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1. RESUMO 

A competitividade no mercado atual independente do ramo de atuação e de 

sua localização exige das empresas otimização dos processos e produtos e, para 

isso, as empresas buscam aplicar a melhoria contínua. Por meio da aplicação da 

ferramenta MASP (Metodologia de Análise e Solução de Problemas), um conjunto 

de técnicas utilizadas nos processos de gerenciamento de problemas, tomadas de 

decisões e melhoria contínua, este trabalho objetiva identificar a causa raiz, 

apresentar e implantar uma solução viável para o problema da variabilidade do 

volume útil dos reservatórios de água com volume nominal de 1000 litros, 

produzidos por uma indústria de reservatórios em polietileno para água. Ensaios 

volumétricos realizados pelo setor da qualidade com amostragem de um produto por 

dia identificaram volume médio de 932 litros, com desvio padrão de 12 litros. É 

esperado que a partir da implantação da melhoria proposta os valores de volume útil 

apresentem uma média de 925 litros, com um desvio padrão de 5 litros.  

 

2. INTRODUÇÃO 

As empresas atuais buscam oferecer ao mercado serviços e produtos de alta 

qualidade e para isso é essencial que tenham processos padronizados que 

garantam o mínimo de falhas possíveis. Existem muitas ferramentas para analisar 

processos com objetivo de solucionar problemas, entre elas o MASP (Metodologia 

de Análise e Solução de Problemas), uma metodologia japonesa com foco em 

melhoria contínua. 

Em uma indústria fabricante de reservatórios em polietileno para água que 

disponibiliza seus produtos ao mercado com flanges instalados de fábrica foram 

realizados ensaios volumétricos por meio de um hidrômetro, com amostragem de um 

produto por dia, identificando uma maior variabilidade no volume útil (volume 

compreendido entre os níveis mínimo e máximo operacional da água) dos 

reservatórios de 1000 litros. Em casos como esse a metodologia MASP pode ser 

aplicada para diminuir a variabilidade e maximizar a qualidade do produto. 

 

3. OBJETIVOS 



Identificar a causa raiz que provoca a variabilidade do volume útil dos 

reservatórios de água com volume nominal de 1000 litros, apresentar e implantar 

uma solução viável para o problema.  

 

4. METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica sobre as metodologias de solução de problemas e 

estudo de caso com a aplicação do MASP para a identificação da causa raiz do 

problema com base na apresentação e discussão dos dados coletados pela equipe 

no mês de julho, apresentação e implantação de uma proposta de solução viável 

para o problema e, ao final, a comparação dos resultados anteriores e posteriores. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

MASP é um conjunto de técnicas utilizadas nos processos de gerenciamento 

de problemas, tomadas de decisões e melhoria contínua. É um método estruturado 

de acordo com as etapas a seguir apresentadas, que definem um sistema de 

execução de um trabalho ou atividade. 

Identificação: é preciso definir claramente o problema e sua importância. 

Nesse caso foi constatada uma variação referente ao volume útil dos reservatórios 

de 1000 litros que não atende as especificações das normas internas de qualidade. 

Observação: são investigadas características específicas do problema com 

uma visão ampla e sobre vários pontos de vista. 

Análise: descobrir, testar e confirmar causas fundamentais. Por meio da 

aplicação do diagrama de causa e efeito (Ishikawa), foi possível encontrar a causa 

raiz do problema que se deu por não haver um método de furação dos reservatórios.  

Plano de ação: elaborar um plano de ação eficaz para bloquear os problemas 

por meio da eliminação de suas causas raiz. Foi proposto o desenvolvimento de um 

dispositivo capaz de garantir a padronização das posições dos furos onde são 

instalados os flanges. 

Ação: bloquear as causas fundamentais do problema. Com a utilização do 

dispositivo é possível garantir a padronização dos níveis mínimo e máximo 

operacional da água. 

Verificação: acompanhamento do processo após implantação da melhoria, 

comparando os dados anteriores e posteriores para avaliar a eficácia das ações. Os 

resultados serão obtidos por meio do uso do CEP (Controle estatístico do processo). 



Padronização: prevenir o reaparecimento do problema. Foi feito um 

treinamento com toda a equipe envolvida no processo e após a implantação do 

dispositivo será estabelecido o sistema de medições periódicas com auxílio do CEP. 

Conclusão: avaliação das etapas aplicadas da metodologia e criação de um 

relatório que contenha os resultados obtidos, as lições aprendidas, os erros e 

dificuldades na aplicação. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Realizadas as medições nos reservatórios de 1000 litros, encontrou-se a 

média de valor para volume útil de 932 litros e desvio padrão de 12 litros, valores 

esses que se encontram em conformidade com a norma brasileira ABNT NBR 

14799, porém a empresa, que prioriza um diferencial no mercado, tem como limites 

de especificação no mínimo 900 litros e no máximo 940 litros, de acordo com a 

política interna de qualidade da companhia. 

É esperado que a partir da implantação da melhoria proposta os valores de 

volume útil apresentem uma média de 925 litros com um desvio padrão de 5 litros. 
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