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1. RESUMO 

A evolução das tecnologias e com os processos produtivos cada vez mais 

enxutos e eficientes, que utiliza como base a aplicação de ferramentas da qualidade, 

e indicadores de desempenho como forma de monitorar seus processos. Portanto é 

de suma importância que as empresas busquem evolução frente a seus 

concorrentes para não ficarem de fora do mercado. A alta na qualidade podem trazer 

à organização uma considerável vantagem competitiva, reduz custos, desperdício, 

devoluções etc. 

Diante deste cenário o projeto tem como objetivo propor melhoria no 

acompanhamento do indicador estratégico na empresa de Polímeros Termoplásticos 

Polibalbino, com relação à qualidade e produtividade, devido ao aumento da 

demanda de pedidos feitos pelos clientes necessidade de identificar os tipos de 

falhas que mais reincidem no processo produtivo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A qualidade é um valor que se agrega à "saúde" financeira da empresa e 

aumenta sua competitividade. Para tanto, apoiado num sistema de Informação, para 

obter qualidade é necessário criar e renovar um estilo de iniciativa e personalização 

do trabalho, incentivar e conscientizar a formação dos empregados, e 

consequentemente, excelência em prestação de serviços. 

A Polibalbino é uma empresa que possui um portfólio de produtos dos mais 

diversificados e que continuam fazendo parte do dia-a-dia, além de um estoque 

permanente com mais de 800 toneladas para atender as necessidades de cada 

cliente. A relação dos produtos fornecidos são: Polipropileno (PP), Poliestireno (PS), 

Poliestireno cristal granulado (GPPS), Poliamidas (PA 6 e PA 6.6.), Poliacetal Pom 

(POM), Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), Poliéster (PBT), Noryl (PPO) e 

Poliuretano (TPU):  

 

3. OBJETIVOS 

Apresentar a importância de aplicação das ferramentas da qualidade dentro do 

processo produtivo, para aumentar a produtividade reduzindo as paradas nos ciclos 

de produção, assim como, minimizar o tempo de Aglutinação da matéria- prima 

(Processo escolhido para elaboração do estudo de caso). 



4. METODOLOGIA 

Neste trabalho utilizou a Metodologia de Análise e Solução de Problemas 

(MASP), a aplicação de ferramentas (Técnicas) como, Brainstorming e Fluxograma 

do Processo, Gráfico Sequencial, Gráfico de Pareto e 5W2H  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Buscou-se reunir informações com o propósito de saber quais ferramentas da 

qualidade seriam mais eficazes para auxiliar e identificar os problemas e 

posteriormente eliminar.  

As ferramentas utilizadas o Brainstorming, Fluxograma do Processo para 

definição do problema, Gráfico Sequencial para medir o registro de paradas não 

programadas, Gráfico de Pareto para analisar as falhas mais frequentes em paradas 

não programas, 5W2H para executar o plano de ação e as melhorias efetuadas e 

painel de indicadores para controlar e monitorar a continuidade das melhorias 

propostas. Através de uma sequência lógica de procedimentos, baseado em dados 

e fatos, que objetiva localizar a causa fundamental dos problemas de um processo, 

desenvolvendo e implementando ações corretivas e melhorias. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados obtidos até o presente momento após o diagnóstico do principal 

problema da produção da empresa Polibalbino: 

A Figura 1 apresenta a ferramenta 5W2H utilizada na Linha 3 de extrusão de 

polímeros.  

Figura 1: Ferramenta de qualidade 5W2H utilizada na Linha 3 de Extrusão. 

 

Fonte: Autor. 



O aumento da produtividade foi constatada com o Diagrama de Pareto, 

apresentados nos Gráfico 2 na Linha  3 extrusão de polímeros. A proposta de 

melhoria, é de minimizar o tempo de aglutinação (secagem) da matéria-prima na 

Linha 3, reativando uma estufa para realizar o processo de secagem, assim a 

extrusora não precisaria aguardar cerca de 4 horas para começar a produzir. 

No Gráfico 1 apresenta no Diagrama de Pareto entes da ativação do processo 

de secagem , tendo uma perca de 40 h/mês para aquecer a matéria-prima. 

Gráfico 1: Diagrama de Pareto antes das implementações.  

 

Fonte: Autor. 

 

No Gráfico 2 apresenta a Linha 3 de extrusão de polímeros, após a reativação 

do processo de secagem, permitindo o material polimérico fazer a glutinação antes 

de entrar na Linha 3. 

Gráfico 2: Diagrama de Pareto antes após as implementações. 



 

Fonte: Autor. 
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