inclinação da carga. Além disso, será elaborada uma 

instrução operacional para padronizar o modo de armezenar e travar as peças no 

novo palete. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 
 

Após a identificação do problema no transporte será elaborado um relatório de não 

conformidade, onde a perda com a quebra dos para-brisas será devidamente 

mensurada, em seguida, um apontamento das possíveis causas utilizando como 

ferramenta o diagrama de causa e efeito (Ishikawa/ Espinha de peixe), 

posteriormente a aplicação de uma ação corretiva, onde um palete modificado será 

utilizado para evitar o atrito entre as peças e futuras perdas. 

Com o 5W2H, a evolução do trabalho realizado será demonstrada detalhadamente, 

em seguida serão dadas instruções operacionais para padronizar o modo de alocar 

as peças no palete modificado. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 
De acordo com os resultados obtidos em quatro meses de estudos e com aplicação 

das melhorias, a equipe constatou que houve uma queda de 50% nas quebras de 

para-brisas durante seu transporte para os clientes. 

A queda do número de quebras implica diretamente nos índices de devolução, 

consequentemente na melhora dos indicadores de venda, satisfação do cliente, 

custo de frete, entre outros. 
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