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RESUMO



O presente estudo tem por objetivo realizar uma assessoria organizacional em uma
empresa do setor automotivo. Baseada no estudo do ambiente e entrevista com o
proprietário, pode-se observar que a empresa precisa de algumas melhorias para
que possa favorecer um ambiente de trabalho adequado e melhorar a qualidade dos
serviços prestados. Através desses apontamentos e em concordância com o gestor,
a assessoria será direcionada para a implantação do programa 5S. O
desenvolvimento da proposta se dará conforme a metodologia estudada em
bibliografias e analise do ambiente. A finalidade dos 5 sensos é promover um local
de trabalho organizado, limpo e disciplinado, tornando-o mais agradável, produtivo e
seguro.

Palavras-Chave: Assessoria. Programa 5S. Implantação.

ABSTRACT



The objective of this study is to perform an organizational consulting in a company in
the automotive sector. Based on the study of the environment and interview with the
owner, it can be observed that the company needs some improvements so that it can
favor an adequate work environment and improve the quality of the services
provided. Through these points raised and in agreement with the manager, the
consulting will be directed to the implementation of the 5S program. The
development of the proposal will be according to the methodology studied in
bibliographies and analysis of the company environment. The purpose of the 5
senses is to promote an organized, clean and disciplined workplace, making it more
enjoyable, productive and safe.

Palavras-Chave: Consulting. 5S Program. Implementation.
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1 INTRODUÇÃO

A busca por ambientes de trabalho que proporcionem maior satisfação de

seus clientes e o bem-estar de seus colaboradores é uma preocupação constante

das empresas, que visam se desenvolver no mercado de trabalho onde a

concorrência está cada vez mais acirrada.

Este trabalho acadêmico refere-se ao projeto de uma assessoria

organizacional para uma empresa que atua no mercado de prestação de serviços

automotivos, localizada na região de Curitiba. O objetivo principal é a identificação

de possíveis problemas, através de um diagnóstico da situação atual da empresa,

deste modo, foi aplicada uma pesquisa exploratória com o proprietário no intuito de

identificar os gargalos, e desenvolver uma solução de melhoria que contribua para o

desempenho eficaz da organização.

A empresa objeto deste estudo atua no ramo de prestação de serviços

automotivos, é uma microempresa que está enfrentando diversas dificuldades de

acordo com o diagnóstico realizado. Entre essas dificuldades destacam-se a

ausência de: controle de estoque, financeiro e qualidade, além de não existir

planejamento estratégico e apresentar uma estrutura interna inadequada.

Através da entrevista com o proprietário o mesmo relatou que seu maior

problema é com a organização do ambiente, e diante disso, foi sugerida a

implantação de uma ferramenta de qualidade, que irá contribuir na melhoria e

desempenho dos processos. Desta forma, em concordância com o proprietário será

aplicado o programa 5S, o qual será desenvolvido ao longo desse projeto.

Serão abordadas neste trabalho, através de uma pesquisa bibliográfica, a

história do Programa 5S, o conceito e os métodos utilizados para a implantação do

programa. Em sua essência, o Programa 5S tem como objetivo principal a melhoria

do ambiente de trabalho nos sentidos físico (organização do espaço físico) e mental

(mudança da maneira de pensar das pessoas).

Para a implantação do programa, foram elaboradas algumas etapas que

visam primeiramente documentar por meio de fotografias como a empresa se

encontra atualmente. Para a próxima etapa se faz necessário um treinamento com a

finalidade de conscientizar os colaboradores, sobre a necessidade da implantação
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do programa na empresa, visto que o 5S exige transformações diárias, sendo assim

todos devem estar comprometidos para a mudança acontecer.

Na seqüência, será elaborado e entregue um plano para a implantação dos

5S, e com isso espera-se que o gestor cumpra com o planejamento, eliminando os

desperdícios de tempo e custo, controlando os prazos de entrega, e elevando a

qualidade do serviço e o bem-estar dos funcionários.
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2 PLANO DO PROJETO

2.1 OBJETIVOS E METAS DO PROJETO

2.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver o projeto de implantação do Programa 5S. Para que seja

possível atender ao propósito deste trabalho é necessário definir os objetivos

específicos, os quais serão explanados abaixo.

2.1.2 Objetivos Específicos

- Analisar as principais dificuldades dos funcionários durante a execução das

atividades;

- Identificar os possíveis impactos gerados pela falta de organização do ambiente de

trabalho;

- Conscientizar o gestor sobre a importância do Programa 5S;

- Ministrar treinamento sobre aplicação da ferramenta do 5S;

- Propor sugestão de melhoria no layout da empresa;

- Criar e estabelecer padrão para controle das ordens de serviços;

2.2 ABRANGÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO DAS EXPECTATIVAS

A empresa X está situada no bairro Boqueirão e atende toda a região de

Curitiba. Com este trabalho pretende-se elaborar um planejamento que busque um

treinamento com foco na conscientização dos funcionários de modo que fique

notável a transformação do ambiente trabalho, contribuindo com o aumento da

produtividade e maior motivação dos colaboradores.
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2.3 EQUIPES DO PROJETO, ESTRUTURA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Todos os integrantes do grupo irão exercer a mesma função sendo que as

responsabilidades serão: levantamento de dados, compilação dos dados,

desenvolvimento do programa de treinamento, orientar os funcionários sobre as

ações desenvolvidas e análise dos resultados obtidos.

2.4 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

O projeto está sujeito a fatores críticos que podem impactar no seu

desenvolvimento, tais fatores são: Resistência dos colaboradores quanto à prática

diária do 5S em suas atividades, falta de comprometimento do proprietário quanto à

aceitação das propostas apresentadas, fatores econômicos que inviabilizem a

proposta do 5S além de fatores da infraestrutura para armazenagem e organização

dos equipamentos.

2.5 ETAPAS DO PROJETO

a. 1ª Etapa: Conhecer a empresa, coletar dados primários e alinhar a maior

dificuldade da empresa;

b. 2ª Etapa: Elaboração do material didático para o treinamento com os

funcionários;

c. 3ª Etapa: Aplicação do treinamento, visando à mudança dos hábitos e

comportamentos para proporcionar melhores condições de trabalho,

mantendo a qualidade do serviço;

d. 4ª Etapa: Implantação de cada senso: Utilização, Organização, Limpeza,

Bem-Estar e Autodisciplina.



17

2.6 CRONOGRAMA

QUADRO 1 – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.

2.7 PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PROJETO

A documentação será feita através de questionários, fotos e/ou vídeos

destacando os pontos positivos e negativos da situação atual da empresa. A

comunicação se dará por meio de e-mails, ligações e encontros na instituição de

ensino, empresa e residência dos membros da equipe.

2.8 RECURSOS NECESSÁRIOS E ORÇAMENTO DO PROJETO

Os recursos necessários para equipe assessorar a empresa, são: cartilha de

treinamento, computador, impressora, papel A4, canetas. Foi estimado um custo de

aproximadamente R$ 300,00 na fase do projeto. Os gastos podem ser subdivididos

em transportes e materiais para treinamento.
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3 COLETA DE DADOS DA EMPRESA

3.1 HISTÓRICO DA EMPRESA

A empresa X está situada no bairro Boqueirão em Curitiba/PR, foi fundada no

ano de 2000 por um único proprietário, e atende toda a cidade. A empresa em

questão enquadra-se como microempresa optante pelo Simples Nacional, pois de

acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

(SEBRAE) é caracterizada por obter um faturamento igual ou inferior à R$

360.000,00 por ano.

No início o proprietário trabalhava em uma empresa privada de estofamentos

automotivos, onde foi adquirindo experiência no ramo. Com a obtenção destes

conhecimentos, e fora de seu expediente de trabalho, passou a fazer serviços

particulares em casa para amigos e colegas. Através das indicações de seus

clientes a demanda aumentou, surgindo a oportunidade de abrir e exercer suas

atividades em seu próprio negócio.

O crescimento de sua empresa se deu pelo esforço próprio, sem ajuda de

financiamentos. Devido à necessidade dos clientes, ao passar dos anos ele foi se

especializando no ramo e passou a realizar vendas de bancos novos e atuar na

prestação de serviços customizados. Atualmente a empresa conta com uma equipe

de três funcionários, sendo que proprietário também executa atividades chaves,

conforme mostra o organograma abaixo:

FIGURA 1 - ORGANOGRAMA: CARGOS E ATIVIDADES
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Fonte: Elaborado pelas Autoras, 2017.

A empresa X presta serviços de reformas em estofamentos de bancos e

revestimentos de tetos, laterais e portas, além de fazer toda a higienização da parte

interna do veículo. Hoje, a empresa atende aproximadamente10 clientes por dia,

entretanto este número varia, pois há serviços rápidos e alguns que levam dias para

serem concluídos.

A empresa conta com a parceria de alguns fornecedores, como Car Bancos,

Courotec, Rey das Espumas e Pegaza, que atuam no fornecimento de matérias

primas e demais materiais utilizados no processo produtivo, todos estão localizados

na região de Curitiba, facilitando a acessibilidade aos recursos quando necessário.

Além desses fornecedores, a empresa também conta com o serviço de contabilidade

da empresa Paraná Contábil.

3.2 MODELO DE GESTÃO

Modelo de gestão são um conjunto de regras, normas, procedimentos e

tarefas que tem por objetivo orientar os gestores na tomada de decisão, para que os

recursos sejam aplicados com eficácia dentro da organização.

Segundo Rezende (2008, p. 65), “O modelo e a forma de gestão da

organização estão intimamente ligados aos seus sistemas organizacionais e sua

respectiva estrutura organizacional”. Em síntese, as organizações estão ligadas a

quatro modelos de gestão, sendo eles: autoritário; democrático; participativo; e

situacional. Os quais serão explanados abaixo:

● Autoritário: Neste modelo de gestão não há participação dos colaboradores

na tomada de decisão, prevalecendo somente o que foi definido pelos

proprietários e gestores.

● Democrático: É um modelo de gestão flexível, ou seja, pode ser caracterizado

como aberto ou fechado, pois permite a participação dos colaboradores no

processo decisório e possibilita a delegação das atividades. No entanto, os

envolvidos ainda executam as determinações da alta direção.

● Participativo: Esse modelo é caracterizado como um modelo de gestão

aberto, pois as decisões são tomadas em conjunto com todos os
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colaboradores da organização, sendo que a sustentação deste modelo é o

comprometimento total dos colaboradores com os resultados.

● Situacional: É um modelo utilizado para casos esporádicos, no qual os

assuntos são discutidos e decididos com ou sem o envolvimento dos

colaboradores, cabendo a estes o cumprimento das determinações do

momento.

Diante do exposto, fica claro que o modelo de gestão aplicado na empresa X

é o modelo Democrático, visto que, na ausência do gestor os subordinados estão

aptos a decidir qual a melhor forma de executar o serviço e o que devem priorizar,

no entanto devem conduzir o trabalho conforme a orientação determinada pelo

gestor.

3.3 CULTURA

O conceito de cultura organizacional é o conjunto de crenças e valores que

são compartilhados pelos membros da organização (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL,

2010). Em sua essência, cultura organizacional trata-se do modo como a empresa

faz seus serviços, trata seus clientes e funcionários.

Na visão de Chiavenato (2004) existem dois tipos de culturas, as quais

determinarão a identidade da organização. Estes tipos de culturas são chamadas de

Adaptativas e Não-Adaptativas.

● As Adaptativas: são consideradas organizações participativas, como

características são flexíveis em relação às mudanças organizacionais,

e buscam a modernização.

● Não-Adaptativas: são consideradas organizações conservadoras e

tradicionais, tem por característica sua rigidez, sendo que os costumes

e valores permanecem os mesmos, indiferente das mudanças que

ocorrem no ambiente externo.

Diante dos tipos de cultura apresentados acima, a empresa assessorada

possui o estilo de cultura não adaptativa, devido ao fato de ser microempresa que

mantém os costumes e tradições desde sua fundação.
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3.4 ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO E DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS

Atualmente uma das principais razões pelas quais as pequenas e

microempresas têm dificuldades em se manter no mercado é a falta de

planejamento. Por definição planejar é uma forma que as empresas utilizam para

determinar seus objetivos e quais meios serão utilizados para alcançá-los.

O planejamento é a tarefa mais importante do administrador, organização,

direção e controle são frutos do planejamento, tal tarefa tem recebido atenção

especial por parte dos gestores, pois se trata de um meio para criar vantagem

competitiva no mercado. A estratégia na percepção de Wright (2011, p. 24)

“refere-se aos planos da alta administração para alcançar resultados consistentes

com a missão e os objetivos gerais da organização”.

O planejamento estratégico busca compreender as oportunidades que o

mercado está vivenciando no ambiente externo e agregar estas oportunidades às

suas atividades internas, visando satisfazer seus objetivos futuros, ou seja, são

estratégias aplicadas à longo prazo.

De acordo com Rezende (2008), para a elaboração do planejamento

estratégico devem ser adotadas quatro fases: a elaboração das diretrizes

organizacionais; análises organizacionais; estratégias organizacionais; e a quarta e

última fase que compreende os controles organizacionais e gestão do planejamento.

Segundo o autor, para que estas fases propostas possam ser elaboradas,

devem ser precedidas da “fase 0 – Organização, divulgação e capacitação”. A

empresa estudada não possui as diretrizes organizacionais definidas, que são

compostas por missão, visão, valores e princípios, que é o passo fundamental para

dar continuidade à elaboração do planejamento estratégico. Quanto à análise

organizacional procura-se identificar qual a real situação da empresa, pois tais

dados foram obtidos através de entrevistas com proprietário, funcionários e fotos do

arranjo físico do local de trabalho que se encontra improdutivo.

Estas duas primeiras fases são de grande importância para as fases a seguir

que compreendem a elaboração das estratégias organizacionais e seqüencialmente

o controle organizacional e gestão do planejamento. Como a elaboração das

estratégias necessita da formalização das diretrizes e análise organizacional, fica
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impossibilitado que haja o planejamento estratégico na empresa X e

consequentemente que haja o controle, por meio de padrões e medições de

desempenho.

3.5 ESTRATÉGIA DA QUALIDADE

A busca em manter padrões de qualidade eficaz é um desafio constante nas

organizações atualmente, pois não basta somente desenvolver um produto ou

serviço com qualidade, mas também garantir que o cliente perceba isso de modo

que atenda suas expectativas e proporcione a sua satisfação.

De acordo com Moura (2003, p. 18), “a palavra Qualidade é aplicada como

“atributo” de produtos que satisfazem aqueles a quem se destinam (clientes), e é

definida, como um modo de organização de empresas, que objetiva produzir os

produtos com o atributo Qualidade”. No entanto, para conseguir um produto com

qualidade, é fundamental acompanhar o seu ciclo de vida, desde o projeto até a

utilização. Contudo, devem-se identificar as necessidades dos clientes, definirem os

requisitos, definir as especificações, produzir de acordo com as especificações e por

fim entregar um produto ao cliente no qual atenda aos requisitos iniciais constantes

no projeto inicial.

Por essa razão, qualidade é consequência do empenho em desenvolver um

produto ou serviço de acordo com os requisitos dos clientes, bem como,

especificações e característica do produto. Deste modo, devido à ausência de um

sistema de gestão de qualidade, atualmente os critérios citados acima que

compreendem a aplicação da qualidade são inexistentes na empresa assessorada.

3.6 PLANO DE CONTINGÊNCIA

Conforme apresentado no item 2.4 - Fatores Críticos de Sucesso, os fatores

que podem impactar no andamento do projeto são: resistência dos colaboradores,

falta de comprometimento do gestor em aceitar a sugestão proposta, fatores

econômicos e fatores da infraestrutura e organização de equipamentos. Tendo em

vista que isso possa se tornar um risco para execução do projeto, será proposto
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investimentos em cursos de capacitação voltados à área da Qualidade para os

envolvidos, bem como a sugestão de cursos relacionados à gestão para o

proprietário, para que o mesmo consiga conduzir melhor seu negócio e também

motivar mais seus colaboradores.

3.7 PROCESSOS DA EMPRESA

A empresa X atua no ramo de prestação de serviços automotivos, e tem como

atividades principais as reformas de estofamentos automotivos e comercialização de

bancos customizados. A divulgação da empresa e de seus serviços é feita

principalmente por indicações de clientes e também através das redes sociais e

anúncio no Google.

Devido à ausência de controles e planejamento na empresa, não existem

metas de desempenho e políticas de RH sendo aplicados no momento, bem como,

os recursos alocados aos processos, como a formação das pessoas nos cargos e

sistemas de informação.

3.8 MONITORAMENTO DA CONCORRÊNCIA

O monitoramento da concorrência consiste em analisar, identificar e

acompanhar onde os concorrentes atuam e de que forma podem impactar no

desenvolvimento da empresa estudada. Com este monitoramento é possível

identificar novas oportunidades, monitorar os riscos, analisar as tendências e

verificar alternativas que incorporem valor.

No mapa da figura 2, retirado do IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento

Urbano de Curitiba) e com auxílio do Google Maps, foram listados os 11 maiores

concorrentes da empresa assessorada. Neste mapa é possível ter uma visão clara

de seus concorrentes e onde os mesmos estão alocados na cidade de Curitiba.
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FIGURA 2 – MAPA DA CONCORRÊNCIA.

Fonte: Adaptado de IPPUC, 2017.

3.9 SEGMENTAÇÃO

Segmentação de mercado está relacionada à divisão de grupos de

consumidores que possuem as mesmas características de consumo, bem como

percepção de valores e comportamento de compras similares.

Segundo Kottler (2003, p. 228), “consiste em um grupo de clientes que

compartilham um conjunto semelhante de necessidades e desejos”. Através das

pesquisas realizadas e conforme consulta ao site do IBGE, o código de classificação

da empresa no CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica) é 4520-0 que se

refere ao segmento automotivo.
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Nos últimos anos, o segmento automotivo vem apresentando resultados

negativos e baixo crescimento devido aos efeitos da crise econômica e política no

País. O volume de vendas de veículos obteve um crescimento de aproximadamente

5% entre março de 2016 a março de 2017, conforme dados da figura abaixo:

GRÁFICO 1 – VOLUME DE VENDAS

Fonte: Adaptado de ANFAVEA, 2017.

De acordo com o gráfico 1, foram emplacados 189.143 carros leves (picapes

e furgões), obtendo resultado positivo em comparação aos dois últimos anos. A

última alta nesse período foi em 2014, no qual foram emplacados 370.000 veículos

sendo que o resultado atual representa 51% desse valor.

Neste mesmo cenário, o volume de produção também conseguiu um

desempenho positivo com um aumento de 16% comparado ao ano anterior

(março/2016 a março/2017).

GRÁFICO 2 – VOLUME DE PRODUÇÃO
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Fonte: Adaptado de ANFAVEA, 2017.

De acordo com os números apresentados, nota-se que houve um crescimento

no setor. Os resultados ainda não são satisfatórios, visto que as montadoras ainda

enfrentam algumas adversidades como: níveis de estoque elevado, demissões

continuas e incerteza do cenário político e econômico.

Diante dessas incertezas que abrange a cadeia automotiva, é importante que

as empresas inseridas no segmento automotivo percebam a atual situação do

mercado nacional, transformando em uma oportunidade de negócio.
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4 METODOLOGIA

4.1 TIPO DE PESQUISA

Segundo Marconi e Lakatos (2012, p. 2), pesquisa tem por finalidade

“responder as necessidades de conhecimento de certo problema ou fenômeno.

Várias hipóteses são levantadas e a pesquisa pode invalidá-las ou confirmá-las”.

Desta forma, o objetivo maior da pesquisa é proporcionar informações que sejam

capazes de fazer o pesquisador identificar os problemas e buscar solucioná-los.

Quanto aos objetivos deste trabalho, a pesquisa utilizada é do tipo

exploratória, pois de acordo com Malhotra (2001) este tipo de pesquisa é utilizado

quando o problema deve ser definido com maior precisão e tem por objetivo fornecer

maior compreensão aos pesquisadores frente ao problema enfrentado, sendo assim,

esta pesquisa envolve levantamento bibliográfico e entrevistas.

A coleta de dados se deu através de entrevistas gravadas e transcritas tanto

com o proprietário quanto com os funcionários da organização o que atribui a esta

pesquisa o caráter qualitativo. Quanto à técnica de pesquisa utilizada para a

realização deste trabalho, será aplicado o método pesquisa-ação, que de acordo

com Thiollent, 1985, p.14 apud Gil, 1991, p. 60 pode ser definida como:

[...] um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema
coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo.

Em outras palavras, para que a pesquisa-ação tenha efeito é necessário que

haja o envolvimento participativo e cooperativo dos pesquisadores na solução do

problema identificado.
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5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

5.1 GESTÃO DA QUALIDADE

O objetivo da Gestão da Qualidade é desenvolver técnicas que contribuam

para o crescimento da organização, através da otimização de todos os recursos da

cadeia produtiva e da entrega de um produto que satisfaça as necessidades dos

clientes.

5.1.1 Definição de Qualidade

Qualidade de acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas

Técnicas) é definida como “a totalidade de características de uma entidade que lhe

confere a capacidade de satisfazer as necessidades explicitas e implícitas”, o que

coincide com a afirmação de Deming (1990) quando diz que “Qualidade é a

capacidade de satisfazer desejos”.

O desempenho satisfatório de um produto ou serviço é medido através da

observação feita pelo cliente, pois conforme Juran (1992) apud Lacombe (2009),

Qualidade é definida como adequação ao uso, ou seja, quem decide se o produto

que está sendo consumido é ou não de boa qualidade, é o próprio cliente.

Qualidade na visão de Moura (2003) é a maneira de gerenciar a empresa

para que a mesma forneça produtos com características que sejam percebidas pelos

clientes, pois quanto maior for o valor percebido pelo cliente maior será a vantagem

competitiva da empresa frente aos seus concorrentes. O mesmo autor afirma que os

objetivos organizacionais são atingidos a partir do momento em a empresa alcança

a satisfação de seus clientes, através da oferta de produtos que atendam a

requisitos como preço, prazo e qualidade.
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5.1.2 Evolução e Conceito da Qualidade

O conceito de Administração da Qualidade se concretizou na era industrial,

através do controle do produto acabado e controle de processo, mas sua

importância se deu a partir dos anos 1960, através da introdução da Gestão da

Qualidade Total (GQT).

De acordo com Slack (2002) a Administração da Qualidade Total (TQM)

exerceu grande influência nos setores industriais devido à força que age sobre as

pessoas e na efetividade do desempenho operacional. O autor afirma que a

concepção do Total Quality Management (TQM) se deu por Feigenbaum no ano de

1957, mas posteriormente foram desenvolvidas diferentes abordagens sobre essa

técnica por diferentes idealizadores como Deming, Juran, Ishikawa, Taguchi e

Crosby. No quadro 2 é possível visualizar o processo de evolução do conceito

Qualidade, no qual, atualmente os modelos de gestão e produção tendem a uma

globalização.

QUADRO 2– SISTEMATIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE QUALIDADE

Fonte: Rodrigues, 2012, p. 9.

Para Feigenbaum (1986) apud Slack (2002), TQM é definido como um

sistema eficaz que visa aperfeiçoar os recursos operacionais através integração das

forças de desenvolvimento, manutenção e melhoria da qualidade dos diferentes

setores da organização, a fim de obter a satisfação do cliente.

A Qualidade Total envolve um conjunto de princípios que constituem na

maneira de administrar. Segundo Deming (1982) apud Slack (2002), o controle de

qualidade é uma atividade estratégica que deve ser iniciada pela alta direção, ou
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seja, faz-se necessário o comprometimento da alta direção como principais agentes

dentro processo para os resultados pretendidos sejam alcançados. O mesmo autor

afirma que a variabilidade do processo reduz a partir do momento em que a

qualidade e a produtividade aumentam. Diante dessa filosofia o autor desenvolveu

os 14 princípios da TQM quem tem como objetivo melhorar a qualidade nos

processos através da aplicação de métodos estatísticos de controle, cooperação,

instrução e melhoria objetiva.

Lacombe (2009) destaca um dos princípios como inovador, no qual diz que

quanto melhor for a qualidade menor serão os custos. Esse ponto foi muito

questionado inicialmente, mas Deming conseguiu comprovar a veracidade desses

princípios no final da década de 1940 através de trabalhos de consultoria.

Obviamente, quando um produto atingir um grau elevado de qualidade certamente

existirá um custo a ser pago por isso, sendo assim, um produto com alta qualidade

tenderá a ser mais caro. De outro modo, existe a possibilidade de haver um custo

elevado a ser pago se a qualidade fornecida for baixa. Essa concepção se explica

na figura abaixo conforme raciocínio de Deming:

FIGURA 3 – MELHOR QUALIDADE COM CUSTOS MENORES

Fonte: Adaptado de Lacombe, 2009, p. 257.

Ainda de acordo com Lacombe (2009), para minimizar os custos com

qualidade é necessário que exista um controle durante todo processo da cadeia
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produtiva e não somente no final quando o produto já esta acabado, pois os

aumentos dos custos estão diretamente ligados à área produtiva.

Conforme Moura (2003) a Qualidade Total consiste no modo de administrar

uma empresa, para que esta desenvolva produtos que satisfaçam os seus clientes.

A TQM altamente ampla que visa à obtenção de qualidade em todas as áreas de

atuação.

Segundo Galgano (1995) apud Moura (2003) existem alguns aspectos

fundamentais na Gestão da Qualidade Total, onde o foco de atuação é o cliente,

sendo assim sua satisfação é muito importante para a empresa, são elas:

O Cliente como Prioridade Absoluta: Nesse princípio é centralizado o

atendimento e as necessidades dos consumidores, modificando os produtos

conforme o cliente deseja, onde o mesmo note que os produtos atendem suas

necessidades, sejam elas pelo preço, qualidade, prazo, segurança, entre outros.

Priorizar a Qualidade: é a capacidade de um produto satisfazer as

necessidades dos consumidores, sendo que a qualidade deve ser priorizada.

FIGURA 4 – ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE TOTAL

Fonte: Adaptado de Slack, 2002, p. 665.

Slack (2002) comenta que inicialmente a qualidade era obtida através da

inspeção, ou seja, através da correção dos problemas antes dos consumidores

perceberem. Já o controle da qualidade esta atrelado à atividade na qual além de
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detectar os problemas busca a tratativa do mesmo através do monitoramento do

processo de produção e assistência técnica de um produto ou serviço.

Segundo Martins (2003), a garantia da Qualidade é compreendida como fator

que fornece ao cliente a garantia de um produto ou serviço, assegurando que o

mesmo é confiável. O autor define a Administração da Qualidade Total como um

fator de gerenciamento de aspectos de qualidade, masque também é responsável

em gerir outras atividades como: Benchmark, projeto de produtos e processos,

suprimentos, logística e solução de problemas, sendo que a base da sua estrutura é

formada totalmente pelas pessoas inseridas na organização.

No conceito de Gestão da Qualidade Total existem algumas técnicas e

ferramentas que são empregadas para auxiliar no seu gerenciamento e aplicação,

para que esse modelo se torne mais próximo da realidade da empresa.

5.1.3 Ferramentas da Qualidade

De acordo com Moura (2003) ferramentas da qualidade são instrumentos de

melhoria contínua para aplicação dos conceitos da qualidade de modo ágil e prático.

Por exemplo:

Ciclo PDCA: De acordo com Slack (2002) consiste no segmento de tarefas

que são seguidas de forma cíclica para melhorar a atividade, ou seja, é um ciclo

contínuo que nunca para. O ciclo inicia-se com a etapa P (de planejar), que tem

como intuito avaliar o cenário atual do problema a ser estudado. A segunda fase é a

D (do verbo do, fazer) que é o estágio de implementação das ações planejadas.

Logo após vem a fase C (de checar) que consiste na avaliação da solução

implementada para identificar se o desempenho esperado foi efetivo ou não. Por fim,

a fase A (de agir) durante essa fase se a mudança teve o desempenho positivo e

realizado há a padronização do processo.

Se a mudança obteve o resultado negativo as lições aprendidas são

registradas antes de iniciar um novo ciclo. Na figura 5 é possível visualizar de forma

resumida o ciclo PDCA, juntamente com as suas atribuições.
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FIGURA 5 – CICLO PDCA

Fonte: Adaptado de Martins, 2003, p. 398.

Diagrama de Pareto: De acordo com Slack (2002) consiste na separação das

questões que são “pouco vitais” e as “muito triviais”, na qual compreende a

classificação dos tipos de problemas por grau de importância.

Diagrama de Causa-Efeito: Segundo Slack (2002) esse método também

conhecido como diagrama de “espinha de peixe” e “diagrama Ishikawa”, consiste em

auxiliar na identificação da causa raiz dos problemas, através do levantamento de

questões: o que, onde, como e por que do problema estudado. Já na abordagem de

Martins (2003), essa ferramenta está relacionada à identificação das possíveis

causas do problema através da identificação de fatores: mão de obra, máquinas,

método, entre outros, conforme mostra a figura abaixo.

FIGURA 6 – DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Fonte: Adaptado de Martins, 2003.
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5.1.4 Técnicas da Qualidade

Na visão de Moura (2003), as Técnicas da Qualidade têm por objetivo apoiar

no desenvolvimento de um modelo de gestão para adaptar o modelo gerencial da

organização, como exemplo pode-se citar as técnicas abaixo.

CEP - Controle Estatístico do Processo: São técnicas estatísticas que domina

o processo produtivo, avaliando e conduzindo os atributos fundamentais das tarefas

de criação da mercadoria.

BPM - Business Process Management (Gerenciamento de Processos): É a

técnica que demonstra que as tarefas da empresa são estabelecidas como

procedimentos, sendo aprimorados bens e gestão para a empresa.

5S: É uma técnica que pretende aperfeiçoar o convívio das pessoas no clima

organizacional da empresa, onde são fundamentados nos sensos: Seiri (Utilização);

Seiton (Ordenação); Seiso (Limpeza); Seiketsu (Bem-Estar); Shitsuke

(Autodisciplina).

5.2 O PROGRAMA 5S

Um dos maiores desafios pelos quais as empresas estão passando

atualmente é a busca pela qualificação no mercado, que está cada vez mais

competitivo. No entanto, este processo de melhoria na qualidade deve ser abordado

com maior clareza, uma vez que os programas de qualidade para serem eficazes

necessitam primeiramente que ocorra a mudança de comportamento dos

envolvidos.

Por este ângulo, entre tantos programas voltados à qualidade, existem as

ferramentas da qualidade desenvolvidas por Dr. Kaoru Ishikawa, e entre elas está o

Programa 5S, também chamado de Housekeeping. Sua denominação vem das

cinco palavras em japonês que se iniciam com a letra “S”: Seiri, Seiton, Seiso,

Seiketsu e Shitsuke. Para não perderem sua essência ao serem traduzidas para o

português, estas palavras foram chamadas de Sensos.

Segundo Abrantes (2007) em maio de 1950 a equipe de Dr. Kaoru Ishikawa

juntamente com o Centro de Educação para a Qualidade no Japão criaram um

modelo prático denominado de “Regra dos 5S”, com o objetivo de combater perdas
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e desperdícios do pós-guerra. Contudo muito antes da Segunda Guerra Mundial o

Japão já investia em educação, que se configurava não somente em disciplinas

fundamentais, como também hábitos de higiene, limpeza, combate ao desperdício e

disciplina, os quais se materializavam na vida adulta.

5.2.1 Os Sensos no Brasil

O programa 5S começou a ser utilizado no Brasil a partir de 1990, sobretudo

teve maior sucesso em empresas que tinham uma administração voltada aos

Recursos Humanos. Na visão de Abrantes (2007) um erro muito comum na

implantação do programa é que as empresas acreditam que apenas aplicar este

processo os problemas serão todos resolvidos, no entanto é preciso determinação e

investimento no desenvolvimento de pessoas.

Proporcionar um ambiente padronizado, organizado, limpo e livre e

desperdícios é o propósito do 5S. Com estes atributos é possível obter um ambiente

melhor, que contribua para a melhoria na qualidade dos serviços, produtos e

atendimento além de aumentar a produtividade.

Com base nestas características e conforme abordagem de Abrantes (2007)

serão apresentados a seguir cada um dos sensos:

5.2.1.1 Seiri – Senso da Utilização

SEIRI é o primeiro senso a se colocar em prática dentro de uma empresa, ele

refere-se à separação do que é necessário e desnecessário visando à utilização

correta dos recursos da empresa.

Aplicar este senso nem sempre é tão fácil e eficiente, uma vez que a iniciativa

deve surgir do gestor e cabe a ele criar essa cultura dentro da empresa, para evitar

o desperdício de materiais e de tempo.

Para sua aplicação devem-se delimitar as áreas para destino dos itens

necessários e desnecessários. Os acúmulos de coisas desnecessárias induzem a

má distribuição dos recursos e ocupam espaços que são relevantes para a boa
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aparência da empresa e favorecer uma distribuição apropriada dos postos para

elevar a motivação e engajamento por parte dos colaboradores.

A ação deste senso traz maiores benefícios à empresa e seus subordinados,

decorrendo em curtos, médios e longos prazos, sendo eles:

● Maior motivação por parte dos funcionários;

● Otimização de espaços;

● Redução do estoque devido materiais excedentes e irrelevantes;

● Reciclagem de materiais;

● Realocação de pessoas e máquinas;

● Redução de risco de acidentes nas áreas de circulação e postos de

trabalho;

● Redução de custos.

5.2.1.2 Seiton – Senso da Ordenação

O Senso da Ordenação está voltado para organização em geral, visto que

acondiciona os materiais de forma adequada e organizada conforme o uso,

facilitando sua localização, de modo que não haja perda de tempo nos processos de

trabalho.

Este senso está interligado ao senso da utilização, portanto a partir do

momento que configura o que é importante, quais as necessidades, forma e espaço,

se estabelece uma padronização de procedimentos conduzindo a todos os membros

da empresa seguir esses padrões. Quando este senso é colocado em prática, as

melhorias ficam visíveis como:

● Melhoria no fluxo de materiais;

● Menor desgaste de equipamentos;

● Diminuição do stress no ambiente de trabalho levando ao aumento da

produtividade e satisfação dos colaboradores;

● Otimização de tempo;

● Melhoria na comunicação visual da empresa;

● Facilidade na localização de documentos, ferramentas e materiais;

● Redução de acidentes, entre outros.
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5.2.1.3 Seiso – Senso da Limpeza

SEISO é o senso da limpeza, que tem como propósito zelar pelo ambiente

limpo e agradável. Os ambientes possuem influência direta na qualidade de vida e

produtividade dos colaboradores, além disso, podem transmitir ao cliente a

sensação de bem estar por visitarem uma empresa que preza pela limpeza e

conservação. Zelar por um espaço limpo e conservado é ter cuidado com o

ambiente, materiais e serviços.

Para manter o ambiente de trabalho limpo é necessário que algumas atitudes

façam parte da rotina de cada membro da empresa. Para que o local tenha a

aparência de limpeza, devem-se observar como estão as pinturas das paredes, visto

que a cor influência no desenvolver do trabalho e no comportamento humano. A

iluminação é muito importante também, em razão que quanto mais claro o ambiente,

melhor o desempenho e visualização do espaço, e os banheiros devem permanecer

sempre bem conservados e limpos.

Cada membro deve ter sua parte de responsabilidade pela limpeza e asseio

dentro da organização, no entanto para que todos que constituem a empresa

coloquem em prática este senso, é necessário que haja uma ação de

conscientização e consequentemente crie o hábito de todos participarem desta

limpeza.

Os benefícios de manter um ambiente limpo e agradável são diversos, sendo

alguns deles os seguintes:

● Melhoria na produtividade, qualidade de vida e satisfação dos

colaboradores, por laborar em um local limpo e agradável;

● Redução dos riscos de acidentes e afastamentos previdenciários, pela

melhora no aspecto de ergonomia;

● Melhoria do visual da empresa, deixando os clientes satisfeitos em

estar em um ambiente agradável e limpo;

● Diminuição das agressões ao meio ambiente devido à poluição.
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5.2.1.4 Seiketsu – Senso de Bem Estar

Este senso também e conhecido como senso da saúde, higiene e asseio.

Está relacionado diretamente à saúde física e mental dos membros da organização.

Significa que a empresa deve cumprir seu papel e proporcionar um ambiente

favorável, manter boas condições nas instalações sanitárias, refeitórios e ambiente

de trabalho.

Essas condições que vão definir o comportamento dos mesmos, desse modo

quanto maior é a dedicação da empresa com a qualidade de vida, maiores serão os

resultados alcançados. Diversos são os fatores que podem influenciar no

comportamento humano, sendo eles:

● Limpeza e higiene de banheiros, refeitórios e postos de trabalho;

● Iluminação adequada;

● Temperatura e ruído do ambiente;

● Pinturas nas paredes;

● Jardins bem cuidados;

● Áreas de recreação e descanso;

● Eventos;

● Pacote de benefícios;

● Melhoria da qualidade de vida no trabalho;

● Treinamentos;

● Plano de cargos e salários, entre outros.

5.2.1.5 Shitsuke – Senso de Autodisciplina

O Senso de autodisciplina busca a eficiência nos sensos anteriores, a

padronização e a busca por obediência quantos aos regulamentos e normas

determinadas pela empresa. É o mais complicado de colocar em ação, em razão de

que depende das ações dos colaboradores para sua aplicação.

Este senso exige muita educação e respeito entre os membros da

organização e com o meio ambiente, ele é o resultado dos esforços mentais, físicos

e moral. Quando todos estão envolvidos com as normas e condutas da empresa, a

autodisciplina é atingida e esse senso flui positivamente para a melhoria contínua.
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O senso da autodisciplina significa ter autocontrole, respeito, e tem suas

vantagens assim como os sensos anteriores, são eles:

● Reduções de controles de perdas de materiais;

● Melhor aproveitamento tempo;

● Evita retrabalhos;

● Cria padrões de processos.

Para que haja conscientização de todos e disciplina, a empresa precisa criar

algumas ações como, padrões de qualidade de vida; aplicação de treinamentos e

orientações; além de zelar pelas boas práticas, levando os colaboradores a se

preocuparem com os impactos ao meio ambiente.
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6 EXECUÇÃO DO PROJETO

6.1 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

A empresa alvo deste trabalho atua no ramo de prestação de serviços

automotivos, que dispõe de uma produção baseada nos pedidos dos clientes,

abrangendo desde um reforma simples até um serviço customizado, com intuito de

atingir o maior número de clientes na região.

O foco da empresa esteve sempre em atender as necessidades dos clientes

fornecendo serviços de qualidade, porém a organização do ambiente de trabalho

tem sido uma desvantagem para atingir esse objetivo. Essa desorganização do

ambiente foi se tornando um gargalo cada vez maior e começou a impactar não só

no processo produtivo, mas também no relacionamento dos funcionários que é

crucial para a organização, pois o seu crescimento depende de seus colaboradores.

Por essa razão, através de uma reunião realizada entre a equipe assessora e

o gestor, ficou determinada a aplicação de uma ferramenta que contribua para uma

mudança eficaz no ambiente de trabalho. E também, contribuir com o objetivo da

empresa, que é prestar um serviço sempre de qualidade visando uma melhoria na

aparência do local e a motivação dos funcionários.

6.1.1 Estoque

A empresa possui um estoque pequeno, pois sua estratégia é efetuar a

compra dos materiais conforme a demanda de produção, desta forma, trabalhando

com um estoque reduzido.
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FIGURA 7 – ESTOQUE DOS MATERIAIS EM GERAL

Fonte: Autoras da pesquisa, 2017.

O controle do estoque é deficitário, pois não há a identificação dos materiais,

o que leva às compras indevidas em virtude da dificuldade em localizar ou distinguir

os mesmos.

O tecido é a principal matéria prima da empresa. Conforme a foto B da figura

7 nota-se que alguns deles estão diretamente em contato com o chão, podendo

causar danos ao produto, além de retrabalho caso não seja verificado com

antecedência.

6.1.2 Ambiente Interno da Empresa

Com relação à estrutura, foi diagnosticada baixa luminosidade no local, as

paredes estão com a pintura desgastada e o piso está manchado. Conforme pode

se observar na figura 8 - foto C também existem produtos sem identificação que

indique sua finalidade, se o produto é destinado às vendas ou a reparação.
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FIGURA 8 – ESTRUTURA GERAL

Fonte: Autoras da pesquisa, 2017.

Quanto à segurança, os extintores não possuem demarcação adequada e

estão obstruídos, deixando de cumprir as normas determinadas pelo NPT 021 do

Corpo de Bombeiros do Paraná, conforme demonstra a Figura 8 – foto C e D.

Ainda, a disposição da área de circulação está inadequada, por possuir itens

espalhados que prejudicam a passagem e também a estética da empresa.

6.1.3 Postos de Trabalho

Com relação ao arranjo físico do ambiente de trabalho, o mesmo não contribui

para o bom aproveitamento da área disponível, pois nos postos de trabalhos

encontram-se máquinas e ferramentas que estão alocados incorretamente e de

forma insegura, comprometendo a segurança do cliente, conforme demonstrado na

Figura 9.
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FIGURA 9 – POSTOS DE TRABALHO

Fonte: Autoras da pesquisa, 2017.

As ferramentas de uso compartilhado não estão dispostas de maneira a

facilitar a produtividade, uma vez que o funcionário perde tempo buscando o material

desejado. A condição do posto não fornece um conforto para o funcionário, pois é

possível verificar que bancos velhos são utilizados como cadeira, as bancadas não

seguem um padrão e a divisão do espaço de trabalho é mal dimensionada.

Conforme a figura 9 – foto C, a área destinada para atendimento ao cliente,

também possui irregularidades, como materiais de trabalho operacional espalhados,

podendo transmitir uma má impressão do negócio para o cliente.

6.2 FLUXO / INTERFACE

Conforme mencionado anteriormente, para a solução do problema atual da

empresa, foi definido que a melhor estratégia é a utilização de uma técnica da

qualidade, chamada 5S. O processo de comunicação sobre a implantação do

programa será realizado através de treinamento com todos os funcionários in loco, e

terá como finalidade conscientizá-los sobre a importância do programa, bem como o

seguimento assíduo das etapas para que o desempenho esperado seja alcançado.
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6.3 ANÁLISE DE RISCO

A empresa estudada não possui qualquer meio de controle de seus

processos, desta forma os riscos de desenvolver uma gestão com uma infraestrutura

sem uma organização de processos e materiais são destacados a seguir:

● Compra de materiais que já possuem em estoque;

● Clima organizacional desfavorável devido à insatisfação dos funcionários;

● Espaço de trabalho mal dimensionado e/ou insuficiente;

● Excesso de materiais e equipamentos (armários, ferramentas, etc.);

● Alto risco de acidentes;

● Baixo rendimento dos funcionários devido ao mau aproveitamento do

tempo;

● Desperdício de materiais;

● Baixa qualidade dos produtos e serviços.

6.4 ANÁLISE E SELEÇÃO DAS ALTERNATIVAS

Este trabalho está sujeito a algumas limitações, que podem ser afetadas pelos

seguintes fatores:

- Falta de engajamento dos funcionários, devido à falta de conhecimento necessário

das ferramentas da qualidade. Neste caso, será proposto um treinamento para

reciclagem dos colaboradores;

- Resistência da empresa quanto à mudança organizacional. Nesta situação será

demonstrado ao proprietário e seus colaboradores que o objetivo da mudança é

melhorar o clima organizacional, sendo que não haverá alteração de processo.
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6.5 DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA

6.5.1 Fluxo/Interface

Conforme os relatos anteriores, foi sugerido uma técnica da qualidade,

chamada Programa 5S para que a empresa melhorasse o ambiente da empresa.

Para que o desenvolvimento e implantação do Programa realmente

acontecessem, foram ministrados dois treinamentos. O primeiro somente com a

gestão da empresa, com o objetivo de apresentar os benefícios da implantação e a

importância da continuidade com o programa 5S. Em um segundo momento o

treinamento foi realizado com a equipe completa (gestor e funcionários),

apresentando cada um dos sensos e quais benefícios podem trazer para a empresa

em si, também a importância da participação de cada membro para que alcance o

objetivo esperado.

Devido à dificuldade para a realização do treinamento por causa da demanda

de serviços na empresa, ficou a cargo do Gestor realizar as divisões das tarefas,

bem como o acompanhamento dos indicadores sugeridos pela equipe assessora.

6.5.2 Estrutura / Recursos Com Aprovação de Clientes e Fornecedores

Após apresentada a proposta para a implantação do Programa 5S, pode-se

notar que foram realizadas algumas mudanças significativas para melhorar a

estrutura e forma de trabalho, conforme mostra o quadro 3 a seguir.
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QUADRO 3 – SUGESTÕES DE MELHORIAS NO AMBIENTE

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.
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6.5.3 Políticas e Procedimentos

A proposta será desenvolvida em todo o ambiente da empresa com o intuito

de minimizar as falhas e perdas do processo, diante disso foram sugeridos os

seguintes procedimentos:

QUADRO 4 – POLITICAS E PROCEDIMENTOS

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.

6.5.4 Indicadores de Desempenho

Na visão de Rodrigues (2012, p. 66), os “indicadores de desempenho - ID são

critérios explícitos de medidas, que devem monitorar as ações gerenciais de um
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processo”. Diante dessa concepção o indicador de desempenho é caracterizado

como uma ferramenta de monitoramento do desempenho da organização, que

auxilia os gestores na tomada decisão e no desenvolvimento de novas estratégias

para que os objetivos almejados pela organização sejam alcançados.

Ainda de acordo com Rodrigues (2012), os indicadores de desempenho

podem se classificados da seguinte maneira:

● Indicadores Operacionais: que possui relação com a produção, vendas,

resultados financeiros, etc.

● Indicadores de Qualidade: que estão associados ao atendimento das

especificações e ao desperdício;

● Indicadores de Produtividade: que estão relacionados à saída e entrada dos

processos;

● Indicadores de Satisfação dos Clientes: que estão ligados ao atendimento dos

desejos e necessidades dos clientes internos ou externos.

Para a criação de indicadores de desempenho é necessário que a

organização já tenha definido claramente as ações estratégias do negócio.

Conforme Rodrigues (2012), após a criação do indicador é necessário seguir alguns

critérios para sua análise como: abrangência, confiabilidade, estabilidade,

representatividade, relevância, entre outros.

O grande objetivo das organizações é alcançar seus resultados em todos os

níveis, e para que esses objetivos sejam alcançados a redução de custos tem sido a

principal solução, mas vale ressaltar que existem outros meios como agregar valor

no processo ou no produto final.

Rodrigues (2012) destaca que os indicadores de desempenho que possuem

maior utilização dentro processo produtivo são: produtividade, capacidade,

flexibilidade, velocidade e confiabilidade.

Diante do exposto, para a empresa objeto desse estudo foram propostos

indicadores de produtividade e confiabilidade conforme demonstra o Quadro 5.
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QUADRO 5 – INDICADORES

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.

6.5.5 Plano de Implantação

A proposta de implantação do Programa 5S visa facilitar o dia a dia dos

colaboradores da empresa, baseando-se em troca de experiências e introduzindo-os

aos conhecimentos e práticas sobre qualidade.

Para que o Programa 5S seja implantado com sucesso, o mesmo deve sofrer

abordagem top-down, isto é, a conscientização de toda a empresa deve partir da

alta direção. Para que os objetivos do programa bem como dos envolvidos sejam

alcançados, foram elaboradas algumas etapas que compreendem desde a

disseminação do programa 5S pela alta direção até a avaliação de manutenção de

cada senso, conforme mostra o quadro abaixo:
QUADRO 6– PLANO DE IMPLANTAÇÃO I

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.
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6.5.6 Plano de Comunicação

A motivação é o verdadeiro segredo para que um planejamento seja bem

executado. No entanto, para que aconteça é necessário que as pessoas envolvidas

estejam em sintonia com a visão de seus gestores com a organização, isto é, os

colaboradores precisam estar cientes das mudanças que ocorrem na organização.

No entanto isso somente será possível se os mesmos estiverem motivados e

“remando” para o mesmo lado em que a empresa está.

Diante do cenário atual do mercado, uma forma que as empresas utilizam

como meio de motivar seus colaboradores é o oferecimento de um bom salário,

além de bonificações e prêmios, porém estes elementos os deixam motivados

somente por um tempo, depois disso os mesmos perdem a “empolgação”. O que

pode facilitar a motivação dos funcionários de uma empresa é um ambiente de

trabalho agradável, onde todos se sintam respeitados, eficientes e seguros.

O Programa 5S vem para mudar este ambiente em diversas proporções, e

uma delas é o clima organizacional. Para que os colaboradores encontrem a melhor

forma de se encaixar nas novas mudanças é preciso que haja comunicação entre

gestores e funcionários de modo que fique alinhado para com todos os objetivos da

empresa futuramente. De acordo com Chiavenato apud Abrantes (2007):

A comunicação é um processo de passar informação e compreensão de
uma pessoa para a outra, sendo uma permuta ou intercâmbio de
informações que precisam ser transmitidas e compreendidas dentro da
empresa.

A comunicação dentro da empresa se dará de forma top down (cima para

baixo), visto que o 5S deve ser disseminado pela alta direção para seus

funcionários. A primeira comunicação foi realizada em uma reunião com o gestor, a

fim de identificar as principais falhas e perdas no processo de trabalho. Dessa forma,

após o alinhamento sobre o programa houve a elaboração de um plano de

treinamento para todos os colaboradores, que dará continuidade à comunicação que

deverá estar sempre presente no ambiente.
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6.5.7 Plano de Treinamento

O treinamento está intimamente ligado com a comunicação que deverá haver

entre todos os colaboradores, equipe e proprietário da organização. A comunicação

do 5S se dará através da elaboração de cartilhas para conscientização que serão

oferecidas aos colaboradores durante o treinamento, o qual por sua vez será

ministrado por uma pessoa graduada na área de Qualidade e com grande

experiência em implantação do Programa 5S nas empresas.

Para Goldstein (1991) treinamento "é a aquisição sistemática de atitudes,

conceitos, conhecimentos, regras ou habilidades que resulta em melhoria de

desempenho no trabalho", em resumo o treinamento trata da aprendizagem que é

desenvolvida no local de trabalho a fim de melhorar a eficácia dos trabalhadores.

A equipe assessora com o apoio da palestrante, desenvolveu um material de

treinamento com linguagem de fácil compreensão, que consiste em explicar a

origem, metodologia e benefícios do 5S tanto na vida profissional quanto pessoal.

Houve a utilização de recursos visuais como ilustrações e fotos de situações

vivenciadas por empresas que adotaram a técnica como meio de organizar suas

atividades e consequentemente obter melhor qualidade de vida. Desse modo

levando os colaboradores a notar a facilidade que há em trabalhar em um ambiente

limpo e organizado instigando-os a se dedicarem para que a implantação na

organização também tenha sucesso.

Para Abrantes (2007) fotografias que mostram o “antes” e “depois” de

empresas que passaram a utilizar o Programa são de grande valor e também um

fator fundamental para a motivação dos colaboradores.

O treinamento foi ministrado nas dependências da empresa, ao final do

expediente de trabalho. O proprietário participou do treinamento junto a seus

colaboradores, onde o mesmo demonstrou-se interessado com o tema, apesar de

ter ocorrido uma grande dificuldade em dispor de horário para o agendamento do

evento, devido a grande demanda de serviços que está na empresa.

O treinamento teve duração aproximada de 2h30min, tempo este que foi

suficiente para exemplificar, ensinar e mostrar as diferenças de se trabalhar em um

ambiente disciplinado, trazendo para a realidade dos colaboradores as principais

vantagens de ter um ambiente inserido na ferramenta 5S para se trabalhar.
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6.6 IMPLEMENTAÇÃO OU SIMULAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA

6.6.1 Execução de Projeto Piloto da Solução

Segundo Vargas (2009) o projeto trata-se de um empreendimento não

repetitivo, identificado por uma seqüência clara e evidente de eventos, com inicio

meio e fim que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzidos

por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, custos recursos

envolvidos e qualidade.

O projeto piloto tem como principal objetivo auxiliar na implantação da

ferramenta 5S na Empresa X, sendo que com a execução do piloto, conseguimos

mensurar os valores e tempos gasto na implantação do programa, experimentando

um novo processo e uma nova implantação da ferramenta, criando assim novas

idéias e princípios para a empresa.

Segundo Kerzner (2002) o projeto tem um objetivo identificável, o qual

demanda recursos e trabalha sob pressão de prazo, custo e qualidade.

No momento da execução do projeto piloto, é possível identificar falhas e

adversidades na empresa para a implantação do mesmo, sendo possível efetuarmos

quaisquer ajustes na implantação e pós-implantação do projeto.

Como o projeto piloto é implementado em uma menor escala, os riscos e

custos do mesmo são reduzidos, porém com um alto esforço. Com a implantação do

projeto piloto, os dados inerentes à implantação são analisados e servem como

alicerce para a implantação da ferramenta com maior responsabilidade e controle de

custos e prazos, para que não ocorra nenhum imprevisto durante a implantação.

A execução do projeto piloto não foi realizada devido a não conformidade com

o proprietário da empresa, pois o mesmo não colaborou no fornecimento de dados,

bem como não autorizou total implantação do projeto, permitindo apenas a parte

teórica através de treinamento.
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6.6.2 Execução do Plano de Implementação

Executar a implantação da Ferramenta 5S na empresa alvo deste trabalho

seria um grande desafio devido à alta complexidade da técnica e desorganização da

empresa. A implantação deveria ser concluída em até 90 dias para que os

resultados pudessem ser mensurados e comparados com os processos efetuados.

Devido as dificuldades encontradas no decorrer do projeto, não foi possível

dar continuidade com a implantação do Programa, em razão do atraso no

cumprimento do cronograma por parte do proprietário da empresa, o que ocasionou

o atraso na execução das etapas do projeto que estavam planejadas.

A técnica estava programada para ser implantada em cinco etapas, onde em

cada uma delas seria abordada um dos sensos do programa, sendo eles o Seiri,

Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Após a execução do projeto piloto, seriam

analisados os dados referentes à implantação do Programa, a cada senso

implantado deveria ser realizada uma auditoria para analisar se as atividades foram

executadas com êxito. Em seguida, viria a análise dos resultados que compreende a

eficácia do desempenho obtido através das auditorias e também dos indicadores

criados no início do plano de implantação.

Todo o processo de implantação do Programa 5S estava previsto para ocorrer

entre 60 e 90 dias, desta forma haveria tempo hábil para analisar a efetividade da

técnica, comparando os indicadores de antes da implantação do programa, com os

indicadores pós-implantação.
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QUADRO 7 – PLANO DE IMPLANTAÇÃO II

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou o entendimento da

importância da implantação de uma técnica que visa a melhoria da qualidade de vida

dentro de uma empresa de estofamentos automotivos. 

Durante o decorrer do ano, foram coletados dados da empresa e informações

através de encontros com o gestor, nos quais pode se identificar que o

estabelecimento carecia de melhorias na aparência e disposição dos equipamentos,

tais como: layout inadequado, produtos espalhados por todos os lados, espaços

mau dimensionados, máquinas espalhadas obstruindo a circulação, estoque

bagunçados e sem identificação dos materiais, iluminação inadequada, paredes com

pinturas desgastadas, entre outras.

Visando a Gestão da Qualidade e atender a solicitação do proprietário da

empresa, foi sugerida a implantação do Programa 5S com o intuito de suprir essas

necessidades e levar a empresa a obter a qualidade.

Devido indisponibilidade de tempo do proprietário e dos funcionários da

empresa, em razão da demanda de serviços, o treinamento foi ministrado no mês de

Outubro, assim não havendo tempo hábil para o acompanhamento e mensuração

dos resultados da implantação do Programa. Portanto, ficou definido que o gestor

será o responsável por mensurar os resultados através dos indicadores sugeridos,

bem como dar continuidade ao Programa 5S.
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ANEXO A – ENTREVISTA COM PROPRETÁRIO

1. Como iniciou a empresa e como surgiu a idéia?

R: Comecei a trabalhar nesse ramo desde os 15 anos de idade, em uma empresa
de estofamentos. Lá fui aprendendo e me especializando, foi quando surgiu a
oportunidade de abrir meu próprio negocio em um espaço da casa do meu pai, mas
antes de abrir minha, já tinha começado a comprar as ferramentas e realizava
alguns trabalhos particulares para amigos, no horário da noite, fora da empresa.
Com esses trabalhos externos percebi que estava indo bem e resolvi abrir a loja em
01/06/2000. Comecei com os serviços para amigos e indicações de boca a boca
desses amigos.

Trabalhei sozinho durante um tempo, ai percebi que precisava de mais uma pessoa
para me ajudar. Contratei um auxiliar que não tinha muita experiência, que depois de
mais ou menos um ano saiu da empresa. Depois veio outro colaborador que está
conosco até hoje, depois como a empresa foi crescendo e ganhando mais clientes,
vi que precisava contratar mais uns dois para dar conta do serviço, e hoje estamos
com eles aqui.

2. Quanto tempo trabalhou sozinho?

R: Trabalhei em torno de um ano sozinho até contratar meu primeiro auxiliar. Depois
veio o Edson que é o mais antigo com 10 anos de empresa e em seqüência
contratei mais dois. Hoje estamos em 3(três) colaboradores.

3. Os clientes vieram somente de boca a boca ou teve alguma outra
estratégia para atraí-los?

http://g1.globo.com/carros/noticia/venda-de-veiculos-sobe-55-em-marco-e-tem-primeira-alta-em-2-anos.ghtml
http://g1.globo.com/carros/noticia/venda-de-veiculos-sobe-55-em-marco-e-tem-primeira-alta-em-2-anos.ghtml
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R: Foi 99% de boca a boca mesmo, isso é até hoje, quase todo o serviço é por
indicação, e como o meu foco é qualidade consigo manter os clientes.

Antes o preço era mais barato, mas conforme fui crescendo e aumentando
qualidade não tive como continuar com o preço baixo.

4. A compra do material, você realiza pesquisa antes da compra?

R: Sempre realizo pesquisas, mas como tenho 17 anos de mercado já sei onde são
os melhores lugares para comprar. Vamos sempre renovando, mas nem sempre o
mais barato é o melhor, porque o barato interfere na qualidade do meu serviço. Às
vezes prefiro comprar num ligar mais caro que eu sei a qualidade do produto do que
comprar um mais barato sem qualidade. Preço não é tudo na hora que busca a
qualidade.

Meu foco é qualidade, mas se chegar um cliente que quer um material barato, eu
busco atende-lo, ai tenho fornecedores mais perto que vou lá e compro o material
para realizar o serviço para ele.

A compra do material é feita conforme acaba e o que sai bastante eu compro para
estocar, mas não muita coisa, pois não tenho espaço físico suficiente e o restante eu
compro conforme vai aparecendo serviço até mesmo porque se não fica parado e
tenho perda desse material.

Não tenho um controle de estoques, tudo é visual para saber se tem ou não, devido
serrem poucas coisas armazenadas.

5. Como é realizada a negociação com os fornecedores?

R: Eu prefiro sempre comprar a vista, desde que comecei a empresa, porque já
comprei uma vez e não deu muito certo, então optei em comprar a vista, ou se
algum cliente me paga em cheque parcelado, ai sim, vou lá no fornecedor e marco
em carteira para pagar conforme recebo do cliente ou pago com os cheques que
recebi dos clientes.

6. Como você realiza as vendas, tudo recebimento a vista?

R: Conforme o cliente desejar. Faço valor de a vista em uma entrada e mais duas,
ou em mais parcelas com acréscimo no valor total e os juros do cartão.

7. Quais os pontos fortes que você acha que a empresa tem?

R: Os pontos fortes é a qualidade do serviço, honestidade, compromisso e prazo.
Claro que pode acontecer de não conseguir entregar algum serviço no prazo que
determinamos, mas isso só ocorre se no momento de abrir algum banco tiver mais
coisas para fazer além do que foi combinado, e quando isso acontece comunicamos
o cliente. Serviços rápidos no dia, reformas em torno de 2 a 5 dias e se o cliente
quiser restauração aí dependendo do pedido pode demorar de 1 a 2 meses.
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8. Quais são seus pontos fracos?

R: Acho que o ponto fraco é a organização da loja, dos materiais, porque é sempre
uma correria e não sobra tempo de organizar.

9. Quais são suas ameaças?

R: Acho que ameaças sempre são os concorrentes, mas não acho que seja algo
que devo me preocupar. Eu tinha um funcionário que saiu há pouco tempo e abriu
uma empresa de reforma para carros antigos, ele virou um concorrente meu, mas
não vejo isso como ameaça, pois quem gosta do meu serviço sempre volta. Eu não
trabalho em um só segmento, faço vários serviços, e na região sou um dos únicos
que realizam diversos serviços.

10.O que você vê como oportunidade?

R: Eu tenho uma abrangência grande de serviços, além dos estofamentos e faço
alguns serviços que outros não realizam. Eu tenho interesse em aumentar clientes,
mas no momento minha maior necessidade é a organização da loja, quero organizar
para ter mais qualidade para meus clientes, e também aparência.

11. Quantos funcionários você possui, todos são registrados?

R: No momento tenho 3(três) funcionários, dois estofadores e um auxiliar e todos
são registrados conforme a CLT.

12.Eles tiveram algum treinamento?

R: Eles aprenderam conforme suas experiências e no dia a dia vão aprendendo
coisas novas aqui.

13.Se x clientes não pagarem os serviços, você possui um capital para de
emergência?

R: Sim, tenho um capital que consigo manter a loja caso venha acontecer algum
imprevisto, fora os créditos de bancos. Nunca me aconteceu algo assim, mas se um
dia vier acontecer tenho como me manter sim em torno de uns dois meses, sem os
recebimentos de clientes.

14.Você possui fluxo de caixa?

R: Não tenho, já tentei fazer com minha esposa, mas não deu muito certo.

15.Você tem interesse em saber quanto ganha?

R: Sim, tenho, é bom saber quanto sobra. Algo básico como controle eu acho que
seria bom.
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ANEXO B – MATERIAL PARA TREINAMENTO
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