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RESUMO 

 

Este projeto de pesquisa é um estudo de caso realizado na Organização XYZ, 
especializada em inteligência de logística de contêineres. O trabalho apresenta uma 
descrição de ferramentas da área de conhecimento da Qualidade, que podem ser 
aplicadas na organização de estudo fazendo com que atinjam suas metas e 
objetivos. Para o desenvolvimento do estudo foi utilizado como apoio um referencial 
teórico composto por assuntos pertinentes à área de Qualidade, Gestão de 
Estoques, Padronização de Processos, conceitos de Logística e abordagens sobre o 
tema ética e responsabilidade social aplicado nas organizações, destacando-se os 
seguintes autores: Ballou, Bowersox, Guia PMBOK, Falconi, Juran, Yin e Rocha. No 
levantamento de informações foram coletados os dados da organização, objeto de 
estudo, e em seguida ocorreu a análise desses dados coletados, dos quais foram 
avaliados a eficiência do projeto implantado com a demonstração da evolução dos 
itens de controles e se os resultados foram satisfatórios. Os dados apontam que a 
companhia foi assertiva quando decidiu implantar o projeto Qualidade Assegurada 
nas unidades de serviço de armazenagem. 
 

Palavras-chaves: Qualidade. Padronização. Processos. Logística. 

 
 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research project is a case study that has been done in the XYZ Company, 
specialized in container logistics intelligence. The research introduces a description 
tool in the following knowledge of Quality, which can be applied in the study 
organization making them reach their goals and objectives. For the development of 
the study, a theoretical framework was used to support the topics of Quality, 
Inventory Management, Standardization of Processes, Logistics concepts and 
approaches on ethics and social responsibility applied in organizations, highlighting 
the following authors: Ballou, Bowersox, PMBOK Guide, Falconi, Juran, Yin and 
Rocha. In the collection of information, the data of the organization, object of study, 
were collected, followed by an analysis of the collected data, which evaluated the 
efficiency of the project implemented with the demonstration of the evolution of the 
control items and the results were satisfactory. The data indicate that the company 
was assertive when it decided to implement the Quality Assurance project in storage 
service units. 
 

Keywords: Quality. Standardization. Processes. Logistics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante da atual posição do mercado empresarial no mundo globalizado, as 

organizações estão constantemente buscando inovações a fim de aprimorar seu 

desempenho e aumentar a sua competitividade com o intuito de criar diferenciais 

perante a concorrência e seus clientes. 

No mercado competitivo, um detalhe pode garantir grandes oportunidades de 

negócios para as empresas. Portanto, atuar de forma a agregar valor para as 

operações dos clientes e melhorar o nível de serviços prestados são diferenciais que 

as organizações procuram com a finalidade de garantir a participação no mercado. 

Diante deste exposto o projeto de pesquisa apresentará um estudo de caso 

tendo como tema: Gerenciamento da Qualidade em Serviços com o projeto de 

implantação da área de Qualidade Assegurada nas unidades de serviços de 

armazenagem da empresa XYZ Logística, que embora o nome seja fictício, os dados 

e resultados apresentados são fidedignos. 

O projeto fará uma abordagem dos possíveis problemas que a organização 

enfrenta com perdas financeiras dos estoques e baixo nível de serviço. Embasado 

nesta problemática será formulada uma pergunta de pesquisa que dará as diretrizes 

para a sua resolução. 

Serão definidos o objetivo geral e os específicos que se pretendem atingir no 

final deste projeto, seguido da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no 

decorrer do curso. 

 

1.1 TEMA 

 

Dentre os vários objetivos das organizações voltadas ao segmento da 

logística situa-se o atendimento das necessidades e desejos dos clientes, dos 

proprietários dos estoques, as bases qualitativas de operações e de produtos 

agregando valor na cadeia de abastecimento. 

Nessa pesquisa será dada ênfase à implantação da qualidade na empresa 

XYZ que oferece soluções inteligentes aos clientes na movimentação de contêineres 

e armazenagem de produtos. 

Para atingir as metas e objetivos que fazem parte do projeto da pesquisa na 

organização é necessário desenvolver ações holísticas, emanadas da alta 
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administração e aceitas pelos seus colaboradores assim como da sociedade, 

considerando a ética e a responsabilidade social na elaboração do planejamento 

estratégico, que segundo Porter (1986) pode-se desenvolver uma metodologia 

analítica para elaborar estratégias competitivas, formulando uma análise completa 

da organização e da concorrência, com a finalidade de identificar a origem das 

forças competitivas, a estrutura da organização, bem como a posição dos 

concorrentes, as necessidades dos clientes e a busca contínua da qualidade. 

De acordo com Conte e Durski (2002) entende-se que inicialmente a 

qualidade preocupava-se com produto final, posteriormente o objetivo mudou do 

produto para o processo, pois um processo com os padrões de qualidade apresenta 

como consequência um produto com a qualidade esperada. Atualmente o conceito 

evoluiu além das fronteiras da organização, abrangendo toda a cadeia onde essa 

está inserida, citando como exemplo o setor de logística, que está ligado diretamente 

nas atividades para disponibilizar os produtos e serviços no momento, local e formas 

desejadas. 

A organização onde o estudo de caso está fundamentado é especializada na 

prestação de serviços logísticos no segmento de transporte de contêineres na 

ferrovia e armazenagem de frigorificados e esta, por sua vez, vem se posicionando 

estrategicamente no mercado diferindo de seus concorrentes, oferecendo novos 

serviços e soluções para seus clientes, que são as organizações que terceirizam os 

serviços logísticos para atendimento ao ciclo de pedido.  

Devido à relevância dos assuntos abordados acima apresenta-se o tema 

desta pesquisa: Gerenciamento da Qualidade em Serviços com o projeto de 

implantação da área de Qualidade Assegurada nas unidades de serviços de 

armazenagem da empresa XYZ Logística. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Dentre as questões de Nível de Serviço a empresa XYZ Logística tende a 

defrontar-se com problemas como: 

1.  Perdas financeira em estoques com falta, erro na gestão do FIFO (first in, 

first out) e avarias operacionais dos produtos. 

2.  Perda de produtividade operacional pela não aplicabilidade e continuidade 

os processos e procedimentos desenvolvidos e implantados. 
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3.  Falta de padrão na execução das rotinas nos mesmos clientes e tipo de 

operação nas quatro unidades de serviços. 

4.  Quebra constante dos equipamentos por má utilização. 

5.  Problemas com segurança no trabalho, organização e limpeza. 

6.  Falta de aderência no atendimento do Acordo de Nível de Serviço (ANS) 

com os clientes. 

7.  Qualificação e especialização da mão de obra. 

 

1.3 PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Entendendo que a aplicação das métricas da qualidade pode auxiliar na 

análise dos desvios dos processos operacionais e na aplicação das ferramentas da 

qualidade para solucionar os problemas e alcançar o objetivo do projeto, se 

apresenta a pergunta da pesquisa: Como a Qualidade poderá contribuir na garantia 

do nível de serviço acordado com os clientes? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Os objetivos estão divididos em objetivo geral e objetivos específicos. 

Segundo Gil (1991) entende-se que nesta fase se define o que é almejado com o 

desenvolvimento da pesquisa e quais os resultados esperados. 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Garantir o nível de serviço acordado com o cliente por meio do 

acompanhamento diário das operações, atuando nos desvios operacionais, com 

foco na qualidade.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 



− Redução de perdas de estoques.  

− Agregar valor nas operações realizadas.  

− Implantar 5Ss na armazenagem de produtos.  

− Preservar o ativo da Brado.  
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− Respeitar o meio ambiente.  

− Padronizar os processos operacionais.  

− Garantir o atendimento do Acordo de Nível de Serviço (ANS).

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente pode-se perceber a importância da logística vinculada à estratégia 

em uma organização, para tanto, verifica-se como as escolhas podem interferir 

positiva ou negativamente em seus produtos e processos, afetando diretamente os 

clientes e fornecedores.  

A logística é uma necessidade do mercado usada para conectar as operações 

de produção das organizações, fazendo com que seus produtos cheguem ao 

alcance do consumidor. Ela tem papel fundamental, pois é por meio desta que se 

obtém a vasta variedade de produtos nacionais e importados igualmente distribuídos 

aos consumidores.  

O estudo de caso tem como base demonstrar a importância da aplicabilidade 

das métricas da qualidade para entender, avaliar, definir e gerenciar as expectativas 

para que o ANS do cliente seja atendido. 
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2 QUADRO TEÓRICO  

 

Para a elaboração do projeto de pesquisa o quadro teórico terá como base os 

conceitos de gestão de qualidade, estoques, processos, nível de serviço e conceitos 

logísticos referindo a ética e a responsabilidade social nas organizações pela 

importância do tema. O estudo tem o intuito de extrair da teoria a melhor maneira de 

inseri-la na prática atendendo aos objetivos do projeto. 

 

2.1 ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Atualmente a sociedade exige das organizações um comportamento ético e 

de responsabilidade social que está vinculado ao sucesso de seus produtos, 

serviços e de estratégias empresariais competitivas em desenvolvimento, por meio 

de soluções ambientais corretas e sustentáveis. Algumas práticas aceitas há alguns 

anos, na atualidade atingem a sociedade em uma amplitude maior por meio de 

comunicações e consequentemente interferem na imagem da organização. 

De acordo com Robbins (2002) entende-se que as expectativas da sociedade 

em relação aos produtos e serviços mudaram. Grande parte das organizações 

reconhece que sua responsabilidade social e ética ultrapassa a obediência das leis e 

obtenção de resultados financeiros. 

 

[...] A ética empresarial reflete sobre as normas e valores efetivamente 
dominantes em uma empresa, interroga-se pelos fatores qualitativos que 
fazem com que determinado agir seja um agir “bom”. Como ética aplicada 
ela tem como meta estabelecer, através do acordo com as pessoas 
atingidas pelo agir empresarial, normas materiais e processuais que foram 
postas em vigor na empresa como possuindo caráter vinculante 
(LEISINGER; SCHMITT, 2001, p. 22). 

 

De acordo com Ashley (2003) entende-se que responsabilidade social pode 

ser definida como o meio onde uma organização deve se comprometer com a 

sociedade, onde suas ações e atitudes sejam positivas, assumindo assim 

compromissos de moralidade perante a lei, mesmo que esses não estejam ligados 

às suas atividades, no entanto, que possam cooperar para o desenvolvimento de 

uma sociedade.  

Ainda de acordo com o autor compreende-se que a realidade do mercado 

atual fez com que as organizações investissem em outros atributos, como preço, 
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qualidade e confiabilidade. Relacionamento ético da empresa com seus 

fornecedores e clientes acaba por cultivar o clima organizacional, a segurança de 

seus produtos e a preservação do meio ambiente. 

 

2.2 EVOLUÇÃO DA QUALIDADE 

 

O controle da qualidade existe desde quando o homem começou a produzir 

produtos e serviços. Para entender melhor esse tema, destacam-se alguns fatos que 

demonstram a evolução da qualidade bem como sua importância. Para tanto o que 

interessa é entender a qualidade quando esta passou a ter uma conotação mais 

científica, evoluindo até os tempos atuais, por isso serão apresentados os principais 

marcos dessa evolução. 

 

2.2.1 Revolução Industrial 

 

Este fato provocou aumento nas quantidades de produção, exigindo maior 

esforço pela qualidade, que era garantida por meio da inspeção nos produtos 

fabricados. 

De acordo com Costa Neto (2010), os itens com desvio padrão eram 

segregados para adequação ou refugo, impactando na produtividade e nos custos 

da produção. Com isso criou-se uma falsa ideia de que a qualidade e a 

produtividade eram adversas, pois, a qualidade dos produtos disponibilizados aos 

clientes era conseguida com o retardo da produtividade. 

Ainda de acordo com o autor, com o avanço das análises estatísticas 

verificou-se ser mais eficiente fazer as inspeções por amostragens bem examinadas, 

com isso surgiu a percepção de que o controle da qualidade do produto era uma 

ação corretiva e não preventiva. A partir de 1950, surgiu a ideia da garantia da 

qualidade, baseada na inexistência de falhas, as quais poderiam acarretar em 

graves consequências, inclusive colocar em risco vidas humanas. Com isso uma 

série de regulamentações foram criadas para garantir a qualidade nos setores mais 

críticos como os aeronáuticos e automobilísticos. 
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2.2.2 Qualidade Total 

 

De acordo com Costa Neto (2010), atribuiu-se a Armand Feigenbaum a 

iniciativa de lançar no ocidente a ideia de que a qualidade não é obtida pelo esforço 

isolado, mas pela participação de todos na organização, surgindo assim os conceitos 

de Controle Total da Qualidade e Gestão da Qualidade Total, está mais adequada 

para enfatizar que a qualidade faz parte do processo de gestão. Para esse processo 

dar certo é necessário ter o apoio da alta administração, caso contrário não se 

conseguem os resultados almejados.  

Essa ideia também era defendida por Kaoru Ishikawa, no Japão; a diferença 

era que este tinha uma visão mais focada no aspecto humanístico, enquanto 

Feigenbaum se concentrava mais em aspectos gerenciais e na filosofia da 

engenharia simultânea. 

 

2.2.3 Normatização da Qualidade 

 

Ainda de acordo com Costa Neto (2010), a preocupação com a qualidade, 

mesmo que em menor ou maior grau, existia em diversos países, fazendo com que 

surgissem as normas nacionais que forneciam procedimentos para a sua 

consecução. Em 1947 foi criada a ISO (International Organization for 

Standardization) que passou a unificar as normas nacionais, referentes aos mais 

variados assuntos técnicos, eliminando e compatibilizando suas divergências, sendo 

o primeiro padrão emitido pela ISO em 1951. 

Em 1980, esse processo chegou aos domínios da Qualidade, tendo sido em 

1987 a publicação da primeira versão das normas da série ISO 9000, com o objetivo 

de disponibilizar referências para a implantação do sistema de gestão da qualidade 

nas organizações. 

 

2.3 CONTROLE DA QUALIDADE 

 

O Controle da Qualidade é um produto ou serviço de qualidade que tem como 

objetivo atender perfeitamente e de forma confiável, acessível, segura e no tempo 

certo, as necessidades do cliente. 
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2.3.1 Prática do Controle de Qualidade 

 

De acordo com Falconi Campos (2014a), a prática do controle de qualidade é 

o cerne do controle da qualidade total (Total Quality Control − TQC) e 

responsabilidade de todos. O objetivo desse controle é garantir a qualidade do 

produto para os clientes externos ou internos. 

O controle de qualidade é abordado por três motivos: 

a) Planejar a qualidade desejada pelos clientes. Deve-se identificar os 

clientes, bem como suas necessidades, mesmo quando o cliente não as conhece, é 

preciso se colocar em seu lugar, traduzindo as necessidades em práticas 

mensuráveis, de tal forma que seja possível gerenciar os processos para atingi-las. 

b) Manter a qualidade desejada pelo cliente cumprindo padrões e atuando na 

causa raiz dos desvios, utilizando as ferramentas como PDCA (Plan – Do – Check – 

Action).  

c)  Melhorar a qualidade desejada pelo cliente, identificando os resultados 

indesejáveis, utilizando métodos de solução e melhorias para surpreender o cliente 

positivamente. 

 

2.3.2 Objetividade e Subjetividade no Gerenciamento da Qualidade 

 

Reforçando o que o autor Falconi Campos (2014a) menciona no parágrafo 

anterior, Rocha (2014) aborda que a qualidade em projetos tem como objetivo fazer 

a coisa certa e que para isso é necessário ter a referência das expectativas dos 

clientes internos e externos.  

As expectativas dos clientes nem sempre são explícitas ou fáceis de 

identificar, tornando um dilema para o gerenciamento da qualidade, pois há que se 

transformar intenções em expectativas mensuráveis, dificultando ainda mais quando 

o produto oferecido é um serviço que também é intangível e que depende da 

percepção do cliente na avaliação.  

Para isso é importante que as expectativas estejam alinhadas, pois quanto 

mais alinhadas estas possibilidades maiores serão as chances de medição e de ter 

um resultado positivo ao final do projeto. 
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Figura 1 − Modelo dos GAPs 

 
Fonte: Zeithaml, Berry e Parasuraman (1985 apud SPILLER et al., 2006, p. 40 apud ROCHA, 2014). 

 

2.3.3 Definição de Diretrizes e Metas 

 

Para se obter sucesso na implantação e definição das diretrizes e metas é 

preciso entender qual a visão e estratégia da companhia. 

De acordo com Falconi Campos (2014b), a visão deve ser de iniciativa da alta 

administração com base na análise no meio ambiente (mercado e concorrentes), 

considerando os valores da empresa e ouvindo as pessoas, o que deverá ser 

difundido por toda a empresa. A visão deve ser estabelecida sobre as dimensões da 

qualidade que irão garantir a satisfação das pessoas que é o verdadeiro objetivo da 

organização: qualidade, custo, entrega, moral e segurança. Finalizando, a visão 

deve ser inspiradora e positiva, devendo ser idealista, podendo tirar o melhor de 

cada um, desafiando-as a crescer sem esquecer que a visão deve ter alcance social. 

A estratégia para ser definida deve conduzir a análise do processo de atingir a 

visão (visão é efeito, e a estratégia é um conjunto de causas). A estratégia é a 

definição dos meios necessários para atingir a visão, com isso atinge a vantagem 

competitiva. Esse processo de inovação deve ser visto como um ciclo no qual a 

visão é revista periodicamente, dando início ao novo ciclo. A concretização dessas 
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diretrizes é alcançada pelo desdobramento das diretrizes e metas anuais de alta 

direção (plan), pela execução (do), pela sua avaliação (check) e pela tomada das 

ações corretivas necessárias (action). 

Ainda de acordo com o autor, o termo diretriz é constituído de três partes: a) 

diretriz principal de alta prioridade; b) meta a ser alcançada; e c) procedimento a ser 

seguido para o cumprimento das metas da alta administração. 

 

2.3.4 Melhoria Contínua e a Maturidade do Grupo Envolvido 

 

De acordo com o autor Rocha (2014), as muitas razões para melhoria 

contínua são facilmente reconhecidas em gestão empresarial, pois não se pode 

colocar todos os esforços para atingir determinados padrões, uma vez que estes 

podem ser pulverizados com a redução da atenção organizacional ao tema, 

tornando as consequências fortemente negativas para o futuro da qualidade, pois a 

resistência à lógica da qualidade aumenta consideravelmente.  

O autor ainda reforça que se deve avaliar práticas e resultados em projetos 

anteriores para que seja mantido e/ou melhorado, além disso para que o presente 

possa ser um bom ativo para o futuro, terá de adicionar algo aos anteriores. Essa 

lógica pode ser denominada melhoria contínua, sendo o modelo conhecido como 

PDCA, um padrão internacional de qualidade e de melhoria contínua.  
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Figura 2 − Sistema de controle integrado da qualidade e papel dos padrões 

 
Fonte: Campos (2014a). 

 

Ainda de acordo com o autor a melhoria contínua significa crescimento das 

habilidades, competências e relacionamento humano envolvidos. Não se pode 

pensar em melhoria contínua dos procedimentos se os envolvidos no projeto estão 

estacionados em sua perspectiva de crescimento individual, ou seja, precisa 

significar que para fazer a coisa certa, não se refere apenas ao acompanhamento e 

garantia de execução correta das ações de um projeto e a melhoria desse 

acompanhamento. Necessita significar também a melhoria da participação dos 

integrantes, não só no âmbito profissional, como também no contexto social 

demostrando a evolução da maturidade do grupo. 
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2.3.4.1 Ferramenta de melhoria 8D 

 

O objetivo do 8D é proporcionar a melhoria contínua dos processos, baseado 

na aplicação de oito ações que direcionam as análises e tomadas de decisões de 

forma rápida e assertiva, utilizando ferramentas da qualidade como 6Ms, Pareto e 

Análise Por Que.  

De acordo com site Quality Planilhas 

(http://www.qualityplanilhas.xpg.com.br/page/8d.php), o 8D ou 8 disciplinas é uma 

metodologia de solução de problemas para melhoria de um processo ou produto. 

Sua popularização ocorreu nos anos 1960 e 1970 na Ford e se tornou uma norma 

estruturada de problemas dentro do ciclo de qualidade e em muitas indústrias. A 

metodologia é estruturada dentro de oito disciplinas, enfatizando a sinergia de time 

de trabalho. 

 

Figura 3 – Oito ações 

 
Fonte: <http://www.qualityplanilhas.xpg.com.br/page/8d.php>. Acesso em: 20 nov. 2016. 

 

http://www.qualityplanilhas.xpg.com.br/page/8d.php
http://www.qualityplanilhas.xpg.com.br/page/8d.php
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ETAPA 1 − Formação da Equipe: o líder do 8D irá definir uma equipe para 

execução das análises e ações para o 8D. A equipe deverá ser multidisciplinar e 

estar ciente da realidade do problema, da importância da erradicação do problema e 

munida de todos os dados para execução de uma análise precisa. 

 

Quadro 1 – Formulário da etapa 1 

Participante : Tiago Participante : Participante :

8D Nº: ITA /001 /16 PROB.: Necessidade de limpeza da estátua 3 vezes por semana

Líder : Rinaldo Data : 03/02/2016
GU : Willian QA : Francieli Participante : Anildo

Participante : Diego Participante : Gilberto Participante : Alex

1. Formação da Equipe

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

ETAPA 2 − Descrição do Problema e Objetivo: a descrição do problema 

deverá ser simples e objetivo visando a compreensão de todos sobre o que está 

sendo tratado. É necessário criar uma frase que servirá como bússola para a equipe. 

Esta frase começa com um verbo no infinitivo, seguido de assunto, local, condição 

atual, condição desejada e o prazo. Deverá ser usado croqui, gráfico, foto ou 

esquemas para facilitar a compreensão. O objetivo deverá ser mensurável, 

desafiador e alcançável em uma data confirmada. 

 

Figura 4 – Formulário da etapa 2 

Reduzir a necessidade de limpeza da estátua de 3 vezes por semana para 1 vez até junho 2016;

2. Descrição do Problema e Objetivo

3
4

2
3

1 1 1 1
0

2

4

6

S02-16 S03-16 S04-16 S05-16

LIMPEZAS POR SEMANA

QUANTIDADE META

Caminhão pipa de água 1.200,00R$       

Solvente 585,00R$           

Mão de obra limpeza 300,00R$           

TOTAL 2.085,00R$       

GASTO SEMANAL 6.255,00R$       

GASTO MENSAL 25.020,00R$     

GASTO ANUAL 300.240,00R$   

GASTO OBJETIVO 100.080,00R$   

REDUÇÃO DE CUSTO 200.160,00R$   

GASTOS COM ESTÁTUA

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 
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ETAPA 3 − Ação de Contenção: o líder do 8D, em conjunto com a equipe, 

deverá elaborar uma ação de contenção para proteger o cliente até que as ações 

definitivas sejam tomadas. Esta ação é de caráter emergencial e deverá ser aplicada 

em até 48 horas. 

 

Quadro 2 – Formulário da etapa 3 

100Ações de Contenção Responsável Prazo 25 50 75

Colocar placa de proibição de alimentar os pombos

% Realizado

X X X XJoão 04/fev

3. Ação de Contenção

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

ETAPA 4 − Análise de Causa: o líder do 8D deverá orientar a equipe a utilizar 

as ferramentas de qualidade (Pareto, Histograma, Análise Por Que, Análise 6Ms, 

etc.) para determinar de forma robusta a causa raiz do problema que, com base em 

fatos e dados, permitam propor ações que irão erradicar o problema. É considerado 

o prazo de cinco semanas para conclusão das análises, sendo assim, a equipe 

deverá se organizar para garantir o prazo estabelecido. Durante a reunião com a 

equipe, o líder do 8D deverá fazer um brainstorming onde cada “M” auxilia na 

lembrança de possíveis causas que podem estar gerando o problema. 

 

Figura 5 – 6Ms 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

As possíveis causas listadas deverão ser priorizadas pela equipe para dar 

foco na sequência das análises. A equipe deverá avaliar cada possível causa 

indicando com “P” a que for provável causa raiz, com “A” a que precisa ser melhor 
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analisada, pois não demonstram ser a causa raiz do problema, e com “R” a que 

provavelmente não seja a causa raiz do problema. Neste ponto a equipe deverá ter 

um censo comum, sendo que a opinião da maioria do grupo é a que deverá 

prevalecer. 

 
Figura 6 – Formulário da etapa 4 

 
 

 

 

Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

Os itens priorizados na análise dos 6Ms deverão ser trabalhados na 

ferramenta 5 Por Que para identificação da causa raiz do problema. Para uma boa 

utilização da ferramenta, parte-se do fenômeno ou problema perguntando “por que” 

até que não mais se possa responder. Não temos um limite de porquês, sendo 

possível apresentar mais ou menos do que cinco. Entretanto, é necessário realizar a 

verificação “se eu tiver esta condição, acontece isto”, conforme demonstrado na 

Figura 7. 

 
Figura 7 – Formulário da análise dos 5 Por Que 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

Provável Análise Rejeitada

Validação das Hipóteses

P A R
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Alguns itens se fazem necessários para uma correta aplicação, sendo eles: 

a) Toda ação descrita no 5 Por Que deverá estar numerada para ligar com o 

plano de ação; 

b) A ação deverá estar ligada ao último Por Que identificado como causa raiz 

do problema; 

c)  Todos as possíveis causas priorizadas na análise 6Ms deverão estar 

detalhadas no 5 Por Que, tudo o que for analisado deverá ser registrado no 5 Por 

Que para se ter o histórico do trabalho. Quando uma linha de análise for evidenciada 

como sem ocorrência, esta deverá ser anulada com um “X” e no campo de ação 

deverá ser registrada sem numeração a evidência encontrada pela equipe, conforme 

demonstrado na Figura 8. 

 

Figura 8 – Formulário dos 5 Por Que 
FENÔMENO POR QUE? POR QUE? POR QUE? POR QUE? POR QUE? POR QUE? AÇÃO

PROBLEMA

Higienização atual não 

garante a limpeza da 

estátua

Colaborador não limpa 

corretamente a estátua

Colaborador não esfrega a 

estátua para limpeza 

correta

Método de trabalho não 

está definido

6)- Criar método de 

limpeza da estátua

Solvente fraco não limpa a 

estátua

Resultado satisfatório da 

limpeza com o solvente 

atual

Estátua Suja

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

No formulário da Figura 9 tem-se um 5 Por Que preenchido que demonstra 

como deverá ser a leitura. Os itens priorizados na análise 6Ms deverão estar 

pintados de verde para serem identificados facilmente, não sendo obrigatória a 

inclusão do item já no primeiro por que, caso seja identificada a necessidade de 

incluir algum por que antes para facilitar o entendimento do problema. 

 

Figura 9 – Formulário do resultado da análise dos 5 Por Que 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 
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Quando a equipe encontrar duas ações possíveis para a mesma linha de 

análise, estas deverão ser priorizadas com base nos seguintes critérios: 

1.  Causa raiz: identificada na análise que será tratada com as ações em 

priorização; 

2.  Ações: descrição das ações que estão em priorização; 

3.  Eficácia: apresenta em uma escala de 1 a 5 o valor em percentual da 

provável redução das ocorrências desta causa raiz, com a aplicação da ação 

proposta; 

4.  Velocidade: apresenta em uma escala de 1 a 5 o valor em dias da provável 

duração da implantação da ação proposta; 

5.  Custo: apresenta em uma escala de 1 a 5, com base na percepção da 

equipe, a intensidade do valor que deverá ser investido para aplicação da ação 

proposta; 

6.  Geral: é o resultado da multiplicação dos valores dos três quesitos, sendo 

que o maior valor deverá ser priorizado como ação para eliminar a causa raiz 

indicada. 

 

Figura 10 – Priorização das Causas 

Causa Raiz Ações Eficácia Velocidade Custo Geral
Eliminar todas as 

árvores da praça; 2 2 4 16

Aplicar 

anticoncepcional para 

os pombos;
4 4 2 32

5) - Praça arborizada 

serve de abrigo para 

procriação

 

5 > 70% 5 <  7 dias 5 Isento

4 50 - 70% 4 7 - 14 dias 4 Baixo

3 30 - 50% 3 14 - 21 dias 3 Moderado

2 10 - 30% 2 21 - 30 dias 2 Alto

1 < 10% 1 >  30 dias 1 Muito Al to

Eficácia Velocidade Custo

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

Sempre que possível, deverão ser registradas as evidências que demonstram 

que a análise está correta, bem como todo tipo de coleta de dados ou observações 

em campo. 

ETAPA 5 − Ações Corretivas: o líder do 8D deverá descrever todas as ações 

indicadas nas análises como necessárias para eliminar a causa raiz do problema, 

contemplando o responsável e prazo para as ações. Neste campo também é 

possível indicar o percentual de realização de cada ação, facilitando assim o 
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segmento destas. O líder do 8D deverá apresentar o plano de ação e a evolução da 

execução das ações nas reuniões semanais. 

 

Quadro 3 – Formulário da etapa 5 

Item

1

2

3

4

5

6

X

Aplicar anticoncepcional para os pombos; Anildo 08/abr

Criar método de limpeza da estátua; Brito 08/abr

X

X

X X X XAnildo 05/marSubstituir as lâmpadas da praça por lâmpadas da cor amarela;

Realizar campanha de divulgação dos males causados pelos pombos; X XX

X X

% Realizado

Responsável Prazo 25 50 75 100Ações de Corretivas

X

Rinaldo X

X

15/mar

X

X

X

Substituir as árvores frutíferas da praça por árvores decorativas; David 15/abr X X X X

X X

Incluir na praça placas proibindo a alimentação dos pombos; João 04/fev

5. Ações Corretivas

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

ETAPA 6 − Confirmar a Eficácia: o líder do 8D deverá demonstrar 

semanalmente o progresso do indicador definido no início do trabalho e comprovar 

com fatos e dados que as ações escolhidas pela equipe atingiram a causa raiz do 

problema. É importante que o líder do 8D apresente a evolução com gráfico de 

forma visual conforme o padrão demonstrado na Figura 11. 

 

Figura 11 – Formulário da etapa 6 

 

3
4

2
3

4
3

4
3

4

2 2 2 2 2 2
1

0
1

0 0
0

2

4

6
LIMPEZAS POR SEMANA

QUANTIDADE META

6. Confirmar a eficácia
Ação 1 Ação 2 Abaixo da meta em 6 

semanas consecutivas

Ação 4Ações 5 e 6

Ação 3

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

ETAPA 7 − Padronizar: para iniciar o processo de padronização, o líder do 8D 

deverá demonstrar a evidência das ações tomadas com fotos, lista de presença em 

treinamentos, procedimentos alterados, etc. A equipe deverá identificar quais as 

ações foram responsáveis pela redução das ocorrências e definir ações de 

padronização que garantam que as ações que foram tomadas não sejam desfeitas 

ao passar do tempo.  

O líder do 8D deverá apresentar ao responsável o fechamento da 

padronização com as respectivas evidências. Caso seja necessário um período 

maior para o acompanhamento do indicador, a data prevista para fechamento da 

padronização deverá contemplar este tempo. 
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Figura 12 – Formulário da etapa 7 

Incluir no padrão de desenvolvimento de praças a utilização 

de lâmpadas amarelas para iluminação; 

João - 22/04;

Fornecimento de anticoncepcional de aves 3 vezes por ano 

nas praças com pombo; 

Marcelo - 29/04;

7. Padronizar

 
PADRONIZAÇÃO 1)- Incluir no padrão de desenvolvimento de praças a 

utilização de lâmpadas amarelas para iluminação
PADRONIZAÇÃO 2)- Cronograma de aplicação do anticoncepcional

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

ETAPA 8 − Revisão Final e 360°: deverá ser verificado se tudo está 

concluído, se a padronização está finalizada, se todas as evidências foram 

coletadas, se o indicador permanece dentro do objetivo e se todos os processos 

similares na unidade ou em outra unidade foram abordados. Caso tudo esteja 

conforme, o 8D poderá ser fechado.  

 

Figura 13 – Formulário da etapa 8 

As ações podem ser aplicadas em todas as praças da 

cidade ou de cidades que estejam tendo o mesmo 

problema;

8. Revisão Final e 360 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 
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Figura 14 – Formulário completo das 8 ações 

Fonte: Arquivo empresa XYZ. 
 

 

2.3.5 Auditoria de Qualidade 

 

Uma parte essencial do sistema de controle de qualidade da alta gerência é 

constituída.  

De acordo com Juran (2011), as auditorias de qualidade têm sido 

tradicionalmente usadas para prover a garantia de que os produtos e/ou serviços 

estão de acordo com as especificações e as operações em conformidade com os 

procedimentos. 

Segundo PMBOK (2014), a auditoria da qualidade é uma revisão estruturada 

e independente para determinar se as atividades do projeto estão cumprindo as 

políticas, os processos e os procedimentos da organização e do projeto. Os 

objetivos de uma auditoria da qualidade são: a) identificar todas as boas e melhores 

práticas sendo implementadas; b) identificar todas as não conformidades, desvios e 

deficiências; c) compartilhar as boas práticas introduzidas ou implementadas em 

projetos similares; d) oferecer apoio proativo de caráter prático para melhorar a 



32 

 

implementação do processo, a fim de contribuir com o aumento da produtividade; e) 

destacar as contribuições de cada auditoria no repositório de lições aprendidas da 

organização. 

Ainda de acordo com PMBOK (2014), as ações subsequentes para corrigir os 

desvios devem resultar em uma redução de custo da qualidade e um aumento da 

aceitação do produto pelo cliente interno ou externo. As auditorias podem ser 

programadas ou projetadas, podem confirmar a implementação de mudanças 

aprovadas, atualizações, ações corretivas, reparos de defeitos e ações preventivas. 

 

2.4 GESTÃO DE PROCESSOS 

 

Os autores Pavani Junior e Scucuglia (2011) enfatizam que a adoção da 

gestão por processos de forma corporativa quase pressupõe obrigatoriamente a 

existência de cadeia de valor. Obviamente, o que se chama de gestão por processos 

passará, mas não se limitará, pelo estudo, entendimento, otimização e manutenção 

da divisão e organização das atividades que compõem o trabalho a ser executado. 

 

2.4.1 Evolução Histórica dos Paradigmas em Gestão de Processos 

 

A evolução e a migração paradigmática da melhoria de operações para a 

melhoria de processos em direção à gestão de processos tiveram seu início nas 

empresas automobilísticas. 

Segundo Paim et al. (2009) alguns pressupostos do paradigma da melhoria 

nas operações foram rompidos na Toyota, dentre eles se destacam a separação 

entre planejamento e a execução do trabalho. A quebra dessa hipótese e a 

incorporação de elementos como uma visão orientada para o cliente e o mercado, 

com foco no processo como um todo, a preocupação com a integração informática e 

a revisão dos perfis de competências deslocou o paradigma para a melhoria de 

processos.  

Ainda segundo o autor, nos anos 1980 e 1990 surgiram outras teorias, 

princípios e técnicas para colaborar com sua eficácia e ampliar as fronteiras. Os 

quadros conceituais do sistema Toyota de produção, da teoria das restrições, 

reengenharia de processos e das lógicas de gestão da qualidade influenciaram e 

consolidaram a gestão de processos na engenharia de produção. Com maior 



33 

 

disponibilidade de tecnologias de informação para suportar a gestão de processos, a 

melhoria do projeto do processo, a coordenação do trabalho no dia a dia e a 

capacidade de aprender sobre os processos estão tecnologicamente reforçadas, e 

cada vez mais, fazendo parte do cotidiano das organizações. 

 

2.4.2 O que são Processos 

 

De acordo com Paim (2009) processo é uma cooperação de atividades e 

recursos distintos voltados à realização de um objetivo global, orientado para o 

cliente final, que é comum ao processo e ao produto/serviço, que é repetido de 

maneira recorrente dentro da empresa. O autor ainda define o processo como um 

conjunto de atividades que juntas produzem um resultado de valor para o 

consumidor. Processo é uma classificação específica de atividades de trabalho por 

meio do tempo e do espaço, com um início, um fim e um conjunto claramente 

definido de entradas e saídas: uma estrutura para uma ação. 

 

2.4.3 Padronização dos Processos 

 

Nas empresas modernas do mundo a padronização é considerada a mais 

fundamental das ferramentas gerenciais. Na qualidade total a padronização é a base 

para rotina. Infelizmente no Brasil no que tange a padronização ainda não se tem um 

bom cenário devido à falta de literatura, educação e treinamento das pessoas que 

ocupam cargos estratégicos. 

Conforme Falconi Campos (2014a) a padronização deve ser avaliada dentro 

das empresas como algo que trará melhorias em qualidade, custo, cumprimento de 

prazos, segurança, etc. Observa-se nas empresas que grande parte das causas de 

problemas é ter nos diferentes turnos operários executando as tarefas de diferentes 

formas. Padronizar é reunir as pessoas e discutir o procedimento até encontrar 

aquele que for melhor, treinar as pessoas e assegurar-se de que a execução está de 

acordo com o que foi acordado, como pode ser observado na Figura 15. 

Paim (2009) enfatiza que é importante realizar a avaliação de desempenho, 

entendidos dentro do contexto da integração entre as medidas, indicadores e 

sistema de indicadores que permitem realizar a gestão a partir do seu 

acompanhamento e tomada de ações gerenciais.  
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Com um sistema de medição de desempenho, é possível comunicar 

estratégias e esclarecer valores, identificar problemas e oportunidades, entender 

processos, melhorar o controle e planejamento, tornar possível a visualização de 

trabalhos, envolver pessoas, fazer parte ativa da remuneração funcional e facilitar a 

delegação de responsabilidades. 

 

Figura 15 − Relação administração – execução por meio da padronização 

 
Fonte: Campos (2014a). 

 

2.4.4 Implementação da Padronização  

 

Segundo Falconi Campos (2014a) quando uma organização não está 

completamente padronizada, a padronização é direcionada para unificar a prática 

atual e a solução de problemas decorrentes principalmente da falta da consolidação 

de procedimentos, conforme sugestão de sequenciamento da Figura 16. Não se 

deve buscar a perfeição no início da padronização, pois isso poderá comprometer o 

processo. A perfeição só poderá ser atingida no decorrer do tempo, pelo 
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gerenciamento por meio do modelo do PDCA, em que os padrões são revistos pela 

solução de problemas. 

Ainda segundo o autor não se estabelece um padrão sem um objetivo 

definido e a consciência de sua necessidade. Deve-se seguir as seguintes etapas: a) 

elaboração de fluxograma; b) descrição do procedimento; c) registro em formato 

padrão.  

 

Figura 16 − Método de padronização 

 
Fonte: Campos (2014a). 

 

Pode-se destacar os principais resultados na empresa com a padronização: 

a) padronização como meio de transmissão de informações; b) registro de técnicas 

da empresa; c) manutenção e melhoria da qualidade; d) redução de custo; e) 

manutenção e melhoria da produtividade; f) contribuição social. 
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2.4.5 Procedimento Operacional 

 

O procedimento operacional é preparado para as pessoas diretamente 

ligadas às tarefas com o objetivo de atingir de forma eficiente e segura os requisitos 

da qualidade.  

De acordo com o Falconi Campos (2014a) o procedimento operacional deve 

conter, da forma mais simples possível, todas as informações necessárias ao bom 

desempenho da tarefa. A forma não é o fato mais importante, e sim a capacidade de 

levar a cada executor todas as informações necessárias como as atividades críticas, 

que podem ser resumidas e conter somente as etapas básicas que não podem 

deixar de ser executadas. Lembrando que todas as atividades críticas serão 

detalhadas no manual de treinamentos. 

 

2.5 NÍVEL DE SERVIÇO AO CLIENTE 

 

O nível de serviço é um contrato, assinado ou não, entre cada etapa da 

cadeia logística e referendado pelo contrato final com o cliente, é, portanto, a 

medição da eficácia de entrega do pedido no tempo e lugar acordado pelo cliente 

(empresa) e pelo cliente (varejista e atacadista) com objetivo de atender as 

necessidades do consumidor final. 

Segundo Lambert, Stock e Vantine (1998) interpreta-se que o nível de serviço 

não apenas decide se os clientes atuais continuarão clientes, mas se novos clientes 

serão conquistados, sendo que o indicador do nível de serviços interfere diretamente 

no tamanho e fatia de mercado da organização. O ideal é que o serviço ao cliente 

faça parte do fluxo operacional do sistema logístico.  

O autor ainda cita que o indicador de nível de serviço pode ser diferente 

entres as organizações ou é percebido de modo diferenciado pelo cliente. 

Já Bowersox e Closs (2001) entendem que os indicadores são metas 

definidas pela gestão estratégica da organização e que os medidores são 

alimentados pela gestão operacional e intermediária. O nível de serviço é definido 

pelo tempo de atendimento do ciclo de pedido e pelo percentual atendido. 

O planejamento tradicional para prestar um bom nível de serviço inclui a 

utilização de modalidades rápidas de transporte e a gestão eficaz de informações, 

reduzindo assim as improbabilidades. 
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O nível de serviço logístico é qualidade com que o de fluxo de bens e 
serviços é gerenciado. É o resultado líquido de todos os esforços logísticos 
da firma. É o desempenho oferecido pelos fornecedores aos seus clientes 
no atendimento dos pedidos. O nível de serviço logístico é fator-chave do 
conjunto de valores logísticos que as empresas oferecem a seus clientes 
para assegurar sua fidelidade (BALLOU, 1993, p. 73). 

 

2.5.1 Necessidades dos Clientes 

 

A complexidade das necessidades humanas é ainda mais complicada por 

variáveis como a cultura predominante na sociedade, o nível de tecnologia e outras. 

Segundo Juran (2011), entende-se que existem várias formas para se 

classificar as necessidades dos clientes, dentre elas destacam-se: as necessidades 

declaradas, reais, percebidas, culturais e as necessidades atribuíveis a usos 

inesperados. Os serviços devem ser rápidos, pois em algumas culturas, um 

importante elemento de competição é a presteza do serviço. Um exemplo é o serviço 

just in time, que requer entregas confiáveis de materiais para minimizar os estoques. 

Para isso é fundamental incluir o elemento tempo no planejamento, para entender as 

necessidades dos clientes.  

O autor enfatiza que outro ponto importante é manter os clientes informados 

dos desvios dos processos que possam impactar na entrega do produto ou serviço. 

Os clientes são muito sensíveis a serem “vitimados” por ações secretas de um 

fornecedor. Quando tais ações são posteriormente percebidas ou descobertas, o 

dano para a imagem da qualidade e/ou credibilidade do fornecedor pode ser 

considerável. Para um caso de uma falha no produto, surge um novo conjunto de 

necessidades dos clientes: como obter a restauração do serviço e como ser 

compensado pelos prejuízos inconvenientes associados. A solução ideal é planejar 

a qualidade de forma que não haja falhas.  

Ainda de acordo com autor percebe-se que as respostas às reclamações dos 

clientes têm sidos largamente avaliadas e identifica-se a importância de se manter 

um bom sistema de respostas e de execução do plano com as ações que atendam 

às necessidades dos clientes. 
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2.6 GESTÃO DE ESTOQUE 

 

Atualmente as organizações incorporaram o conceito de logística integrada 

que passou a ser um importante aliado na busca de competitividade. Este conceito 

abrange toda a interação que existe envolvendo as diversas organizações que têm 

de atuar coordenadamente para colocar à disposição os produtos consumidos no 

cotidiano. 

Segundo Accioly (2008), a gestão de estoque está relacionada com o 

planejamento estratégico de uma organização, buscando alinhamento entre tais 

processos. 

Para isso, de acordo com o autor Falconi Campos (2014a) a padronização do 

gerenciamento dos estoques tem como objetivo a redução de custos de manutenção 

de estoques e a prevenção de perdas com diferenças de saldos, avarias ou 

deterioração e expiração do prazo de validade do produto. Os padrões de 

gerenciamento dos estoques constam de sequências e procedimentos do controle 

de estoques (armazenagem, recebimento, controle de estoque, etc.), padrão do 

estoque total, método de estocagem, ações a serem tomadas. 

 

2.6.1 Acuracidade dos Estoques 

 

A acuracidade dos estoques é um dos controles mais importantes na gestão 

dos estoques, bem como os controles associados como controle de FIFO (First In, 

First Out) que em português significa o primeiro que entra é o primeiro que sai, 

técnicas de contagem para efeito dos inventários e controles de avarias de produtos.  

De acordo com Accioly (2008) entende-se que esses controles desempenham 

o papel de acompanhar a operação do estoque para que o gestor avalie o 

desempenho da operação em relação àquele que foi planejado, identificando 

situações de risco ao cumprimento das metas tais como: ruptura de estoque, 

diferença de inventário e extravio, furto ou avarias de materiais. 

Esses desvios são provenientes de erros operacionais que geram uma 

informação errada sobre o saldo disponível nos estoques e afetam diretamente a 

acuracidade e geram impactos enormes na cadeia de abastecimento. A acuracidade 

é um sinônimo para confiabilidade e qualidade da informação. Quando uma 
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informação do saldo físico ou inventariado não confere com o saldo contábil, 

entende-se que esse estoque não é confiável ou não tem acuracidade. 

O cálculo da acuracidade pode ser feito segundo a fórmula a seguir: 

 

Quadro 4 − Cálculo de acuracidade 

   Acuracidade= número de SKUs com saldo correto X 100 

 
número de SKUs contados 

 Fonte: Accioly (2008). 

 

Por fim, a medição da acuracidade que interessa ao processo de 

planejamento dos estoques e entendimento aos clientes internos e externos é 

aquela baseada nas quantidades físicas dos materiais, comparadas com as 

registradas no sistema de controle de saldos. Cada item com erro é um candidato a 

ser planejado erradamente, não importando se está faltando ou sobrando causando 

impactos financeiros à organização. 

 

2.7 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LOGÍSTICA 

 

A logística é o gerenciamento de todas as atividades que promovem a 

movimentação de produtos dentro da cadeia de suprimentos, facilitando assim o 

atendimento às necessidades dos clientes. 

De acordo com Ferreira (1999) o termo “Logística” vem do francês logistique e 

teria como uma de suas definições a parte da arte da guerra que trata do 

planejamento e da realização de projetos, desenvolvimento, armazenagem, 

transporte, distribuição, manutenção e evacuação de material. 

Conforme Novaes (1989), entende-se que o objetivo final da logística seria 

atingir soluções econômicas, mesmo que a preocupação com custo não seja o 

critério único, mas ocupa o papel de destaque. 

Segundo Lambert, Stock e Vantine (1998) compreende-se que a logística foi 

investigada sob o prisma acadêmico no início do século XX, contudo existia como 

atividade humana há séculos. Com o surgimento da Segunda Guerra Mundial, a 

logística teria um impulso em evolução e aperfeiçoamento. 

Ainda segundo o autor, entre as décadas de 1970 e 1980, a administração da 

logística seria atingida pela desregulamentação da indústria do transporte, que 
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resultaria em maior concorrência, liberdade de preço, flexibilidade em roteiros e 

entre outros, as quais eram necessidades cada vez maiores da área de marketing. 

Outro fator importante foi o desenvolvimento de tecnologia de informação, a qual 

permitia que os gestores implementassem as estratégias e processos logísticos de 

maneira eficiente e eficaz, permitindo melhoria no atendimento ao cliente, na 

lucratividade e redução de custos, gerando assim vantagem competitiva no 

mercado. 

 

2.7.1 Operadores Logísticos 

 

Os Operadores Logísticos são organizações recentes no Brasil que surgiram 

por meio da necessidade das organizações de oferecer um nível de serviço de 

qualidade dentro de um custo adequado, terceirizando algumas operações 

pertencentes à cadeia de suprimentos. 

De acordo com Albuquerque e Vasconcelos (2004) entende-se por Operador 

Logístico uma organização que oferece serviços logísticos integrados (transporte, 

armazenagem, estocagem, informação, entre outros) com o objetivo de atender de 

forma individualizada as necessidades logísticas de seus clientes. 

 

A tendência rumo a uma maior competitividade nesse mercado global está 
forçando as empresas a desenvolverem estratégias para adequarem seus 
produtos a competirem com mais eficácia e eficiência, maximizando os 
recursos nos processos produtivos. A logística dessas organizações deve 
ser orientada de fato como um elo que perpassa estrategicamente pelas 
áreas da empresa e, dessa forma, ser uma importante ferramenta para 
nortear os planos corporativos, que visam gerar ativos como resultados 
finalísticos (ALBUQUERQUE; VASCONCELOS, 2004, p. 2). 

 

Segundo Bowersox e Closs (2001) interpreta-se que os prestadores de 

serviços logísticos integrados foram criados com objetivo de oferecer serviços 

abrangentes para atender às necessidades do embarcador. Esses prestadores de 

serviços são denominados Operadores Logísticos que oferecem a possibilidade da 

contratação de duas ou mais operações pertencentes ao ciclo de pedido e/ou a 

cadeia de suprimentos. 

O autor ainda cita que a modalidade normal é a prestadora de serviços 

logísticos integrando a oferta e a realização dos serviços completos demandados por 

um único cliente gerando assim, uma vantagem competitiva para o operador, pois 
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podem oferecer em um único pacote vários serviços, enquanto que outros 

fornecedores dispõem de um único serviço. 

Bowersox e Closs (2001, p. 108) enfatizam que “no decorrer do tempo, 

espera-se que todas as empresas de prestação de serviço integradas ofereçam 

qualquer serviço que os embarcadores estejam dispostos a comprar”. 

 

2.7.2 Operadores Intermodais 

 

Os Operadores Intermodais utilizam dois ou mais tipos de modais nas 

movimentações de cargas. 

Os autores Bowersox e Closs (2001, p. 298) citam que “os operadores 

intermodais utilizam vários modais de transporte para se beneficiarem das 

economias inerentes a cada um deles e fornecer, assim, um serviço integrado, ao 

menor custo total”. 

Os autores ainda fazem compreender que no decorrer dos anos foram 

efetuados diversos esforços para unificar os diferentes tipos de modais de 

transportes com uma única parada. Os serviços de transportes intermodais 

tornaram-se acessíveis na década de 1950, com a disponibilidade do transporte 

rodoviário e ferroviário. A utilização do transporte intermodal fez com que 

aumentasse o fornecimento de transporte mais eficiente e eficaz. 

Ainda de acordo com o autor entende-se que para ter sucesso nesse tipo de 

projeto é necessário investimento em infraestrutura, tecnologia e readequação dos 

processos administrativos. 
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3 METODOLOGIA 

 

A elaboração de uma pesquisa requer cuidados quanto à metodologia a ser 

utilizada. O embasamento teórico é a base para responder às suas indagações. 

Pode ser dividida em: tipo e design da pesquisa, tipo de método, tipo de plano e 

delineamento, coleta de dados, população e amostra, que são especificadas com o 

intuito de compreender sua aplicabilidade no decorrer deste estudo. 

A abordagem apresentada trata-se de um modelo de estudo de caso, que tem 

como objetivo responder à pergunta da pesquisa e está designada à empresa, que 

atua no segmento frigorificado, prestando serviços logísticos. 

Tendo em vista a facilidade na obtenção de dados e informações, optou-se 

pelo estudo do projeto de implantação da qualidade assegurada à organização. O 

tema foi definido com o intuito de aprimorar conhecimentos e de evidenciar a 

importância da qualidade no setor de serviços. 

 

3.1 DESIGN DA PESQUISA 

 

Existem critérios para classificar tipos de pesquisa, podendo ser estas puras 

(ou de base) e aplicadas. Para Ander-Egg (apud MARCONI; LAKATOS, 2002) 

compreende-se que a pesquisa de base se caracteriza como sendo a formalização 

dos conhecimentos teóricos, objetivando apenas a obtenção de conhecimentos, sem 

utilizá-los na prática da solução de problemas. E a pesquisa aplicada é, portanto, 

utilizada a fim de obter resultados práticos, podendo os mesmo ser utilizados como 

ferramenta para solucionar de imediato os problemas ou não. 

 

Estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam 
questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco 
controle sobre acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos 
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 2005, p. 
19). 

 

De acordo com Yin (2005) entende-se que perguntas do tipo “como” e “por 

que“ são detalhadas e explicativas levando à utilização do estudo de caso como 

forma de pesquisa, conforme apresenta o Quadro 5. 
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Quadro 5 – Situações Relevantes para Diferentes Estratégias de Pesquisas 

Estratégia
Forma de Questão de 

Pesquisa

Exige Controle Sobre 

Eventos Comportamentais

Focaliza Acontecimentos 

Contemporâneos

Experimento Como, por que Sim Sim

Levantamento
Quem, o que, onde, 

quantos, quanto
Não Sim

Análise de Arquivos
Quem, o que, onde, 

quantos, quanto
Não Sim/Não

Pesquisa Histórica Como, por que Não Não

Estudo de Caso Como, por que Não Sim  
Fonte: Yin (2005)  

 

De acordo com Pinto (2007) entende-se que o estudo de caso se originou por 

volta de 1870, na Faculdade de Direito de Harvard, o qual era muito utilizado pelo 

sistema jurídico norte-americano.  

Ainda de acordo com o autor, faz-se entender que o estudo de caso é o 

melhor tipo de pesquisa a ser utilizada, a fim de facilitar o entendimento para a 

tomada de decisão. Esse método se define pelo desenvolvimento de situações reais 

vivenciadas em organizações. Os estudos de caso são elaborados por meio de 

envolvimento dos indivíduos, cada qual com suas ideias e limites, com a finalidade 

de aprimorar a teoria na prática. 

Portanto, quanto aos fins aplicados nesta pesquisa, pode-se definir como 

sendo descritiva, uma vez que se relatam atividades na implantação do projeto de 

qualidade no segmento frigorificado da empresa XYZ e explicativa, uma vez que 

esclarece as formas que a qualidade está sendo desenvolvida na organização a fim 

de melhorar o seu posicionamento no mercado.  

Quanto aos meios aplicados, pode-se considerar este estudo como sendo 

pesquisa de campo, tendo em vista o envolvimento direto no projeto na organização 

estudada. Pode-se considerar esta pesquisa como sendo de caráter documental, 

uma vez que proporciona a análise de documentos que propiciam o conhecimento 

de determinadas ocorrências que existem na organização. 

Por fim considera-se esta como sendo um estudo de caso, pois, determinam 

através de uma fundamentação teórica quais são as ferramentas de qualidade 

utilizadas pela organização, por que empregá-las e como fazer uso destas a fim de 

melhorar o seu reconhecimento frente ao mercado. 
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3.2 TIPO DE MÉTODO 

 

O tipo de método a ser utilizado durante a elaboração de um estudo deve ser 

definido levando em consideração alguns fatores e variáveis relacionadas ao objeto 

da pesquisa e seus demais elementos que advenham a surgir. Segundo Vergara 

(2003) entende-se que a escolha da metodologia a ser aplicada na pesquisa 

depende das limitações quanto à forma que se pretende coletar os dados e quais 

procedimentos pretendem-se tomar para analisar e tratar tais dados. 

De acordo com Samara e Barros (2004) interpreta-se que as metodologias se 

distinguem através de sua nomenclatura própria, suas diferenças básicas estão nas 

definições e aplicabilidade utilizadas nas pesquisas, sendo conhecidas como 

qualitativas e quantitativas; e em alguns casos pode-se encontrar o uso de ambos, 

dependendo apenas da adequação da pesquisa.  

A diferença entre estes tipos de método pode ser definida, conforme Bauer e 

Gaskell (2004), como sendo quantitativa aquela que lida diretamente com números, 

cria estatísticas para elucidar os dados coletados; esta se prende a fatos concretos e 

não opiniões. Já em outra visão tem-se a tipologia qualitativa, que é aquela que não 

se prende aos números, enaltece as opiniões e cria textos de material coletado, a 

fim de interpretar a realidade estudada, narrada por seus pesquisados. 

Na Figura 17 pode-se observar as diferenças entre a pesquisa qualitativa e 

quantitativa. 

 
Figura 17 – Diferenças entre pesquisa qualitativa e quantitativa 

Estratégias 

 
Quantitativas Qualitativas 

Dados Números Textos 

Análise Estatística Interpretação 

Modelo Pesquisas de opinião Entrevista em profundidade 

Qualidade Hard (Agressivo) Soft (leve) 

Fonte: Bauer e Gaskell (2004). 

 

Pela definição de Mazzotti e Gewandsznajder (1999) faz-se entender que tipo 

de método quantitativo é mais brando que o método qualitativo, uma vez que neste 

seguem-se regras claras e precisas para se coletar e analisar os dados. O método 

qualitativo se preocupa com as quantidades, sendo objetivo e preciso, possibilitando 
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análises estatísticas independentes do contexto; o raciocínio é lógico e dedutivo 

estabelecendo relações e causa. 

O método presente nesta pesquisa é o quantitativo, visto que os elementos 

básicos da análise são dados concretos, evidenciados na evolução da implantação 

do projeto de qualidade assegurada nas unidades de serviços que fazem parte da 

coleta de dados.  

 

3.3 TIPO DE PLANO 

 

Dada à importância da delimitação de tempo em que uma pesquisa científica 

é realizada, define-se o tipo de plano que será aplicada a esta. Para Vergara (2003) 

entende-se que a definição do corte (transversal ou longitudinal) é aplicada a partir 

do objeto que é abordado e ao período de tempo da investigação. 

Conforme Malhotra (2001) entende-se que o corte transversal é o método 

descritivo mais utilizado nas pesquisas, pois compreende a obtenção de informações 

no mesmo tempo e uma única vez em diferentes tipos de amostra. 

No mesmo entendimento, o autor divide o estudo transversal em único e 

múltiplo, sendo o primeiro uma amostra extraída por uma única forma de coleta de 

dados; e no segundo uma amostra extraída aplicando duas ou mais formas de 

coletas, ambas executadas uma única vez, respectivamente. 

A presente pesquisa apresenta como tipo de plano o corte transversal, pois 

não serão acompanhados os resultados das ações implementadas na organização 

objeto a partir da finalização deste estudo de caso em específico. 

 

3.4 TIPO DE DELINEAMENTO 

 

A presente pesquisa apresenta como tipo de delineamento o estudo de caso, 

que segundo Yin (2005, p. 20) “[...] utiliza-se estudo de caso em muitas situações, 

para contribuir com o conhecimento que temos dos fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais, políticos e de grupo [...]”. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2002) entende-se que para que haja 

ciência no estudo de caso é necessário que ocorra o emprego de métodos 

científicos, sendo que nem todas as pesquisas aplicam. 
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Yin (2005, p. 33) postula que “[...] estudo de caso como estratégia de 

pesquisa compreende um método que abrange tudo – tratando da lógica de 

planejamento, das técnicas de coletas de dados e das abordagens específicas à 

análise destes”. 

Pela definição de Vergara (2003, p. 49) faz-se entender que estudo de caso é 

restringido a poucas ou uma só unidade de estudo, podendo ser “[...] pessoa, 

família, produto, empresa, órgão público, comunidade ou mesmo país”. É uma forma 

de estudo intensa e detalhada, que pode ou não ser procedida no campo. 

 

Para coleta de dados, no entanto, essa característica dos estudos de caso 
também traz à tona uma questão importante, para a qual são essenciais 
procedimentos de campo adequadamente projetados. Você coletará os 
dados de pessoas e instituições em suas situações cotidianas, e não dentro 
dos limites controlados de um laboratório, da santidade de uma biblioteca 
ou das limitações estruturadas de um rígido questionário. Assim, em um 
estudo de caso você deve aprender a integrar acontecimentos do mundo 
real às necessidades do plano traçado para a coleta de dados; nesse 
sentido, você não controla o ambiente da coleta de dados como se poderia 
controlar ao utilizar outras estratégias de pesquisas (YIN, 2005, p. 97). 

 

Ainda de acordo com o autor compreende-se que um projeto de pesquisa é 

organizado por meio de um entendimento que une as informações coletadas (e os 

resultados finais) ao questionamento do estudo. Com isso, analisando as 

informações obtidas possibilita-se a conclusão do projeto de pesquisa. 

 

3.5 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados segue etapas metodológicas para a obtenção de dados 

com a finalidade de encontrar respostas à pergunta da pesquisa por meio de 

pesquisa de campo, utilizando como ferramentas: observação, questionários, 

formulários, entrevistas, coleta documental entre outras com menor aplicabilidade. 

De acordo com Vergara (2003) interpreta-se que na coleta de dados define-se 

como serão obtidas as informações necessárias para responder o problema da 

pesquisa. Quando pesquisa de campo é o design escolhido para o estudo, as 

técnicas utilizadas para coletar os dados são: observação, questionários, formulários 

e entrevistas. 

Para a técnica de observação, Vergara (2003, p. 49) cita que “[...] pode ser 

simples ou participante. Na observação simples você mantém certo distanciamento 
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do grupo ou da situação em que tenciona estudar [...] e na observação participante 

você está engajado ou se engaja na vida do grupo ou na situação [...]”. 

Pela definição de Mazzotti e Gewandsznajder (1999, p. 169) faz-se entender 

que além das técnicas citadas por Vergara, pode-se utilizar a coleta documental. 

“Considera-se como documento qualquer registro que possa ser usado como fonte 

de informação. Regulamentos, atas de reunião, livros de frequência, relatórios, 

arquivos e pareceres”. 

Segundo Marconi e Lakatos (2002) entende-se que a etapa seguinte à coleta 

dos dados de acordo com a metodologia empregada é a análise e interpretação que 

sucede a sequência de passos da seleção, codificação e tabulação dos dados. 

 

Análise de dados consiste em examinar, categorizar, classificar em tabelas, 
testar ou, do contrário, recombinar as evidências quantitativas e qualitativas 
para tratar as proposições iniciais de um estudo. Analisar as evidências de 
um estudo de caso é uma atividade particularmente difícil, pois as 
estratégias e as técnicas não têm sido muito bem definidas. A familiaridade 
com várias ferramentas e técnicas de manipulação é muito útil, mas cada 
estudo de caso deve se esforçar para ter uma estratégia analítica geral – 
estabelecendo prioridades do que deve ser analisado e por quê (YIN, 2005, 
p. 137). 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2002) compreende-se que para elaborar a 

análise e a interpretação dos dados, levam-se em conta dois fatores: inicialmente 

estabelece-se o planejamento da pesquisa que facilita a análise dos dados e 

posteriormente avalia-se a complexidade ou simplicidade das hipóteses, 

dependendo da forma, do tempo, do esforço e da dificuldade em que é realizada a 

verificação dos dados. 

Dentre as técnicas apresentadas na presente pesquisa é utilizada como 

ferramenta para a coleta de dados a documental, em que se registram o 

detalhamento do projeto de implantação da Qualidade Assegurada nas unidades de 

serviços, bem como os indicadores de acompanhamento da evolução do resultado.  

 

3.6 POPULAÇÃO, UNIVERSO E AMOSTRA 

 

Dependo do tipo de pesquisa, estas são realizadas por meio de amostras 

dadas à falta de tempo de obter informação da população total do objeto de estudo. 
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Segundo Barros e Lehfeld (2006) compreende-se que, em geral, as pesquisas 

são praticadas por meio de amostras, pois nem sempre se podem obter os dados de 

todos os elementos que fazem parte do universo qual se pretende estudar.  

 

Quando se deseja colher informações sobre um ou mais aspectos de um 
grupo grande ou numeroso, verifica-se, muitas vezes, ser praticamente 
impossível fazer um levantamento do todo. Daí a necessidade de investigar 
apenas uma parte dessa população ou universo. O problema da 
amostragem é, portanto, colher uma parte (ou amostra), de tal forma que ela 
seja a mais representativa possível do todo [...] (MARCONI; LAKATOS, 
2002, p. 41). 

 

De acordo com Barros e Lehfeld (2006) interpreta-se que universo (ou 

população) de um estudo de caso significa qual a totalidade dos elementos a serem 

estudados e a amostra é cada membro do universo denominado elemento, ou seja, 

um subconjunto do perfil do universo.  

A pesquisa realizada tem como universo a organização XYZ que possui 11 

unidades de serviços entre unidades de armazenagens frigorificadas e terminais 

intermodais ferroviários. São utilizadas na amostragem quatro unidades de 

armazenagem frigorificada para realização da coleta de dados, com a finalidade de 

analisar e responder a pergunta da pesquisa. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise desta pesquisa se dá a partir dos dados coletados na empresa XYZ 

Logísticas com ênfase na área de conhecimento: Qualidade. 

A realização desta análise tem por objetivo interpretar os dados de forma que 

se permita a resolução da questão apresentada no projeto, para isso utilizam-se os 

conhecimentos e as informações fornecidas pela empresa, a fim de compreender 

como a qualidade pode contribuir na melhoria do nível de serviço. 

Os dados foram coletados junto aos responsáveis de cada área durante o 

processo de implantação do projeto Qualidade Assegurada nas Unidades de 

Serviços de Armazenagem. Os dados coletados serão ponderados quantitivamente 

conforme definição apresentada na metodologia desta pesquisa e servirão para a 

conclusão deste projeto de pesquisa. 

Apresenta-se a pergunta da pesquisa como questionamento principal aos 

entrevistados, sendo ela a seguinte: Como a Qualidade poderá contribuir na garantia 

do nível de serviço acordado com os clientes? 

Portanto, será realizado agrupamento de ideias semelhantes que estão 

divididos em: (i) a XYZ Operador Logístico em Inteligência em Movimentação de 

Contêineres; (ii) Desenvolvimento e Implantação do Projeto Qualidade Assegurada 

(QA) nas Unidades de Serviços de Armazenagem; (iii) Resultado do Projeto 

Qualidade Assegurada nas Unidades de Serviços.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa XYZ Logística foi criada em 2011, unindo a estrutura ferroviária e 

de armazenagem, passando a atuar na logística de contêineres de pequenos, 

médios e grandes embarcadores. Em 2014 a XYZ Logística inaugura o Centro de 

Controle Operacional em Curitiba. Por meio dessa ferramenta é controlado todo o 

ritmo de circulação das cargas da companhia, permitindo mais transparência e 

confiança no relacionamento com o cliente, que tem acesso em tempo real ao 

andamento das suas operações. Em 2015 a YYZ Logística passa a fazer parte de 

um dos grupos econômicos mais importantes do Brasil, e volta-se aos serviços de 

inteligência em logística de contêineres, desenvolvendo um plano de expansão de 
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longo prazo. A estratégia centra-se na elaboração e implantação de soluções 

customizadas que integram diferentes modais, terminais multimodais e armazéns. 

A infraestrutura da empresa XYZ conta com 5 escritórios, 4 armazéns 

refrigerados, 1 Recinto Alfandegado, 23 terminais multimodais, além de uma 

moderna frota de locomotivas, contêineres e vagões. A companhia conta com 1,3 mil 

profissionais que atuam em todas as regiões do país, com perfil especializado e 

trabalhando integrados nos diversos tipos de soluções oferecidas ao mercado. 

A empresa XYZ Logística atua nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e em 

breve atuará na região Norte do país, como pode ser observado na Figura 18. 

Em 2015 e com mais ênfase em 2016 a empresa adotou como diferencial o 

modelo de qualidade onde o principal objetivo é garantir a qualidade de suas 

operações avaliando como cada serviço é realizado, buscando a melhoria contínua 

em seus processos. O Resultado desse trabalho são ajustes imediatos para ganhos 

de eficiência em todas as fases dos processos. 

 

Figura 18 − Mapa de atuação empresa XYZ Logística 

 
Fonte: Empresa XYZ <http://www.brado.com.br>. Acesso em: 4 dez. 2016. 

http://www.brado.com.br/
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4.2 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO QUALIDADE 

ASSEGURADA (QA) NAS UNIDADES DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM 

 

No primeiro semestre de 2015 a empresa se deparava com diversos 

problemas nas unidades de serviço de armazenagem como: número de elevado de 

perdas de estoques por erro no controle do FIFO (first in, first out), avarias de 

produtos, nível de serviço dos clientes muito ruim gerando reclamações diárias, 

perdas financeiras, falta de padrão na execução de rotinas, etc. Para reduzir ou 

eliminar esses problemas operacionais resolveu-se desenvolver o projeto Qualidade 

Assegurada (QA) nas Unidades de Serviços (US) criando uma equipe diferenciada 

focada na qualidade na execução das rotinas. 

A Figura 19 mostra o primeiro esboço do projeto, elaborado pelo diretor de 

operações e gerente executivo de Gestão de Performance de Negócios (GPN). 

 

Figura 19 − Primeiro esboço projeto QA nas Unidades de Serviços 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 
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Com base no esboço da Figura 19 deu-se sequência na elaboração do 

projeto definindo as atividades e responsabilidade da rotina da estrutura que 

formaria a equipe da Qualidade Assegurada (QA). 

 

Figura 20 − Estrutura Qualidade Assegurada (QA) 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

Figura 21 − Principais atividades da Qualidade Assegurada (QA) 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 
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QA no Corporativo: suas atribuições são consolidar as informações 

provenientes de cada US, fazer análises dos desvios e resultados, apresentar os 

indicadores para diretoria e demais interessados, bem como revisar e auxiliar a 

aplicação dos procedimentos nas USs.  

QA nas Unidades de Serviços: suas atribuições são assegurar a aplicação 

deste procedimento por cada integrante da equipe do QA, realizar a rotina de 

acompanhamento dos 8Ds e reportar para o corporativo os indicadores das USs.  

Auditor QA da Operação das USs: suas atribuições são auditar as rotinas 

executadas pela operação nos recebimentos, expedições e o estoque de produtos 

conforme critério estabelecido.  

Auditor QA do Programa de Autocontrole (PAC) das USs: suas atribuições 

são aplicar auditorias do PAC e 5Ss na área de armazenagem, de acordo com os 

procedimentos estabelecidos para atender as exigências do Serviço de Inspeção 

Federal 

 
 

Figura 22 − Atribuições da equipe do Qualidade Assegurada (QA) 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 
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Foram elaborados todos fluxos com os procedimentos detalhados de cada 

rotina operacional, definindo os padrões e critério de aceitação denominados MPO 

(Métodos e Processos Operacionais) com sequência numérica de acordo com a 

rotina. Também se definiu o modelo do Relatório de Não Conformidade (RNC) bem 

como as tratativas que deveriam ser realizadas para cada desvio identificado. 

 

Figura 23 − Fluxograma de Recebimento 

 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

Figura 24 − Critério de aceitação de armazenamento 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 
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A auditoria de recebimento foi definida visando assegurar que o que está 

sendo recebido está conforme previsto no critério de aceitação MPO-I-001.  

 

Quadro 6 − Plano de auditoria de Recebimento 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

Já na auditoria de expedição tem por objetivo verificar se todos os requisitos 

previstos no procedimento de expedição MPO-P-003 foram atendidos e visa 

assegurar que o que está sendo expedido está conforme previsto no critério de 

aceitação MPO-I-001. 

 

Quadro 7 − Plano de auditoria de Expedição 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

A auditoria de estoque tem por objetivo verificar se as quantidades físicas 

estão conformes com o saldo contábil. 
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Quadro 8 − Plano de auditoria de Estoque 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

A auditoria do PAC (Programa de Autocontrole) tem por objetivo verificar se 

os requisitos previstos no procedimento de Procedimento Padrão de Higiene 

Operacional (PPHO) foram atendidos, respeitando as exigências do Serviço de 

Inspeção Federal. Nesta auditoria verifica-se também a aplicação do 5Ss no 

armazém. 

O procedimento do PPHO e os seus formulários são de responsabilidade da 

área do Programa de Autocontrole (PAC), sendo de responsabilidade do QA a 

aplicação da auditoria. 

 

Quadro 9 − Plano de auditoria de 5s no Armazém 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

A implantação do projeto iniciou na Unidade de Serviço de Esteio, seguindo 

com a Unidade de Cubatão, Itajaí, finalizando com a Unidade de Cambé. 
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Figura 25 − Cronograma de Implantação 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

Em todas as implantações eram envolvidas as principais lideranças com 

apresentação e validação detalhada de cada processo e treinamento de toda equipe 

durante três semanas antes da data do início de apresentação do projeto aos 

clientes, pois iria impactar diretamente em suas operações. 

 

Figura 26 − Convite lançamento Qualidade Assegurada 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

4.3 RESULTADOS DO PROJETO QUALIDADE ASSEGURADA NAS UNIDADES 

DE SERVIÇOS 

 

Após a implantação do projeto Qualidade Assegurada nas Unidades de 

Serviços com a padronização dos procedimentos das rotinas e com a execução das 
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auditorias destes nos pontos críticos dos processos identificou-se que, por falhas 

nos processos de recebimento, não eram apontadas as anomalias de 

responsabilidades dos clientes que posteriormente eram cobradas como 

responsabilidades da empresa XYZ, gerando um passivo financeiro, além das 

reclamações frequentes dos clientes impactando nos indicadores de nível de 

serviço. 

 

Figura 27 − Indicadores das auditorias de recebimento 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

Nas auditorias de estoques foram identificados desorganização nos locais de 

armazenagem dos produtos, bem como falta de controle da FIFO (first in, first out) e 

produtos armazenados fora de endereços indicados. 
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Figura 28 − Indicadores das auditorias de estoque 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

Para as auditorias de 5Ss foram identificados equipamento fora do local, 

estrutura em más condições, acúmulo de gelo impactando em riscos de acidentes de 

trabalho e baixa produtividade operacional. 

 

Figura 29 − Indicadores das auditorias de 5Ss 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 
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Após a identificação das anomalias foi dado sequência na implantação da 

metodologia 8D com equipes de trabalhos definidas com a identificação da causa 

raiz para cada desvio, bem como as ações corretivas. 

 

Figura 30 − Fluxo macroprocesso ações melhorias 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

Após alguns meses de trabalho focados em cumprir os procedimentos 

operacionais desenvolvidos e implantados com o projeto do QA, juntamente com as 

ações do 8D, auditorias das rotinas e envolvimento de toda equipe, pode-se 

observar a evolução positiva nos indicadores do nível de serviços, redução de 

perdas financeiras dos estoques e principalmente a melhora da percepção do cliente 

em relação aos serviços prestados e o reconhecimento por parte destes para a 

equipe comercial da empresa em suas visitas periódicas. 

Nos indicadores apresentados a seguir pode-se observar a evolução na 

redução de anomalias apontadas nas auditorias que variam de 81% a 98%. 
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Figura 31 − Indicadores de redução das anomalias identificadas nos estoques 

 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

Na sequência pode-se observar os indicadores que demonstram a redução 

das avarias de produtos dos estoques nas unidades de Cubatão/SP, Cambé/PR, 

Esteio/RS e Itajaí/SC, responsáveis pelo principal motivo de perda financeira dos 

estoques. 
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Figura 32 − Indicadores de redução das avarias de estoques unidade Cubatão/SP 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 

Figura 33 − Indicadores de redução das avarias de estoques unidade Cambé/PR 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ. 

 
 

Figura 34 − Indicadores de redução das avarias de estoques unidade Esteio/RS 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ 
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Figura 35 − Indicadores de redução das avarias de estoques unidade Itajaí/SC 

 
Fonte: Arquivo empresa XYZ 

 

Diante dos resultados apresentados, a Diretoria Operacional da empresa XYZ 

Logísticas solicitou a extensão desse projeto para os principais terminais 

multimodais, o que já está em processo de implantação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse projeto teve como finalidade responder à pergunta da pesquisa 

apresentada no capítulo 1, a qual foi provida com dados coletados junto à empresa 

XYZ Logística. Após a realização da coleta de dados, conforme planejado e 

apresentado no capítulo 3, reuniram-se as informações para a análise destes 

conforme descrito no capítulo 4. Os eixos das análises foram: (i) a XYZ Operador 

Logístico em Inteligência em Movimentação de Contêineres; (ii) Desenvolvimento e 

Implantação do Projeto Qualidade Assegurada (QA) nas Unidades de Serviços de 

Armazenagem; (iii) Resultado do Projeto Qualidade Assegurada nas Unidades de 

Serviços. 

Citando a pergunta da pesquisa: Como a Qualidade poderá contribuir na 

garantia do nível de serviço acordado com os clientes? Com os resultados 

apresentados no capítulo 4 pôde-se concluir que a qualidade com o objetivo de 

prevenção ao invés de inspeção, juntamente com a aplicabilidade da melhoria 

contínua, as ferramentas de qualidade resultam sim em produtos e serviços 

satisfatórios, muitas vezes superando as expectativas dos clientes, que nesse 

projeto resultou em ajudá-los a identificar os problemas que provinham de suas 

Unidades Produtoras estendendo o projeto até a unidade de produção do cliente.  

Outro ponto que se pode observar é que esse projeto gerou valor e um 

diferencial para a companhia dos demais concorrentes. Atualmente todas as áreas 

operacionais reconhecem a importância da padronização dos processos, dos 

critérios de aceitação e das auditorias realizadas por uma equipe treinada em fazer 

com que os desvios dos processos sejam analisados para identificar a causa raiz e 

serem realizadas ações efetivas de correção, tanto que se adotou o seguinte bordão 

entre as equipes operacionais: #agentefazcomqualidade 

Para finalizar entende-se que a pesquisa atingiu os objetivos citados no 

capítulo 1.4 com êxito, o que possibilitou o encerramento deste estudo de caso. 
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