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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo demonstrar como a implementação de uma 
ferramenta da qualidade traz melhorias contínuas para uma organização. A 
qualidade dentro das empresas é de suma importância, a mesma deve ser seguida 
à risca por todos os colaboradores para atender com eficiência as necessidades dos 
clientes. O processo produtivo de uma indústria deve melhorar continuamente, 
conforme a necessidade percebida no mercado, trazendo benefícios a organização. 
Metodologia de Analise e Solução de Problemas, conhecida como MASP é uma 
ferramenta da qualidade utilizada na resolução de problemas, buscando melhorias 
contínuas, para diminuição de percas e falhas no processo produtivo. Foi realizado 
um estudo de caso em uma empresa metalúrgica que fornece peças para o setor 
automotivo, a qual deve seguir padrões de qualidade, a qual visa identificar 
problemas em seu processo e através da aplicação das ferramentas que compõem 
o MASP, como o brainstorming, 5W2H e Diagrama Ishikawa identifica a causa raiz 
do problema e busca melhorias contínuas para eliminar a falha do processo 
produtivo.  
 
Palavras-chave: Qualidade. MASP. Melhoria contínua.  
 

1. INTRODUÇÃO 

O MASP é um caminho ordenado, composto de passos e sub-passos pré-

definidos para a escolha de um problema, análise de suas causas, determinação e 

planejamento de um conjunto de ações que consistem uma solução, verificação do 

resultado da solução e realimentação do processo para a melhoria do aprendizado e 

da própria forma de aplicação em ciclos posteriores. A melhoria contínua parte da 

ideia de que qualquer atividade e resultado sempre podem ser melhorados. Para 

isso é necessário que a atividade de melhoria seja sistematicamente planejada. As 

melhorias originam-se do uso de uma abordagem científica, de ferramentas, de uma 

estrutura para esforço individual e por equipes. O uso de uma abordagem científica 

considera diversas soluções possíveis até que a melhor, não apenas a mais óbvia 

seja identificada (SHIBA, 1997).  

Este trabalho se justifica pela relevância da importância de serem usadas 

metodologias da qualidade como MASP para resolver problemas vistos 

frequentemente em um processo produtivo, visando melhorias contínuas para 

diminuição de problemas e consequentemente aumento de produção, beneficiando 

a empresa onde o método esta sendo aplicado.  

Um problema é indesejável, que acaba gerando insatisfação de clientes e 

perdas para organização. Nos dias de hoje as empresas vem tendo bastantes 

perdas causadas devido a problemas que os seus produtos apresentam para 

clientes, assim buscar formas de prevenir o seu processo produtivo, como a 



 

aplicação da metodologia MASP para analisar possíveis causadores de problemas, 

e identificar melhorias contínuas é de extrema importância para o crescimento 

organizacional.  

 

2- OBJETIVO 

Analisar de qual forma a metodologia MASP, pode trazer melhorias 

contínuas para uma organização metalúrgica.  

 

3. METODOLOGIA 

Esta pesquisa é classificada como exploratória, que de acordo com 

Richardson (1989) se faz necessária quando não se têm informações sobre 

determinado tema e se deseja conhecer o fenômeno, além disso, tem como objetivo 

principal o desenvolvimento de melhores ideias, pois o seu planejamento é flexível, 

possibilitando a consideração de vários aspectos referentes ao fato a ser estudado. 

Como qualquer pesquisa, ela depende também de uma pesquisa bibliográfica, visto 

que nenhuma pesquisa hoje começa totalmente do zero. O método utilizado 

classifica-se como estudo de caso, pela circunstância da pesquisa estar inserida no 

contexto de uma empresa e do pesquisador estar vivenciando a prática da mesma. 

Godoy apud Silva (2006) ressalta que o estudo de caso é um tipo de metodologia de 

caráter atual, que só poderá ser analisado dentro de um contexto da vida real, é um 

assunto que é avaliado no contexto atual de acordo com as informações fornecidas 

através do cotidiano de uma empresa. Será utilizado entrevistas e pesquisa 

documental como técnicas para coleta de dados na organização. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

4.1 O papel da qualidade nas organizações 

A ideia de qualidade como vantagem competitiva começou a surgir a partir 

dos anos 1970 com modelos desenvolvidos pelo consultor americano W.E. Deming 

– considerado o pai da qualidade. Para Reid e Sanders (2005), a filosofia defendida 

por Deming relata que o sucesso da qualidade depende muito mais do papel 

desempenhado pela alta administração do que do trabalho desenvolvido pelos 

trabalhadores durante o processo produtivo. Outro elemento sustentado por Deming 

relaciona-se à melhoria contínua e à redução de variáveis dos processos de 

trabalho. 



 

Sob uma ótica mais simplificada, a qualidade pode ser conceituada de forma 

interna ou externa. A primeira constitui a maneira pela qual uma organização 

administra a qualidade de seus processos e a segunda constitui a maneira pela qual 

o cliente percebe a qualidade. Ambas se complementam, sendo impossível a 

existência da primeira sem a complementação da segunda (CHIAVENATO, 1999). 

O controle de qualidade é de suma importância para as organizações, e o 

mesmo deve ser realizado por todos os colaboradores da empresa, para garantir 

que as necessidades dos clientes sejam atendidas com total satisfação. 

 

4.2 O controle de qualidade nos processos das indús trias metalúrgicas 

A indústria metalúrgica é responsável pela fabricação de aço e de produtos 

siderúrgicos, produção de fundidos de ferro e aço, forjados, arames, relaminados 

com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia; metalurgia de metais 

preciosos; metalurgia do pó, inclusive peças moldadas; fabricação de estruturas 

metálicas com ou sem tratamento de superfície, fabricação de artefatos de ferro, aço 

e de metais não ferrosos com ou sem tratamento de superfície (BRASIL, 2012). 

Segundo Werkema (1995), o controle da qualidade moderno teve seu início 

na década de 30, nos Estados Unidos, com a aplicação industrial do gráfico de 

controle inventado pelo Dr. Walter A. Shewhart. Este propôs o uso do gráfico de 

controle para análise de dados resultantes de inspeção, fazendo com que a 

importância dada à inspeção, um procedimento baseado na detecção e correção de 

produtos defeituosos, começasse a ser substituída por uma ênfase no estudo da 

prevenção dos problemas relacionados à qualidade, de modo a impedir que os 

produtos defeituosos fossem produzidos.  

O processo produtivo deve ser controlado através de ferramentas da 

qualidade com ênfase na diminuição de perdas, buscando sempre a melhoria 

contínua para o desenvolvimento organizacional. Uma das metodologias mais 

utilizadas pelas organizações no combate às falhas e que busca a melhoria contínua 

do processo é o MASP (Metodologia de Análise e Solução de Problema), assunto 

que será abordado no próximo tópico.  

 

4.3 Metodologia de Análise e Solução de Problema (M ASP) 

A Metodologia de Análise e Solução de Problemas visa tratar problemas que 

não são tão estruturados como a determinação de uma produção ótima para 



 

balancear a linha produtiva, mas que representam a grande maioria dos problemas 

de uma empresa (TOLEDO, 2010). Segundo Kume (1993), problema é o resultado 

indesejável de um trabalho ou processo.  

O MASP foi criado com o objetivo de organizar os processos de pesquisa e 

solução de problemas, visando o alcance de melhorias de forma plena e estruturada, 

facilitando assim sua assimilação e dispersão pela organização (SUGIURA; 

YAMADA,1995). 

Para Kume (1993) o MASP é uma metodologia muito utilizada para solucionar 

problemas nas empresas que aplicam a melhoria contínua. Em geral, os problemas 

de uma empresa são tratados de uma forma pouco científica, deve ser evitado 

analisar o problema sob o ponto de vista dos fatos levando em consideração as 

relações de causa e efeito existente. 

O MASP é composto por 8 etapas centrais e diversas sub-etapas que servem 

para auxiliar na identificação do problema, observar as características e 

consequências do problema, analise de suas causas centrais, planejamento de 

ações solucionadoras, execução das mesmas ações, verificação dos resultados 

obtidos, padronização de bons procedimentos, e uma final recapitulação de todo o 

processo para melhoria do aprendizado, visando uma aplicação mais eficiente em 

ciclos futuros (BAZERMAN, 2004) 

Segundo Ferreira (2005), essas 8 etapas são descritas a seguir: 

1) Identificação do Problema:  Seleção do problema, elaboração do histórico 

do problema, demonstração das perdas atuais e ganhos viáveis, definição de 

prioridades e nomeação dos responsáveis; 2) Observação:  Descoberta das 

características do problema através da coleta de dados, observação do local e da 

elaboração dos orçamentos e metas; 3) Análise:  Definição das causas influentes e 

escolha das causas mais prováveis; 4) Planejamento da ação:  Elaboração da 

estratégia de ação e elaboração do plano de ação; 5) Ação:  Aplicação de 

treinamentos, isto é, a divulgação do plano para todos através de reuniões 

participativas e a execução da ação; 6) Verificação:  Engloba a comparação de 

resultados, listagem dos efeitos, verificação da continuidade ou não do problema e 

bloqueio da causa básica; 7) Padronização:  Elaboração ou alteração do padrão, 

comunicação, educação e treinamento e acompanhamento da utilização do padrão;  

8) Conclusão:  Relação dos problemas remanescentes, planejamento do ataque aos 

problemas e reflexão. 



 

A solução dos problemas da empresa, segundo Campos (1992), deve ser 

feita de forma metódica e todos devem estar envolvidos na solução de algum 

problema da empresa, desde o presidente até os operadores. 

Para aplicar o MASP são necessários diversos recursos técnicos e 

administrativos, as chamadas ferramentas da qualidade, métodos estatísticos, 

técnicas de treinamento, de trabalho em grupos e de gerenciamento de projetos, 

conforme descritas a seguir: 

- Diagrama de Causa-Efeito , também conhecido como “Diagrama espinha 

de peixe” ou “Diagrama de Ishikawa”, foi criado para que todas as pessoas da 

empresa pudessem exercitar e compreender a separação dos fins de seus meios 

ressalta Campos (1992).  

- Brainstorming  significa “Tempestade de Ideias ou toró de palpites”, 

segundo Godoy (1997, p.20). O Brainstorming tem como característica oferecer 

resultados menos tendenciosos que as técnicas individuais, estimulando a utilização 

do potencial criativo e de originalidade de cada indivíduo e identificar oportunidades 

ou melhores alternativas para o aperfeiçoamento (GODOY, 1997).  

- O método PDCA nasceu no escopo da tecnologia TQC (Total Quality 

Control) como uma ferramenta que melhor representava o ciclo de gerenciamento 

de uma atividade (CÔRREA et. al., 2004). Campos (1992, p.29) define que o 

conceito do PDCA evoluiu ao longo dos anos vinculando-se também com a ideia de 

que, “uma organização qualquer, encarregada de atingir um determinado objetivo, 

necessita planejar e controlar as atividades a ela relacionadas”. 

- Por último, o levantamento de um plano de ação que utiliza o 5W e 2H,  

segundo Tillmann (2006) trata de uma ferramenta gerencial da gestão da qualidade, 

consistindo-se num procedimento de orientação na definição de itens de verificação 

ou de aferição. É uma ferramenta utilizada para planejar a implementação de uma 

solução, sendo elaboradas em resposta as questões a seguir: 

-What (o que): Qual a ação que deve ser desenvolvida.  

-When (Quando): Quando a ação será realizada.  

-Where (Onde): Onde a ação será desenvolvida.  

-Why (Por que): Por que foi definida esta solução.  

-Who (Quem): Quem será o responsável pela implantação.  

-How (Como): Como a ação vai ser implantada.  

-HowMuch (Quanto): Quanto custará a implantação.  



 

As ferramentas da qualidade, por mais simplórias que pareçam ser, quando 

manuseadas com habilidade e eficiência colaboram para a melhoria contínua dos 

processos e da qualidade, tal qual, comparativamente a eficiência das armas usadas 

por samurais de formas simples e robustas, mas eficazes ao seu propósito (JURAN, 

1992). 

 

5 ESTUDO DE CASO: A UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA MASP PARA 

SOLUÇÃO DE PROBLEMA EM UMA EMPRESA METALÚRGICA 

A empresa Ind. E Com. De Molas Santa Fé foi fundada no município de Santa 

Fé do Sul, São Paulo no ano de 1993.  É uma metalúrgica que vem se 

desenvolvendo com o passar dos anos, dessa forma o controle de qualidade é cada 

vez mais requerido em seu processo, para garantir a satisfação dos clientes.  

Para atender especificações do mercado onde oferece seus produtos, 

destinados a empresas do ramo automotivo, a MSF é acreditada pela ISO TS, uma 

norma que passou a ser exigida por todos os clientes, pois a mesma abrange um 

padrão de qualidade a ser seguido por todas as empresas fornecedoras de peças 

para fins automotivos.  

Nos últimos anos a metalúrgica obteve crescimento de clientes, além de um 

aumento considerável na quantidade de itens produzidos e junto a esse 

desenvolvimento, problemas de qualidade começaram a ocorrer no processo, 

corroborando para que a organização revisse medidas voltadas ao seu 

planejamento produtivo, para continuar a atender sua demanda, era necessário 

manter um padrão de qualidade exigido pelo mercado, também eliminar os riscos de 

perdas durante o processo com excesso de scrap e confecção de peças não 

conformes ou que chegam até o cliente com defeito.   

Para sanar os problemas que começaram a se tornar rotina dentro da MSF 

era preciso à implementação de uma metodologia da qualidade para auxiliar a 

análise e solução de problemas apresentadas no processo. Assim adequando a 

visão dos diretores, encarregados e operadores conscientizando os mesmos da 

necessidade de quando se identificado um problema em seguida deve ser realizado 

uma análise eficiente para eliminação da origem das causas. Em decorrência 

desses fatos, em 2014 foi implementado a Metodologia de Analisa e Solução de 

Problemas (MASP) na empresa, para auxiliar a resolução de problemas e a 

identificar melhorias contínuas na organização.  



 

5.1 Resultados da pesquisa 

Conforme levantamento de dados na organização através de uma entrevista 

não estruturada, realizada com o gerente da qualidade, quando os problemas eram 

levantados não se tinha uma base para os mesmos serem solucionados com 

eficiência e garantia, os colaboradores não se mostravam dinâmicos quanto à 

identificação da causa raiz, era apenas preenchido um documento onde se colocava 

a causa raiz mais provável. Com o passar dos anos, novos modelos de qualidade 

foram sendo exigidos e a empresa foi se adaptando ao mercado para não perder 

espaço para concorrentes.  

A qualidade praticada pela organização passou por mudanças contínuas, 

inicialmente com a conscientização dos diretores evidenciando o entendimento de 

todos sobre o quão importante é manter a qualidade de um produto, assim foi 

verificado pela organização que em um processo produtivo mais importante do que 

ter uma grande quantidade de itens prontos, é ter os produtos acabados com 

qualidade.  

Problemas externos, devido o aumento do fluxo de produtos acabaram 

surgindo, e assim, o processo para análise e solução de problemas foi ficando cada 

vez, mas robusto, e em 2014 foi feita a implementação da metodologia MASP, para 

resolução de problemas.  

Os oito passos que a metodologia oferece segundo o entrevistado, trouxe um 

conforto no momento de discutir sobre as anomalias até o fechamento do assunto. 

No início da implantação segundo relato, a etapa de análise acabou apresentando 

falhas, já que responsáveis pelo processo não se dispunham a analisar todo o 

problema em geral, na busca de todas causas influentes. Porem com o passar do 

tempo e com novos treinamentos foi se obtendo resultados mais precisos. 

Documentos utilizados pela organização foram melhorados tendo ferramentas 

utilizadas pelo MASP, junto aos 8 passos a serem seguidos, como base para 

identificação de causa raiz até a implementação de melhorias, com o novo modelo 

assim que identificado um problema em peças de produção, é realizado o 

brainstorming reunindo todos os integrantes que participam do processo produtivo 

do item a ser analisado para assim estimular ideias sobre o problema auxiliando a 

etapa de observação da metodologia. Para auxiliar na análise dos problemas tem 

como recurso técnico o diagrama ishikawa e os 5 porquês, que ajudam na definição 

da causa raiz. Após levantado hipóteses sobre causas raízes do problema se inicia a 



 

fase de plano de ação onde deve ser apresentado um planejamento para execução 

das ações. Com as ações implementadas, são feitos a verificação de eficiência das 

ações. Comprovado a eficácia, as melhorias são vistas no processo, assim é 

analisado a possibilidade de padronização para outros itens com processo similar 

visando à melhoria contínua nos setores. Tendo assim a conclusão das etapas do 

MASP, onde deve ser verificado se há problemas remanescentes, caso haja o ciclo 

deve se iniciar novamente, já que é uma identificação de anomalia.  

Após o uso da metodologia o numero de problemas externos da organização 

apresentaram uma diminuição, apresentado no gráfico 01 a seguir, conforme 

verificado nos documentos disponibilizados.  

 

Gráfico 01: Numero de não conformidade anuais e reincidências. 
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Fonte: M.S.F. 

 
Os dados apresentados no gráfico 01, foram disponibilizados pela direção da 

empresa, que guarda informações sobre problemas ocorridos com o intuito de 

sempre estar verificando para garantir que o problema não voltará a ocorrer 

novamente, evitando reincidências para não perder a credibilidade com os clientes.  

A MSF visa à melhoria contínua no processo produtivo, com intuito de 

diminuir custos por má qualidade. 

 

5.2 Análise dos resultados 

Conforme apresentado no tópico anterior a organização passou por um 

crescimento constante, tendo aumento de produtividade e junto a isso problemas 

começaram a aparecer, a empresa buscou a metodologia MASP, visando ter mais 

eficácia na resolução dos problemas. Conforme gráfico 01 apresentado no ano de 

2012 e 2013 a houve um número elevado de reclamações externas, tendo ainda 

reincidências o que evidencia que o processo de resolução de problemas não era 



 

eficaz conforme o esperado. Para obter resultados mais precisos era necessário a 

conscientização de todos os colaboradores da organização, desde a gerencia até 

operadores, assim implementando a metodologia MASP. Foi observado a 

diminuição de problemas a partir de 2014, porém só tendo total eficiência nas 

eficácias das ações implementadas em 2016, onde os problemas foram resolvidos 

não tendo reincidências dos mesmos. Isso só foi possível após a compreensão de 

todos colaboradores da organização, que precisam buscar cada vez, mas, atender 

requisitos específicos estipulados pelos clientes.  

O MASP apresentou melhorias para organização, que passou a ter mais 

eficiência na resolução de problemas, sendo através do seguimento das 8 etapas 

que a metodologia oferece, junto com auxílio de ferramentas essenciais da 

qualidade, quando colocadas em prática trazem agilidade ao sistema. 

Para apropriar o processo de resolução de problemas apresentado pela MSF 

a implementação de novas ferramentas da qualidade seria de extrema importância, 

como firmado por autores o ciclo PDCA traz benefícios se implantado junto ao 

desenvolvimento do MASP, complementando-o, a organização tem que manter 

treinamentos contínuos desde o presidente aos operadores, todos que fazem parte 

do processo devem estar cientes do quão importante é manter a qualidade dos 

produtos.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na elaboração deste estudo, foi possível identificar o grau de importância que 

metodologias da qualidade têm dentro de um processo produtivo. Quando aplicadas 

corretamente as mesmas trazem melhorias a organização, diminuindo o número de 

falhas durante a produção, e propiciando o aumento de ganhos.  

Ao aplicar a metodologia MASP como forma de trabalho na organização, junto 

as ferramentas apresentadas para auxilio trouxe facilidade no trabalho executado, 

junto com um grau de satisfação maior dos gestores da empresa. Os números 

apresentados mostram que houve diminuição dos problemas externos, o que causa 

consequentemente a diminuição de gastos e aumento no índice de satisfação dos 

clientes.  

Assim os objetivos da pesquisa foram alcançados, demonstrando que com a 

aplicação da metodologia MASP a empresa objeto de estudo apresentou melhorias 

em seu processo produtivo, junto à diminuição de falhas externas.  



 

Porem sugere-se para futuras pesquisas, visar à aplicação do ciclo PDCA 

como um novo auxilio ao processo de análise e planejamento, que conforme dados 

do referencial teórico é uma ferramenta de suma importância de complemento ao 

MASP. 
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