ANAIS DA XV MOSTRA CIENTÍFICA DO CESUCA – NOV. / 2021
ISSN – 2317-5915

Como reduzir o índice de quebras em uma indústria de componentes
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo geral propor um plano de ação para redução de quebras
em uma indústria de componentes eletrônicos com a utilização das ferramentas da qualidade. Os
objetivos específicos definidos foram: analisar os dados atuais da empresa para definir os principais
tipos de quebras com o Diagrama de Pareto, após uma pesquisa quantitativa e descritiva nos documentos
e indicadores da empresa; identificar as causas dessas quebras, a partir de uma pesquisa qualitativa e
exploratória, com roteiro de perguntas para o grupo operacional, além da observação do próprio autor,
organizando as informações e dados coletados em um Diagrama de Ishikawa; e sugerir um plano de
ação no formato 5W2H que a empresa possa adotar para alcançar uma redução do indicador geral de
quebras da linha. A estratégia dessa pesquisa foi um estudo de caso e pesquisa-ação com finalidade
aplicada, pois busca explicar as variáveis causais de um fenômeno, diagnosticar problemas e alcançar
algum resultado prático, aplicando em uma situação específica. Na análise dos dados verificou-se que
os principais problemas estavam relacionados aos defeitos denominados como solda fraca, capacitância
fora da tolerância e caneca suja. Após entrevista com o grupo operacional e observação do autor, foram
definidas as reais causas dessas falhas para sugestão das respectivas ações descritas nesse documento.

Palavras-chave: Ferramentas da Qualidade; Perdas; Plano de Ação.

1 INTRODUÇÃO
Com o avanço da tecnologia e otimização das técnicas de produção, a concorrência entre
as indústrias está cada vez mais acirrada, fazendo com que elas busquem melhorias em seus
produtos e processos de forma cada vez mais rápida e eficiente, com o objetivo de se tornarem
mais competitivas e se manterem ou buscarem a liderança no mercado, mantendo uma boa
rentabilidade (CASTRO, 2019). Portanto, é imprescindível que os custos sejam cada vez
menores, sem impactar na qualidade final do produto. Para redução desses custos busca-se,
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principalmente, eliminação de desperdícios que, conforme Santos et al. (2019), podem ser
classificados em vários tipos, sendo um deles o sucateamento de produtos não conformes.
Para buscar a redução da presença de produtos não conformes em uma linha de
produção, é necessário alcançar um nível de qualidade satisfatório e estabilidade no processo,
aumentando a confiabilidade e certeza de que os produtos serão produzidos com os requisitos
mínimos atingidos e com a padronização esperada. Assim sendo, conforme Lizardo e Ribeiro
(2020), as ferramentas da qualidade são úteis para encontrar e solucionar um problema que
possa prejudicar o bom desempenho de um produto, processo ou serviço.
Com base nesse contexto, essa pesquisa busca analisar uma indústria de componentes
eletrônicos, mais especificamente de capacitores, localizada na região metropolitana de Porto
Alegre / RS, cujo nome foi oculto devido a confidencialidade dos dados, e tentar responder a
problemática de como reduzir o nível de quebras em uma linha de produção da empresa. O
objetivo geral é propor um plano de ação para redução de quebras, através de três objetivos
específicos: analisar os dados atuais da empresa e os principais tipos de quebras; identificar as
causas dessas quebras e o porquê elas acontecem; sugerir um plano de ação que a empresa possa
adotar para obter resultados positivos e redução do indicador geral de quebras da linha.
A justificativa do presente artigo é entender como as ferramentas da qualidade podem
auxiliar na redução dos defeitos que ocorrem na produção, sendo relevante para redução de
custos da empresa e melhoria de satisfação dos clientes, visto que, conforme Andrade e
Rodrigues (2017), as perdas ocasionam grandes prejuízos financeiros e podem reduzir a
qualidade do produto final. Conforme destacado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE), produtos com defeitos geram mais custos e retrabalhos,
normalmente exigindo mais tempo de mão-de-obra, disponibilidade de equipamentos e maior
consumo de materiais e insumos.
A metodologia de pesquisa de acordo com os propósitos é descritiva e exploratória, com
abordagem tanto quantitativa, como qualitativa. Já quanto à estratégia, é um estudo de caso,
que busca aprofundar o conhecimento sobre um assunto específico e também de uma pesquisaação, a qual é associada a uma ação ou à resolução de um problema para alcançar algum
resultado prático em que o autor está envolvido.
Além da presente introdução descrita, este artigo contém mais 4 (quatro) tópicos. No
tópico 2 (dois) constam as informações pertinentes ao referencial teórico, ou seja, a base de
estudo pesquisada e utilizada como referência. O tópico 3 (três) refere-se à metodologia
utilizada para o progresso e o desenvolvimento do estudo proposto. No tópico 4 (quatro)
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constam as aplicações das ferramentas da qualidade, iniciando por uma busca de dados,
seguindo com a identificação das causas e finalizando com um plano de ação proposto. Por fim,
no tópico 5 (cinco), constam as considerações finais do trabalho.

2 QUALIDADE E SUAS FERRAMENTAS
De acordo com Lobo (2020), o conceito de qualidade evoluiu e continua evoluindo com
o passar do tempo, sendo caracterizado principalmente pela satisfação das necessidades e
expectativas dos clientes. Ballestero-Alvarez (2019) também cita outras definições, como
adequação a um padrão estabelecido ou ausência de defeitos e anomalias.
Até a Segunda Guerra Mundial, a qualidade era baseada nas características físicas do
produto, sendo garantida apenas na inspeção final. Porém, posteriormente, devido às
necessidades de mercado, aumento de concorrência e globalização, surgiu a necessidade de se
produzir com a maior qualidade e menor custo possível, dando ênfase ao controle do processo
ao invés do produto e consequentemente reduzindo a quantidade de falhas (LOBO, 2020). A
preocupação com a qualidade se intensificou nos últimos anos, exigindo das empresas técnicas
mais modernas e eficazes de gestão, pois além da satisfação dos clientes, a qualidade impacta
diretamente nos custos e resultados da empresa (PEZZATTO et al., 2018). Lopes, Cardoso e
Faria (2018) também afirmam que a gestão da qualidade melhora a satisfação dos clientes e
auxilia na redução de desperdícios, visto que os custos com quebras e retrabalhos normalmente
são elevados. Santos e Silva (2018) informam que existem diversas ferramentas direcionadas
para a gestão da qualidade.
Conforme De Mello et al. (2017), as ferramentas da qualidade são muito utilizadas nas
organizações devido à facilidade e efetividade de uso. Doriguetto e Trombine (2020) ainda
afirmam que as ferramentas da qualidade proporcionam confiabilidade e assertividade para
encontrar e solucionar um problema que possa prejudicar o bom desempenho de um produto,
processo ou serviço (LIZARDO, RIBEIRO, 2020). Maniaes, Franciscato e Correr (2017)
lembram que o uso não é exclusivo na área operacional e que também podem ser utilizadas na
área administrativa e outros setores da empresa.
As ferramentas da qualidade também são amplamente utilizadas para reduzir
desperdícios em uma linha de produção (MUNIZ et al., 2019). De acordo com Santos et al.
(2019), os desperdícios são atividades que não agregam valor ao produto ou custos que o cliente
não está disposto a pagar, podendo ser classificados em vários tipos, sendo um deles as perdas
por produtos defeituosos. Andrade e Rodrigues (2017) lembram que as perdas ocasionam
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grandes prejuízos financeiros e podem reduzir a qualidade do produto final, portanto, conforme
Bianchet et al. (2021), é importante a busca contínua pelo aprimoramento do produto e
eliminação dos desperdícios e perdas na produção, assim como a criação de um plano de ação
visando a respectiva eliminação desses fatores, que podem ser resolvidos com algumas das
principais ferramentas da qualidade.
As sete ferramentas básicas e principais da qualidade são: folha de verificação,
fluxograma, histograma, gráfico de Pareto, diagrama de causa e efeito (Ishikawa), diagrama de
dispersão e carta de controle (SANTOS, SILVA, 2018). Almeida et al. (2019) explicam,
brevemente, no quadro abaixo, a descrição de cada uma das sete ferramentas básicas da
qualidade.
Quadro 1 – Descrição das Principais Ferramentas da Qualidade:

Fonte: Almeida et al. (2019, p. 4).

Casemiro (2021) também destaca outras ferramentas que são amplamente utilizadas
para a gestão da qualidade, como o brainstorming, ciclo PDCA, metodologia para análise e
solução de problemas (MASP), Kaizen, Kanban, relatório 8D, Just-in-time, programa 5S, 5
porquês, Lean Manufacturing, 6 Sigma e certificações de qualidade. A seguir serão abordados
mais detalhes sobre o diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa e o 5W2H.

2.1 DIAGRAMA DE PARETO
O diagrama de Pareto, que também é conhecido como diagrama ABC, 80-20 ou 70-30,
é um gráfico de barras ou colunas que classifica as frequências das ocorrências em ordem
decrescente, permitindo uma melhor priorização dos problemas (BALLESTERO-ALVAREZ,
2019). Foi criado em 1897 por Vilfredo Frederico Samaso Pareto (1848-1923), que foi um
engenheiro, filósofo, sociólogo e economista italiano (PARIS, 2003). Silva et al. (2019)
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salientam que o diagrama de Pareto permite que as organizações otimizem a utilização de seus
recursos, dedicando esforços nos problemas mais importantes e mais impactantes.
O princípio de Pareto se aplica nas mais diversas áreas e a forma de gráfico facilita a
comunicação, principalmente ao tentar convencer a gerência quanto a causa de um problema
ou ganhar recurso para determinada ação (JURAN e DEFEO, 2015). Também é uma ferramenta
muito utilizada para resolver problemas de qualidade, como identificar principais falhas em
equipamentos, itens que apresentam maiores ocorrências de defeitos, motivos das reclamações
de clientes, baixa produtividade, assim como principais quebras ou desperdícios na produção
(PEZZATTO et al., 2018). Cruz (2021) reforça que 20% dos problemas consomem 80% dos
recursos, assim como o contrário também é verdadeiro, indicando que os 20% mais
significativos devem ser atacados e resolvidos primeiro.
Conforme Campos (2020) o gráfico de Pareto é uma das ferramentas mais eficientes
para identificar problemas. Lima e Alves (2019) mostram, em forma de gráfico, um exemplo
da utilização de um diagrama de Pareto.
Figura 1 – Exemplo de Gráfico de Pareto:

Fonte: Lima e Alves (2019, p. 5).

2.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA
O Diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito, foi
criado por Kaoru Ishikawa na década de 60, para mostrar a relação entre o efeito e todas as
possíveis causas, normalmente agrupadas em seis categorias: máquina, mão-de-obra, método,
medição, material e meio ambiente, também conhecidas como 6 Ms (LOBO, 2020). Ele
também pode ser chamado de diagrama espinha de peixe, devido seu formato e representação
gráfica (CRUZ, 2018). Costa e Mendes (2018) destacam que os problemas possuem causas
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específicas, e que essas causas devem ser analisadas e testadas individualmente, para comprovar
qual delas está causando o efeito. Portanto, eliminando as causas, elimina-se também o
problema ou efeito.
Cruz (2021) sugere que o diagrama de Ishikawa seja elaborado após uma sessão de
brainstorming com um grupo multidisciplinar para levantar o maior número de informações
possíveis para posteriormente avaliar todas elas e classificar de acordo com as categorias. Lobo
(2020) também reforça que o brainstorming é uma importante ferramenta de apoio para um
bom desenvolvimento do diagrama de Ishikawa e que deve ser feito nas etapas iniciais, durante
a pesquisa das causas. Conforme Costa e Mendes (2018), brainstorming significa “tempestade
de ideias” e tem como objetivo levantar o máximo de ideias e informações do grupo envolvido
no assunto ou problema. Na figura abaixo é possível visualizar a estrutura de um diagrama de
Ishikawa:
Figura 2 – Exemplo de Diagrama de Ishikawa:

Fonte: Cruz (2021, p. 170).

Também é comum a utilização dos cinco porquês em conjunto com o Ishikawa, para se
chegar na causa raiz do problema. O método dos cinco porquês consiste em fazer a pergunta
“por quê” cinco vezes para entender detalhadamente o que aconteceu, porém podem haver casos
de se chegar na resposta final com mais ou menos de 5 perguntas (COSTA, MENDES, 2018),
(LOBO, 2020).
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2.3 5W2H
Para Cruz (2021), o 5W2H é uma ferramenta administrativa em forma de planilha, que
pode ser utilizada para registrar, de forma organizada, como as ações serão realizadas. Nessa
planilha as atividades ficam mapeadas, estabelecendo o que vai ser feito, quem fará cada coisa,
quando, em que local, quanto custará e os motivos para as ações serem realizadas. De acordo
com Filho (2021), a metodologia 5W2H se origina da utilização de perguntas (elaboradas em
inglês), com o objetivo de gerar respostas estratégicas para resolver algum problema e que
também pode ser utilizada para criar um plano de ação para atingimento de metas e busca pela
melhoria contínua.
Quadro 2 – Exemplo de um plano de ação utilizando o 5W2H:

Fonte: Oliveira (2020, p. 68).

Como é possível observar no exemplo acima, as ações ficam organizadas e de fácil
visualização nesse formato, o qual se pretende utilizar posteriormente para atingimento do
objetivo geral dessa pesquisa.
3 METODOLOGIA
A finalidade dessa pesquisa é aplicada, a qual, de acordo com Gil (2017), busca resolver
problemas nas sociedades onde os pesquisadores vivem e aplicar em uma situação específica.
Roesch (2013) também afirma que a pesquisa aplicada serve para gerar soluções potenciais para
problemas humanos. Quanto aos propósitos, é descritiva e exploratória, visto que, conforme Gil
(2017), a primeira é bastante utilizada com objetivos profissionais, buscando identificar
relações entre variáveis e descrever determinado fenômeno. Já a segunda busca maior
conhecimento de um problema, levando em consideração a relação da experiência prática das
pessoas com determinado assunto.
De acordo com Roesch (2013), em uma pesquisa aplicada é comum a combinação das
abordagens quantitativas e qualitativas, portanto foram ambas utilizadas no presente artigo.
Roesch (2013) explica que o método quantitativo prioriza a utilização de dados, em que o
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pesquisador pode fazer comparações e análises estatísticas, assim como medir alguma coisa de
forma objetiva. Matias-Pereira (2016) também afirma que a principal utilização é na coleta de
dados e informações. Já no método qualitativo, o pesquisador investiga em campo não
estruturado, justamente para descobrir os aspectos e interpretações das pessoas (ROESCH,
2013). Normalmente nesse caso há uma relação dinâmica entre o sujeito com o mundo real e o
ambiente natural é a fonte para coleta de dados, sendo que o pesquisador é o instrumento-chave
(MATIAS-PEREIRA, 2016). Assim, no final do processo de coleta de dados há uma reflexão
teórica sobre os dados obtidos (ROESCH, 2013).
As estratégias de pesquisa foram definidas como um estudo de caso e pesquisa-ação. De
acordo com Gil (2017), no estudo de caso é realizado um estudo profundo e detalhado para
descrever a situação em que a investigação está sendo realizada e explicar as variáveis causais
de algum fenômeno. Conforme Yin (2015), o estudo de caso busca aprofundar o conhecimento
sobre um assunto específico. Já na pesquisa-ação há uma relação entre a teoria e a prática
(ROESCH 2013). Gil (2017) destaca que a pesquisa-ação busca diagnosticar um problema
específico e alcançar algum resultado prático e Matias-Pereira (2016) lembra que normalmente
os pesquisadores estão envolvidos com os participantes representativos da situação ou do
problema.
A coleta de dados foi realizada através de pesquisa documental com base nos
indicadores de quebras e perdas da empresa, observação e análise dos problemas pelo próprio
autor e também através de entrevista com roteiro de perguntas pré-determinadas relacionadas
às quebras para parte do grupo operacional envolvido, formado por mecânicos e operadores. A
entrevista ocorreu em uma amostra não-probabilística de 20 pessoas, visto que elas foram
escolhidas com base no grau de envolvimento com os problemas verificados, sendo a população
total do setor estudado de aproximadamente 150 colaboradores, divididos entre 3 turnos de
produção.
A análise dos dados aconteceu em partes, sendo a primeira a pesquisa documental com
base nos dados da empresa, verificada com o auxílio de planilhas, gráficos e observação do
autor para definição dos principais problemas trabalhados. Posteriormente as informações e
dados coletados nas entrevistas foram analisados e utilizados como brainstorming para
elaboração do diagrama de Ishikawa e para encontrar as verdadeiras causas dos problemas e
poder, a partir de então, sugerir um plano de ação.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Com o início da produção de novos produtos na indústria de componentes eletrônicos
em estudo, foi observado um aumento significativo nos indicadores de quebras que, conforme
já evidenciado por Andrade e Rodrigues (2017), ocasionam grandes prejuízos financeiros para
a empresa e podem reduzir a qualidade do produto final, gerando um maior risco de aumento
também nas reclamações de clientes. Corroborando com Bianchet et al. (2021), é importante a
busca contínua pelo aprimoramento do produto e eliminação dos desperdícios e perdas na
produção, assim como a criação de um plano de ação para atingimento de tal objetivo.
Para comprovar a observação do autor com os dados, buscou-se inicialmente a análise
dos indicadores da empresa, afim de descobrir quais os principais defeitos que estavam
ocasionando um maior impacto e posteriormente definir a melhor priorização deles, descobrir
as causas e propor ações através de ferramentas da qualidade que, conforme Muniz et al. (2019),
são amplamente utilizadas para redução de desperdícios em uma linha de produção.

4.1 ANÁLISE DOS DADOS ATUAIS DA EMPRESA
A coleta de dados do presente artigo foi iniciada pela parte quantitativa, através de uma
pesquisa documental nos indicadores de quebras da empresa, onde confirmou-se o aumento das
perdas principalmente nos meses de agosto e setembro de 2021, quando houve o aumento de
produção dos novos produtos, conforme é possível observar no gráfico a seguir.
Figura 3 – Indicador de Quebras da Empresa

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).
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Investigando os motivos dessas perdas, ocasionadas por produtos defeituosos, verificouse que haviam vários motivos diferentes, portanto foi utilizado o Diagrama de Pareto que,
conforme destacado por Ballestero-Alvarez (2019), permite uma melhor priorização dos
problemas.
Figura 4 – Diagrama de Pareto das Principais Falhas de Setembro de 2021:

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Conforme visto no Pareto, as principais falhas estão relacionadas à solda fraca,
capacitância fora da tolerância e caneca suja, contribuindo com quase 80% das quebras totais.
Portanto, reduzindo esses 3 principais defeitos, espera-se uma redução significativa do
indicador geral.
Para fins de explicação do que significam essas falhas, a solda fraca é caracterizada
quando há uma queda dos terminais do corpo do capacitor, inutilizando o mesmo ou quando é
detectado na inspeção final que a tração entre eles está abaixo do especificado, podendo vir a
cair na aplicação do cliente, portanto sem possibilidade de retrabalhos e seleção, necessitando
sucatear todas as peças do lote. As quebras de tolerância de cap ocorrem quando a capacitância,
principal característica elétrica de um capacitor, está fora da tolerância especificada, que
normalmente é vendida em ±5%, ±10% ou ±20%. Já as falhas de caneca suja são quando a
caneca plástica em que o capacitor é encapsulado fica suja, normalmente da própria resina que
é utilizada para selagem do mesmo.

4.2 IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS
Para melhor identificação das causas dessas falhas, foi elaborada uma entrevista com
roteiro de perguntas pré-determinadas relacionadas às principais quebras para parte do grupo
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operacional envolvido, composto por mecânicos e operadores, engenheiros e técnicos
escolhidos de acordo com o grau de envolvimento com os problemas verificados, além da
observação pelo próprio autor, contribuindo com a parte qualitativa da pesquisa. Além das
perguntas pré-determinadas, também foram feitas outras de acordo com as respostas dos
entrevistados para se obter o maior detalhamento possível.
Após isso, os dados coletados serviram como brainstorming que, conforme Cruz (2021),
pode ser utilizado para criação do Diagrama de Ishikawa, onde as informações são organizadas
e classificadas de acordo com as categorias. A seguir são apresentados os diagramas de
Ishikawa elaborados para cada uma das principais falhas.
Figura 5: Diagrama de Ishikawa das principais causas da solda fraca:

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Figura 6: Diagrama de Ishikawa das principais causas da capacitância fora da tolerância:

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).
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Figura 7: Diagrama de Ishikawa das principais causas da caneca suja:

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

As causas foram analisadas e testadas pelo autor e demais técnicos e engenheiros,
conforme afirmação de Costa e Mendes (2018), em que sugere que as causas devem ser
analisadas e testadas individualmente, para comprovar qual delas está causando o efeito.
Quanto à solda fraca, verificou-se que as causas que mais contribuíam para a falha eram
as seguintes: Desgaste dos eletrodos, visto que os mesmos não possuem troca preventiva, sendo
trocados apenas quando estão ruins; variação na corrente de solda devido cordoalhas com
oxidação; limites de especificação muito próximos ao limite mínimo e falta de um controle
estatístico de processo, impossibilitando a visualização de quando a tendência indica que logo
a seguir peças fora do limite de especificação possam começar a ser produzidas. Os 3 mecânicos
que trabalham no equipamento com maior índice de falhas relataram que encontram os
eletrodos desgastados com frequência e que por não visualizarem uma tendência nas inspeções,
quando percebem já estão trabalhando fora do limite especificado.
Já em relação às peças com capacitância fora da tolerância, verificou-se que o principal
motivo era o ajuste incorreto do tamanho da bobina, que é feito manualmente pelo operador.
Devido à tecnologia utilizada na produção de capacitores de filme plástico, em que os mesmos
são bobinados em uma roda maior, recebem a aplicação de camadas de metal, são temperados
e posteriormente cortados, cada posição dessa roda terá uma densidade de capacitância
diferente, necessitando de inspeção contínua do operador para determinar em que tamanho o
mesmo será cortado, onde muitas vezes o mesmo interpreta incorretamente os valores, esquece
de alterar o tamanho ou não consegue agir em tempo hábil para evitar o corte de peças fora do
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especificado na máquina semiautomática em que o material é alimentado. Conforme relato de
uma própria operadora, ainda em período de treinamento, informou ter dificuldades de
entendimento de como fazer o ajuste adequado, assim como outra operadora de outro turno, já
com aproximadamente 4 anos de experiência, informou que sabe fazer o ajuste correto, porém
tem dificuldades em explicar como fazer.
Para a caneca suja, o principal motivo verificado foi em relação ao desalinhamento entre
a peça a ser encapsulada e a agulha de injeção de resina, que depende dos cuidados do mecânico
para a correta centralização. Como a ferramenta em que a peça fica acomodada nessa posição
da máquina necessita ser constantemente substituída devido trocas de tipos (setup) e
manutenções preventivas, frequentemente acaba ficando mal posicionada em relação à agulha
de injeção de resina, somado ao fato de ser de difícil ajuste e visualização por parte do mecânico.
Nesse item, dos 9 mecânicos que trabalham com esse modelo de máquina, todos eles apontaram
alguma dificuldade em relação ao ajuste de centralização da peça em relação à agulha de injeção
de resina.

4.3 PLANO DE AÇÃO PARA REDUÇÃO DE QUEBRAS
Após encontrar as verdadeiras e principais causas dos problemas verificados, buscou-se
elaborar um plano de ação no formato 5W2H que, de acordo com Cruz (2021), pode ser
utilizado para registrar, de forma organizada, como as ações serão realizadas. A seguir é
possível visualizar detalhadamente as ações descritas no quadro 3.
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Quadro 3 – Proposta de um plano de ação no formato 5W2H
CAUSA

WHAT

Eletrodos
com
desgaste.

Trocar os
eletrodos
preventivamente.

Variação na
corrente de
solda.

Substituir
cordoalhas de
solda por
barramentos.

WHY

WHERE

WHEN

WHO

out/21

Técnico de
Manutenção

Máquinas de
dez/21
montagem

Técnico de
Processo

Substituir eletrodos
Máquinas de
antes que a falha
montagem
ocorra.
Evitar o uso de
cordoalhas com
oxidação.

Limite de
Alterar os limites
especificação
de especificação
de tração de
de tração de
solda
solda.
inadequado.

Limites de tração
de solda próximos
ao ponto de
rompimento da
solda.

Falta de um Implementar um
controle
controle estatístico
estatístico de de processo de
processo.
tração de solda.

Monitorar a
tendência do
Equipamento
processo,
de teste de
permitindo um
tração de
ajuste de forma
solda
preventiva antes
que a falha ocorra.

Plano de
Controle

out/21

Técnico de
Produto

dez/21

Engenheiro
de Processo

HOW
HOW MUCH
Alterar o plano de manutenção
preventiva, incluindo a atividade R$ 300,00 /
de troca preventiva de eletrodos
mês
diariamente.
Adquirir e instalar barramentos
para substituir as cordoalhas, de
forma a evitar oxidação com o
R$ 200,00
tempo e ruídos na passagem de
corrente.
Alterar os limites de
especificação de tração de solda
no plano de controle, de forma a
R$ 0,00
ter uma margem de segurança
um pouco maior.
Adquirir licença de um software
de Controle Estatístico de
Processo (CEP) para
monitoramento e aquisição
R$ 11.000,00
automática dos dados,
implementando também limites
de controle, além da
especificação.

Encaminhar pedido para setor
R$ 20.000,00 /
Ajuste
Evitar a
de projetos para modificar a
Instalar correção
máquina.
incorreto do
necessidade de Máquinas de
Engenheiro máquina de forma que ela faça a
automática de
mar/22
tamanho da
ajuste por parte do
serra
de Processo correção automática do tamanho
corte das bobinas.
Total de
bobina.
operador.
da bobina de acordo com o
R$ 40.000,00
valor de capacitância lido.
Desalinhamen
to entre peça Pinar posição do
e agulha de disco onde a peça
injeção de
é posicionada.
resina.

Evitar regulagens
mecânicas,
garantindo que o Máquinas de
nov/21
disco e a peça
montagem
ficarão sempre na
mesma posição.

Fazer furação no disco e instalar
Técnico de um pino de forma que permita o
Processo mesmo ser instalado apenas em
uma única posição.

R$ 0,00

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Conforme observado no quadro 3, foi possível propor ações bastante robustas para
eliminação ou ao menos redução considerável dos principais defeitos verificados. Algumas
ações necessitam de um investimento ou prazo um pouco maior para serem executadas, porém
outras possuem baixo custo e podem ser feitas em curto prazo.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na análise dos resultados do presente artigo, conclui-se que o objetivo geral
da pesquisa foi atingido, que era propor um plano de ação para redução de quebras em uma
indústria de componentes eletrônicos com a utilização das ferramentas da qualidade. Também
foi possível evidenciar, na prática, que as ferramentas da qualidade realmente são importantes
e possuem relevante contribuição para redução de falhas em uma linha de produção. Através
do Diagrama de Pareto foi possível priorizar corretamente os defeitos a serem trabalhados, já o
Diagrama de Ishikawa permitiu que todas as possíveis causas relatadas fossem classificadas
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para posterior definição de ações utilizando o 5W2H, que proporciona uma visualização
simples, organizada e objetiva das principais informações sobre elas.
As principais falhas verificadas foram relacionadas à qualidade da solda dos terminais
no capacitor, capacitância fora da tolerância e capacitor com a caneca suja, provenientes tanto
de falhas operacionais, frequência de manutenção inadequada, falta de controle de processo,
dificuldades de ajuste ou especificações com limites marginais. Porém respectivas ações foram
definidas para todas essas causas, com o objetivo final de redução geral do indicador de quebras
da linha.
Considera-se como limitação dessa pesquisa a utilização de apenas três ferramentas da
qualidade, pois existem outras que também poderiam ser utilizadas, como os 5 porquês, assim
como maior explanação e detalhamentos sobre técnicas de controle estatístico de processo,
princípio de uma das ações propostas. Também houve limitação quanto às causas e defeitos
estudados, pois foram escolhidos apenas os principais, com maior impacto, podendo serem
aplicadas também as mesmas técnicas nos demais.
Sugere-se que as perdas sejam monitoradas de forma mais próxima do tempo real, com
análises diárias das falhas e também a criação em maior quantidade de pequenos grupos de
melhoria contínua (Kaizen), de forma a dividir a carga de trabalho e análise com todo grupo
operacional e não apenas com a equipe técnica. Recomenda-se também que seja realizada uma
pesquisa similar com os outros modos de falhas de menor ocorrência e impacto, visto que
também contribuem de alguma forma para o indicador geral de quebras.
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