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1. RESUMO 
O processo de inspeção de recebimento visa a detecção de falhas oriundas do 

processo do fornecedor previamente, porém, existem muitos componentes que 

nunca tiveram quebra de qualidade. Este projeto visa o direcionamento desta 

atividade para componentes que possuem histórico negativo por quebra de 

qualidade ou qualquer ocorrência neste determinado item. O estudo está baseado 

no levantamento de falhas identificadas nos últimos 12 meses oriundas das 

inspeções realizadas no mesmo período. Após análises realizadas em campo, foi 

possível verificar que grande parte dos produtos inspecionados não apresentavam 

quebra de qualidade. Dentre aqueles em que foi detectada alguma falha, o número 

de peças defeituosas era extremamente baixo. Com base nos dados coletados no 

período, verificou-se cerca de 0,09% de falhas, portanto, o processo pode ser 

considerado como redundante, uma que a qualidade do produto do fornecedor é 

certificada através das normas e processos de auditoria que ocorrem 

periodicamente. 
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2. INTRODUÇÃO 
Nos dias atuais para uma empresa se manter competitiva no mercado em que 

atua, ela precisa dispor de mecanismos que a diferenciam de outras empresas, e um 

dos diferenciais é a qualidade dos produtos ofertados no mercado. 

A empresa estudada neste trabalho possui um processo robusto de produção 

com tecnologia de ponta, para o processo de produção funcionar sem maiores 

interrupções, existe um outro departamento que trabalha ativamente para garantir 

que os componentes que são enviados para a produção possam ser utilizados de 

maneira correta e não apresentem nenhum tipo de falha. 

Os investimentos realizados na área de qualidade nos últimos anos foram 

extremamente altos inclusive com a implementação do processo de inspeção de 

recebimento, este que é o objeto do nosso estudo, tem a função de verificar se o 

que está sendo fornecido atende as especificações de engenharia, a implementação 

do processo de inspeção de recebimento se deve a uma exigência por parte dos 

nossos clientes e também atende as exigências da VDA 6.3 (VDA – Verband der 



Automobilindustrie – traduzido como Associação dos Fabricantes da Indústria 

Automotiva), trata-se de uma norma alemã de qualidade que tem como objetivo 

estabelecer diretrizes comuns para o desenvolvimento de Sistemas da Qualidade 

para a indústria automobilística. 

3. OBJETIVO 
Com base nas informações acima identificamos que há uma concentração de 

esforços em muitos componentes, atualmente são mais de dez mil componentes 

diferentes, e todos são dimensionados de acordo com o processo atual. 

O objetivo principal deste projeto é a redução do número de inspeções 

incorridos neste processo, redirecionando os recursos disponíveis para atuar em 

itens que apresentaram quebra de qualidade durante alguma etapa do processo 

interno ou ainda em clientes externos. 

4. METODOLOGIA 
Visando melhor entendimento dos problemas relatados neste projeto foi 

utilizado como metodologia o diagrama de causa e efeito Ishikawa. Esta ferramenta 

é um método bastante efetivo na busca das raízes do problema (SLACK, 2009). 

Atualmente, o conhecimento é considerado matéria-prima essencial para que 

as organizações permaneçam inseridas no mercado, e neste contexto, o 

brainstorming assume uma importância estratégica cada vez maior, dessa forma foi 

utilizado essa ferramenta para desenvolvimento do método Ishikawa,  

5. DESENVOLVIMENTO 
Para melhorar o processo foi levantando o número de falhas ocorridas nos 

últimos 12 meses nos processos internos da empresa em estudo e clientes externos, 

para entender quais componentes tem histórico de quebra de qualidade. Com base 

nesses dados, foi identificada a possibilidade de reduzir os números de inspeções 

realizadas no processo atual. Nesta proposta é englobado itens de novos 

fornecedores ou que tenham menos de dois anos de fornecimento para a empresa, 

com histórico de falhas. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Com as análises realizadas, inicialmente, foi possível mostrar que o número 

de inspeções que são realizadas, ou seja, em torno 4852 medições por ano, podem 



ser reduzidas para aproximadamente 1200 medições/ano, pois os índices mostram 

que em muitos desses processos, a quantidade de inspeções era desnecessária, 

por apresentarem histórico de quebra de qualidade extremamente baixo ao longo do 

ano, como mostrado na Figura 1.  

Portanto, seria possível redirecionar os recursos técnicos disponíveis dentro 

da organização e obter um processo mais assertivo em possíveis quebras de 

qualidade, pois relatórios da empresa em estudo mostraram que determinados 

produtos possuem tendência maior em apresentar falha, logo, estes são aqueles 

devem ser mantidos no processo de inspeção de recebimento. Como pode ser visto 

nos gráficos, se comparar a relação entre falhas e medições, verifica-se que apenas 

0,09% dos produtos apresentaram quebra de qualidade. 
Figura 1 – Gráfico das medições realizadas no período de um ano e da quantidade de 

detectadas no mesmo período. 

 
Fonte: Autor. 
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