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Resumo 

 

Vários têm sido os esforços das empresas na busca da otimização de processos 

ou melhoria contínua (Kaizen). Para atingimento dessa meta, são usadas várias 

ferramentas inovadoras, como as que estão inseridas na metodologia do WCM, por 

exemplo, as ferramentas Sete Passos de Manutenção da Qualidade (QM) e 

Processing Point Analysis (PPA) - Análise do Ponto de Processamento, visando 

solucionar problemas de perdas nos processos produtivos relacionados às 

máquinas operatrizes. Este trabalho descreve a aplicação dessas ferramentas, 

analisa a eficiência e eficácia da aplicação da ferramenta e também a efetividade 

do método. A pesquisa tem abordagem qualitativa com apresentação de um estudo 

de caso na empresa CNH Industrial. O envolvimento de outros pilares, como: 

qualidade, melhoria focada e manutenção profissional demonstram a sinergia 

necessária para trabalho em equipe, potencializando a aplicação da conversão do 

conhecimento. Os resultados da pesquisa indicam que as ferramentas aplicadas, 

Sete Passos de QM e PPA, contribuem de forma significativa para a eliminação de 

perdas e redução de custo nos processos produtivos. 

 

Palavras-chave: Conversão do Conhecimento. Eficiência, Eficácia e Efetividade. 

World Class Manufacturing. Análise do Ponto de Processamento. Gestão da 

Produção. 

 



 

Abstract 

 

Several have been the efforts of companies in the pursuit of process optimization or 
continuous improvement (Kaizen). To reach this goal, several innovative tools are 
used such as those that are included in the WCM methodology, for example, Seven 
Quality Maintenance Steps tools (QM) and Processing Point Analysis (PPA) - 
Analysis of the Processing Point, aiming to solve problems of losses in the 
productive processes related to the machine tools. This work describes the 
application of these tools, analyzes the efficiency and efficacy of the application of 
the tool and also an effectiveness of the method. The research has a qualitative 
approach with presentation of a case study in the company CNH Industrial. The 
involvement of other pillars such as: quality, focused improvement and professional 
maintenance demonstrate a necessary synergy for teamwork, enhancing the 
application of knowledge conversion. The results of the research indicate that the 
applied tools, Seven Steps of QM and PPA, contribute significantly to a loss 
elimination and reduction of costs in the productive processes. 
 
Keywords: Conversion of Knowledge. Efficiency and Efficacy, Effectiveness. World 
Class Manufacturing. Processing Point Analysis. Production Management. 
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1  Introdução 

 

As empresas, de modo geral, procuram atender seu público, que cada vez mais 

exige qualidade a baixo custo. A concorrência, que não é somente regional, atua 

em diversos continentes de forma acirrada em busca de espaço no mercado. 

Isso implica uma busca por melhoria na performance de seus processos, seja 

ela indústria ou de serviços. Os acionistas têm grande interesse por essa busca. 

 

Para atender a essa demanda, as organizações buscam meios para alcançar 

alta performance, procurando eliminar desperdícios nos seus processos 

produtivos. Em destaque, as empresas multinacionais baseiam-se na filosofia do 

Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta, que surgiu na década de 50 no 

Japão, sendo base do Sistema Toyota de Produção. Nessa mesma linha adota-

se o World Class Manufacturing (WCM), ou manufatura de classe mundial, 

metodologia apresentada por Hayes & Wheelwrigth (1984). 

 

Para a gestão eficiente de eliminação de perdas, como no Sistema Toyota de 

Produção, o World Class Manufacturing (WCM) possibilita clara visibilidade dos 

desperdícios e uma forte orientação à eficiência na sua redução, obtendo, assim, 

baixo custo produtivo. 

 

O programa WCM implementado nas empresas torna as mesmas capazes de 

alcançar resultados importantes, não somente no que diz respeito aos 

desempenhos típicos de eficácia dos equipamentos, da redução dos 

desperdícios e do nível de serviço ao cliente, mas também no modo de trabalhar 

na fábrica e na qualidade ergonômica nos locais de trabalho. Esse programa 

gera envolvimento e criatividade das pessoas engajadas no processo produtivo 

(Yamashina, 2010). 

 

Vários têm sido os esforços das empresas na busca da otimização de processos 

ou melhoria contínua (Kaizen). Kaizen é uma palavra em japonês que significa 

mudar para melhor, Kai = mudar e Zen = melhor. O Kaizen foi implementado pela 

primeira vez no Japão após a segunda guerra mundial. 
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 Para atingimento dessa meta são usadas várias ferramentas inseridas no WCM, 

como, por exemplo, a ferramenta Processing Point Analysis (PPA) - análise do 

ponto de processamento, visando solucionar problemas de perdas nos 

processos produtivos relacionados às máquinas operatrizes. Essa ferramenta 

encontra-se na última etapa de classificação do Kaizen. 

 

Entretanto, apesar das vantagens atribuídas ao PPA pelo WCM, são poucos os 

casos descritos na literatura sobre o seu uso. 

 

O PPA é uma ferramenta que tem como objetivo a restauração das condições 

de sistemas complexos. É adequado para combater perdas que têm causas 

múltiplas e coligadas, portanto, é muito adequado à solução das perdas crônicas 

em sistemas complexos, em que não seja conhecida a relação causa-efeito entre 

os aspectos de controle do processo e efeitos sobre o produto (Yamashina, 

2010). 

 

Com base no exposto, a pergunta a ser respondida nesta pesquisa é: como 

solucionar problemas de perdas nos processos produtivos relacionados às 

máquinas operatrizes numa empresa de fabricação de máquinas de construção, 

a partir da aplicação da ferramenta Processing Point Analysis (PPA) – análise do 

ponto de processamento, na metodologia do WCM? 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a efetividade da aplicação da ferramenta PPA na solução de problemas 

de perdas nos processos produtivos em máquinas operatrizes, na metodologia 

do WCM. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever e aplicar os sete passos da metodologia WCM para solução de 

problemas de perdas gerados por máquinas operatrizes na CNH 

Industrial. 

b) Estabelecer o processo de conversão de conhecimento ao longo da 

metodologia. 

c) Relatar a eficiência da aplicação da ferramenta. 

d) Identificar a eficácia da aplicação do método. 

 

1.2 Justificativas 

 

Para o ambiente acadêmico/social justifica-se por apresentar, por meio de 

pesquisas, a implantação do WCM na organização. Há carência literária sobre o 

tema, apresentação prática na indústria das nuanças não observadas nas 

literaturas encontradas. 

 

No ambiente empresa, fornece informações mais concretas sobre a utilização 

das soluções de problemas em processos produtivos. 

 

E profissionalmente, agrega valor à carreira, aumentando a visibilidade pelas 

empresas do grupo e para o mercado equivalente. 
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2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo apresenta revisão teórica sobre a produção Lean, que inclui a 

busca da eficiência e eficácia, assim como a influência das diferentes culturas e 

necessidade de inovação. Aborda a conversão do conhecimento tácito e 

explícito. Descreve também os princípios do desenvolvimento da melhoria 

contínua, a implantação da mais recente metodologia para a redução de 

desperdícios - o WCM -, com foco na eliminação de perdas geradas por 

máquinas operatrizes utilizando a ferramenta PPA. 

 

2.1 Cultura e inovação 

 

Cada empresa traz na sua estrutura sua cultura característica. Muitas das vezes, 

na busca pela inovação, que é uma necessidade de sobrevivência no mercado 

globalizado e competitivo, essa base cultural é envolvida por momento de 

transformação, que deve ser entendido por todos os colaboradores. 

 

A cultura sempre foi e ainda é um conceito-principal da Antropologia. Ele pode 

ser usado num significado mais amplo ou mais restrito. Na primeira, a cultura é 

definida em oposição à natureza e significa tudo o que é obra do homem (Laraia, 

1999). 

 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, p. 194), conceituam uma segunda 

acepção, mais restrita: cultura pode significar tudo aquilo que é único, a maneira 

específica pela qual todas as coisas são feitas.  

 

A implantação de uma metodologia oriental como a do WCM requer das 

organizações ocidentais esforço para adaptação cultural. Ao contrário das 

sociedades ocidentais, os japoneses e outros povos orientais trabalham em 

equipe e, em oposição, no Ocidente prevalece o individualismo. Entre outros 

aspectos, a cultura gerencial ocidental possui foco em resultado a curto prazo. 

Ao contrário, a cultura oriental foca em resultados de longo prazo. A 

implementação de metodologias utilizadas pelas organizações orientais de 
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sucesso exige profunda mudança cultural por parte das organizações ocidentais 

(Nonaka & Takeuchi, 1997).  

 

Dependendo da cultura da organização, ela pode estar ou não aberta à inovação. 

De acordo com o Manual de Oslo (Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, 2005), uma empresa pode realizar vários 

tipos de mudanças em seus métodos de trabalho, seu uso de fatores de 

produção e os tipos de resultados que aumentam sua produtividade e/ou seu 

desempenho comercial.  

 

No ano de 1954, Schumpeter, foi o precursor na diferenciação dos conceitos de 

inovação e invenção. Em sua opinião, e ao contrário de economistas anteriores, 

esses conceitos não devem ser confundidos. (entrei com outro parágrafo)cadê 

Schumpeter 1954 no cap Ref? 

A distinção entre inovação e invenção baseia-se no impacto econômico 

decorrente da introdução no mercado. As invenções, como descobertas 

científicas, podem permanecer muito tempo sem utilidade para o mercado, não 

afetando, assim, um sistema econômico. Uma inovação pode assumir várias 

formas e não necessariamente ser uma novidade na proporção de uma 

invenção. Isto é, a inovação pode ocorrer por meio da aplicabilidade de uma ideia 

já existente a uma nova forma de operacionalizá-la ou a uma nova situação 

(Schumpeter, 1985). cadê Schumpeter 1985 no cap Ref? 

 

A inovação pode ser entendida como o processo que objetiva transformar as 

oportunidades em novas ideias e colocá-las amplamente em prática. É o ato ou 

efeito de inovar, tornar algo novo, renovar ou introduzir uma novidade. O termo 

eventualmente causa confusão, pois as pessoas tendem a entender inovação 

como invenção (Tidd, Bessant & Pavitt, 2005). 

 

2.1.1 Tipos de inovação 

 

Para Damanpour (1991), é de suma importância que as organizações 

diferenciem os tipos de inovação nas quais estão envolvidas. Assim, poderão 

adequar o comportamento organizacional e identificar os respectivos pontos 
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fortes e fracos no seu desenvolvimento. Salienta que as mais relevantes, 

constantes na literatura, são: administrativa e tecnológica, produto e processo e 

radical e incremental. 

 

A inovação pode ser caracterizada em três principais tipos, de acordo com 

Jonash e Sommerlatte (2001): 

 

a) Inovação em processos e tecnologia - relaciona-se ao desenvolvimento 

de novos meios de fabricação, manufatura de produtos ou na distribuição 

ou prestação de serviços. Essas novas formas necessitam apresentar 

vantagens em termos de custos ou mais presteza em sua elaboração. 

b) Inovação em negócios - diz respeito ao desenvolvimento de novos 

métodos de inserção e exploração do mercado, resultando em novos 

negócios que conduzem uma vantagem competitiva, imbatível pelos 

competidores, em um primeiro momento. 

c) Inovação em produtos ou serviços - refere-se ao desenvolvimento, 

produção e comercialização de produtos ou serviços que nunca tenham 

existido antes, geralmente introduzidos no mercado para satisfazer 

necessidades de clientes, empregando-se ou não novas tecnologias 

nesse processo. 

 

A diferença de conceitos em relação à inovação em processo e organizacional é 

que, no primeiro, está aliada a novos equipamentos, softwares, técnicas ou 

procedimentos; e no segundo relaciona-se principalmente às pessoas e à 

organização do trabalho (OCDE, 2005). 

 

O Manual de Oslo propõe quatro tipos de inovação: inovações de produto, de 

processo, organizacionais e de marketing (OCDE, 2005). 

 

A inovação radical difere da incremental pela intensidade e extensão da 

mudança causada para o alcance da inovação. Dessa forma, a inovação radical 

é aquela cujas mudanças serão maiores e mais extensas se comparadas com o 

estágio inicial. Do contrário, ocorre inovação incremental na qual as mudanças 
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ocorrem a partir do incremento gradativo de inovações sequenciais (Damanpour, 

1991; Rogers, 1995).  

 

A inovação incremental tem como um dos objetivos a melhoria contínua dos 

vários processos dentro das organizações. A conversão do conhecimento é um 

dos processos utilizados nessa etapa. 

 

2.2 Conversão do conhecimento e melhoria contínua 

 

Atualmente, as organizações buscam disseminar o conhecimento promovendo 

cursos de aprimoramento aos colaboradores, porém fazer a conversão do 

conhecimento requer o entendimento do que está no individual e coletivo. Breve 

discussão sobre o conhecimento tácito e explícito é fundamental para a 

compreensão desse processo (Vasconcelos, 2000). 

 

Para Davenport & Prusak (1998), o conhecimento tem origem e é aplicado na 

mente dos conhecedores, sendo definido como uma mistura fluida de 

experiência condensada, valores, informação contextual e insight 

experimentado. Os autores ainda afirmam que o conhecimento não é puro nem 

simples: é uma mistura de elementos, é fluido, estruturado, intuitivo e, portanto, 

difícil de ser entendido em termos lógicos. 

 

Para ressaltar o êxito das empresas japonesas, Nonaka e Takeuchi (1997) fazem 

introdução ao conhecimento nas organizações e argumentam que o sucesso não 

se deve à capacidade de fabricação; ao acesso a capital de baixo custo; às 

relações estreitas com clientes, fornecedores e órgãos governamentais, etc. Ao 

contrário, o sucesso se deve à sua capacidade e especialização na “criação do 

conhecimento organizacional”. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) conceituam o conhecimento organizacional como a 

capacidade de uma empresa em criar novo conhecimento, difundi-lo na 

organização e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas. Esse é um caminho 

característico na inovação das empresas japonesas, que fomentam de forma 

contínua, incremental e em espiral. 
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Cada organização tem seu modo de gerar o conhecimento. Para Davenport & 

Prusak (1998), a geração de conhecimento é considerada em cinco modos: 

aquisição, recursos dedicados, fusão, adaptação e rede do conhecimento. Em 

cada situação, as convenções de linguagem tornam o conhecimento como algo 

que pode ser gerido, é tanto um ato ou processo como um artefato ou coisa. 

 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), a criação de conhecimento é baseada no 

processo de conversão do conhecimento que irá gerar um espiral. Esse processo 

possui quatro etapas (socialização, externalização, combinação e 

internalização). Dessa forma, o conhecimento tácito interage com o 

conhecimento explícito envolvendo outros níveis da organização. 

 

A Figura 1 exemplifica a espiral do conhecimento com a conversão do 

conhecimento tácito para explícito versus o nível de conhecimento 

organizacional e a dimensão epistemológica versus a dimensão ontológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Espiral de criação do conhecimento organizacional. 
Fonte: adaptado de Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1997). Criação do conhecimento na empresa: 
como as empresas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus. 

 

A etapa de socialização busca o compartilhamento de modelos mentais e 

habilidades técnicas entre os indivíduos é a fase de conversão de conhecimento 

tácito em conhecimento tácito. A segunda etapa de externalização converte o 

conhecimento tácito em conhecimento explícito, expresso na forma de 
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metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos. A terceira etapa é a de 

combinação em que se converte o conhecimento explícito em conhecimento 

explícito, os indivíduos trocam e combinam conhecimentos por meio de 

documentos, reuniões ou em redes de computador. A quarta e última etapa é a 

internalização, ou seja, conversão do conhecimento explícito em conhecimento 

tácito, que está intimamente relacionada ao aprendizado organizacional (Nonaka 

& Takeuchi, 1997). 

 

Vários autores destacam que a conversão de conhecimentos tácitos (baseados 

em experiências pessoais, know how, motivações, insights e visões de mundo) 

em conhecimentos explícitos (codificados em manuais, fórmulas, 

procedimentos) é uma forma de criação de novos conhecimentos pela empresa 

(Da Silva, 2004; Mafra Pereira, 2005).  

 

O gerenciamento do capital intelectual ou a criação de conhecimento na empresa 

destacado por aqueles autores sinalizam a grande importância na gestão eficaz 

da melhoria contínua dos processos em que o conhecimento deve ser 

caracterizado e disseminado em toda organização. 

 

2.3 Breve histórico da melhoria contínua 

 

O termo "melhoria contínua" é amplamente utilizado nas organizações desde 

programas como Sistema Toyota de Produção (STP) e Lean Production. Nota-

se que com o passar do tempo o conceito de melhoria contínua evolui e novas 

estruturas são incorporadas. 

 

De acordo com Bessant, Caffyn, Gilbert, Harding & Webb (1994), o conceito de 

melhoria contínua é simples, de fácil entendimento e de baixo nível de 

investimento. A melhoria contínua tem se consagrado como uma das formas 

mais eficientes de aumentar a competitividade de uma empresa. 

 

Caffyn (1999) conceitua melhoria contínua como um amplo processo 

concentrado na inovação incremental que envolve toda a organização. De forma 

evolutiva, Bessant, Caffyn & Gallagher (2001), trazem a ideia de que a melhoria 
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contínua está relacionada à capacidade de resolução de problemas por meio de 

pequenos passos, alta frequência e ciclos curtos de mudança. 

 

De forma sistemática é aplicada a metodologia do ciclo planejar, fazer, checar e 

agir (PDCA) tanto para resolução de problemas quanto para melhorar algo já 

atingido. Existem três tipos de melhoria: controle de processo, melhoria reativa 

e melhoria proativa (Shiba, Graham & Walden, 1997). 

 

Em termos de estratégias utilizando o ciclo PDCA, três melhorias são listadas: 

manutenção da performance atual, melhoramento incremental dos processos 

existentes e transformação ou mudança dos processos (Bessant et al., 2001). 

 

Diferentes estágios de desenvolvimento de melhoria contínua são destacados 

com base no processo gradual de aprendizagem. Como cada organização tem 

a sua própria experiência em relação à melhoria contínua a Tabela 1 apresenta 

um arquétipo genérico, não traduz exatamente a realidade vivida pelas 

empresas. A sistematização (Tabela 1) serve para as empresas identificarem em 

que nível de melhoria contínua elas estão, orientando para melhorar essa 

capacidade (Bessant et al., 2001). 
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Tabela 1 

Estágios de evolução da melhoria contínua  

 

Fonte: adaptado de Bessant, J., Caffyn, S., & Gallagher, M (2001). An evolutionary model of 
continuous improvement behavior. Technovation, 21(2), 67-77. 

 

As habilidades básicas e as normas comportamentais foram extraídas de várias 

análises feitas por Caffyn & Bessant (1996), constatando que nem todas as 

empresas que dizem praticar melhoria contínua realizam uma gestão que 

considera aspectos relacionados ao desenvolvimento de habilidades, ou seja, 

não somente aspectos técnicos e metodológicos. 

 

A Tabela 2 exibe as habilidades e as normas comportamentais propostas por 

Caffyn & Bessant (1996). A primeira coluna mostra as habilidades básicas que 

uma organização deve ter para ser capaz de promover a boa prática da melhoria 

contínua. Relacionadas a cada uma das habilidades básicas, as normas 

comportamentais estão listadas na segunda coluna. Elas representam os 

padrões de comportamento que devem estar presentes na organização, a fim de 

que a empresa tenha a habilidade básica associada à norma comportamental. 

 

Tabela 2 

ESTÁGIO DE MELHORIA 

CONTÍNUA
DESCRIÇÃO

Nível 1

Pré-Melhoria Contínua O conceito de melhoria contínua é introduzido em função de uma crise ou 

pela realização de seminário, visita a outra organização, ou ainda pela 

implementação ad hoc . Ele ainda não influencia o desempenho da 

empresa, porém existe o domínio do modelo de resolução de problemas 

pelos especialistas.

Nível 2

Melhoria ContínuaEstruturada Há comprometimento formal na construção do sistema de melhoria 

contínua. Utilização de treinamentos e ferramentas voltadas a melhoria 

contínua e ocorrência de medição das atiidades de melhoria contínua e 

dos efeitos no desempenho. Observam-se efeitos mínimos e localizados 

no desempenho da organização. A melhoria da moral e motivação 

acontece como resultado do efeito da curva de aprendizado associado 

com novos produtos ou processos, ou de ações de curto prazo.

Nível 3

Melhoria Contínua Orientada
Ligação dos procedimentos de melhoria contínua às metas estratégicas. 

Desdobramento das diretrizes e medição do desempenho ligada 

formalmente com a estratégia.

Nível 4

Melhoria Contínua Pró-ativa Há preocupação em dar autonomia e motivar as pessoas e os grupos a 

administrarem os processos deles e promoverem melhorias incrementais. 

Existe um alto nível de experiência na resolução de problemas.

Nível 5

Capacidade Total de Melhoria

Contínua

Aproximação em relação ao modelo de aprendizado organizacional. 

Habilidade em desenvolver novas competências por meio de inovações 

estratégicas, incrementais e radicais, gerando vantagem competitiva. A 

melhoria contínua é base para a sobrevivência da organização.
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Habilidades básicas e normas comportamentais 

 

Fonte: adaptado de Caffyn, S., & Bessant, J. (1996). A capability-based model for continuous 
improvement. Proceedings of 3° International Conference of the EUROMA, London. 

 

É importante ressaltar a importância do gerenciamento das atividades de 

melhoria contínua, explicitando aspectos do gerenciamento, como objetivos, 

planejamento, comprometimento da alta gerência, etc., sendo de fundamental a 

importância na investigação da sistemática de melhoria contínua nas empresas 

(Bessant et al., 1994) 

  

Para a boa gestão das atividades de melhoria contínua, as empresas adotam 

programas que sustentam toda a cadeia produtiva, com o envolvimento das 

pessoas, obtendo resultados expressivos. O sistema de produção Lean 

Manufaturing (manufatura enxuta) bem como o WCM são utilizados. 

 

2.4 Sistema de produção Lean Manufacturing (manufatura enxuta) 

 

Na década de 50, o Japão encontrava-se em crise. A empresa Toyota Motor 

Company, fundada em 1037, também estava em crise. Eiji Toyota e seu gênio 

de produção, Taiichi Ohono, visitaram a fábrica Rouge da Ford em Detroit, que 

produzia 7.000 automóveis por dia contra apenas 2.685 automóveis da Toyota. 

Ao retornarem ao Japão, Eiji Toyoda e Taiichi Ohono concluíram que a produção 

em massa não funcionaria no Japão e que possibilidades existiam de melhorar 

o sistema de produção da Toyota (Dennis, 2008). 

Habilidades básicas Normas comportamentais

(A) Ligar as atividades de melhoria contínua em 

todos os níveis de estratégia da empresa. 

1. Indivíduos e grupos usam metas e objetivos estratégicos da 

organização para focar e priorizar suas atividades de melhoria.

2. Sistema de melhoria contínua é constantemente monitorado e 

desenvolvido.

3. A avaliação progressiva assegura que a estrutura e a infra-estrutura 

da organização, bem como o sistema de melhoria contínua, 

consistentemente, reforcem e apóiem um ao outro.

4. Gerentes de todos os níveis mostram compromisso ativo e 

liderança em relação à melhoria contínua.

5. Participação pró ativa em melhoria incremental.

(D) Trabalhar efetivamente por meio das divisões 

internas e externas.

6. Trabalho efetivo de indivíduos e grupos por todos os níveis das 

divisões internas e externas.

7. Aprendizagem por intermédio de experiências próprias e de outros, 

tanto positivas como negativas.

8. A organização articula e desdobra a aprendizagem de indivíduos e 

grupos. 

(F) Articular, demonstrar e comunicar os valores da 

melhoria contínua.
9. As pessoas “vivem” os valores da melhoria contínua.

(B) Gerenciar estrategicamente o desenvolvimento 

do sistema de melhoria contínua nas estruturas da 

organização.

(C) Gerar envolvimento sustentado em inovação 

incremental.

(E) Garantir que a aprendizagem ocorra e seja 

capturada e compartilhada em todos os níveis.
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Um conceito inovador foi apresentado no início da produção Lean, Taiichi Ohno 

já sabia que o trabalhador era seu recurso mais valioso. A retenção de 

informações ou ideias, tão comum nas fábricas de produção em massa, 

rapidamente levaria ao desastre no recém-criado sistema da Toyota. Nos anos 

que se seguiram, Ohno e sua equipe desenvolveram atividades para envolver 

os membros da equipe em melhorias de forma total - o que era uma ideia 

absolutamente inovadora (Dennis, 2008). 

 

A produção Lean, também conhecida como o Sistema Toyota de Produção, 

representa fazer mais com menos - menos tempo, menos espaço, menos 

esforço humano, menos maquinaria, menos material - e, ao mesmo tempo, dar 

aos cientes o que eles querem (Dennis, 2008). 

 

Nesse panorama, as empresas são obrigadas a mudar a fórmula para 

estabelecer seus preços que, no primeiro momento, era: custo mais margem de 

lucro, que é igual ao preço. O setor de contabilidade determinava o custo 

baseado nos princípios de contabilidade de custos e uma margem de lucro 

comum para a área era acrescentada. O preço era passado para o consumidor 

que, muito seguramente, pagava. Atualmente a equação de lucro é preço (fixo) 

menos o custo, que será igual ao lucro. Então o segredo da lucratividade é a 

redução de custos. O Sistema Toyota ataca muda (desperdício) de forma 

implacável, por meio do envolvimento de membros de equipe em atividades de 

melhoria padronizadas e compartilhadas (Dennis, 2008). 

 

Esse sistema baseia-se no princípio de que a melhoria da produtividade deve 

ser buscada por meio de esforços sistemáticos de eliminação de desperdícios 

na produção, sendo desperdício entendido como qualquer atividade que 

consome recursos, mas não agrega valor ao cliente (Liker, 2005; Marchwinski & 

Shook, 2003; Ohno, 1997). 

 

O significado da palavra muda está exatamente ligado ao som que tem: pesado 

e desagradável, significa desperdício ou qualquer atividade que o cliente não 

está disposto a pagar. Muda é o oposto de valor, que é simplesmente o que um 
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cliente está disposto a pagar. Por exemplo: uma fábrica de arquivos de metal. O 

cliente está disposto a pagar por placas de metal que são cortadas, dobradas, 

soldadas e pintadas. Porém, esse cliente não quer pagar por tempo de espera, 

correção ou excesso de estoque ou qualquer outra forma de muda (Dennis, 

2008). 

 

São oito tipos de desperdícios citados por Taiichi Ohno, a saber: movimento, 

espera, transporte, correção, excesso de processamento, excesso de produção, 

estoque e conhecimento sem ligação. Em destaque, o desperdício por correção 

que está relacionado a produzir e ter que consertar produtos com defeito. 

Consiste em todo o material, tempo e energia envolvidos na produção e no 

conserto de defeitos (Dennis, 2008). 

 

Os desperdícios por correção citados por Taiichi Ohno têm em uma das suas 

influências o bom funcionamento das máquinas e defeitos gerados por elas. A 

manutenção produtiva total (TPM) aplica o 5S, que é central para estabilidade e 

eficácia de máquinas. A TPM representa profunda mudança da mentalidade "eu 

opero, você conserta" para uma que diz "somos responsáveis por nosso 

equipamento, nossa fábrica e nosso futuro". Assim como no caso de segurança, 

na qual a meta é zero em acidentes, a meta da TPM é zero em interrupções 

(Dennis, 2008). 

 

2.5 Sistema de produção World Class Manufacturing (WCM) (manufatura de 

classe mundial) 

 

As práticas do Lean têm sido implementadas pelas organizações como 

estratégia de manufatura. A abordagem de melhores práticas envolve a filosofia 

de WCM e de benchmarking e é baseada no argumento de que a melhoria 

contínua das melhores práticas em todas as áreas da organização conduz a um 

desempenho superior, melhorando sua competitividade (Veiga, Lima & Costa, 

2008; Voss, 1995). 

O início da utilização da nomenclatura manufatura de classe mundial foi com 

Hayes e Wheelwright (1984), que apresentaram as capacidades desenvolvidas 

por empresas japonesas e alemãs ao entrarem na concorrência por mercados 
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externos. No livro de Schonberger (1986) foi utilizado o termo World Class 

Manufacturing de forma mais incisiva, trazendo a ideia de que, adotando práticas 

de just-in-time e qualidade total, qualquer empresa poderia reduzir seus lead 

times e se tornar manufatura de classe mundial (Cortez, 2010). 

 

O WCM é um modo de viver, uma cultura de melhoria contínua dentro das 

organizações. Conforme Rubrich & Watson (2004), o WCM dever ser difundido 

em toda fábrica, com o comprometimento do gerente ao operador, sendo uma 

filosofia top-down (de cima para baixo). 

 

De acordo com Yamashina (2010), o WCM é estruturado com base em 10 pilares 

técnicos e um gerencial. Os pilares gerenciais demonstram o comprometimento 

que as pessoas e a organização têm para atingimento dos objetivos dos pilares 

operativos.  

 

Assim como a casa do Sistema Toyota de Produção, o WCM também apresenta 

os pilares técnicos na forma de uma casa (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 2 - Pilares técnicos do WCM. 
Fonte: adaptado de CNH Industrial (2010). Material de treinamento interno da empresa em 
estudo. 

O primeiro pilar técnico, “segurança (SA)”, tem o objetivo de promover a cultura 

de segurança na organização, incentivando melhoramento contínuo no ambiente 
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de trabalho, eliminando condições e atos que possam causar acidentes e 

atendendo aos aspectos normativos, econômicos e éticos (Yamashina, 2000). 

 

O pilar “desdobramento de custos (CD)” tem a capacidade de realizar uma forte 

ligação entre as áreas, revelando resultados de melhoramento de desempenhos 

obtidos a partir da aplicação dos pilares técnicos do WCM. Permite de maneira 

sistêmica demonstrar os impactos na redução de perdas dos processos de 

fabricação e transformá-las em unidade financeira (Yamashina, 2000). 

 

Conforme Biasotto (2006), o pilar “melhoria focada (FI)” tem o objetivo de reduzir 

custos, eliminando as perdas dos processos em relação às máquinas, mão de 

obra e métodos; melhorar a flexibilidade; reduzir gargalos; e aumentar a eficácia 

global dos equipamentos. 

 

De acordo com Yamashina (2010), o pilar “manutenção autônoma (AM)” tem 

como objetivo trabalhar a eficiência global do equipamento (OEE). As condições 

básicas de funcionamento do equipamento devem ser restabelecidas, as 

melhorias devem ser restauradas, eliminando-se pontos de contaminação. Os 

operadores são os responsáveis pelas atividades desse pilar, promovendo 

melhoria do equipamento, do processo e do produto. 

 

O pilar “organização do posto de trabalho (WO)” tem o objetivo de melhorar a 

eficiência do processo em cada posto de trabalho. Eliminando as atividades que 

não agregam valor (No Value Added Activities - NVAA), implanta melhoria na 

ergonomia, deixando as ferramentas e peças ao alcance confortável do 

operador, reduz distâncias de movimentação e cuida também da segurança no 

posto de trabalho (Yamashina, 2010) 

 

O pilar “manutenção profissional (PM)” tem a responsabilidade de manter um 

sistema capaz de reduzir a zero as quebras de equipamentos e minimizar o uso 

excessivo da máquina a fim de que não ocorram problemas de produção. Atua 

na análise de avarias e procura aumentar o ciclo de vida das máquinas com 

planejamento da manutenção preventiva (Yamashina, 2010). 
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O pilar “controle de qualidade (CQ)”, segundo (Cortez, 2010), tem o objetivo de 

garantir a satisfação do cliente, atuando nos processos e conscientizando os 

operadores. Visa também reduzir o tempo entre a ocorrência de defeitos, 

detecção e correção e com isso diminuir as reclamações dos clientes. 

 

Para Yamashina (2010), o pilar CQ se propõe a obter produtos com zero defeito, 

construindo a qualidade na parte interna do processo (built in quality at the 

process) a partir de análise acurada da capacidade do processo e do controle 

apropriado do processo. 

 

O pilar “logística (LO)” é conceituado de forma bem mais ampla do que o 

tradicional gerenciamento dos materiais, dos almoxarifados e dos transportes. 

Ela envolve três processos: o comercial, vendas, manufatura, compras e a 

distribuição dos componentes. Tem o objetivo de aumentar a satisfação do 

cliente, reduzir o capital investido do produto semiacabado e os custos de 

manutenção dos componentes do produto (Yamashina, 2010). 

 

O pilar “gestão antecipada de equipamentos (EEM)” tem o objetivo de melhorar 

a competitividade das máquinas, nem tanto em relação à inovação tecnológica, 

mas em relação ao melhoramento contínuo, a partir da capacidade de antecipar 

os problemas que as máquinas podem apresentar. Isso é possível 

implementando no projeto das novas máquinas tudo o que foi aprendido a partir 

da experiência com as máquinas anteriores, seja na fase de início da atividade 

produtiva como naquela em regime de funcionamento (Yamashina, 2010). 

 

Na metodologia WCM as pessoas são fundamentais para sua implantação e 

manutenção. O pilar “desenvolvimento de pessoa (PD)” fomenta o 

desenvolvimento e competências das pessoas. São as pessoas que executarão 

os métodos e técnicas típicos do WCM em busca dos resultados planejados. O 

objetivo desse pilar é estabelecer um sistema de desenvolvimento de 

competências para assegurar uma formação eficiente e para preencher as 

lacunas de conhecimento. Os principais desafios são: motivar e envolver 

pessoas, obter resultados expressivos no controle do processo, eliminar erros 

humanos e desenvolver pessoal em técnicas avançadas. 
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O pilar “ambiental/ energia (EN)” tem como premissa a melhoria contínua em 

todo ambiente produtivo. É orientado para o conhecimento e a gestão dos 

aspectos e impactos relativos às atividades desenvolvidas utilizando normas e 

regulamentos ambientais. Yamashina (2010) descreve ainda que o combate às 

perdas relacionadas ao consumo de energia é parte desse pilar que deve fazer 

uso de energia alternativa, restaurar equipamento de grande consumo e 

monitorar consumo de energia em tempo real. 

 

É essencial a integração entre os pilares técnicos para a contribuição na 

eliminação e/ou redução dos desperdícios no processo produtivo. Dessa forma, 

integradas, as organizações estarão propícias a desenvolverem suas atividades 

em níveis mundiais de manufatura (Yamashina, 2007). 

 

O WCM tem em essência a utilização de sete passos que desencadeará de 

forma metódica as atividades em cada um dos pilares técnicos.  

 

2.5.1 Os sete passos para manutenção da qualidade 

 

A responsabilidade pela gestão e para atacar as grandes perdas na organização 

é o pilar melhoria focada. Yamashina (2007) afirma que a técnica de melhoria 

contínua baseia-a no ciclo PDCA, em que “P” significa planejar, “D” fazer, “C” 

checar e “A” agir. Esse ciclo tende ao infinito, porque novos padrões podem ser 

questionados no futuro e novas soluções de melhorias serão implementadas. Os 

pilares diretamente envolvidos são AM, PM e QC. 

 

As perdas são classificadas em esporádicas e crônicas e para cada tipo são 

utilizadas técnicas e instrumentos em relação à complexidade do tema.  

a) A evolução dos instrumentos aplicados em cada nível de complexidade 

utiliza ferramentas como 5G, 5 porquês e Quick Kaizen, que são as mais 

simples. O próprio operador resolve com base na observação direta para 

solucionar problema.  

b) O segundo tipo, denominado Standard Kaizen, requer o envolvimento do 

operador e no mínimo de outro colaborador experiente.  
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c) O Major Kaizen é utilizado quando as perdas são crônicas e as causas 

são complexas. Para alcançar as condições para zero defeito é 

necessária modificação no processo ou no produto.  

d) Por último, apresenta-se o Advanced Kaizen, em que, além das perdas 

serem crônicas, os equipamentos que as geram são muito complexos e 

vários de seus aspectos podem influenciar a perda.  

e) O PPA é o instrumento ou ferramenta caracterizado como Advanced 

Kaizen. É utilizado para analisar a máquina e as interações entre os 

subsistemas da máquina que geram as perdas (Yamashina, 2007). 

 

Tabela 3  

Define as ferramentas utilizadas para solucionar problemas de perdas 

 

Fonte: adaptado de CNH Industrial (2010). Material de treinamento interno da empresa em 
estudo. 

 

A Figura 3 mostra o nível de complexidade do problema em relação ao tempo 

empregado para eliminar a perda. 

 

 

 

 

FERRAMENTA DESCRIÇÃO
5G

Ferramenta utilizada para resolver problemas atraves da observação direta. Os 5G

são: 1 Genba = Onde ocorre o problema; 2 Genbutsu = Fenômeno Real; 3 Genjitsu

= Condição real; 4 Genri = Princípios teóricos e 5 Gensoku = Padrões operativos.

Diagrama de 

Ishikawa
Ferramenta desenvolvida por Kaoru Ishikawa para representar a relação entre o

"efeito" e as possibilidades de "causas" que podem contribuir para esse efeito. O

Diagrama de Ishikawa é também conhecido como: Diagrama dos 6Ms ou 4Ms e

também como Diagrama de Causa e Efeito.

5 Porquês
Ferramenta utilizada para identificar a causa raiz de um determinado problema

através de uma série consecutivas de perguntas (porquê) deterninado fato ocorreu.

A final, uma ações são determinadas para eliminar a(s) cauca(s) raíze(s).

Quick kaizen
Ferramenta utilizada para resolver problemas ocasionais de simples resolução. A

solução é imediata e não requer estudo aprofundado.

Standard kaizen
Ferramenta utilizada para resolver problemas crônicos, gerados por diversas causas 

inter relacionadas.

Major kaizen
Ferramenta utilizada quando o problema é crônico e suas causas são complexas.

Tem envolvimento de uma equipe e tem objetivo de alcançar "zero defeito" e pode

ocorrer modificação do processo e produto.

Advanced kaizen Ferramenta utilizada para abordagem de problemas crônicos e complexos.

Fornece soluções de melhorias profundas referentes, por exemplo, à tecnologia de

processo. É adequado para atacar problemas que têm causas múltiplas e

interrrelacinadas

Advanced 
Kaizen 

Standar
d 
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Figura 3 - Hierarquia dos instrumentos de solução de problemas para pilar FI. 
Fonte: adaptado de Yamashima, H. (2007). Challenge to world class manufacturing. International 
Journal of Quality of Reliability Management, Kyoto, 12(34), 30-31 

 

O pilar controle da qualidade, que tem como um dos seus objetivos obter 

produtos com zero defeito, atua, no processo produtivo, na investigação das 

causas, na origem do problema, de modo a eliminá-las. E adota condições para 

a manutenção da qualidade, de modo que as causas não mais apareçam. Diante 

de uma situação-problema, uma equipe multifuncional é formada com elementos 

do setor da qualidade, manutenção, produção e engenharia, que terão como 

orientação os sete passos para manutenção da qualidade (Yamashina, 2007). 

 

A Figura 4 titula cada um dos sete passos de manutenção da qualidade (QM), 

orientando, dessa forma, para a condição de “zero defeito”. 
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Figura 4 - Os sete passos para manutenção da qualidade. 
Fonte: adaptado de Yamashima, H. (2007). Challenge to world class manufacturing. International 
Journal of Quality of Reliability Management, Kyoto, 12(34), 30-31. 

 

2.6 Processing Point Analysis (PPA) - análise do ponto de processamento  

 

De acordo com Yamashina (2007), O PPA é uma ferramenta aplicada em um 

Kaizen avançado, cujos padrões de processo não são bem conhecidos e ocorre 

impacto de qualidade no produto. Sua aplicação está inclusa após a utilização 

dos dois primeiros passos de “QM”, em que a restauração das condições básicas 

da máquina não garantiu a eliminação do desvio, caracterizando, assim, como 

um problema complexo e necessitando de análise profunda da máquina/ 

equipamento (Figura 5). Partindo do ponto de transformação (Processing Point) 

da máquina/equipamento, iniciam-se as investigações dos parâmetros de 

qualidade que influenciam as condições de operação para alcançar o defeito 

zero nos produtos. 

 

O objetivo do PPA é a restauração das condições de sistemas complexos, 

adequado para combater perdas que têm causas múltiplas e coligadas, ou seja, 

perdas crônicas em que não seja conhecida a relação causa-efeito entre os 

aspectos de controle do processo e efeitos sobre o produto (Yamashina, 2007). 

 

O ponto de transformação é definido por Yamashina (2007) como o ponto de 

contato de uma ferramenta no material a ser trabalhado. A partir dessa interação 

os defeitos, de fato, originam-se sempre que essa interação não é processada 

de maneira perfeita. 

 

Desvios no ponto de transformação são provocados pelas condições dos 

subsistemas que contribuem para a função do ponto de transformação. Isso quer 

dizer que se um subsistema não funciona corretamente o mesmo poderá gerar 

defeitos no produto que está sendo transformado. 
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Como exemplo, a máquina pode ser decomposta nos seguintes sistemas: de 

lubrificação, hidráulico, mecânico, elétrico, de blocagem. Para cada um desses 

sistemas é conduzida uma análise detalhada dos subsistemas que influenciam 

o ponto de transformação. As Figuras 5 e 6 apresentam os detalhes desses 

sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Os sete passos de QM com saída para sete passos do PPA. 
Fonte: adaptado de Yamashima, H. (2007). Challenge to world class manufacturing. International 
Journal of Quality of Reliability Management, Kyoto, 12(34), 30-31. 

 

O PPA é aplicado seguindo sete passos (7 Steps) de modo a detalhar em cada 

um dos passos a análises do ponto de transformação. A Figura 6 demonstra a 

sequência e característica de cada passo. 
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Figura 6 - Os sete passos do “análise do ponto de processamento” (PPA). 
Fonte: adaptado de Yamashima, H. (2007). Challenge to world class manufacturing. International 
Journal of Quality of Reliability Management, Kyoto, 12(34), 30-31. 

 

De acordo com a metodologia WCM, são apresentados os sete passos.  

 

a) O primeiro passo é analisar dados e escolher a área de estudo. Os dados 

são levantamentos das perdas geradas pela máquina com detalhes do 

produto processado. A área em estudo é a identificação e caracterização 

da máquina/equipamento. 

b) O segundo passo, listar pontos de processamento e avaliar padrões, 

significa identificar na máquina o ponto de processamento, onde ocorre a 

transformação do produto pela máquina e o problema é gerado devido a 

desvios das funções de alguns dos sistemas. Os princípios operacionais 

são descritos de forma a entender o ponto de processamento a partir do 

que são listados os padrões operacionais para atingir a transformação do 

produto. 

c) No terceiro passo, que é listar sistemas e subsistemas, listam-se 

componentes da máquina que influenciam no ponto de processamento e 

que podem gerar a perda em estudo. Como exemplo de sistemas e 

subsistemas, são citados: do sistema mecânico, alguns subsistemas 

(mandril, barramentos, engrenagens, molas...); do sistema elétrico, os 

subsistemas (sensores, cabos elétricos, conectores, indutores...); do 

sistema hidráulico, as mangueiras, válvulas, cilindros, anéis de vedação, 

etc.; do sistema de fixação, os parafusos, porcas, pontos de referência, 

entre outros. De acordo com o problema e modelo de máquina, aumentam 

os sistemas envolvidos no processamento. 

d) O quarto passo proporciona um estudo direcionado de todos os sistemas 

e subsistemas listados para análise. Neste passo é hora de avaliar 

funções de cada sistema/subsistema, ou seja, deve ser descrito o nome 

do sistema/subsistema, objetivo – o que ele faz dentro do sistema, a 

função –, como é que o componente fornece a finalidade, os componentes 
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– listar os itens que compõem o sistema e subsistema, o princípio –, como 

é que os componentes se encaixam para executar a função e normas de 

funcionamento ou padrão de operação – as condições necessárias e 

manutenção. É de suma importância a avaliação de todos os itens do 

subsistema e seus controles bem definidos. Os registros de como foi 

avaliado devem ser guardados para utilização na descrição de novos 

padrões para alcançar zero defeito. 

e) No quinto passo é feito o detalhamento dos controles e ações. Significa 

fazer clara definição das condições de transformação de cada subsistema 

listado no passo quatro. Este passo é composto do nome do subsistema, 

parâmetro de controle, das especificações ou parâmetros a serem 

checados. Se o resultado da inspeção for negativo, ou seja, apresentar 

alguma anomalia, ações de melhoria devem ser implementadas. Caso as 

ações de melhoria não sejam implementadas, deve ser descrito o que a 

máquina irá gerar de anomalia no produto. Por exemplo: a máquina tem 

uma anomalia que é a vibração da ferramenta de corte; se essa vibração 

não for corrigida, a máquina irá produzir um furo na peça com erro 

dimensional. Ainda o quinto passo se destaca pelo momento de a equipe 

poder executar transformação de melhoria na máquina, alterando padrões 

originais e/ou componentes, de modo a aumentar a robustez da máquina 

e utilizar essas mudanças para outras máquinas semelhantes e também 

para exigir requisitos em novas máquinas que forem adquiridas. Após 

implementação das ações, é feito monitoramento da máquina e 

registrados os resultados alcançados. Sendo as intervenções assertivas, 

constrói-se uma matriz denominada “Matrix X”, que tem o objetivo de 

correlacionar o modo de defeito que a máquina estava gerando com o 

fenômeno de como ocorre esse defeito, seguindo com a listagem dos 

componentes das máquinas e os respectivos parâmetros que 

assegurarão o perfeito funcionamento da máquina sem gerar defeito. 

Esses dados serão utilizados no sexto passo, agregando-os a uma nova 

matriz denominada “matriz QM”. Essa é a matriz utilizada para 

manutenção da qualidade.  

f) Como mencionado, o sexto passo tem a finalidade de manter a qualidade 

nos produtos produzidos pelas máquinas. Nele serão definidos os pontos 
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de qualidade com as seguintes descrições da máquina: componentes, 

parâmetros, especificações, método de medição, frequência de 

verificação desses padrões e os responsáveis por essa verificação e nível 

de impacto. 

g) No sétimo passo aplica-se outra ferramenta, denominada “cinco 

perguntas para zero defeito”. As cinco perguntas permitem obter a 

consciência de confiabilidade de um parâmetro, ou seja, o grau de 

controle de processo, demonstrando o quanto o processo ganhou 

robustez após implementação das ações do quinto passo.  

 

Para entendimento, os componentes da máquina que afetam a qualidade serão 

definidos como pontos “Q”. Esses componentes são os itens da máquina 

levantados a partir dos passos 2, 3, 4 e 5. Os parâmetros são as medidas fixas 

para comparar algo. As especificações são determinadas pelo fabricante da 

máquina ou pela engenharia de processos para determinar as tolerâncias de 

aplicação de determinada força ou resultado. O método de medição descreve 

qual a melhor forma de mensurar os resultados dos componentes (visual ou 

utilizando algum instrumento de medição). A frequência refere-se à quantidade 

de intervenções que serão feitas de acordo com a criticidade do componente, 

para assegurar bom desempenho antes que sofra uma anomalia. Responsável 

é a pessoa que inspeciona o componente, seja ele do departamento de 

manutenção, operação ou qualidade. Por fim, e anotado o nível de impacto do 

componente na manutenção da qualidade, uma classificação “A” tem alto nível, 

“B” nível médio e “C” nível baixo. O desdobramento da matriz QM nas “cinco 

perguntas para zero defeito” irá demonstrar a robustez da máquina para não 

gerar defeitos.  

 

Um modelo do formato da matriz QM com as “cinco perguntas para zero defeito” 

está exemplificado a seguir, mostrando a evolução do processo após melhorias 

efetuadas na máquina. Ou seja, demonstra a eficiência e a eficácia do processo. 

 

A Figura 7 traz a matriz QM, que detalha os componentes da máquina e os vários 

sistemas possíveis, como, por exemplo, os sistemas mecânico, elétrico, 

hidráulico, etc. 
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Figura 7 - Matriz QM. 
Fonte: adaptado de Yamashina, H. (2010) WCM livro FAPS dos pilares técnicos. Material interno 
de divulgação do WCM da empresa em estudo. 

 

As cinco perguntas para zero defeito é um instrumento que utiliza uma avaliação 

em três níveis (1;3;5) das condições adequadas para garantir o respeito dos 

padrões operativos para alcançar o zero defeito. Seguem-se as perguntas com 

a resposta para cada nível. 

 

 

 1ª: As condições estão claras? 

  Nível 1: Existem padrões definidos e compartilhados. 

  Nível 3: Existe um método de controle. 

  Nível 5: É simples ler e ver as condições. 

 2ª: É fácil apresentar corretamente as condições? 

  Nível 1: Dificuldade de apresentação, falta de pontos de referência. 

  Nível 3: Facilidade de regulamentação e pontos de referência. 

  Nível 5: Pré troca em automático 

 3ª: As condições são variáveis?  

Nível 1: Normal durante a produção.  

Nível 3: Só no momento do setup/start up. 
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Nível 5: Em casos excepcionais.  

4ª: É fácil verificar a condição de variabilidade?  

Nível 1: É difícil verificar visualmente.  

Nível 3: Existe um sistema padrão de medição. 

Nível 5: É monitorada continuamente. 

5ª: É fácil restabelecer as condições?  

Nível 1: Via pessoal especializado.  

Nível 3: Por meio de um operador instruído. 

Nível 5: Automaticamente. 

 

Na última linha da tabela das cinco perguntas para zero defeito é inserida a 

fórmula que indica o produto da multiplicação de cada nível anotado para as 

perguntas, totalizando o valor de 25 se todas as perguntas tiverem nível 5. 

 

Para cada fase são avaliadas as cinco perguntas. Na primeira fase não foram 

tomadas ações de melhoria no processo; a segunda fase é respondida após 

implementação das melhorias, obtendo-se, dessa forma, percentual de evolução 

quando se divide a somatória da primeira fase pela somatória da segunda. 

 

A Figura 8 esquematiza as cinco perguntas para zero defeito, com o resultado 

da evolução da primeira para a segunda fase, obtido com base na análise das 

melhorias implementadas na matriz QM. 
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Figura 8 - Cinco perguntas para zero defeito. 
Fonte: adaptado de Yamashina, H. (2010) WCM livro FAPS dos pilares técnicos. Material interno 
de divulgação do WCM da empresa em estudo. 

 

A Figura 10 apresenta o índice da evolução das 5 perguntas, da primeira fase 

para a segunda. Este índice é obtido com base na diferença dos percentuais da 

primeira para a segunda fase. 

 

1º Passo: determinar valor total das colunas 

- O produto maior para cinco perguntas é igual a 25 para cada coluna. 

Multiplicando-se esse valor pelo número de colunas de cada fase, tem-se 

o valor total da segunda fase; 

- somar valores de cada coluna da primeira e segunda fases. 

2º Passo: calcular o percentual de robustez do processo na primeira e segunda 

fases 

Antes: % de robustez do processo 1ª fase = Σ das colunas da 1ª fase / total das 

colunas da 2ª fase a ser conseguido 

Depois: % de robustez do processo 1ª fase = Σ das colunas da 1ª fase / total das 

colunas da 2ª fase a ser conseguido 

3º Passo: calcular a evolução do processo (diferença entre a 1ª e a 2ª fases) 

Evolução = % da 1ª fase / % da 2ª fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 - Gráfico do índice de evolução das cinco perguntas para zero defeito 
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Fonte: adaptado de Yamashina, H. (2010) WCM livro FAPS dos pilares técnicos. Material interno 
de divulgação do WCM da empresa em estudo. 

 

O próximo item apresenta os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade 

 

2.7 Eficiência, eficácia e efetividade do método 

 

As organizações utilizam diversos indicadores para mensurar seus resultados. 

Sob esse prisma, faz-se necessária a verificação dos conceitos de eficiência e 

eficácia da metodologia do WCM.  

 

Segundo Ohno (1997), na indústria moderna a palavra eficiência é empregada 

na produção, gerência e negócios com o significado de redução de custos, única 

maneira de se obter lucro. Para o autor, o aumento da eficiência é resultado da 

análise e eliminação total dos desperdícios e terá resultado quando estiver 

associado à redução de custos e à análise da eficiência de cada operador e de 

cada processo. 

 

Conforme Chiavenato (1994), toda organização deve ser analisada sob o escopo 

da eficiência e da eficácia, ao mesmo tempo. O autor conceitua eficiência como 

uma relação entre custos e benefícios. Dessa forma, a eficiência está voltada 

para a melhor maneira de executar as atividades, utilizando os recursos da forma 

mais racional possível. E eficácia é uma medida normativa do alcance dos 

resultados. 

 

Outro conceito que segue o mesmo sentido é que eficiência diz respeito a 

método, a modo certo de fazer as coisas. Já a eficácia está relacionada a 

resultados, a produtos decorrentes de uma atividade qualquer. A eficácia e a 

eficiência estão vinculadas, uma vez que a eficácia depende não somente do 

acerto das decisões estratégicas e das ações tomadas no ambiente externo, mas 

também do nível de eficiência (Bio, 1996).  

 

Daft (1999) limita o conceito que diz respeito aos trabalhos internos da 

organização. E defende que a eficiência organizacional é o montante de recursos 

usados para produzir uma unidade de produto. É medida pela razão entre as 
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entradas e as saídas. Comparando as organizações, se uma consegue elevado 

nível de produção com menos recursos que outra, diz-se que ela é mais eficiente. 

A eficácia organizacional é o grau em que a organização realiza seus objetivos. 

A eficácia é um conceito amplo que avalia a extensão em que os múltiplos 

objetivos foram alcançados. 

 

Quanto à efetividade, Hannan & Freeman (1977) destacam três conceitos. O 

primeiro é avaliação da efetividade em termos da capacidade de “sobrevivência” 

da organização. O segundo está relacionado a atingir os “objetivos” 

estabelecidos. O terceiro refere-se à capacidade de “adaptação” para enfrentar 

circunstâncias adversas. 

 

No método WCM, a efetividade pode ser avaliada com base no monitoramento 

do processo produtivo. O emprego da Carta Controle Estatístico do Processo 

(CEP) demonstra a efetividade da robustez do processo com as melhorias 

implementadas (Yamashina, 2010). 

 

Santos (2004) conceitua como carta de controle que gera gráfico de 

desempenho das características de um processo, com referência a limites 

estatísticos. O autor estabelece os objetivos como: 

 

a) Acompanhar as variações de um processo sob controle estatístico, que 

possuam causas comuns de instabilidade; 

b) indicar aos operadores de um processo visualmente pelo gráfico a 

tendência de um processo ou necessidade de intervenção; 

c) proporcionar a organização adequada de uma base de dados confiável, 

visando à tomada de decisões operacional/estratégica. 

 

Yamashina (2007) destaca que as fichas de controle servem para individualizar 

o surgimento de causas específicas, para proceder às suas remoções e para a 

estabilidade dos processos produtivos.  

 

A carta de controle é uma ferramenta para distinguir variações devidas a causas 

assinaláveis (especiais) das variações casuais inerentes ao processo. A 
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elaboração de cartas de controle é baseada em cálculos estatísticos (CNH 

Industrial, 2010) 

 

A característica do CEP aqui utilizado foram dois índices de capacidade, a 

capacidade do processo (Cp) e o índice de capacidade do processo (CpK). Um 

processo é capaz de atender às especificações de engenharia quando atingir 

99,994% dos valores dentro da faixa especificada.  

 

O Cpk é calculado da seguinte forma: Cpk = (menor L entre L superior e L 

inferior)/ 3, sendo L a quantidade de desvios-padrão entre a média obtida do 

processo e o limite de engenharia. É calculado da seguinte forma: 

L-superior = (limite superior de engenharia menos a média obtida do processo)/ 

desvio-padrão. 

L-inferior = (média obtida do processo menos o limite inferior de engenharia)/ 

desvio-padrão. 

Cpk = 1 indica processo capaz para 3 sigma, ou seja, 99,73% dos valores dentro 

da faixa de especificação. 

Cpk = 1,33 indica processo capaz para 4 sigma, ou seja, 99,994% dos valores 

dentro da faixa de especificação. 

 

 

Cp 

Calculado da seguinte forma: Cp = tolerância / 6 desvios-padrão 

Apresenta a capacidade potencial do processo se o mesmo estiver centralizado. 

Se os valores de Cp e Cpk forem iguais, então o processo está centralizado. 

Quanto maior for a diferença entre ambos os índices, mais descentralizado 

estará o processo. 

 

Ramos (2003) descreve a fórmula para cálculo do índice de capacidade (Cp e 

Cpk), conforme se segue: 

 

Cp = LSE - LIE 

             6σ 

Fórmula para cálculo do índice de performance (Cpk). 
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Cpks = LSE – X  

             3σ 

                       

Cpki = X – LIE     

             3σ 

 

Sendo: 

LSE   = limite superior de especificação; 

LIS   = limite inferior de especificação; 

6σ  e 3σ  = capacidade do processo. 

        = média do processo 

 

A Figura 10 retrata o resultado da fórmula acima de Cp-CpK em forma de gráfico 

representado pela curva normal, calculado pelo software “Minitab”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Índice de capacidade do processo – Cpk = 1,01 significa processo 
fora de controle, risco de gerar perdas. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

2.8 Principais contribuições do referencial teórico para a pesquisa 
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As principais contribuições do referencial teórico para a pesquisa foram de 

(Yamashina, 2010), que conceitua o WCM como uma metodologia que tem foco 

em eliminar desperdícios, reduzir perdas, melhorar padrões e métodos com 

envolvimento todos os empregados da empresa. 

 

Yamashina (2010) utiliza o Kaizen como conceito de melhoria contínua em que 

se soluciona desde problemas simples até aqueles que são crônicos e 

complexos. A classificação dos Kaizens tem a seguinte ordem: Quick Kaizen; 

Standard Kaizen; Major Kaizen e Advanced Kaizen. Nesta última classificação 

aplica-se a ferramenta PPA. 

 

A metodologia do WCM apresentada por Yamashina (2010) vem ao encontro do 

conceito de eficiência que, segundo Ohno (1997), é o resultado da análise e 

eliminação dos desperdícios, reduzindo custos. O conceito de eficácia, para Daft 

(1999), é o grau em que a organização realiza seus objetivos. A efetividade é 

conceituada por Hannan e Freenan (1997) como a capacidade da organização 

para atingir seus objetivos, adaptar-se em condições adversas e também de 

sobrevivência. 

 

 

 

3 Metodologia 

 

Neste momento, apresenta-se a metodologia adotada para o desenvolvimento 

do trabalho para responder a pergunta norteadora, que está relacionada à gestão 

da produção utilizando a metodologia do WCM para eliminação de perdas 

produtivas. Aborda explicações sobre a caracterização da pesquisa, referências 

bibliográficas, definição da unidade de análise, técnica de coleta e análise de 

dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 
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Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, utilizando método de abordagem 

com estrutura qualitativa baseada em uma análise documental que descreve a 

complexidade de eliminar perdas no processo produtivo geradas por máquinas. 

 

3.2 Unidade de análise e observação 

 

A unidade de análise deste trabalho foi uma empresa fabricante de máquinas 

para construção, a CNH Industrial, que está amparada por uma história com mais 

de 170 anos de tradição e pioneirismo. Foi criada em setembro de 2013, com a 

união das marcas Fiat Industrial e CNH Global, formando um portfólio que 

abrange operações agrícolas e de construção da Case e da New Holland, de 

transporte da Iveco, Magirus e FPT Industrial, obtendo a linha mais completa de 

veículos do mundo. São 12 marcas comerciais, 65 fábricas, 50 centros de 

pesquisa e desenvolvimento, 64 mil empregados, com presença em 180 países. 

Em 2015 a receita líquida foi de US$ 25,9 bilhões. 

 

A CNH Industrial opera com suas unidades de maneira sustentável e tem como 

guia o programa de gerenciamento WCM, que reúne as melhores práticas da 

produção industrial, visando à eliminação de desperdícios de qualquer espécie 

(de energia, de materiais e de esforço humano envolvido) e reduzindo custo de 

transformação e prazo de entrega. 

 

Este trabalho citou a planta CNH Industrial sitiada na cidade de Contagem, 

estado de Minas Gerais, Brasil. Esta, além de ser a primeira planta da CNH 

Industrial no Brasil, é também uma das mais competitivas do mundo, 

diferenciada pelo seu amplo portfólio, bons resultados de produtividade, custos, 

qualidade, sustentabilidade e segurança, bem como em termos de manutenção 

e logística.  

 

Nessa unidade são produzidos equipamentos de construção das marcas Case 

– Construction Equipment e New Holland Construction, presentes na América 

Latina há quase um século. Possui uma linha completa de produtos com mais 

de 40 modelos entre escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras, pás 

carregadeiras, retroescavadeiras e tratores de esteira. 
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A unidade observada foi o centro de usinagem comando com controle numérico 

(CNC), onde ocorre o mais alto risco de incidência de defeitos gerados pela 

máquina.  

 

Foi realizado estudo de caso. Estudo de caso é definido por Collis e Hussey 

(2005) como sendo um meio utilizado para entender e explicar o que a teoria 

existente oferece. O estudo de caso implica somente uma unidade de análise, 

podendo ser uma empresa, um grupo de trabalhadores, um acontecimento, um 

processo ou até mesmo um só indivíduo.  

 

O caso observado foi aqui denominado de “Caso Advanced Kaizen”, que foi 

analisado com base em pesquisa documental. A pesquisa documental é definida 

por Gil (2007) como sendo muito parecida com a pesquisa bibliográfica. A 

diferença é que a pesquisa documental não recebeu tratamento analítico e pode 

ser reelaborada de acordo com seus objetos. Os documentos (arquivos, igrejas, 

sindicatos, instituições, relatórios de empresas, etc.) são analisados de “primeira 

mão” e podem receber outras interpretações. 

 

O “Caso Advanced kaizen” teve observação participante. A observação 

participante é definida por Collis e Hussey (2005) como aquela em que o 

pesquisador fica completamente envolvido com os participantes e com os 

fenômenos que estão sendo investigados. 

 

Foi realizado um projeto Kaizen no processo de usinagem de furos da sela (peça 

que é usinada) na máquina SECMU, devido a defeitos de ovalização gerados 

durante a usinagem, com possibilidade de perdas elevadas de produção. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

O primeiro passo para viabilizar a coleta de dados foi a solicitação, ao gestor da 

área da qualidade, de autorização formal, por escrito, para aplicação do estudo 

de caso neste trabalho. 
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Os dados para este trabalho foram obtidos no banco de dados da própria 

empresa, em documentos da qualidade, caracterizando-se, dessa forma, como 

uma pesquisa documental. Foram também obtidas informações em reuniões e 

em conversas com técnicos de vários setores da empresa, configurando-se a 

técnica de observação participante, pelo autor desta dissertação.  

 

A observação participante é definida por Roesch (2005) como um tipo de 

observação em que o pesquisador tem permissão para realizar sua pesquisa na 

empresa. Nesse método tem-se a capacidade de analisar, em detalhes, os 

eventos, descrever o que e de que forma aconteceu.  

 

O período de análise foi de cerca de quatro meses, que constitui o tempo médio 

necessário para a conclusão das atividades do Advanced Kaizen. O processo 

analisado teve início no dia 1o/05/2015 e finalizou no dia 30/08/2015. 

 

As etapas seguidas para a análise foram: 

 

Coleta das informações disponíveis na empresa, setor de qualidade, sobre o 

processo a ser analisado, constantes dos sete passos de QM e do PPA.  

 

Os sete passos de QM são: 

1º passo: identificação das condições atuais; 

2º passo: restauração das condições básicas; 

3º passo: análise de fatores de perdas crônicas; 

4º passo: redução e eliminação de todas as possíveis causas de perdas 

crônicas; 

5º passo: estabelecer as condições adequadas para zero defeito; 

6º passo: manter as condições adequadas para zero defeito 

7º passo: melhoramento dos métodos para manutenção das condições de 

zero defeito. 

 

Os sete passos do PPA são: 

 

1º passo: analisar dados e escolher a área de estudo; 
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2º passo: listar pontos de processamento e avaliar padrões; 

3º passo: listar os sistemas e subsistemas; 

4º passo: avaliar funções e controles necessários; 

5º passo: detalhes dos controles e tarefas; 

6º passo: análise de QM; 

7º passo: as cinco perguntas para zero defeito. 

 

Os documentos analisados foram: 

a) Gestão de CEP; 

b) gráficos; 

c) tabela para classificação das perdas em relação ao % defeitos e CpK; 

d) matriz “X”; 

e) matriz “QM”; 

f) cinco perguntas para zero defeito; 

g) documentos para manter as condições de zero defeito. 

  

3.4 Estratégia de análise de dados 

 

São de suma importância a análise e tratamento dos dados para entendimento 

das perdas produtivas e também para responder a questão norteadora da 

pesquisa. A análise de conteúdo seguirá os conceitos propostos por Collis e 

Hussey (2005), que conceituam a unidade de análise como o modelo de caso 

estudado com referência às variáveis ou fenômenos, assim como o problema de 

pesquisa, e sobre os quais são coletados e analisados os dados. A Tabela 4 

apresenta a estratégia de análise dos dados.  

 

Tabela 4 
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Estratégia de análise dos dados 

    

 
Objetivos específicos 

 

Autores 
 

Técnica de 
coleta de 

dados 

Técnica de 
análise de 

dados 
Descrever e aplicar os sete passos 
da metodologia WCM para solução 
de problemas de perdas gerados por 
máquinas operatrizes na CNH 
Industrial. 

Dennis (2008) 
Ohno (1997) 
Maximiniano (2010) 

Pesquisa 
documental 

 
Pesquisa de 

Campo 

Análise de 
conteúdo 

Estabelecer o processo de 
conversão de conhecimento ao 
longo da metodologia  

Gil (2007) 
Davenport e Prusak (1998) 
Nonaka & Takeuchi (1997) 

Observação 
Participante 

Análise de 
conteúdo 

Analisar a eficiência da aplicação da 
ferramenta PPA 

Yamashina (2010) 
Collis e Hussey (2005) 

Pesquisa 
documental 

Análise de 
conteúdo 

Analisar a eficácia da aplicação do 
método WCM. 

Yamashina (2010) Pesquisa 
documental 

Análise de 
conteúdo 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Este capítulo apresenta os resultados da implementação de um kaizen 

avançado, denominado PPA, que é aplicado para solução de problemas 

relacionados a máquinas operatrizes, aqui denominado Caso Advanced Kaizen 

Ele está divido em cinco seções: a primeira refere-se à aplicação dos sete 

passos de QM e do PPA; a segunda à conversão do conhecimento na aplicação 

da metodologia; a terceira, à eficiência da aplicação da ferramenta; a quarta, à 

eficácia da aplicação do método; por último, à efetividade da aplicação do 

método. 

 

O processo de usinagem em estudo é uma máquina fresadora CNC denominada 

SECMU. Esse processo é monitorado por meio da carta CEP, que gera dados 

quanto à capacidade de produzir peças boas, medidos pelo CPK. A Figura 11 

retrata a máquina em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Máquina SECMU e peça para usinagem dos furos. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A peça é um suporte fabricado em aço fundido que entra no processo, sendo 

primeiramente feito usinagem de desbaste e depois usinagem de acabamento. 

Após usinagem de acabamento executam-se as medições do diâmetro usinado 

e registram-se essas na carta de controle.  
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Foi observado na documentação relativa ao Caso Advanced Kaizen que o 

resultado obtido do controle estatístico do processo é de índice de CPK igual a 

0,85. Esse valor significa que o processo corre o risco de fabricar peças 

defeituosas, ou seja, com medidas do diâmetro fora das especificações de 

engenharia. Para evitar essa perda, o índice de CPK deve ser elevado para 

acima de 1,33. 

 

Esse risco de produzir peças defeituosas está diretamente ligado a um problema 

crônico e complexo da máquina que deve ser analisado em profundidade para 

entendimento. No WCM, a utilização dos sete passos de QM e do PPA possibilita 

obter resultado satisfatório e tornar o processo efetivamente robusto. 

 

4.1 Aplicação dos sete passos de QM e do PPA da metodologia WCM  

 

Os sete passos para manutenção da qualidade (QM) e do PPA são sequências 

lógicas que geram conhecimentos sobre a máquina e entre a equipe envolvida 

na solução do problema. As informações a seguir foram obtidas nos documentos 

de kaizen avançados disponíveis no setor de qualidade da empresa CNH 

Industrial (FI_26_AdvandedPPA_P_092013V2).  

 

A sequência da aplicação é a seguinte: 

 

Sete passos de QM     

 

1º passo: identificar as condições atuais; 

2º passo: restaurar as condições básicas; 

3º passo: analisar fatores de perdas crônicas; 

4º passo: reduzir e eliminar todas as possíveis causas de perdas crônicas; 

5º passo: estabelecer as condições adequadas para zero defeito; 

6º passo: manter as condições adequadas para zero defeito; 

7º passo: melhorar os métodos para manutenção das condições de zero 

defeito. 
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Sete passos do PPA 

 

1º passo: analisar dados e escolher a área de estudo; 

2º passo: listar pontos de processamento e avaliar padrões; 

3º passo: listar os sistemas e subsistemas; 

4º passo: avaliar funções e controles necessários; 

5º passo: detalhar controles e tarefas; 

6º passo: analisar QM; 

7º passo: as cinco perguntas para zero defeito. 

 

Os sete passos do PPA têm início entre o terceiro e o quarto passos de QM, ou 

seja, o segundo passo de QM, que é a restauração das condições básicas, não 

foi suficiente para solucionar o problema. Foi necessária a utilização de uma 

ferramenta avançada que possibilitou conhecer mais sobre a máquina. Inicia-se 

então o primeiro passo do PPA. A Figura 12 ilustra a transição entre os sete 

passos de QM e os sete passos do PPA. Na cor verde destaca-se a paralisação 
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em QM e início no PPA. A partir desse momento as duas ferramentas caminham 

juntas até o sétimo passo. 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 12 - Acompanhamento da transição de QM (passo 3 e 4) para PPA 
(passo 1). 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O próximo item esclarece como se deu o processo de conversão do 

conhecimento desse passo. 

 

 

 

 

 

4.2 Conversão do conhecimento na aplicação da metodologia 

 

Como explicitado no capítulo 2, a conversão do conhecimento acontece quando 

o conhecimento tácito interage com o conhecimento explícito, envolvendo outros 

níveis da organização (Nonaka & Takeuchi, 1997). 

 

Observa-se que a implementação de uma nova metodologia nas organizações 

requer investimentos nas várias etapas da conversão do conhecimento. 

 

São relatadas a seguir as etapas da conversão do conhecimento que foram 

identificadas na aplicação dos sete passos de QM. A externalização do 

conhecimento foi o processo preponderante observado, que deve dar origem a 

um procedimento. 

 

Na aplicação do primeiro passo do QM, o problema é identificado a partir de um 

indicador de qualidade que, neste caso, foi usado o controle estatístico de 
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processo. Inicia-se então o levantamento dos dados das condições atuais e 

lança-se o objetivo a ser alcançado (Yamashina, 2007). 

 

A Figura 13 apresenta o componente usinado com índice de CPK = 0,85, dados 

esses obtidos da carta CEP. Apesar da peça não ter sido rejeitada, sabe-se que, 

com esse índice, o processo pode sair dos limites de controle e gerar perdas por 

rejeição. Para que isso não ocorra, o índice de CPK deve ser superior a 1,33. O 

conhecimento utilizado nessa ação é o conhecimento tácito, que está na cabeça 

do técnico e que está sendo transformado em conhecimento explícito na criação 

deste texto. É a externalização do conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Carta CEP máquina SECMU, índice CPK encontra-se abaixo de 
1,33. 
Fonte: elaborada pelo autor.  
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Na rotina da empresa, tendo sido diagnosticado o problema, é definido um líder 

de projeto para montar uma equipe multifuncional, iniciando-se não somente a 

solução do problema, mas também o reconhecimento do conhecimento 

corporativo. 

 

O modelo utilizado por Yamashina (2007) para levantamento de conhecimento 

é o “Radar Chart”. Nele são ressaltadas as principais ferramentas pelas quais os 

membros da equipe irão pontuar seu nível de conhecimento. Ao final do 

levantamento individual podem-se visualizar os pontos fracos em conhecimento 

de cada membro em determinada ferramenta e promover treinamento coletivo 

ou individualizado. O Radar Chart da equipe deve ter uma pontuação de modo 

a cobrir todas as ferramentas que serão utilizadas durante o projeto. 

 

Na Figura 14 encontram-se a formação da equipe, criada no Caso Advanced 

Kaizen, com respectivo Radar Chart, e as ferramentas aplicadas que se deve 

conhecer. 
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Figura 14 - Radar Chart, membros da equipe e ferramentas aplicadas.         
Ferramentas selecionadas: 1: 5G; 2: 5W1H; 3: 7WCM Tools; 7: 4M análise de contramedidas; 8: 
7 Ferramentas do controle de qualidade; 9: Sete passos solução problemas; 11: Kaizen 
avançado; 15: Recebimento de material controle qualidade; 16: Error proofing, Fool proofing; 17: 
Portão com SOP visual; 18: PPA básico; 19: PPA avançado; 28: DOE + Anova. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Da forma como apresentado por Yamashina (2007), além do levantamento do 

conhecimento é gerada a oportunidade de transferência do conhecimento. 

Conforme Davenport & Prusak (1998), há vários fatores que inibem a 

transferência do conhecimento, como, por exemplo, a falta de confiança mútua, 

o que pode ser resolvido construindo-se relacionamentos por meio de reuniões 

face a face; a falta de tempo e de locais de encontro, ideia estreita de trabalho 

produtivo, tendo como possível solução criar tempo e locais de transferências do 

conhecimento. 

 

No trabalho em equipe desenvolvendo os sete passos de QM propostos por 

Yamashima (2007) foi possível transpor essa barreira para transferência do 

conhecimento, visto que os membros da equipe foram escolhidos de modo a 

contribuir para a solução do problema, primeiramente com conhecimento tácito 

de cada um. Esta etapa foi reconhecida como sendo processos de socialização 

e internalização do conhecimento, conforme Nonaka & Takeuchi (1997). 

 

O próximo item foi efetuar a restauração das condições básicas da máquina e 

dar sequência aos outros seis passos de QM e do PPA que demonstrará a 

eficiência na aplicação da ferramenta. 

 

Em cada passo foi identificada a etapa respectiva da conversão do 

conhecimento. 
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4.3 Eficiência da aplicação da ferramenta 

 

Nessa etapa os membros da equipe fazem um levantamento das possíveis 

causas que poderiam gerar um Cpk inferior a 1,33. Então, utiliza-se o diagrama 

de Ishikawa, também conhecido como diagrama dos 4Ms; espinha de peixe; 

causa e efeito. Com essa ferramenta é verificada não somente a máquina, mas 

também a mão de obra, o método e o material. Após verificação de todas as 

possíveis causas identificadas no diagrama de Ishikawa, as investigações 

continuam para as causas verdadeiras, ou seja, aquelas que podem gerar Cpk 

inferior a 1,33. Aplica-se a ferramenta dos cinco porquês, que conduz às causas 

raízes do problema. Ainda nessa etapa verifica-se fortemente a socialização do 

conhecimento. 

 

Observa-se que a restauração das condições básicas da máquina vai ao 

encontro do conceito de Ohno (1997), que afirma que o aumento da eficiência é 

resultado da análise e eliminação total dos desperdícios, obtendo resultado pela 

redução de custos e pela análise da eficiência do operador e do processo. 

 

A Figura 15 retrata o passo dois de QM (restauração das condições básicas), 

com levantamento das possíveis causas.  
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Figura 15 - Diagrama de Yshikawa (4Ms) para análise das possíveis causas. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Todas as verificações do diagrama de Ishikawa devem ser evidenciadas a partir 

de registros das atividades. Nota-se nesse diagrama uma possível causa 

relacionada ao elemento “máquina”, que não está em conformidade. A Figura 16 

representa o registro de como foi evidenciada a não conformidade. 

 

 

Figura 16 - Registro da evidência da não conformidade identificada no “4M”. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Após a constatação da não conformidade denominada “folga do rolamento”, fez-

se necessário descobrir a causa raiz e tomar ação eficaz para que não haja 

recorrências. Para tanto, foi utilizada a ferramenta dos cinco porquês. A Figura 

17 representa a aplicação da ferramenta dos “cinco porquês”. 
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Figura 17 - “Cinco porquês” para encontro da causa raiz e plano de ação. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

Após conclusão das atividades de restauração, foram executadas medições de 

monitoramento. O resultado dessas medições esclarece se o problema foi 

resolvido ou não. Neste caso, apesar das atividades de restauração ter 

melhorado o índice de Cpk para 1,03, o objetivo não foi alcançado, que é de Cpk 

superior a 1,33, sendo necessário, conforme a metodologia dos sete passos de 

QM, aplicar outra ferramenta que possibilite conhecer mais sobre a máquina e 

tornar o processo de usinagem mais robusto. A ferramenta indicada nesse caso 

é o PPA, ou seja, “análise do ponto de processamento”. Como descrito no 

referencial teórico, essa ferramenta é formada também por sete passos. 

 

Na Figura 18 é apresentado o passo três de QM – “análise de fatores de perdas 

crônicas”, com o resultado do monitoramento das peças usinadas após 

restauração das condições básicas.  
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Figura 18 - Passo 3 de QM - o objetivo não foi alcançado com as restaurações. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

De acordo com Yamashina (2007), para zerar as perdas crônicas, podem ser 

necessárias modificações tecnológicas da máquina e/ou equipamento, tornando 

necessária a utilização de instrumentos complexos, como o Major Kaizen ou 

Advanced Kaizen. O PPA, por exemplo, é um instrumento que serve para 

conhecer o padrão e é aplicado nas áreas em que não há bom conhecimento 

dos padrões de processo e do seu impacto sobre o produto. Introduz-se nesse 

momento o passo quatro de “QM”, que é a “redução e eliminação de todas as 

possíveis causas de perdas crônicas”, iniciando o primeiro passo do PPA. 

 

O primeiro passo do PPA constitui se de “analisar os dados e selecionar a área 

de estudo”. Isso significa levantar os parâmetros de qualidade do produto e ciclos 

de manutenção, constituindo as condições para defeito zero. A Figura 19 ilustra 

os dados oriundos do CEP, a máquina e o envolvimento da manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

 

 

Figura 19 - Primeiro passo do PPA: analisar dados e selecionar área de estudo. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O segundo passo do PPA determina o ponto de processamento, a primeira 

intervenção da máquina para transformar o material. O modo como a 

transformação acontece é descrito nos princípios operacionais, que será seguido 

dos padrões operacionais. Na Figura 20 explica-se a aplicação desse conceito 

em forma de tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 - Passo 2 do PPA: listar pontos de processo e avaliar padrões. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O ponto de transformação, “processing point”, demonstra como a máquina/ 

equipamento pode influenciar os parâmetros de qualidade do produto. Tais 

parâmetros caracterizam-se em termos de valores nominais, tolerâncias, ciclos 

de manutenção, constituindo as condições para defeito zero.  

 



 64 

No terceiro passo do PPA são listados os sistemas e subsistemas da máquina, 

destacando os que influenciam para a geração do problema em questão. Essa 

forma de levantamento propicia o direcionamento dos recursos e atividades para 

eliminar o problema.  

 

A Figura 21 retrata o terceiro passo, listando os sistemas mecânico, hidráulico e 

de fixação como potenciais geradores na ineficiência do processo de usinagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Ponto de processamento ligado aos principais sistemas e 
subsistemas. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Após ressaltar os sistemas e subsistemas da máquina, inicia-se o quarto passo 

do PPA, que determina caracterizar cada um deles descrevendo o nome do 

subsistema, o objetivo, a função, os componentes que compõem, o princípio de 

funcionamento e os padrões operativos. Esse delineamento permite à equipe de 

estudo aprofundar a investigação e conhecer detalhes do equipamento não 

levantados anteriormente. A riqueza de detalhes abordada nessa etapa é de 

fundamental importância para atingir o resultado desejado. 
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A Figura 22 exemplifica a avaliação dos sistemas e padrões operativos de um 

sistema mecânico. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 22 - Passo 4 do PPA: avaliar os sistemas e controles necessários. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

No passo cinco do PPA – “detalhamento dos controles e ações”, o estudo 

envolve a verificação dos padrões dos subsistemas. As características 

abordadas são: nome do subsistema, parâmetro de controle, parâmetros a 

checar, resultado da inspeção, ações de melhoria se resultados da inspeção 

estiverem incorretos e consequência se a ação não for feita.  

 

O PPA é um método que tem como objetivo a restauração das condições de 

sistemas complexos. A riqueza de detalhamento das ações de melhoria no passo 



 66 

cinco do PPA deve ser de tal forma que estará além das ações tomadas nas 

restaurações das condições básicas (passo 1 e 2 de QM). Algo extraordinário é 

descoberto no passo cinco do PPA devido ao estudo aprofundado do 

equipamento. Dessa forma, alterações na estrutura da máquina bem como nos 

padrões operacionais eliminam o problema e aumentam a robustez do processo. 

 

Exemplos das atividades do passo cinco estão apresentados em riqueza de 

detalhes nas Figuras 23, 24 e 25. Para os desvios descobertos, propostas de 

mudanças na estrutura da máquina foram implementadas e serão abordadas na 

matriz QM e também serão ponto de atenção para a aquisição de novos 

equipamentos, emitindo aviso ao pilar EEM por meio do documento denominado 

“MPInfo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 23 - Detalhamento dos controles, resultado da inspeção, ações de 
melhoria e consequência se a ação não for feita. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A riqueza de detalhes dos controles e ações representada na Figura 24 está nos 

desenhos. Estes retratam o tipo de inspeção realizada e medição da 

circularidade do cone interno (instrumento de medição, um súbito com relógio 
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comparador), o que possibilitou detectar desvios na superfície interna do cone 

que geram durante a usinagem erro de batimento e posterior ovalização durante 

usinagem do furo. A ação adotada para eliminar esse desvio foi efetuar a retífica 

do cone interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 24 - Detalhamento dos controles, ações de melhoria.  
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A Figura 25 também traz detalhamento de alterações na máquina. Neste caso, 

foi proposta alteração do material original da sede do rolamento por outro mais 

resistente. 
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Figura 25 - Ações de melhoria para folga no rolamento do eixo da árvore.  
Fonte: elaborada pelo autor. 

Com base nessa apresentação, a eficiência da utilização da ferramenta 

avançada PPA é evidenciada no aprofundamento do estudo e detalhes das 

ações. 

 

Nessa etapa do Caso Advanced Kaizen, observam-se as etapas de socialização, 

internalização e externalização do conhecimento.  

 

Para finalização do passo cinco do PPA, é necessário medir a eficácia das 

atividades de melhoria elaboradas.  

 

4.4 Eficácia da aplicação do método 

 

Uma forma clara de demonstrar a eficácia da aplicação do método está no 

monitoramento do desempenho da máquina após as atividades minuciosas de 

melhoria. O instrumento utilizado para monitoramento do resultado é a carta 

CEP, que gera o gráfico da normal com o índice de Cpk alcançado. Na Figura 

26 destacam-se as medições realizadas com o resultado do Cpk superior a 1,33. 

Isso significa que a máquina está operando em condições excelentes para não 

gerar perdas por qualidade. 
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Figura 26 - Eficácia do método após atividades do passo cinco do PPA.  
Fonte: elaborada pelo autor, 

 

A partir dos resultados satisfatórios, a próxima atividade é a confecção da matriz 

“X”. Nela se cruzam os dados do modo de defeito com o fenômeno anormal, 

componente da máquina relacionado e os parâmetros da máquina, que devem 

ser seguidos para evitar o defeito que, neste caso, é preventivo e tem o objetivo 

de manter o Cpk acima de 1,33, promovendo a eficácia para padronização dos 

parâmetros de controle. A Figura 27 aborda a matriz “X”, com destaque para os 

componentes que influenciaram na melhoria do Cpk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27 - Eficácia a partir da padronização dos parâmetros na matriz “X”.  
Fonte: elaborada pelo autor. 
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primeira fase que é, antes das atividades de melhoria com a segunda fase, 

medida após implementação das melhorias. 

 

Outro fator em que a eficácia do método é clara é que, após padronização das 

matrizes “X” e QM, as mesmas não se congelam. Atividades futuras de melhoria 

serão incorporadas a elas mantendo um histórico das ações tomadas nas 

máquinas operatrizes. 

Nesse passo observou-se a etapa de externalizacão do conhecimento. 

 

4.5 Efetividade da aplicação do método 

 

A possibilidade de garantir que a máquina não produza peças com defeito é 

ancorada pela matriz QM, na qual todas as atividades de manutenção são 

transpostas em uma planilha de manutenção profissional - “Machine Leader” - 

com a periodicidade das intervenções preventivas. Outra planilha que também 

pode receber informações é a utilizada pelos operadores da máquina (calendário 

de AM – manutenção autônoma).  

 

Para compras de novos equipamentos, informações de melhoria são passadas 

ao pilar EEM por meio do formulário “MPinfo”.  Essa rotina impede a aquisição 

de máquinas com pontos frágeis que geram defeitos de qualidade no produto 

usinado. 

 

A efetividade da aplicação do método neste trabalho de pesquisa ficou ancorada 

pela eficácia da ferramenta, que permite aos membros da equipe atuar de forma 

metódica para alcance dos objetivos. A efetividade foi demonstrada com os 

resultados alcançados, em que o problema foi eliminado e a manutenção da 

qualidade para manter o “zero defeito” foi estabelecida. 

 

O cálculo custo e benefício (B/C) apresenta as perdas que poderiam ocorrer 

durante o período de um ano se o estudo de caso não fosse implementado. Nele 

são listados os valores das perdas que são consideradas para cálculo como 

benefício. Este é dividido pelo custo de implementação (despesas) para 

efetivação das ações de melhorias. Um valor de B/C positivo significa que o 
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estudo de caso foi significativo em termos financeiros para a organização. A 

Figura 28 traz o gráfico com valores que expressam os ganhos alcançados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 28 - Cálculo do custo e benefício do estudo de caso. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Dessa forma, a eficiência e eficácia do método sustentam as atividades de 

processo de forma efetiva, contribuindo para a “sobrevivência” da organização, 

que enfrentou circunstâncias adversas utilizando metodologia inovadora e 

disseminando (aplicando em outras áreas e plantas da CNH Industrial) com 

reconhecimento de melhor prática para solução de problemas relacionados a 

máquinas operatrizes. 

 

Faz parte do conceito do WCM o aproveitamento das melhores práticas 

adotadas utilizando as ferramentas que o compõem. Dessa forma, é visível 

identificar a conversão do conhecimento tácito nos treinamentos “On the Job”.  

Nessa fase, colaboradores com experiência na aplicação da ferramenta treinam 

e acompanham novos projetos Advanced Kaizen. Alguns treinamentos para 
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outras unidades da CNH Industrial - Contagem foram realizados via Linc, 

reduzindo custos de deslocamento, hospedagem, etc. 

 

 

 

 

 

5 Conclusões  

 

Esta dissertação teve como objetivo avaliar a efetividade da aplicação da 

ferramenta PPA na solução de problemas de perdas nos processos produtivos 

em máquinas operatrizes, na metodologia do WCM. O trabalho foi desenvolvido 

na CNH Industrial, sediada em Contagem - Minas Gerais, que está entre os 

principais fabricantes de equipamentos para construção com unidades 

instaladas na América do Sul, América do Norte, Ásia e Europa. 

 

Para atingir este objetivo, foi realizado levantamento teórico sobre alguns 

conceitos importantes para a pesquisa, como: inovação, conversão do 

conhecimento, melhoria contínua, eficiência, eficácia, efetividade, sistema Lean, 

WCM e PPA. Os procedimentos metodológicos foram delineados de acordo com 

a natureza e objetivos da pesquisa, sendo definido o procedimento mais 

adequado como estudo de caso, realizado na empresa CNH Industrial, planta de 

Contagem, estado de Minas Gerais, Brasil. Tanto o objetivo geral quanto os 

objetivos específicos da pesquisa foram alcançados. 

 

O primeiro objetivo específico (descrever e aplicar os sete passos da 

metodologia do WCM para solução de problemas de perdas geradas por 

máquinas operatrizes) foi alcançado. O Caso Advanced Kaizen foi desenvolvido 

no centro de usinagem CNC, máquina SECMU, que usina furos em peças de 

aço fundido. 

 

O segundo objetivo específico (estabelecer o processo de conversão de 

conhecimento tácito em explícito ao longo da metodologia) também foi 

alcançado, por meio da formação de equipe para desenvolvimento do Caso 
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Advanced Kaizen. As reuniões para apresentações do desenvolvimento do 

projeto e registros de todas as atividades serão utilizadas como referência para 

aplicações futuras em outras máquinas e por equipes novas. Esses registros 

sustentam a conversão de conhecimento tácito em explícito. Sugere-se que seja 

elaborado um procedimento com o conhecimento explícito gerado. 

 

O terceiro objetivo específico (relatar a eficiência da aplicação da ferramenta) foi 

atingido em dois momentos da aplicação da ferramenta. O primeiro momento 

aconteceu após a aplicação do passo um e passo dois de QM, que significa no 

primeiro passo identificar o problema e levantar dados; e no segundo passo 

efetuar a restauração das condições básicas para não gerar perdas da máquina. 

O segundo momento aconteceu no desdobramento para os sete passos do PPA, 

em que a análise da eficiência da aplicação da ferramenta foi descrita após 

verificação de todos os sistemas e subsistemas da máquina e implementação 

das ações de melhoria. Neste caso, houve alterações de padrões de 

acompanhamento para manutenção e de componentes da máquina para resistir 

aos esforços solicitados durante usinagem.  

 

O quarto e último objetivo específico (identificar a eficácia da aplicação do 

método) também foi descrito em duas partes. Uma na restauração das condições 

básicas (passo 2 de QM) e outra na aplicação do PPA. O monitoramento por 

meio da Carta CEP permitiu evidenciar a evolução do valor de Cpk que no início 

do projeto Kaizen estava com valor de 0,85, o que poderia gerar defeitos. A meta 

de alcançar valor de Cpk acima de 1,33 não foi alcançado no passo dois de QM. 

Após atividades do PPA, a meta de Cpk chegou a 1,37. A partir desse 

monitoramento, a padronização das atividades para manutenção da qualidade 

foi abordada na matriz QM e as cinco perguntas para zero defeito demonstram 

a evolução da robustez do processo após implementações de melhoria na 

máquina. 

 

Observou-se que a aplicação da metodologia WCM para solução de problemas 

gerados por máquinas operatrizes é fundamental para a eliminação de perdas 

no processo produtivo. As ferramentas aplicadas foram os “sete passos de QM” 

desdobrando-se em “sete passos do PPA”, que possibilitam obter conhecimento 
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profundo sobre a máquina operatriz, fazer alterações consistentes na estrutura 

da máquina para evitar perdas e ter monitoramento preciso para manutenção da 

qualidade com as atividades da manutenção profissional (PM) e da manutenção 

autônoma (AM). 

 

A análise do Caso Advanced Kaizen propiciou a avaliação da efetividade da 

aplicação da ferramenta PPA, com sucesso tanto da planta de Contagem como 

referência para outras plantas. 

 

A pesquisa inseriu-se no Núcleo de Inovação e Gestão do Conhecimento do 

Mestrado Profissional em Administração (MPA), por se tratar de uma 

metodologia inovadora para atacar perdas no processo produtivo e desenvolver 

a conversão do conhecimento entre os colaboradores. Essas vertentes 

contribuem para a redução de custos e para a competitividade das empresas no 

mercado. 

 

Esse tipo de pesquisa é fundamental para os mestrados profissionais, pois faz a 

ligação entre teoria e prática. Possibilita a compreensão dos conceitos para 

utilização de duas ferramentas fundamentais para solucionar problemas 

relacionados às máquinas operatrizes, que são os sete passos de QM e os sete 

passos do PPA. Estas, além de inovadoras, são eficientes e eficazes. O 

resultado desse Caso Advanced Kaizen tornou-se modelo para expansão da 

metodologia a todas as máquinas de usinagem e também em outros processos 

de fabricação instalado como exemplo de soldagem robotizada e jato de 

granalha. Esse caso já foi externado para outras unidades da CNH Industrial em 

outros estados, como Paraná, e países, como Argentina. 

 

As principais conclusões da dissertação foram:  

 

A adoção da metodologia do WCM pela empresa foi assertiva e contribui de 

forma expressiva para manter-se no mercado cada vez mais competitivo. A 

utilização dos sete passos de QM e do PPA é eficiente e eficaz para a solução 

de problemas relacionados a máquinas, uma vez que proporciona aos 
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colaboradores aprofundamento de conhecimento para boa funcionalidade da 

máquina, evitando perdas no processo produtivo. 

 

Observou-se a importância da conversão do conhecimento no caso estudado. O 

conhecimento tácito é registrado em forma de documentos que dão início à 

conversão para o conhecimento explícito. À medida que outras equipes são 

formadas para solução de outros problemas, novas bases de consulta serão 

formadas. 

 

No Caso Advanced Kaizen, apurou-se que, na metodologia do WCM, a utilização 

dos sete passos de QM e PPA são ferramentas eficientes para atacar problemas 

relacionados à máquina. A riqueza de detalhes levantada durante o andamento 

do projeto Kaizen possibilita o acompanhamento do equipamento de forma a 

alcançar zero defeito no processo produtivo. 

 

As limitações da pesquisa foram associadas à falta de literaturas envolvendo 

ferramentas como os sete passos de QM e PPA. Por se tratar de um assunto 

inovador, ainda é necessário explorar o conhecimento tácito nas empresas. 

Outra limitação foi o fato de não se ter realizado entrevista com gestores e 

participantes da equipe para obter dados sobre a percepção das pessoas quanto 

à aplicação da ferramenta PPA. 

 

Como sugestão para novas pesquisas na área, seria desafiador integrar aos sete 

passos de QM e PPA outra ferramenta avançada, como o Design of Experiment 

(DOE). Essa ferramenta contribui para a realização de alterações nos padrões 

operativos, assim como testes de subsistemas diferenciados ao projeto original 

da máquina, obtendo propostas de mudanças na máquina com base em dados 

estatísticos. Executar entrevista com gestores e participantes das equipes 

envolvidas é a segunda sugestão. Coletar dados sobre a percepção das pessoas 

quanto à aplicação da ferramenta PPA irá contribuir para avaliação do 

conhecimento e necessidades de treinamentos. 

 

As principais contribuições da pesquisa foram: para a CNH Industrial, foi a 

possibilidade de conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito 
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para evolução de novos projetos. Para a academia, o registro a partir da 

pesquisa de estudo de caso da implantação dos sete passos de QM e PPA 

advindos dos conceitos do WCM. E para o autor, agregou notoriamente a 

visibilidade pelas empresas do grupo, tornando-se multiplicador da ferramenta 

apresentada. Após a conclusão da pesquisa, o autor já foi convidado para 

palestras e treinamentos, tanto em faculdades em Belo Horizonte, como em 

empresas do grupo, em Minas Gerais e outros estados. 
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