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RESUMO 

 

Este estudo irá demonstrar a padronização de um processo para 

reforma de óculos esportivos em uma empresa de pequeno porte. Para isso, 

será utilizado ferramentas de controle da qualidade e gerenciais de melhoria 

contínua como PDCA entre outras. O objetivo final é garantir que a empresa 

em questão, não só cumpra os prazos nos processos a serem estabelecidos, 

bem como possa assegurar a qualidade total de seus produtos e serviços. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em virtude da atual situação econômica do país, o número de 

empresas com pedidos de falência vem aumentando. Segundo o SEBRAE 

vinte e dois por cento das micro e pequenas empresas no Brasil não chegam 

ao seu primeiro ano de vida, número este, que sobe para cinquenta e três por 

cento ao atingirem quatro anos. Isso tudo se dá devido a atual situação de 

escassez financeira e consequentemente a de recursos que vem provocando o 

não aquecimento tanto da indústria como do comércio. Diante desse quadro 

caótico, torna-se imprescindível não só ter conhecimento na área de 

planejamento estratégico, bem como saber controlar “processos” dentro das 

empresas, principalmente nas de pequeno e médio porte, fazendo uso e 

aplicação das ferramentas da qualidade tão cruciais para a sobrevivência de 

qualquer negócio. É certo que parâmetros e controles bem estabelecidos, 

contribuíram de forma positiva e certeira nas futuras tomadas de decisão em 

qualquer empresa. 

 

1. OBJETIVOS 
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Garantir qualidade total e o cumprimento de prazo de entrega de 

óculos reformados, através da padronização dos processos, com a utilização 

de ferramentas de qualidade a fim de garantir a implantação no controle pré-

estabelecidos dos processos. Segundo Campos (2004) “Um produto ou serviço 

de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma 

acessível, de forma segura e no tempo certo às necessidades do cliente”. 

Estabelecer um tempo padrão para execução do processo de reforma de 

óculos aumentando a produtividade com melhorias contínuas na qualidade final 

do produto. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado em uma empresa de pequeno porte 

que atua na reforma de óculos esportivos na cidade de São Paulo na região da 

rua 25 de março. O método utilizado é classificado como um estudo de caso 

real, e ainda foi usado o método de pesquisa bibliográfica do assunto 

pertinente ao tema, ou seja, um estudo baseado nos fatos reais e na 

necessidade das pessoas envolvidas nas atividades relacionadas à proposta 

de implantação de melhorias do processo produtivo através da aplicação de um 

planejamento estratégico que utilize as ferramentas da qualidade para a 

solução de problemas como o cumprimento de prazos e o controle dos 

processos envolvidos, aplicado em uma empresa de pequeno porte. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

A fim de atingir os objetivos traçados e trabalhar com a hipótese de que 

é possível trazer mais confiabilidade ao processo de reforma de óculos, os 

seguintes passos deverão ser seguidos: 1. Mapeamento de todo o processo de 

reforma dos óculos, mostrando todas as etapas cumpridas, desde a própria 

desmontagem dos componentes dos óculos, até a entrega do produto final ao 

cliente, mostrando todas as etapas envolvidas no processo, bem como os 

responsáveis por cada etapa. Para que o mapeamento fosse mais fiel possível 

todas as etapas deverão ser estudadas separadamente para que o estudo seja 



realizado sem a omissão de nenhuma informação, todos os departamentos 

envolvidos no processo de vendas foram estudados, para que nada fosse 

deixado para trás e para que uma melhor solução pudesse ser elaborada. 2. 

Utilização da ferramenta brainstorming com o intuito de levantar os principais 

problemas no processo de vendas, bem como suas causas para facilitar a 

elaboração do diagrama de causa e efeito. Essa etapa irá ser realizada junto 

ao gerente de produção e com um vendedor, para que um maior número de 

ideias pudesse surgir e assim, facilitar o trabalho; 3. Elaboração de um 

diagrama de causa e efeito a partir do brainstorming a fim de direcionar as 

causas do problema ou dos problemas; 4. Aplicação do gráfico de Pareto 

consiste em uma organização dos dados por ordem de importância, de modo a 

definir quais as prioridades para resolução de problemas. O gráfico é usado 

para classificar causas (por ordem de frequência), que podem ser defeitos, não 

conformidades, entre outros motivos. 5. Construção de folhas de verificação 

buscando trazer mais confiabilidade ao processo de reforma e diminuir a 

quantidade de reclamações. 

 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Como primeiro resultado foi obtido um fluxograma do processo principal da 

empresa, para que possamos redesenhá-lo conforme necessidade após a 

padronização de todos os procedimentos da reforma dos óculos. É necessário 

que os colaboradores tenham uma visão mais geral do processo realizado pela 

empresa (começo, meio e fim). Este fluxograma poderá ser utilizado 

posteriormente em treinamentos e reuniões. Com este os colaboradores terão 

um nível maior de conhecimento sobre o processo no qual estão trabalhando 

podendo assim passar a errar menos e principalmente estar apto a receber 

novas instruções conforme for estipulado enquanto estaremos padronizando o 

processo. 
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