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Resumo: O trabalho objetivou realizar a aplicação do Método de Análise e Solução de 

Problemas (MASP), para identificar os principais problemas existentes na rotina de trabalho 

de uma panificadora do município de Parauapebas e posteriormente sugerir soluções para tais. 

Para atingir o objetivo, foram usadas as ferramentas de Folha de Verificação e Diagrama de 

Pareto, para encontrar os principais problemas, subsequentemente elaborou-se o Diagrama de 

Ishikawa e um plano de ação no modelo 5W2H para identificar as respectivas causas e propor 

melhorias para eliminação dos problemas evidenciados.  Ao final da pesquisa foi possível 

identificar o desperdício de produtos pela não comercialização como o principal problema do 

empreendimento, sendo que para corrigi-lo elaborou-se quatro medidas, dentre elas está a a 

elaboração de um novo planejamento de produção para evitar desperdícios. 
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Abstract:  

The objective of this work was to apply the Analysis and Problem Solving Method (MASP), 

to identify the main problems in the work routine of a bakery in the city of Parauapebas and to 

suggest solutions for them. In order to reach the objective, the Tools of Verification Sheet and 

Pareto Diagram were used, to find the main problems, subsequently the Ishikawa Diagram 

and a plan of action in the model 5W2H were elaborated to identify the respective causes and 

propose improvements for elimination problems. At the end of the research it was possible to 

identify the waste of products by non-commercialization as the main problem of the 

enterprise, and to correct it was elaborated four measures, among them is the elaboration of a 

new production planning to avoid waste. 
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1. Introdução 

As constantes mudanças no mercado e a crescente competitividade empresarial 

influenciou a forma de gerir nas organizações para manter-se no mercado, tornando 

indispensável uma gestão inovadora e criativa, em busca de progressivas atualizações, ou seja, 

melhoria continua. 

A utilização de métodos para a otimização de procedimentos e resolução de anomalias, 

buscando a não reincidência, tornou-se competência mercadológica fundamental nas 

entidades atualmente. Bessant  et  al.,  (1994)  comenta  que a  melhoria  contínua  dos  

processos  é  um tema  presente  nas  empresas  por  ser  um conceito  simples,  de  baixo  

investimento  e por  apresentar  resultados  expressivos  para alavancar  o  nível  de  

competitividade  de uma  empresa. 

 Diante disso, o presente trabalho visou descobrir os principais problemas encontrados no 

dia a dia de uma Panificadora na cidade de Parauapebas e a partir de análises e pesquisas 

realizadas no local, responder o seguinte questionamento: Quais os problemas que afetam esse 

estabelecimento, suas causas e respectivas soluções? 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi identificar os problemas operacionais rotineiros de uma 

panificadora, com intuito da proposição de sugestões e melhorias, sendo que a partir desta 

visão geral, criou-se os seguintes objetivos específicos: 

● Definir os problemas com prioridade de resolução; 

●Analisar as possíveis causas responsáveis pelos problemas encontrados; e 

● Propor ações de melhoria para resolução dos problemas; 

  

1.2 Justificativa 

O quadro mercadológico vigente faz necessária uma maior preparação das 

organizações, por isso a importância da busca incessante de aprimoramentos. Caldas (2001) 

explica que o uso do conhecimento gerador de novos processos e produtos é denominado 

“inovação tecnológica”. Essa inovação pode ser obtida por meio de investimento em pesquisa 

e desenvolvimento. 

Nesse sentido, esta pesquisa será realizada para identificar disfunções presentes em uma 

panificadora e apresentar soluções, de forma a garantir a melhoria continua, com menor custo 

para a empresa, deixando-a mais competitiva para o mercado. 



1, 2, 3,4– Alunos do curso de bacharelado em Administração da Universidade Federal Rural da 
Amazônia – UFRA/Campus de Parauapebas-PA 

 

2. Referencial Teórico 

2.1. Conceito de Rotina Organizacional 

A literatura de rotina é bastante ampla, diversos autores apontam em seus artigos uma 

série de papéis e características que auxiliam a compreender o fenômeno em si acontecendo 

dentro das organizações, destacando aspectos importantes da compreensão de rotinas. 

Feldman e Pentland (2003), Nelson e Winter (1982) compreendem rotina organizacional 

como algo passível de atribuição ao indivíduo ou pelo menos comparável à atividade que o 

indivíduo executa sozinho.  

Os autores trazem a tona dois aspectos relevantes das rotinas: o ostensivo e o performativo.  

O aspecto ostensivo ressalta o padrão da rotina, o componente que trata da repetição 

ao longo do tempo. O performativo ressalta a porção de influência da cognição do indivíduo 

na configuração da rotina em execução. 

Já para Zollo e Winter (2002), as rotinas são definidas como padrões estáveis de 

comportamento que caracterizam as reações organizacionais a estímulos externos e internos. 

Para Simon (1947), o comportamentalismo tornou-se sua principal influência. Segundo este 

autor, a racionalidade do ser humano é limitada, levando ao argumento de que os problemas 

que exigem decisão do mundo real são muito complexos para serem totalmente 

compreendidos. 

A abordagem de organização ao longo dos anos modificou-se conforme o cenário em 

que as firmas estão inseridas, perceptível em cada autor  por este artigo citado. Em revisão de 

Becker (2004) de estudos focalizados em contribuições teóricas ou empíricas sobre o tema, 

foram identificadas as seguintes características das rotinas: padronização, recorrência, caráter 

coletivo, alteração no nível de consciência dos atores durante as atividades, caráter processual, 

dependência de contexto, inserção social e especificidade, dependência de trajetória e caráter 

de disparador de atividades.  

Por fim, voltado ao mercado atual é importante ressaltar que as rotinas organizacionais 

também estão ligadas ao processo de inovação relacionado à capacidade de responder ao 

ambiente interno e externo e de reduzir a Incerteza de gestores nas empresas, auxiliando na 

tomada de decisão. Uma vez que, a rotina estabelecida não se trata apenas do indivíduo na 

execução de sua atividade. Pode-se dizer que, às rotinas constituem a chave para resolver o 

enigma da informação, elas permitem aos gestores ter sucesso ao lidar com a incerteza 

generalizada (BECKER e KNUDESEN, 2001).  
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2.2. Conceito de MASP – MÉTODO DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

O MASP é um método sistemático para soluções eficazes de problemas, com menor 

custo e melhoria contínua. Desta forma, essa ferramenta surge com um objetivo principal, que 

segundo Campos (2004) é eliminar a possibilidade de reincidência de uma determinada 

anomalia, agindo sempre de acordo com a filosofia da melhoria continua. Essa metodologia é 

dividida em oito etapas, é necessário analisar cada uma para a aplicação correta. Conforme os 

estudos de Oliveira e Toledo (2008) o método de análise e solução de problemas engloba as 

seguintes ações: 

a) Identificar o problema: definindo claramente o problema e reconhecendo sua importância; 

b) Observar: investigando as características próprias do problema com uma visão mais ampla 

e sob diversos pontos de vista; 

c) Analisar: encontrar as causas fundamentais; 

d) Plano de Ação: concebendo um plano para impedir as causas fundamentais; 

e) Execução: bloqueando as causas fundamentais; 

f) Verificação: verificando se o bloqueio foi eficaz; 

g) Padronização: evitando o ressurgimento do problema; 

h) Conclusão: recapitulando todo o processo de resolução do problema, de forma a registrá-lo 

para aproveitá-lo em trabalhos futuros. 

 

2.3. Folha de verificação 

A folha de verificação ou de dados são formulários usados para padronizar e verificar 

resultados de trabalho, ou para verificar e coletar dados (BARBOSA, 2010). Ela é, 

essencialmente, um quadro para o lançamento do número de ocorrências de um problema ou 

de um evento. Os dados coletados devem ser preenchidos de forma fácil e concisa e precisa, 

permitindo uma rápida percepção da realidade de uma imediata interpretação da situação, 

ajudando a diminuir erro e confusões. Segundo Werkema (1995), existem diversos tipos de 

folhas de verificação, como: 

 Folha de verificação para a distribuição de um item de controle de um processo 

produtivo: Este tipo de folha de verificação permite que os dados sejam classificados 

exatamente no instante em que são coletados, pois essa geralmente está associada à 

construção do histograma. 

 Folha de verificação para classificação: É utilizada para subdividir uma determinada 

característica de interesse em as suas diversas categorias. 
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 Folha de verificação para localização de defeitos: É utilizada para identificar a 

ocorrência de defeitos relacionados à aparência externa de produtos acabados, tais 

como arranhões, rebarbas, bolhas e manchas. 

 Folha de verificação para identificação de causas de defeitos: Permite a estratificação 

ainda mais ampla dos fatores que constituem o processo considerado, o que facilita a 

identificação das causas dos defeitos. 

 

2.4. Diagrama de Pareto 

O Diagrama de Pareto é um método gráfico, normalmente em barras, com a finalidade 

de expor os dados coletados (problemas e suas frequências) facilitando na identificação e 

priorização deles. Conforme Avelar (2008), o Diagrama de Pareto é um recurso gráfico 

utilizado para estabelecer uma ordenação nas causas de perdas que devem ser sanadas. Essa 

ferramenta é formada por barras verticais tendo como objetivo determinar quais problemas 

resolver primeiro de acordo com seu valor de escala. Assim Bonduelle (2007) observa que 

somente 20% das causas são responsáveis por 80% dos problemas nas organizações.  

 

 

Figura1:Apresenta um modelo do Gráfico de Pareto baseado num problema imaginário de um alto 

índice de peças danificadas numa linha de produção 
Fonte: Silva (1995, p. 24) 

 

2.5. Diagrama de Ishikawa 

A ferramenta da qualidade para ilustrar as múltiplas causas de um efeito é o diagrama 

de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa-e-efeito, diagrama espinha de peixe, 
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ou ainda Diagrama 6M (MARSHALL JR. et al, 2007). De uso comum nas organizações por 

ser de fácil entendimento e obter conclusões precisas. Ela foi criada em 1943 por Kaoru 

Ishikawa, com a finalidade de verificar a dispensação na qualidade dos produtos e processos. 

Para Willians (1995) trata-se de uma ferramenta que permite identificar as principais causas 

de determinado fenômeno dentro de qualquer organização, é utilizada na maioria das vezes 

para analisar problemas organizacionais. 

 

Figura2: Exemplo da aplicação do Diagrama de Ishikawa 

Fonte: Ferreira (2003) 

 

2.6. Plano de ação – 5W2H 

A técnica 5W2H é uma ferramenta prática que permite, a qualquer momento, 

identificar dados e rotinas mais importantes de um projeto ou de uma unidade de produção 

(SEBRAE, 2008). Esse instrumento provém das palavras em inglês: what, when, who, why, 

where, how e how much. Uma sequência de perguntas direcionadas a problemas em 

processos, permitindo apontar suas respectivas soluções. Ainda segundo o SEBRAE (2008), a 

técnica 5W2H é uma ferramenta simples, porém poderosa, para auxiliar a análise e o 

conhecimento sobre determinado processo, problema ou ação a serem efetivadas, podendo ser 

usado em três etapas na solução de problemas:  

a) Diagnóstico: na investigação de um problema ou processo, para aumentar o nível de 

informações e buscar rapidamente as falhas; 
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b) Plano de ação: auxiliar na montagem de um plano de ação sobre o que deve ser feito para 

eliminar um problema; 

c) Padronização: auxilia na padronização de procedimentos que devem ser seguidos como 

modelo, para prevenir o reaparecimento de modelos. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

A metodologia desta pesquisa caracteriza-se como descritiva e explicativa, realizada 

por meio de pesquisa de campo em uma panificadora no município de Parauapebas. Foram 

coletados e analisados dados referentes ao funcionamento do processo dos serviços rotineiros 

no período de 3 à 30 de julho de 2017, tais como falta de energia, ausência de funcionários, 

perda de mercadoria, quebra de equipamentos, atraso da entrega de materiais, desperdício de 

produtos pela não comercialização e por fim desperdício de matéria prima com validade 

vencida. A coleta de dados ocorreu por meio da folha de verificação (Anexo 1) onde foi 

possível mensurar a frequência e percentuais da ocorrência dos problemas identificados.  

Os dados coletados com a folha de verificação foram convertidos para um gráfico de 

Pareto, no qual foi identificado que o desperdício de produtos pela não comercialização, é o 

problema com maior frequência, como pode ser observado na Figura 3.  

 

 

Figura3 – Gráfico de Pareto. 
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Posteriormente, foi aplicado o modelo de análise do diagrama de Ishikawa, no qual 

encontrou-se as causas observadas na Figura 4.  

 

Figura 4 – Diagrama de Ishikawa. 

Ambiente 

 Temperatura elevada: a alta temperatura dos fornos, juntamente com a recorrente 

quebra do ar condicionado proporciona um ambiente desconfortável tanto para os 

funcionários como para os clientes. 

 Falta de energia: o fator externo da falta de energia ocasiona perca de produtos de 

venda em seu armazenamento, já que os equipamentos (freezer, estufa e geladeira) 

ficam impossibilitados de funcionar. 

Equipamentos 

 Ausência de manutenção preventiva: a empresa sofre com recorrentes falhas nos 

equipamentos tanto de produção quanto de estocagem de produtos, por não possuir 

planos específicos de manutenção para cada equipamento.  

 Equipamentos obsoletos: as máquinas utilizadas pela organização estão obsoletas, 

afetando o seu desempenho e diminuindo a validade dos produtos comercializados. 
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Processos 

 Produção muito elevada: observou-se durante o período de pesquisa de campo, que a 

empresa baseia-se sua produção de mercadoria por meio de experiências anteriores, 

considerando a quantidade vendida em cada dia da semana. 

 Jornada de trabalho excessiva: constatou-se que os colaboradores da panificadora 

trabalham mais de 8 horas diárias, de domingo a domingo, deixando-os cansados a 

maior parte do tempo. 

Pessoas 

 Falta de treinamento adequado em atendimento: a empresa não investe na 

especialização de seus funcionários, que não possuem experiência em atendimento. 

 Colaboradores desmotivados: o excesso de carga horária no trabalho, o salário baixo e 

a falta de folgas dos colaboradores fazem com que eles fiquem desmotivados, afetando 

diretamente no seu rendimento e prejudicando no atendimento ao cliente.  

Gestão 

 Falta de investimento em publicidade: a entidade não possui nenhuma rede social, e 

nem investe em nenhum tipo de marketing. E apesar de ser localizada em um ponto de 

esquina movimentado da cidade, sua fachada possui apenas uma pequena placa que 

identifica o estabelecimento. 

 Falha no planejamento de produção: a produção é baseada na suposição da quantidade 

vendida anteriormente, sem a utilização de controles que relacionam a quantidade 

produzida com a quantidade vendida. 

 

Por fim, foi elaborado um plano de ação no modelo 5W2H expondo medidas que eliminam as 

razões da ocorrência desse problema: 
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4. Conclusão 

Ao final da análise dos resultados foi possível concluir que dentre os problemas 

encontrados na empresa de panificação, o desperdício de produtos pela não comercialização 

destacou-se pelo número de repetições significativo, cuja principal causa é a ausência de 

planejamento na produção e execução nas vendas. Dessa forma, considerando suas causas foi 

lançado um Plano de Ação para investir em treinamento para funcionários, marketing, 

planejamento de produção e manutenção.  

Açã

o

O quê ? Quem ? Onde ? Quando ? Por quê ? Como ? Quanto ?

A cada 3 

meses

A falta de 

planejamento de 

manutenção 

preventiva 

prejudica o 

processo de 

produção.

Criar 

cronograma de 

inspeção 

trimestral para 

evitar que os 

equipamentos 

quebrem com 

frequência

N/A

Para obter 

melhorias no 

atendimento ao 

cliente

A empresa 

disponibilizará 

horários para o 

funcionário 

realizar o 

treinamento na 

instituição

$252,00

1° 

Semestre 

de 2018

2

1

SENAC

Investir em 

treinamento para os 

funcionários 

4 Gestores

3

Planejar 

manutenção 

preventiva dos 

equipamentos

Investir em 

marketing

Aprimorar 

planejamento de 

produção

Gestores

Técnico de 

refrigeração

Nas 

dependências 

da empresa

Gestores

1° 

Semestre 

de 2018

Parauapebas - 

PA

Na região 

próxima a 

unidade

1° 

Semestre 

de 2018

Para divulgar a 

localização da 

empresa e os 

produtos 

oferecidos

Material 

impresso, 

propaganda em 

rádio, criar 

página nas 

redes sociais, 

investir na 

melhoria da 

fachada da 

panificadora

Patrocinio 

A Empresa 

precisa criar um 

método para 

diminuir o 

desperdício pela 

não 

comercialização 

dos produtos

Realizar 

pesquisa da 

quantidade 

produzida 

mensal 

relacionado ao 

total vendido

N/A
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Portanto, conclui-se que a empresa estudada ainda precisa corrigir alguns problemas 

rotineiros, para aumentar seus níveis de eficiência e consequentemente de competitividade, 

sendo que o problema principal possui soluções simples, o que mostra que com uma gestão 

mais profissional, possui grandes possibilidades de crescimento a curto e longo prazo. 
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