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1. RESUMO 

Este estudo tem como objetivo mostrar que em períodos de crise é imprescindível que as 

empresas busquem por melhorias em seus processos visando se destacar perante a 

concorrência. Sendo assim, melhorar o processo produtivo está diretamente relacionado à 

redução de custo e minimização do tempo de execução de cada etapa do processo. Porém, este 

estudo tem outro objetivo, mostrar que para otimizar um processo produtivo nem sempre é 

necessário realizar grandes investimentos, ou seja, com um pouco de criatividade e 

conhecimento é possível criar soluções de melhoria aproveitando os recursos já disponíveis da 

empresa. Neste estudo, através da ferramenta MASP, será realizada uma análise profunda dos 

problemas identificados nos processos de elaboração de relatórios e emissão de documentos 

pertinentes ao departamento de Controle da Qualidade da empresa Sanken Tubos, onde será 

utilizado o software Microsoft Excel como ferramenta para reduzir custos, aumentar a 

produtividade e garantir a qualidade dos produtos.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Em julho de 2014, na empresa Sanken Tubos, surgiu a necessidade de criar métodos de redução 

de custo em todos os setores da fábrica. Essa tarefa foi imposta pela diretoria da empresa, onde 

os projetos de melhoria deveriam aproveitar ao máximo os recursos já disponíveis, tendo como 

objetivo evitar a necessidade de realizar grandes investimentos. A Sanken Tubos atua na área 

metalúrgica no segmento de fabricação de tubo de aço-carbono calandrado com costura pelo 

processo LSAW (Longitudinal Submerged Arc Welding). Possui um sistema de gestão integrado 

que é certificado pelos órgãos competentes e contempla as seguintes normas: ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, API Spec Q1:2010, API Spec 5L, cadastrada no CRCC Nº 

020920 da Petrobrás (Livre de Inspeção). 

Este trabalho será totalmente direcionado aos processos pertinentes ao setor de Controle da 

Qualidade da empresa Sanken Tubos, onde foi identificado que o mesmo sofria com acúmulo e 

repetição de tarefas ligadas aos processos de elaboração de relatórios e emissão de 

documentos. Isso ocorria devido aos inúmeros requisitos burocráticos não otimizados ligados as 

muitas certificações de qualidade da empresa. 

O estudo realizado através do MASP tem como objetivo otimizar o cumprimento dos requisitos 

exigidos conforme as normas vigentes da empresa. Nenhum requisito necessário conforme 

norma será eliminado ou deixará de ser cumprido, apenas será otimizado através do software 

Microsoft Excel. 

O Método de Análise e Solução de Problemas, mais conhecido como MASP é um processo 

derivado do Ciclo PDCA que possui o mesmo conceito, porém com a adição de mais oito fases, 

sendo que cada uma delas contribui para a identificação dos problemas e a elaboração de ações 

corretivas e preventivas para eliminá-los ou minimizá-los (MATTOS, 1999). O Microsoft Excel é 

uma ferramenta fundamental, quer seja utilizado a um nível profissional, acadêmico ou a título 

pessoal. É um poderoso software de cálculo e edição de planilhas que domina o mercado e que 



dispõe de inúmeras ferramentas para tratamento, simulação, análise, compartilhamento e 

proteção de dados (PINTO, 2011). 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desse estudo é apresentar o software Microsoft Excel como uma ferramenta capaz de 

otimizar processos produtivos de maneira extremamente inteligente, reduzindo custo, aumentado 

a produtividade e garantindo a qualidade dos produtos sem a necessidade de grandes 

investimentos. 

 

4. METODOLOGIA 

Através do MASP será efetuada uma análise dos problemas levantados nos processos de 

elaboração de relatórios e emissão de documentos relacionados ao setor de Controle da 

Qualidade da empresa Sanken Tubos. Após a análise, será elaborado um plano de automação 

respeitando uma sequência sistêmica lógica com o objetivo de conter todos os problemas 

identificados. Todos os módulos criados através do Microsoft Excel e indicados no plano de 

automação deverão estar conectados para que tudo funcione como um sistema. Para a criação 

dos módulos, serão utilizadas técnicas avançadas em Microsoft Excel juntamente com técnicas 

de programação em VBA (Visual Basic for Aplications). O VBA é um complemento dos 

programas contidos no Microsoft Office, ou seja, acompanha o Microsoft Excel. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a analise acima, realizada através do MASP, ao explorar o problema de acúmulo e 

repetição de tarefas ligadas aos processos de elaboração de relatórios e emissão de documentos 

é possível verificar a complexidade de cada causa ou deficiência encontrada dentro dos 



problemas principais. Através da análise das causas e deficiências detalhadas no MASP foi 

desenvolvido o plano de automação. 

 

 

 

 

O plano de automação define a sequência lógica a ser respeitada, separando os módulos que 

serão desenvolvidos através do Microsoft Excel por níveis, sendo: 01 - Registros, 02 - Relatórios, 

03 - Controle e Monitoramento e 04 - Certificados. O MASP e o plano de automação foram 

realizados ainda na fase de planejamento e somente após a conclusão do plano de automação o 

projeto começou a ser desenvolvido. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Para verificar a eficácia do estudo e das ferramentas criadas através do Microsoft Excel, após a 

conclusão de 53% do projeto conforme indicado no plano de automação, direcionando os 

esforços aos primeiros sete problemas listados no MASP e destacados em laranja, foi realizado 

um estudo para verificar a redução de custo alcançada no segundo semestre de 2014. Segundo 

o estudo realizado, houve uma redução de custo de R$ 800,00 somente com as melhorias 

realizadas nesta primeira etapa. O tempo do processo de emissão de Data Book, que reúne 

todas as tarefas já otimizadas, era de 3 dias, após as melhorias realizadas esse tempo passou a 

ser de 2 dias, totalizando uma economia de R$ 6.500,00. Todas as sete deficiências identificadas 

no MASP foram trabalhadas e melhoradas, ou seja, o objetivo do Controle da Qualidade nessa 

primeira etapa do projeto foi alcançado, demonstrando bons resultados. Ao todo o custo 

mensurável reduzido até a data de conclusão da primeira etapa do estudo (20/02/2015) e com 

53% do projeto concluído segue na média de R$ 7.300,00. 
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