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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo reduzir os índices de retrabalho e melhorar os 
indicadores de desempenho do setor de pós-venda de uma assistência técnica 
automotiva – especificamente, subir o indicador Qualidade do Serviço da oficina 
(QSO) para acima de 75% e reduzir o indicador Taxa de Retorno para abaixo de 4% 
– através da aplicação da metodologia PDCA, juntamente com algumas ferramentas 
da qualidade selecionadas A busca incessante por melhorias em todas as áreas de 
atuação, o que abrange desde procedimentos ou processos ligados intrinsecamente 
ao que agrega valor que é o processo de transformação até mesmo a estratégia de 
competitividade, é essencial para que as organizações possam não apenas entrar 
no mercado, mas também para que permaneçam nele mesmo diante de situações 
adversas na economia. Este estudo descreve a aplicação da metodologia PDCA e 
de ferramentas como brainstorming, diagrama de causa e efeito, 6M e uma 
adaptação do 5W2H na elaboração de um plano de ação, com a finalidade de 
identificar as possíveis causas de problemas como alto índice de retornos, 
retrabalhos e insatisfação de clientes. Desta forma, foi possível uniformizar a forma 
de trabalho, reduzir retrabalhos, aumentar o faturamento e melhorar a imagem da 
empresa entre seus clientes. 
 
Palavras-chave: PDCA. Qualidade. Desempenho. Processos. Melhoria. Excelência. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to reduce rework and improve performance indicators in the post-
sales department of an automotive technical assistance workshop – specifically raise 
the indicators Services Quality Level above 75% and reduce Return Rate to under 
4% – through the application of PDCA method and some selected quality tools. The 
constant search for improvements in all areas, which ranges from procedures or 
related processes intrinsic to what adds value is the process of transforming even the 
competitiveness strategy, it is essential for organizations to not only enter the market 
but also to remain in it even in the face of adverse conditions in the economy. This 
study describes the application of PDCA methodology and quality tools such as 
brainstorming, cause and effect diagrams, 6M, adapted 5W2H in drawing up an 
action plan in order to identify possible causes of problems such as high return rates, 
reworks and customer dissatisfaction. This way, it was possible to standardize the 
work, reduce reworks increase revenues and improve the company’s image among 
its clients. 
 
Keywords: PDCA. Quality. Performance. Processes. Improvement. Excellence. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização do problema 

Em qualquer época, manter as organizações economicamente viáveis exige 

um esforço constante da parte de seus administradores. Para tornar isso possível, 

deve-se implantar uma gestão eficiente de todos os recursos, bem como estruturar a 

linha produtiva, definindo um padrão para os processos essenciais e possíveis 

melhorias que ainda possam ser implementadas. De pequeno, médio e grande porte 

a multinacionais de vários setores, as empresas buscam incessantemente otimizar 

seus recursos, a fim de maximizar seus lucros, manter segura sua participação no 

mercado e evitar possíveis perdas de capital. 

Esta situação é muito abrangente, pois está diretamente relacionada à 

“saúde” da organização. Empresas que não possuem um alto grau de controle em 

todas as suas vertentes operacionais estão muito mais expostas às intempéries ou 

oscilações econômicas, que são comuns. É fato que sem controle não há 

gerenciamento.  

Ter o controle total de aspectos como prazos, custos envolvidos, qualidade e 

o método de trabalho, no mínimo, pode maximizar o poder de ganho da 

organização. A maximização de lucro que é o principal motivo para a existência da 

empresa é influenciada, mesmo que de forma menos perceptível na visão macro, 

pelo somatório de todos os resultados dos indicadores de desempenho que a 

organização deve mensurar. Visto que lucro é o resultado da receita menos o custo, 

quanto menores forem os custos gerais com perdas, retrabalhos, e outras formas de 

microperdas, melhor será o indicador de rentabilidade. Diante disso, as organizações 

buscam cada vez mais otimizar sua gestão de serviços para tratar e solucionar todos 

os possíveis causadores de perdas dentro do negócio. Dentre essas perdas, o 

retrabalho é uma das mais combatidas. 

Uma das máximas do marketing diz que conquistar novos clientes custa de 5 

a 7 vezes mais do que manter os já existentes. Dentro dessa realidade, trabalhar o 

pós-venda é essencial, principalmente em setores como a indústria automotiva, nas 

quais a concorrência acirrada exige um esforço muito maior das empresas para 

fidelizar seus clientes e maximizar seus lucros. 



13 

 

Pelo lado contrário, quando uma empresa do ramo automotivo falha no 

atendimento pós-venda, os resultados se refletem rapidamente na queda do 

movimento, derrubado pelo chamado “boca-a-boca” negativo. 

Este estudo de caso foi realizado em uma empresa localizada em Recife, no 

estado de Pernambuco que vivenciou uma queda em seus resultados causada pela 

ineficiência no pós-venda, e precisou tomar medidas para subir novamente no 

conceito dos clientes. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é reduzir os índices de retrabalho e melhorar 

os indicadores de desempenho do setor de pós-venda de uma assistência técnica 

automotiva – especificamente, subir o indicador Qualidade do Serviço da oficina 

(QSO) para acima de 75% e reduzir o indicador Taxa de Retorno para abaixo de 4% 

– através da aplicação da metodologia PDCA, juntamente com algumas ferramentas 

da qualidade selecionadas. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Descrever as ferramentas utilizadas na aplicação do plano de ação. 

 Melhorar e aumentar a confiabilidade dos processos da empresa; 

 Estabelecer uma cultura de qualidade entre os técnicos mecânicos, 

voltada para a fidelização dos clientes. 

1.3 Justificativa 

As organizações em geral, com exceção das filantrópicas, têm como objetivo 

obter lucro, ou seja, receber de volta o que foi investido de forma que as receitas 

superem os custos gerais. Também buscam atingir os objetivos e as metas traçadas, 

bem como atuar de acordo com sua missão e visão, garantindo assim sua 
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continuidade no mercado. A existência de um sistema produtivo refere-se à ampla 

necessidade de uma empresa que possui um conjunto de etapas que se interagem 

em seu processo, a partir de um objetivo comum, atuar no sentido de produzir um 

resultado eficaz e que seja o esperado para seu cliente (MOREIRA, 1996). A 

aplicação de técnicas de gestão de serviços para a resolução de problemas é uma 

das formas efetivamente válidas para manter o desenvolvimento da organização. A 

aferição do desempenho através de indicadores é importante, visto que as ações e 

os recursos podem ser direcionados para onde realmente está a causa.  

Este trabalho pretende mostrar um caso prático de melhoria de indicadores de 

desempenho, redução de retrabalhos e aumento de faturamento por meio da 

aplicação sistemática de métodos e ferramentas da qualidade. Espera-se que os 

resultados deste estudo sejam úteis a outros estudantes e profissionais da 

Engenharia de Produção. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Neste capítulo foi realizada uma revisão da literatura com o objetivo de 

apresentar os principais conceitos necessários à compreensão dos resultados.  

2.1 Ciclo PDCA 

“A melhoria de desempenho de produtos e processos pode ser obtida a partir 

de duas abordagens, complementares, porém diferentes, melhoria contínua e 

melhoria radical” (CARPINETTI, 2010). Na maioria dos casos, por proporcionar 

menor custo e resultados já no curto prazo, a melhoria contínua é a que tem maior 

aplicabilidade. Porém, para que seja possível realizar mudanças nos parâmetros e a 

apresentação de melhorias efetivas, há os meios que possibilitam a gestão das 

melhorias. Esses são conhecidos como métodos e ferramentas. O método é a 

sequência para se atingir a meta desejada. Já as ferramentas são os recursos a 

serem utilizados no método (DANTAS et al, 2014). 

Um dos elementos mais difundidos em gestão da qualidade, o ciclo PDCA 

realiza nas organizações uma transformação direcionada à melhoria contínua e ao 

controle da qualidade total (SELEME & STADLER, 2008). Tal transformação 

proporciona melhorias também em várias outras vertentes de análise além da 

qualitativa. O PDCA é um método de melhoria contínua que não deve ser aplicado 

uma única vez em determinado processo: para que se tenha efetivamente uma 

constante apresentação de progressos, a repetição do ciclo é essencial. 

Criado por Walter Shewhart na década de 1920, o PDCA foi amplamente 

divulgado por W. Edward Deming na década de 1950. Por isso, é possível encontrar 

a metodologia com o nome de o Ciclo de Deming (TRIVELLATO, 2010). Conhecido 

como um método básico de gerenciamento da qualidade para o controle de 

processos, pode ser aplicado em todas as áreas da organização, como produção, 

finanças, recursos humanos, entre outras. PDCA é uma sigla, dos termos em inglês 

Plan (planejar), Do (executar), Check (verificar) e Act (agir), que indicam as quatro 

fases que compõem o ciclo. 



16 

 

2.1.1 Fases do PDCA 

 Planejar – É a fase na qual se define os objetivos a serem alcançados. Nas 

situações onde já houver um problema será preciso analisá-lo, definir a 

meta e estabelecer os procedimentos, ações, padrões que permitirão 

atingir os objetivos projetados. É nessa etapa onde o problema é conhecido 

e se investiga as características específicas do mesmo. É uma fase de 

extrema importância, pois nela são levantadas informações como o 

histórico do problema, as perdas, entre outras que serão usadas no 

diagnóstico. Após essa identificação do problema são localizadas as 

causas fundamentais e se elabora um plano de ação para correção. 

 Executar – Envolve aplicar o que foi planejado. É notável que para executar 

as ações que foram traçadas vai ser necessário atitude e poder de 

convencimento, pois pode envolver a necessidade de quebrar paradigmas, 

educar e conscientizar os funcionários a fazer suas atividades de forma 

padronizada e de maneira a mitigar as causas do problema.  

 Verificar – É analisar os dados e comparar se os efeitos alcançados pela 

implantação do plano de ação estão realmente solucionando o problema, 

ou seja se os resultados que se obteve estão conforme o esperado. É 

necessário verificar de forma contínua se os processos estão obedecendo 

a padronização estabelecida. 

 Agir – É corrigir e ajustar o que não estiver de acordo com ação traçada 

para resolução do problema. Pode envolver inserir ações corretivas que 

visam a melhoria dos processos que, por acaso, ainda não estejam 

suprindo a mudança para os resultados esperados. 

A Figura 1 exemplifica algumas atividades-meio do ciclo PDCA.  
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Figura 1 – Ciclo PDCA 

 

Fonte: Portal Administração, 2014. 

O ciclo PDCA é repetitivo e reinicia após a última fase, para que haja sempre 

uma melhoria contínua, até que o resultado seja alcançado e cada funcionário torne 

o novo método de trabalho algo rotineiro. 

A Figura 2 mostra os passos de cada fase do ciclo PDCA. 

Figura 2 – Ciclo PDCA 

 

Fonte: Trivellato, 2010. 
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De acordo com Agostinetto (2006 apud TRIVELLATO, 2010), as atividades a 

serem desenvolvidas em cada etapa são elencadas da seguinte forma: 

 Plan – Planejar: estabelece-se o plano de acordo com as 
diretrizes de cada empresa, identifica-se o problema, estabelece-
se os objetivos e as metas, define-se o método a ser utilizado e 
analisa-se os riscos, custos, prazos e recursos disponíveis; 

 Do – Executar: coloca-se o plano em prática, estabelecem-se 
treinamentos no método a ser utilizado e objetivos sobre os itens 
de controle, coleta-se dados para verificação do processo e 
finalmente, se educa, treina, motiva e obtém comprometimento de 
todas as pessoas; 

 Check – Checar: verifica se o trabalho está sendo executado 
conforme planejado, se os valores medidos variaram e comparam 
estes com o padrão estabelecido e, finalmente, se os itens de 
controle correspondem com os valores dos objetivos; 

 Act – Agir: realiza-se ações para corrigir trabalhos que possam ter 
desviado do padrão, investiga-se as causas e toma-se ações para 
não repeti-los e melhora-se o sistema de trabalho e o método. 
Caso não sejam identificados desvios, deve-se procurar realizar 
um trabalho preventivo, identificando quais os desvios são 
passíveis de ocorrer no futuro, suas causas, soluções etc. 

O Ciclo de Deming auxilia na resolução de problemas e tomada de decisões, 

sendo um método eficaz para ajudar a atingir metas. Quando aplicado de forma 

correta, desde a captação das informações para o projeto, pode trazer vantagens 

inigualáveis nos parâmetros de produtividade, minimização de custos e construção 

da fama conceitual da organização que preza por qualidade. 

2.2 Ferramentas da qualidade 

De acordo com Silva (2009), “as ferramentas da qualidade são as técnicas 

utilizadas nos processos de Gestão da Qualidade, principalmente a partir da década 

de 1950, com base em conceitos e práticas existentes, aplicando fortemente a 

estatística”. As ferramentas da qualidade permitem analisar dados e a partir deles 

tomar decisões estratégicas. 

Segundo Koyano (2002), as Ferramentas da Qualidade são “um conjunto de 

ferramentas estatísticas de uso consagrado para melhoria da qualidade de produtos, 

serviços e processos” Tratam-se de técnicas utilizadas para “mensurar, definir, 18 

analisar e propor soluções para os problemas que interferem no bom desempenho 

dos processos de trabalho” (QUALIDADETOTAL, 2013). 
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Por terem essa capacidade de mensurar problemas, as Ferramentas da 

Qualidade permitem um maior controle dos processos e melhorias na tomada de 

decisões. Entretanto, é importante salientar a diferença entre método e ferramenta. 

Campos (2004) define o método como “a sequência lógica para atingir a meta 

desejada”, enquanto que “a ferramenta é o recurso a ser utilizado no método”. O 

autor afirma que “de nada adianta conhecer várias ferramentas [...] se o método não 

é dominado”, e ainda frisa que “o que soluciona problemas não são as ferramentas, 

mas sim o método”. 

2.2.1 Brainstorming 

Segundo Santo (s.d.), a ferramenta mais antiga de criatividade é a associação 

de ideias, identificada e estudada por Platão e Aristóteles no século IV a.C. Nos dias 

atuais, no entanto, a ferramenta mais praticada no mundo, que envolve a associação 

de ideias e muitas outras, é o brainstorming, ou tempestade de ideias. 

Ainda segundo o autor, trata-se de uma ferramenta para a concepção de 

liberação da imaginação, cuja tradução ao pé da letra seria “tempestade cerebral”. 

Criada pelo diretor de um banco comercial, colaborador de várias revistas e sócio de 

uma agência de publicidade Alex Osborn, a técnica foi aplicada pela primeira vez em 

1938, e teve seu uso amplamente difundido a partir de 1950. Segundo Rossato 

(1996 apud SILVA, 2009), o brainstorming é utilizado para incentivar a criatividade 

dos participantes do processo de solução de problemas. 

Justa (2010) afirma que o brainstorming é uma técnica de conferência ou 

reunião, na qual um grupo de participantes tenta encontrar a solução para um 

problema específico a partir de ideias apresentadas espontaneamente pelos seus 

integrantes. 

Trata-se de um tipo de interação em um grupo pequeno, concebido para 

incentivar a livre promoção de ideias sem restrições nem limitações quanto à sua 

exequibilidade, com o objetivo de resolver problemas que precisam de soluções 

novas e criativas. Durante a execução da técnica, procura-se obter o maior número 

possível de sugestões, que não podem ser criticadas durante a exposição 

(MINICUCCI, 2001). 
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Ainda conforme Justa (2010), a ferramenta é voltada exclusivamente para o 

trabalho em equipe, sendo necessárias duas fases na rodada de ideias: uma de 

levantamento de sugestões, sem qualquer análise ou crítica, e outra para analisar as 

sugestões e “filtrar” os resultados. 

Para o SEBRAE (2005), o brainstorming proporciona o surgimento de 

“soluções criativas e inovadoras para os problemas, rompendo com paradigmas 

estabelecidos” O clima de envolvimento e motivação gerado pelo Brainstorming 

assegura melhor qualidade nas decisões tomadas pelo grupo, maior 

comprometimento com a ação e um sentimento de responsabilidade compartilhado 

por todos. 

No processo de brainstorming, um tema é exposto e ideias são relacionadas a 

ele de forma livre. A principal ênfase do brainstorming é deixar fluir todas as ideias, 

sem que haja crítica quando forem citadas, com o objetivo de obter o maior número 

possível de ideias, para depois realizar uma filtragem de relevâncias. A aplicação 

desta técnica pode ocorrer em qualquer etapa do processo de solução de um 

problema, sendo de grande relevância para identificação e seleção das questões 

que serão tratadas e na criação de soluções. Nesta fase não se determina a 

solução, mas se propõem muitas possibilidades, as quais podem ser utilizadas para 

solucionar o problema nos processos posteriores. 

2.2.2 Diagrama de causa e efeito 

O diagrama de causa e efeito possibilita organizar as informações para 

facilitar a identificação das causas do problema. 

O Diagrama de Causa e Efeito é uma ferramenta utilizada para 
apresentar a relação existente entre um resultado de um processo 

(efeito) e os fatores (causas) do processo que, por razões técnicas, 
possam afetar o resultado considerado (WERKEMA, 2006). 

Esta ferramenta, criada por Kaoru Ishikawa em 1943, tem como objetivo 

organizar as causas primárias e secundárias que podem ser os agentes causadores 

dos efeitos. 

Os diagramas de causa e efeito são um método particularmente efetivo de 

ajudar a pesquisar as raízes de problemas. Eles fazem isso levantando as mesmas 

questões – o que, onde, como e porque –  anteriores, mas, desta vez, 
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acrescentando algumas respostas possíveis de uma forma explicita. Eles também 

podem ser usados para identificar as áreas onde são necessários mais dados 

(SLACK, 1996). Este diagrama é utilizado quando precisamos identificar as causas 

de um problema, de acordo com o que afirma Lins (1993), permite a partir de 

grandes grupos (temas) que se façam desdobramentos até que se chegue a níveis 

de solução adequados ao problema.  

Em termos simples, age como um guia para identificar a causa essencial do 

problema analisado, e a partir deste traçar ações corretivas que precisarão ser 

aplicadas. Visto que a sua forma de disposição traz à lembrança uma espinha de um 

peixe, esta ferramenta também é popularmente conhecida como diagrama da 

espinha de peixe. 

Segundo Werkema, (2006, p. 100), as etapas para criação de um diagrama de 

causa e efeito são: 

1. Defina a característica da qualidade ou o problema a ser 
analisado.  
Escreva a característica da qualidade ou o problema dentro de 
um retângulo, no lado direito de uma folha de papel.  
Trace a espinha dorsal, direcionada da esquerda para a direita 
até o retângulo. 

2. Relacione dentro de retângulos, como espinhas grandes, as 
causas primárias que afetam a característica da qualidade ou o 
problema definido no item 1. 

3. Relacione, como espinhas médias, as causas secundárias que 
afetam as causas primárias. 

4. Relacione, como espinhas pequenas, as causas terciárias que 
afetam as causas secundárias. 

5. Identifique no diagrama as causas que parecem exercer um 
efeito mais significativo sobre a característica da qualidade ou 
problema. 
Nesta etapa, utilize o conhecimento disponível sobre o processo 
considerando dados previamente coletados, ou colete novos 
dados. 

6. Registre outras informações que devam constar no diagrama: 

 Título 

 Data de elaboração do diagrama 

 Responsáveis pela elaboração do diagrama 

Os problemas podem ser classificados como sendo, por exemplo, de quatro 

ou seis tipos ou grupos diferentes, comumente conhecidos como 4Ms (Método, 

Máquina, Materiais e Mão de obra) ou 6Ms (os quatro anteriores mais Medidas e 

Meio ambiente). 

O foco principal deste diagrama é o problema, evidenciando que, para 

correção do problema, não necessariamente vai ser preciso substituir ou contratar 
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funcionários. Conforme Delgado Filho (2004), o Diagrama de Ishikawa é uma análise 

das possíveis causas de um problema; por fazer uma análise das causas prováveis, 

também é conhecido como Diagrama de Causa e Efeito. Segundo Delgado Filho 

(2004), alguns passos devem ser seguidos para a elaboração do diagrama: 

 Estabelecer o efeito, a característica, segundo a qualidade; 

 Encontrar o maior número de possíveis causas que afetam a 
qualidade; 

 Definir a relação entra as causas e ligar estas causas com o efeito 
da qualidade; 

 Dar um grau de importância para cada causa e assinalar as 
causas com maior grau de importância; 

 Registrar todas as informações necessárias. 

De acordo com Delgado Filho (2004), mesmo que surjam dúvidas a respeito 

da qual categoria na qual cada causa vai ser classificada, isso não é relevante, pois 

o mais importante que é a causa seja lembrada. A Figura 3 apresenta um esquema 

do Diagrama de Ishikawa.  

Figura 3 – Exemplo da composição de um Diagrama de Causa e Efeito 

 

Fonte: Luz Planilhas Empresariais, s.d. 

De acordo com Corrêa & Corrêa (2005, p. 138), “Os diagramas de causa e 

efeito ou Ishikawa têm mostrado ser uma ferramenta simples e eficaz na condução 

de brainstorming e na promoção da participação das pessoas na análise dos 

problemas”. 
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2.2.3 5W2H 

O 5W2H é uma ferramenta simples que dá auxílio nas tratativas para 

resolução de problemas, com ênfase na elaboração de planos de ação. É utilizada 

para planejar as ações propostas pelo diagrama de causa e efeito. De acordo com 

Seleme & Stadler (2008, p. 40), 

A ferramenta 5 W’s e 2 H’s traduz a utilização de perguntas 
(elaboradas na língua inglesa) que se iniciam com as letras W e H 
[…]. As perguntas têm como objetivo gerar respostas que 
esclareçam o problema a ser resolvido ou que organizem as ideias 
na resolução de problemas. 

As perguntas têm como objetivo principal proporcionar respostas que deixem 

clara a organização das ideias que serão utilizadas na resolução do problema. 

Evidenciar de forma clara o que vai ser realizado, o porquê da ação, definir o 

responsável pela ação, onde haverá aplicação, definição do prazo, o passo a passo 

e qual o custo envolvido. Desta forma, não restam dúvidas sobre o processo, 

agilizando a implementação da ação corretiva. De forma simplificada, o 5W2H pode 

ser resumido fazendo a seguinte análise: 

 O quê? (What?) – Ação a ser executada; 

 Por quê? (Why?) – O que se espera? 

 Quem? (Who?) – Definir o responsável; 

 Onde? (Where?) – Onde a ação será desenvolvida? 

 Quando? (When?) – Quando será realizada? 

 Como? (How?) – Passo a passo; 

 Quanto? (How much?) – Custo envolvido. 

 

Ainda de acordo com Seleme & Stadler (2008, p. 40) “sua utilização permite 

que o processo em execução seja dividido em etapas […] com o intuito de serem 

encontradas as falhas que impedem o término adequado do processo”.  

O Quadro 1 apresenta um diagrama de 5W2H. 
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Quadro 1 – Diagrama de 5W2H 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

2.2.4 Folha de verificação 

Folhas de verificação são documentos utilizados para registrar as anotações 

de forma ordenada e já direcionada para o problema ou situação que queremos 

resolver. De acordo com Werkema (2006), “uma folha de verificação é um formulário 

no qual os itens a serem examinados já estão impressos, com o objetivo de facilitar 

a coleta e o registro dos dados”.  

É uma ferramenta muito útil para garantir que ações importantes não sejam 

procrastinadas durante o processo. A lista de verificação é uma forma de padronizar 

a forma de trabalho através da verificação dos resultados por meio da coleta de 

dados e identificação das inconformidades por meio da frequência que estas 

ocorrem. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo é delineada a metodologia utilizada para atingir os objetivos deste 

trabalho de pesquisa. 

3.1 Classificação da pesquisa 

Este trabalho de conclusão de curso consiste em uma pesquisa exploratória, 

com componentes de caráter qualitativo e quantitativo. Segundo Gil (2002), as  

pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, visando a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Tais pesquisas 

geralmente são utilizadas para descobrir e se aprofundar sobre um determinado 

assunto; para tanto, costumam envolver “(a) levantamento bibliográfico; (b) 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e (c) análise de exemplos que ‘estimulem a compreensão’” (GIL, 2002).  

Os procedimentos técnicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica, com o 

objetivo de informar o leitor sobre os principais conceitos necessários à 

compreensão deste trabalho; e o estudo de caso, visando a ilustrar os resultados 

obtidos com a aplicação de algumas ferramentas da qualidade na linha produtiva de 

uma assistência técnica automotiva. Ainda segundo Gil (2002), o estudo de caso é 

“estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento”. Esta técnica é amplamente utilizada na 

investigação de fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto real. 

3.2 Unidade de análise 

A empresa na qual o estudo foi realizado é uma das filiais de um grupo que 

investe no setor automobilístico, com sede no estado de Pernambuco. A empresa 

atua como revendedora autorizada das sete montadoras de veículos com as quais 

mantém contrato. 

O grupo conta com aproximadamente quatrocentos funcionários divididos 

entre suas unidades. A filial analisada está localizada na cidade de Recife – PE, 

sendo especializada na venda e pós-venda de veículos e autopeças. Seus principais 
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clientes são pessoas físicas e empresas de locação veicular de pequeno porte. O 

estudo se deu na área de pós-venda, especificamente no setor de assistência 

técnica. 

Os processos produtivos do setor são voltados para os métodos de 

manutenção corretiva, preventiva e preditiva.  

3.3 Coleta dos dados 

Os dados da pesquisa foram coletados ao longo de nove meses, sendo 

extraídos principalmente do Dealernet (sistema de gestão integrada da empresa) e 

de indicadores de qualidade e financeiros. A execução das ações aconteceu durante 

quatro meses (de abril a julho).  

Após a análise dos indicadores, que serão apresentados no tópico 4.1, ficou 

evidente que o não atingimento das metas estabelecidas exigia a elaboração de um 

plano para sanar o problema.  

Os dados iniciais foram obtidos no sistema de gestão integrada da empresa, 

tais como indicadores de reclamações dos clientes. Entretanto, com a necessidade 

de melhoria, outras informações passaram a também ser coletadas através da 

chamada Planilha de Retrabalho e informadas por meio de participação nas 

reuniões semanais da equipe, conduzidas pelo gerente de serviços. 

3.4 Equipe responsável 

O responsável por conduzir o processo de diagnóstico profundo do problema, 

elaborar o planejamento das ações corretivas a serem tomadas e conduzir a equipe 

de oito mecânicos foi o controlador de qualidade, sob a supervisão do gerente de 

serviços. Essa equipe deveria apresentar soluções satisfatórias no campo qualitativo 

que implicassem no aumento do indicador de maximização dos lucros da empresa. 

A Figura 4 mostra um organograma simplificado do setor de pós-venda e 

destaca os participantes diretamente responsáveis pelas ações realizadas visando à 

resolução do problema. 
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Figura 4 – Organograma simplificado do setor de pós-venda 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

3.5 Descrição do método 

Para obter os resultados desejados, o método adotado foi o do Ciclo PDCA, 

detalhado no item 2.1, associado à aplicação de algumas ferramentas da qualidade, 

discutidas no item 2.2. 

Antes de iniciar o ciclo, foi realizado um brainstorming para levantar ideias 

que pudessem levar à solução do problema principal: como aumentar o número de 

clientes Totalmente Satisfeitos (TS) e reduzir o número de Parcialmente Satisfeitos 

(PS) e Totalmente Insatisfeitos (TI). Entre as primeiras sugestões do brainstorming, 

notou-se que faltavam informações para identificar a causa da insatisfação dos 

clientes. Decidiu-se, então, iniciar uma observação mais detalhada com o objetivo de 

levantar esses dados. Para este fim, foram criadas duas listas de verificação: o 

Check-List de Intervenção (Anexo 1) e o Check-List do Controle de Qualidade 

(Anexo 2). 

Com a adoção dos dois check-lists, iniciaram-se as etapas de execução e 

verificação do PDCA. Os dados obtidos passaram a ser registrados pelo controlador 

de qualidade na Planilha de Retrabalho (Erro! Fonte de referência não 

ncontrada.). Essa organização era fundamental para visualizar a quantidade de 

ocorrências de cada tipo de retrabalho por dia da semana, assim como permitia 

identificar os técnicos responsáveis pela ocorrência e estabelecer as ações 

corretivas necessárias. 

Gerente de 
serviços 

Coordenador 

Consultores 
técnicos 

Controlador de 
qualidade 

Mecânicos 
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Figura 5 – Modelo da Planilha de Retrabalho 

  

Fonte: Dados da empresa. 

A identificação das principais falhas que levavam a retrabalhos já foi suficiente 

para reduzir alguns problemas. Entretanto, para corrigir as falhas de modo definitivo, 

foi necessário investigar mais profundamente suas causas-raízes. Para isso foi 

utilizado o diagrama de causa e efeito. 

A última etapa do PDCA se deu com a elaboração de um plano de ação com 

base na ferramenta 5W2H. Por se tratar de um método cíclico, os resultados obtidos 

a partir dessas ações deverão ser constantemente reavaliados em busca de novas 

oportunidades de melhorias. 
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4 ESTUDO DE CASO  

O estudo de caso foi realizado no setor de Assistência Técnica da empresa 

descrita no item 3.2. Embora um dos principais motes da propaganda da empresa 

fosse a qualidade dos serviços prestados, na prática não se observava uma cultura 

de melhoria contínua, especialmente no que diz respeito à qualidade dos serviços do 

pós-venda.  

O processo de melhoria foi alavancado pelo controlador de qualidade, 

designado responsável pelo diagnóstico, elaboração e condução de um plano de 

melhoria dos indicadores de desempenho. O plano visava a reduzir os índices de 

retornos e retrabalhos provenientes do serviço mal executado e aumentar o índice 

de qualidade no serviço realizado. A meta da equipe, formada também pelos 

mecânicos da oficina e supervisionada pelo gerente de serviços, era elevar o 

indicador Qualidade do Serviço da Oficina (QSO) para 75%, bem como reduzir o 

indicador Taxa de Retorno (TR) para 4%. 

4.1 Panorama inicial e diagnóstico 

Foi constatado internamente, por meio de análise das Reclamações do 

Atendimento ao Cliente (RACs), que a empresa apresentava uma incoerência entre 

a qualidade anunciada como seu diferencial no mercado e o que estava sendo 

realizado. Queixas como demora no atendimento, peças mal instaladas e erros na 

execução de serviços estavam gerando, além de custos para a organização, uma 

queda do conceito da empresa entre seus clientes e possíveis clientes. 

Ficou claro que os indicadores de desempenho TR e QSO estavam sendo 

fortemente afetados pelo aumento de clientes nas condições Parcialmente Satisfeito 

(PS) e Totalmente Insatisfeito (TI), bem como pela diminuição do número de clientes 

que se declaravam Totalmente Satisfeitos (TS). A Tabela 1 mostra os quantitativos 

de clientes atendidos e os indicadores do período de janeiro a abril, quando se 

iniciou a pesquisa. 
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Tabela 1 – Indicadores QSO e TR antes do início das ações 

 

Elaborado pelo autor com dados da empresa. 

O cálculo dos indicadores é realizado da seguinte forma: uma amostra de 

25% dos clientes atendidos responde a um questionário de pós-venda, com o 

objetivo de descobrir o grau de satisfação de cada cliente entrevistado no que se 

refere ao trabalho da oficina. Ao final, os clientes são classificados em TS, PS e TI. 

O indicador QSO é obtido pela Equação 1: 

    
                 

                          
  Eq. 1 

Já o indicador TR é calculado pela Equação 2: 

   
                 

                      
 Eq. 2 

Como é possível observar na Tabela 1, ambos os indicadores estavam 

falhando em atingir a meta, estando o QSO sempre abaixo dos 75% esperados e o 

TR bem acima dos 4% desejados. 

Visando a encontrar a melhor forma de reverter os resultados negativos, a 

equipe formada pelo gerente de serviços e o controlador de qualidade iniciou o 

processo para diagnóstico da situação e elaboração de um plano de ação para 

melhoria. 

O início do processo foi marcado por um período de observação, no qual o 

gerente de serviços e o controlador de qualidade procuraram passar mais tempo 

presentes na linha produtiva durante os horários de pico. A seguir teve início a 

aplicação do método PDCA, com o auxílio das ferramentas da qualidade, para 

determinar as ações a serem tomadas e estabelecer um plano de melhoria contínua. 

Jan Fev Mar Abr

Total de passagens pela oficina 367 380 374 387

Número de clientes pesquisados 92 95 94 97

Totalmente Satisfeitos 60 56 58 59

Parcialmente Satisfeitos 11 15 12 11

Totalmente Insatisfeitos 21 24 24 27

Número de retrabalhos 2 4 3 2

Indicador QSO 65,2% 58,9% 61,7% 60,8%

Meta QSO (maior que) 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

Indicador TR 6,3% 10,3% 8,3% 5,3%

Meta TR (menor que) 4% 4% 4% 4%
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4.2 Aplicação do PDCA e ferramentas da qualidade 

4.2.1 Brainstorming 

No primeiro momento, a principal ferramenta utilizada pela equipe foi o 

brainstorming, que frequentemente marca o início do ciclo PDCA. O brainstorming foi 

usado a fim de que todos os técnicos se envolvessem no processo de melhoria. 

Visto que cada participante teve oportunidade de opinar e propor sua ideia inovadora 

ou apenas sua parcela de contribuição, criou-se uma atmosfera para o envolvimento 

de todos. 

Um dos principais problemas apontados coletivamente foi a falta de dados 

específicos e padronizados que permitisse um diagnóstico preciso dos problemas do 

setor e, consequentemente, sua resolução. Para suprir essa falta de informação, o 

controlador de qualidade desenvolveu e implementou o uso de dois tipos de folha de 

verificação e uma planilha para filtrar os resultados. Esta etapa inicial, incluindo a 

decisão de buscar mais informações e a criação das listas de verificação, 

correspondeu à fase de planejamento do PDCA. 

4.2.2 Folhas de verificação  

A primeira lista de verificação, o Check-List de Intervenção (Anexo I), foi 

adotada em cada processo de manutenção realizada pelos técnicos mecânicos. O 

objetivo da folha de verificação era guiar os técnicos para realizarem as checagens 

nos veículos de forma padronizada; obedecendo a uma sequência lógica e 

otimizada de verificações e sem esquecer nenhum ponto fundamental. A outra folha 

de verificação implementada foi o Check-List de Controle de Qualidade (Anexo II), 

que passou a ser utilizado em todos os casos de retrabalho, permitindo um 

acompanhamento detalhado destes pelo controlador de qualidade.  

Ao inserir as duas folhas de verificação na rotina de trabalho do setor de 

assistência técnica, tornou-se possível coletar e organizar os dados de forma 

sistemática, obtendo assim resultados relevantes para a resolução dos problemas. 
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4.2.3 Planilhas de retrabalho 

Os obtidos dados passaram a ser registrados pelo controlador de qualidade 

na Planilha de Retrabalho apresentada anteriormente no item 3.5. Na Figura 6, 

podemos verificar os resultados do preenchimento da Planilha de Retrabalho em sua 

primeira semana de utilização. 

Figura 6 – Planilha de retrabalho – Semana 1 

 

Fonte: Dados da empresa. 

Observa-se ao longo dessa primeira semana um alto índice de retrabalho 

diário e semanal. Na Figura 7 e Figura 8, respectivamente, podemos verificar os 

resultados de retrabalho na segunda e terceira semanas do processo de melhorias. 
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Figura 7 – Planilha de retrabalho – Semana 2 

 

Fonte: Dados da empresa. 
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Figura 8 – Planilha de retrabalho – Semana 3 

 

Fonte: Dados da empresa. 

Evidencia-se uma redução gradual na quantidade de retrabalhos ao longo dessas duas 

primeiras semanas. Tal redução pode ser observada mais claramente no gráfico da Figura 10. 

Como mostra a Figura 9, o índice de retrabalhos caiu de 11% para 6% nas três primeiras 

semanas, apenas com a aplicação das listas de verificação de forma mais consciente.Figura 

10Figura 10 – Comparativo do índice de retrabalho – 3 semanas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A Figura 11 apresenta os índices de retrabalho da equipe após o terceiro mês 

de controle com aplicação das listas de verificação. A evolução desse indicador 

também é mostrada no gráfico da Figura 12. É fácil notar, através do gráfico, que 

após os três primeiros meses, não apenas os retrabalhos diminuíram, como também 

aumentou o número de veículos atendidos. Isso mostra, possivelmente, um aumento 

do movimento da oficina provocado pela redução dos problemas de atendimento no 

pós-venda. Outra explicação possível para o aumento dos números é um cuidado 

maior dos técnicos da oficina com o preenchimento das listas de verificação, à 

medida em que o procedimento se tornou habitual entre os colaboradores. 

Figura 11 – Planilha de retrabalho – Três meses depois 

Fonte: Dados da empresa. 
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Figura 12 – Comparativo do índice de retrabalho – 3 meses 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.2.4 Diagrama de causa e efeito 

As folhas de verificação foram usadas pela equipe durante todo o período 

analisado para monitorar os resultados de forma constante e observar suas 

variações. Com os dados coletados por meio dessas primeiras ferramentas, foi 

possível identificar as principais causas de retrabalhos. Com a observação dessas 

informações, verificou-se que os códigos 1C (esquecimento do mecânico), bem 

como os códigos 2B (falta de competência, formação, método inadequado), 2C 

(diagnóstico errôneo) e 2G (não utilização do check-list de intervenção) 

apresentavam incidência bastante frequente. Era, portanto, necessário identificar a 

causa-raiz de cada um desses fatores. 

Para determinar as causas-raízes dos problemas mais frequentes que 

levavam a retrabalhos na empresa, foi utilizado o diagrama de Ishikawa, ou 

diagrama de causa e efeito. Conforme visto no item 2.2.2, esta ferramenta possibilita 

a análise de falhas ou dispersão de resultados, elencando de forma clara que 

causas, num âmbito mais abrangente, podem estar influenciando a queda de 

desempenho. Além disso, o diagrama permite estudar os efeitos da falta de 

padronização dos processos, possibilitando assim identificar quais os aspectos mais 

problemáticos e fornecendo o caminho para definir quais deveriam ser as prioridades 

na tomada de providências.  
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O diagrama de causa e efeito feito pela equipe está representado na Figura 

13. Algumas possíveis causas foram levantadas, sendo a seguir dispostas em um 

ranking de causas-raízes para permitir a priorização das ações corretivas, como 

mostra a Figura 14. 

Figura 13 – Diagrama de causa e efeito 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 14 – Ranking diagrama de causa e efeito 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2.5 5W2H e plano de ação 

A partir do momento em que as ferramentas utilizadas permitiram a 

identificação das principais causas dos retrabalhos e reclamações de clientes, foi 

possível, adaptando a aplicação da ferramenta 5W2H, organizar de maneira intuitiva 

e funcional as ações que deveriam ser tomadas para corrigir os problemas e evitar 

sua repetição. A Figura 15 mostra o plano de ação elaborado para eliminar as 

causas-raízes dos problemas. Não foram utilizados todos os campos da ferramenta 

5W2H. 

Figura 15 – Plano de ação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A partir da implantação das ações determinadas e da continuidade do 

controle das reclamações e retrabalhos, foi possível sanar os problemas imediatos e 

verificar novos pontos de melhoria, dando continuidade ao ciclo PDCA, que deve 

sempre ser aplicado de forma contínua e constante. 

4.3 Análise de resultados 

Uma das prioridades durante a aplicação das ferramentas descritas no 

Capítulo 4 foi realizar o diagnóstico para possibilitar a otimização e padronização dos 

processos. A partir daí pode-se dar sequência ao ciclo PDCA por realizar verificação 

contínua e partir para ações corretivas e preventivas. 
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Já no quarto mês de implantação das melhorias, a equipe conseguiu alcançar 

a meta estabelecida para os indicadores de QSO e TR. Não foi necessário utilizar 

todas as ferramentas básicas da qualidade, uma vez que as técnicas adotadas já 

foram suficientes para solucionar os problemas e atingir os objetivos. Os técnicos 

mecânicos compreenderam a importância de existir um controle no processo para 

minimizar a possibilidade de falhas. 

Foi verificado, ao estabelecer o ranking com as causas dos retrabalhos, 

apresentado anteriormente na Figura 14, que o item com maior número de causas 

elencadas era referente à mão-de-obra. Portanto, a maior parte das ações de 

melhoria implantadas reforçava a necessidade de treinamentos voltados para os 

procedimentos operacionais de manutenção dos veículos e a aplicação das listas de 

verificação, bem como melhorar a comunicação interna. 

Um aspecto verificado durante a primeira fase da resolução dos problemas foi 

a resistência inicial dos técnicos da oficina com relação ao preenchimento dos 

check-lists: além de não terem o costume de realizar este tipo de autocontrole, eles 

perceberam que os dados dos check-lists eram utilizados, entre outras finalidades, 

para identificar os responsáveis pelos serviços que acarretavam em retrabalhos. 

Como nosso estado ainda não tem uma cultura arraigada voltada para a qualidade 

total, é comum que medidas que visam a detectar responsáveis acabam sendo 

confundidas com ações para punir culpados. Foi importante, para vencer esta 

barreira, que o processo de resolução de problemas tenha sido realizado sempre em 

conjunto, com a participação de todos os setores da linha produtiva. Dessa forma, foi 

possível esclarecer que o objetivo de identificar os responsáveis não era punir, e sim 

reforçar o treinamento e capacitação de todos os técnicos. 

Para evitar que os bons indicadores apresentados pela equipe fossem apenas 

um resultado temporário, o ciclo PDCA continuou sendo aplicado de forma contínua, 

visando sempre a identificar oportunidades de melhoria e otimizar cada vez mais o 

processo. Além disso, sempre que surge algum desvio no decorrer do processo, as 

ferramentas da qualidade são imediatamente aplicadas para corrigir a falha mais 

rapidamente e evitar sua perpetuação, bem como uma nova queda nos indicadores 

de desempenho.  

Foi programada pela equipe a realização de breves reuniões semanais entre 

o controlador de qualidade e os técnicos da oficina, para a comunicação dos 

resultados parciais, bem como a realização de uma reunião mensal, com 
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participação também do gerente de serviços, para verificação dos resultados 

obtidos. A empresa continuou batendo sua meta mensal de 75% no QSO e 4% na 

TR, com tendência de melhoria constante destes indicadores, o que resultou numa 

maior satisfação e, consequentemente, na fidelização dos clientes. A Tabela 2 

mostra esses resultados, frisando que desde julho, quando foram concluídas as 

ações da pesquisa, os indicadores foram todos satisfatórios. 

Tabela 2 – Indicadores QSO e TR dois meses após aplicação do plano de ação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados da empresa 

A Figura 16 e a Figura 17 mostram a evolução dos indicadores QSO e TR 

antes e depois do período da pesquisa. 

Figura 16 – Evolução do indicador QSO de janeiro a setembro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados da empresa 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Total de passagens pela oficina 367 380 374 387 399 395 412 405 408

Número de clientes pesquisados 92 95 94 97 100 99 103 101 102

Totalmente Satisfeitos 60 56 58 59 67 71 78 78 80

Parcialmente Satisfeitos 11 15 12 11 11 10 8 8 9

Totalmente Insatisfeitos 21 24 24 27 22 18 17 15 13

Número de retrabalhos 2 4 3 2 2 1 1 0 0

Indicador QSO 65,2% 58,9% 61,7% 60,8% 67,0% 71,7% 75,7% 77,2% 78,4%

Meta QSO (maior que) 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

Indicador TR 6,3% 10,3% 8,3% 5,3% 6,1% 3,6% 4,0% 0,0% 0,0%

Meta TR (menor que) 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
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Figura 17 – Evolução do indicador TR de janeiro a setembro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados da empresa 

Além dos indicadores batendo a meta, também houve consequências diretas 

no faturamento da filial, que girava em torno de R$ 130 mil mensais antes da 

aplicação das ações, e subiu para cerca de R$ 150 mil depois. Os custos dos 

retrabalhos, inicialmente de aproximadamente R$ 4.500 – R$ 5.000 mensais, foram 

reduzidos para pouco mais de R$ 2.000. 
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5 CONCLUSÃO 

Este trabalho trouxe um estudo de caso realizado em uma empresa localizada 

em Pernambuco. Devido ao alto índice de insatisfação dos clientes, a empresa 

estava sofrendo com faturamentos baixos e altos custos com retrabalhos.  

Com o objetivo de aumentar o indicador Qualidade do Serviço da oficina 

(QSO) para acima de 75% e reduzir o indicador Taxa de Retorno (TR) para abaixo 

de 4%, foram utilizadas a metodologia PDCA e algumas ferramentas da qualidade. 

Ao longo da elaboração deste trabalho, teve-se a oportunidade de estudar em 

detalhes a aplicação prática de métodos e ferramentas de qualidade na resolução de 

uma situação real. Os resultados provaram a eficácia do Ciclo PDCA como uma 

metodologia de solução de problemas e melhoria contínua, produzindo resultados 

rápidos – os objetivos desejados foram alcançados em apenas quatro meses – e 

envolvendo toda a organização na empreitada, aumentando a integração e o 

comprometimento de todos os colaboradores e mudando toda a cultura 

organizacional. 

Utilizando a metodologia PDCA e aplicando ferramentas como brainstorming, 

listas de verificação, diagrama de causa e efeito e uma simplificação do método 

5W2H, verificou-se que a maior parte das reclamações registradas por clientes do 

setor de pós-venda estavam relacionadas ao fator mão-de-obra. Através de ações 

de treinamento, capacitação e melhoria da comunicação interna, os indicadores 

QSO e TR rapidamente alcançaram os números esperados. Além disso, a empresa 

conseguiu aumentar seu faturamento em cerca de 15% e os custos com retrabalhos 

diminuíram em mais de 50%. 

Em tempos em que qualidade não é mais um diferencial, e sim uma exigência 

básica do cliente, é uma questão de sobrevivência que as empresas busquem 

sempre superar suas marcas e melhorar seu desempenho. Assim como foram úteis 

na empresa abordada por este estudo de caso, as ferramentas da qualidade 

costumam imprescindíveis para qualquer organização que pretenda se destacar e 

conquistar a fidelidade dos clientes.  
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Anexo 1 – Check-List de Intervenção 
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Anexo 2 – Check-List do Controle de Qualidade 

 



49 

 

 

 


