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1. RESUMO 

A globalização industrial exige das organizações alta produção com baixos 

custos, dentro destas condições os gargalos (defeitos) produtivos devem quase 

chegar a 0%. Tendo em vista essa idéia temos o objetivo de mostrar como 

resolver problemas de gargalo produtivo, através de uma pesquisa realizada com 

um estudo de caso de como o desempenho da organização pode melhorar,  

sendo ele com a troca do modo de inspeção da linha produtiva, a fim de encontrar 

uma resposta através do ishikawa (diagrama de causa e efeito) para a nossa 

problemática. 

2. INTRODUÇÃO 

O estudo está voltado à desenvolver técnicas para que estes problemas 

sejam amenizados, afim de encontrar uma resposta a nossa problemática: Como 

eliminar gargalos produtivos no setor de estamparia de uma metalúrgica de médio, 

pequeno porte? 

Considerando um fato recorrente dentro da organização Aresta Esferus 

localizada em Guarulhos, o gargalo quando não administrado de forma correta afeta 

a produtividade da empresa com relação ao tempo perdido. Tubino (2009 p.118) fala 

que “Uma hora perdida num recurso gargalo é uma hora perdida”. Para auxiliar-nos 

na identificação destes problemas produtivos o diagrama de Ishikawa e a ferramenta 

para identificar as principais causas do gargalo. Segundo Barros (2014 p.39) o 

diagrama de ishikawa “é usado para identificar a relação entre as causas e os 

efeitos de um processo, buscando as circunstâncias e analisando aquilo que se 

convencionou”. Para Custodio (2015 p.21) o diagrama de ishikawa “tem se mostrado 

uma ferramenta muito eficiente na identificação das causas e dos efeitos dos 

problemas das organizações”.  

3. OBJETIVO GERAL 

Analisar todos os tempos e métodos para resolver problemas de gargalo 

produtivo através de uma melhoria implantada utilizando do diagrama de causa e 

efeito para encontrar a principal falha no processo produtivo. 

4. METODOLOGIA 

Através de um estudo de caso utilizado para eliminar o gargalo que é 

gerado a partir de uma operação mais demorada, para tentar diminuir o tempo de 

processo e aumentar a produtividade visando maiores ganhos para a empresa. 



 

 

As atividades geradas dentro do processo produtivo devem obedecer a um fluxo de 

produtos gerados como entrada, assim o mesmo numero de produtos devem ser 

atingidos na saída dentro de um determinado período.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Para a realização do estudo de caso foi necessário realizar uma pesquisa, 

coleta e análise de dados e informações, com estas informações foi estabelecido um 

novo método de inspeção para o material para isso começamos fazendo o 

levantamento do nosso problema. 

Foi constado através do diagrama de causa e efeito que o lead time do 

produto demanda de um tempo maior para a realização da inspeção final após a 

estampagem do material existindo a necessidade de desenvolvimento de melhorias. 

Devido ao alto tempo de inspeção no processo de estampagem do material 

tido como gargalo produtivo, visto como o processo mais demorado da linha 

produtiva do material o objetivo de estudo busca uma melhora no modo de inspeção 

para que o gargalo não prejudique os demais processos posteriores ao processo de 

estampagem do produto. 

Na fase da coleta de dados foram constatados e verificados os tempos para 

cada operador terminar a inspeção de cada peça, porém foi possível determinar que 

alguns operadores precisavam demandar de uma maior disponibilidade de tempo 

para realizar o processo, classificados como principal processo para a organização 

dentro da linha do produto em analise. 

Com relação à elaboração do protocolo os passos que se seguirão e 

ordenados por prioridade, foram: 

• Programar e realizar as inspeções por amostragem 3 peças a cada 50 peças; 

• Observação em tempo real do processo, após a alteração do modo de 

inspeção; 

• Desenvolver, formular e elaborar as conclusões referentes as análises e 

coletas das informações. 

Foi realizada uma analise dos tempos após a troca do modo de inspeção. 

Após essa analise do tempo de inspeção o processo ficou mais eficaz e 

rápido, e seguro, pois o modelo desenvolvido para diminuir o tempo de inspeção 

também servira de garantia para que não tenha falhas no material. 

 



 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Para demonstrar de forma clara a análise dos resultados obtidos, após a 

mudança da forma de inspeção do material, foi realizado uma análise da 

produtividade, comparando o antes da implementação versus o depois da 

implementação de acordo com as tabelas 1  e  2. 

 

 

 

 

 

Analisando as tabelas é perceptível que após a implementação  do novo 

método de inspeção houve ganhos para a empresa principalmente com as 

reduções de gargalos. Realizando um comparativo entre as duas situações é 

possível analisar que a produtividade do processo aumentou em 58% na 

quantidade de peças inspecionadas, comprovando assim a redução dos tempos 

com gargalos e aumento de produtividade em 300 peças/mês. 

 

SETOR CÓD.A QUANT. PRODUTIVIDADE DATA 

ESTAMPARIA P00488 892 PEÇAS / MÊS 31/3 

ESTAMPARIA P00488 928 PEÇAS / MÊS 29/4 

ESTAMPARIA P00488 910 PEÇAS / MÊS 31/5 

ESTAMPARIA P00488 852 PEÇAS / MÊS 30/6 
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SETOR CÓD.A QUANT. PRODUTIVIDADE DATA 

ESTAMPARIA P00488 560 PEÇAS / MÊS 31/1 

ESTAMPARIA P00488 490 PEÇAS / MÊS 28/2 

Tabela 1: Produtividade Antes da Melhoria Modine 20 17. 

Fonte: Kaique, 2017. 

Tabela 2: Produtividade Depois  da Melhoria  Modine 2017.  

Fonte: Kaique, 2017. 


