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PREFÁCIO 

 

Viviane Cristina Dias1 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras têm como missão e função não apenas 

formar profissionais qualificados e aptos para atuar nas problemáticas diárias de suas profissões, mas, 

sobretudo, têm um papel crucial como agentes permanentes e efetivos na transformação social 

brasileira. A Extensão Universitária é um dos lugares de exercício da função social da PUC Minas, 

que possibilita a articulação da academia com a sociedade, trabalha em prol da promoção da 

cidadania, da inclusão e do desenvolvimento social (PROEX, 2006). 

A formação de engenheiros na atualidade desloca-se de uma formação conteudista, de 

memorização de informações – hoje disponíveis a todos e a qualquer tempo – para uma formação que 

privilegia a aquisição de habilidades e competências, entre elas, a capacidade de utilizar criticamente 

a informação para entender um problema e lhe dar solução; de ter uma atuação inovadora e 

empreendedora, que leve em consideração os múltiplos aspectos da realidade – humanos, políticos, 

ambientais, éticos, culturais, econômicos e sociais. Ademais, a sociedade atual requer um engenheiro 

humano, crítico, reflexivo, inovador, criativo, participativo e ético (ABENGE, 2018). 

É neste contexto que vislumbramos a formação deste novo engenheiro, onde a ação 

extensionista, associada ao ensino e à pesquisa, potencializa a aprendizagem dos estudantes, levando-

os a perceber os problemas da sociedade em que se inserem, nos seus mais diversos aspectos, 

refletindo sobre eles e sendo capazes de, com criatividade, inovação e empreendedorismo, dar 

soluções inusitadas e sustentáveis, ao mesmo tempo em que aplicam efetivamente o conhecimento 

adquirido na realidade prática da sociedade. 

Essa coletânea de textos é um belíssimo resultado do trabalho desenvolvido pelo Curso de 

Engenharia de Produção da Unidade Praça da Liberdade, e compõe a Série Didática “Engenharia 

Social – Teoria e Prática”. A obra demonstra como a aprendizagem baseada na extensão, na pesquisa 

e a interação teoria-prática acontecem no Curso de Engenharia de Produção, contribuindo de forma 

efetiva na formação deste “novo” Engenheiro. 

 
1 Coordenadora de Extensão do Instituto Politécnico. Coordenadora do Setor de Acompanhamento, Monitoramento e 
Avaliação das Ações de Extensão – PUC Minas/PROEX 
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O livro apresenta um rico compilado das práticas curriculares de extensão executadas em 

diferentes disciplinas do Curso de Engenharia de Produção da Unidade Praça da Liberdade, 

demostrando a diversidade de aplicações da extensão nas diversas áreas de conhecimento da 

Engenharia de Produção e o potencial de aplicação de seus métodos para a melhoria da produtividade 

e qualidade em diversas organizações dos mais variados ramos de atividade.  

Adicionalmente, as unidades curriculares apresentadas no livro, demonstram que o seu caráter 

temático real e prático, oferece um lócus ideal para o desenvolvimento das atividades extensionistas 

articuladas com o ensino e a pesquisa. Isto também permitiu observar que as unidades curriculares da 

formação profissional do Curso de Engenharia de Produção representam espaços privilegiados para 

este tipo de estratégia de aprendizagem.  

Não tenho dúvidas de que esta edição contribui para o fortalecimento das ações de extensão 

desenvolvidas no Curso de Engenharia de Produção, bem como nas demais Engenharias do Instituto 

Politécnico, e na formação de profissionais mais humanistas e preocupados com a transformação 

social em nosso País. 

Por fim, agradeço a todos dos professores, funcionários e discentes do Curso de Engenharia 

de Produção pelo compromisso, disposição e amor dedicado as atividades de extensão. De maneira 

especial, agradeço à professora Márcia Colarmarco pelo empenho em viabilizar esse belíssimo 

projeto que retrata o compromisso na formação deste “novo” engenheiro.  

Desejo uma ótima leitura a todos. Surpreenda-se com a Extensão que praticamos no Instituto 

Politécnico! 

 

REFERÊNCIAS 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Engenharia. Brasília, DF: ABENGE/MEI, 
2018 Disponível em: http://www.abenge.org.br/. Acesso em: 18 jun. 2018 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, Pró-reitoria de Extensão. 
Política de Extensão Universitária da PUC Minas. Belo Horizonte: PUC Minas, 2006. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Márcia Colamarco Ferreira Resende1 

 

O Curso de Engenharia de Produção da PUC Minas Praça da Liberdade acredita que a 

Extensão Universitária é parte indispensável do pensar e fazer universitários. Dessa forma, o que se 

propõe é um esforço pela institucionalização dessas atividades, tanto do ponto de vista administrativo 

como acadêmico, assim como prevê o PPI da Instituição.  

O Projeto Pedagógico do curso incentiva a participação dos alunos em todas as modalidades 

da Extensão (programas, projetos, cursos, eventos, publicações, prestação de serviços e práticas 

curriculares de extensão), desde que possuam as competências teóricas e práticas necessárias ao 

desenvolvimento das ações propostas. Tal participação contribui para o desenvolvimento das 

"competências e das capacidades" necessárias à formação humanística, que também são exigidas 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia (DCN), permitindo 

analisar e criticar os fenômenos sociais e a realidade, estabelecendo relações, comparações e 

contrastes em diferentes situações, auxiliando nas escolhas valorativas na projeção de ações de 

intervenção, propondo soluções para situações-problemas, com perspectivas integradoras e 

interdisciplinares.  

Na PUC Minas, uma maior aproximação entre a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e a Pró-

Reitoria de Graduação (PROGRAD) tem contribuído para a ampliação e a consolidação das 

estratégias de integração da extensão universitária aos currículos dos cursos de graduação, garantindo 

a desejada e necessária indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Assim, foi possível 

ampliar as reflexões e as vivências em campo, junto a outros setores da sociedade, e oportunizar a 

troca de saberes para a melhoria da prática de ensino e aprendizagem em toda a Universidade. A 

PROEX conceitua tais vivências como “práticas curriculares de extensão”, que são definidas como 

“atividades acadêmicas vinculadas à(s) disciplina(s) que pressupõe ação, na perspectiva dialógica 

entre aluno, professor e sociedade, a qual possibilita relações entre a realidade e a produção do 

 
1 Coordenadora do Setor de Acompanhamento de Projetos Pedagógicos de Cursos da Extensão – PUC Minas/PROEX. 
Doutoranda em Fisioterapia. Mestre em Saúde Pública/Saúde e Trabalho, Professora do curso de Engenharia de Produção 
da PUC Minas Praça da Liberdade. E-mail: proexpraticas@pucminas.br. 
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conhecimento, tendo como objetivo proporcionar aos participantes uma formação integral, 

comprometida com a mudança social” (CONSUNI, Resolução nº 02/2015). 

No curso de Engenharia de Produção da PUC Minas Praça da Liberdade várias disciplinas já 

realizaram práticas curriculares de extensão ao longo dos anos. E este volume traz os resultados de 

algumas dessas experiências, tanto no formato de relatos de experiência, como de resumos 

expandidos.  

Aqui você encontrará textos das áreas de Engenharia de Qualidade, Saúde, Higiene e 

Segurança do Trabalho, e todos são fruto de uma ação extensionista realizada de maneira integrada 

ao ensino. Na sua maioria, as demandas que geraram as ações que são aqui descritas, foram 

provenientes de microempresas situadas no entorno da PUC Minas Praça da Liberdade, como: trailer 

de comida, pizzaria, restaurante, sorveteria e oficina mecânica. Após o diálogo com os parceiros, os 

alunos realizaram a análise da demanda levantada por meio das ferramentas aprendidas em sala de 

aula e elaboraram propostas de intervenção, que, posteriormente, foram discutidas e apresentadas 

para as empresas.  

Os textos que compõem essa publicação foram produzidos pelos docentes do curso em 

parceria com os alunos das disciplinas como desdobramento do esforço de sistematização das 

experiências extensionistas vividas em sala de aula, revelando o compromisso de todos com a 

qualidade da formação profissional ofertada pelo curso de Engenharia de Produção da PUC Minas, 

Praça da Liberdade. 
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Análise de um Food Truck:                                                                                        

estratégia competitiva e aumento da produtividade 

 

Bárbara Gomes da Cunha1 

Laryssa Etiene Pires e Silva2 

Mariana Alves de Carvalho3 

Leticia de Castro Peixoto4 

 

RESUMO 

Este artigo avalia o atendimento, estrutura física e produtos oferecidos em um Food-Truck. Foram avaliados cinco 
critérios de competitividade, que são: Custo, Qualidade, Flexibilidade, Velocidade e Confiabilidade; a fim de propor uma 
melhoria para otimizar os recursos do estabelecimento, através da opinião dos clientes. A avaliação foi feita por meio de 
entrevista com os funcionários e uma pesquisa de satisfação que mostra os indicadores de satisfação do cliente. 
 
Palavras-chave: Food Truck. Critérios de Competitividade. Ramo Alimentício. Aumento de Produtividade.  

 

Analysis of a Food Truck:                                                                     

competitive strategy and increased productivity 

 

ABSTRACT 

This article assesses the service, physical structure and products offered in a Food-Truck. Five competitiveness criteria 
were evaluated: Cost, Quality, Flexibility, Speed and Reliability; proposing an improvement to optimize the 
establishment's resources, through the opinion of customers. The evaluation was carried out through interviews with 
employees and a satisfaction survey that shows the customer satisfaction indicators. 
 
Keywords: Food Truck. Competitiveness Criteria. Food Industry. Increased Productivity. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A gestão de uma empresa e ou estabelecimento não se resume apenas em organizar as 

atividades e produtos ofertados, é algo maior que isso. Devido à crise, várias pessoas que ficaram 

desempregadas tiveram de se adaptar à realidade financeira do país e buscar uma forma de gerar 

renda, sendo o mercado alimentício uma rota de fuga para alguns. Esse setor teve um aumento 

 
1Graduanda do curso de Engenharia de Produção da PUC Minas Praça da Liberdade. 
2 Graduanda do curso de Engenharia de Produção da PUC Minas Praça da Liberdade. 
3 Graduanda do curso de Engenharia de Produção da PUC Minas Praça da Liberdade. 
4 Doutora. Professora do Departamento de Engenharia de Produção da PUC Minas. 
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considerável, o que é um ponto positivo frente à crise financeira, porém o questionamento crucial é: 

por que muitos negócios não geram o retorno esperado? 

Quando falamos em gestão de recursos, o leque de análises que podem ser feitas é enorme. 

Nos últimos anos, a palavra produtividade tem aparecido com frequência, cada vez mais, não só em 

revistas especializadas, mas na mídia em geral. (MOREIRA, 2001) É necessário avaliar e planejar 

criteriosamente as etapas do processo para encontrar os motivos da falta de rentabilidade e eficiência 

na execução das atividades. 

O mercado se torna cada dia mais competitivo, e a empresa que não se adapta às exigências e 

realidades do cliente, acaba perdendo espaço. A competitividade é essencial para busca da melhoria 

contínua. 

O presente trabalho mostra uma avaliação feita em um Food Truck, levando em consideração 

atendimento, estrutura física e produtos oferecidos com o objetivo de melhorar a execução do serviço, 

visando atender às necessidades dos clientes de maneira rentável ao proprietário.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A produtividade está relacionada ao maior ou menor aproveitamento dos recursos em um 

sistema de produção, em que insumos são combinados para fornecer uma saída. Um crescimento da 

produtividade implica em um melhor aproveitamento de funcionários, máquinas, energia e 

combustíveis consumidos, matéria-prima e assim por diante. (MOREIRA, 2001). Consequentemente, 

ao aumentar a produtividade, os custos de produção ou do serviço são menores, já que cada unidade 

será obtida com menor quantidade de insumos. Com isso, se produtos iguais ou semelhantes são 

oferecidos no mercado por um preço menor (devido a sua redução), a empresa verá melhorada as suas 

condições de competitividade, aumentará sua participação nesse mercado e, assim, seus lucros. 

(MOREIRA, 2001) 

Assim como Chase e Jacobs (2006) caracterizaram, a estratégia competitiva trata de selecionar 

deliberadamente as diferentes atividades para oferecer uma combinação única de valor para o cliente. 

No planejamento estratégico, é definida, a partir de uma demanda prevista e da especificação 

dos produtos desenvolvidos, a quantidade dos recursos de um sistema de produção. Cabe a essa 

função definir quais peças e componentes serão fabricados internamente e quais serão terceirizados, 

bem como o layout físico do processo produtivo. Sendo assim, o planejamento do negócio auxilia na 
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definição dos investimentos necessários ao processo produtivo, considerando a expectativa de 

demanda e o ciclo de vida do produto. 

Normalmente, uma estratégia divide-se em três componentes principais: eficácia das 

operações, gerenciamento de clientes e inovação de produtos. É importante que a estratégia de uma 

empresa se alinhe à sua missão de servir, ou seja, adaptar suas estratégias de acordo com as 

necessidades do cliente (CHASE; JACOBS, 2006).  

A escolha por uma determinada estratégia competitiva define a alocação de recursos e 

habilidades organizacionais necessárias para a produção dos bens e/ou serviços oferecidos ao 

mercado. Dessa forma, uma determinada gama de custos produtivos gera um conjunto de benefícios 

(bens e/ou serviços) para os clientes. A opção custo/benefício tomada pela empresa irá competir com 

as demais opções dos concorrentes do mercado. Os acionistas, por sua vez, ao perceberem as 

vantagens e desvantagens de cada oferta, definirão a margem de lucro aceitável e o volume de vendas 

para atender as necessidades. Assim sendo, a melhor relação entre margem de lucro e volume vendido 

definirá a escolha por determinada estratégia competitiva, como é ilustrado na Figura 1 (TUBINO, 

2004 apud TUBINO, 2015). 

 

Figura 1 – Relação de lucro e venda para uma empresa. 

 
Fonte: TUBINO, 2004 apud TUBINO, 2015. 
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As principais dimensões competitivas que formam a posição competitiva de uma empresa 

incluem custo ou preço: "Faça o produto ou entregue o serviço barato"; qualidade: "Faça um ótimo 

produto ou ofereça um ótimo serviço"; velocidade de entrega: "Faça o produto ou entregue o serviço 

rapidamente"; confiabilidade de entrega: "Entregá-lo quando prometido"; mudanças na demanda: 

"Mudar seu volume”; flexibilidade e velocidade de introdução de novos produtos: "Mude". (CHASE; 

JACOBS, 2006). 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente relato discorre sobre a análise de um Food Truck (MG) a partir de uma consultoria 

desenvolvida através de uma prática extensionista vincula à disciplina Engenharia da Qualidade, 

lecionada no primeiro período do curso de Engenharia de Produção da PUC Minas. Através dos 

conhecimentos teóricos dos conceitos de Gestão da Qualidade, ferramentas da qualidade foram 

aplicadas para identificação de não conformidades nessa empresa, exercendo a interdisciplinaridade 

e promovendo reflexões sobre os impactos destas atividades na comunidade (CAMPOS, 2014). Além 

da utilização aplicada dessas técnicas, a prática de extensão capacitou os envolvidos a elaborar ações 

a partir de observação de atividades cotidianas, baseadas em seus conhecimentos teóricos. Essas 

atividades possibilitaram a construção de laços com a sociedade e uma articulação orgânica entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão.  

Como metodologia utilizada no texto em questão, realizamos uma pesquisa exploratória, 

calcada no referencial bibliográfico da disciplina de Engenharia da Qualidade que dissertam sobre o 

Lean Managenent, Engenharia de Produtos e Critérios de Competitividade, em consonância a uma 

análise tanto qualitativa quanto quantitativa. 

Também está inserida no método uma pesquisa de campo em uma empresa do ramo 

alimentício, através de questionários e pesquisas de satisfação (Figura 2), em que obtivemos as 

informações necessárias para analisar a real situação do estabelecimento e propor melhorias. Todos 

os gráficos apresentados a seguir estão em porcentagem, e no total 50 clientes participaram da 

pesquisa de satisfação elaborada. 
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Figura 02 — Esboço da pesquisa de satisfação. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.1 Aplicação dos critérios de competitividade 

 

Os principais elementos que definem o conteúdo de uma estratégia de produção são os 

critérios competitivos relacionados à estratégia competitiva da empresa e às categorias de decisão de 

longo prazo, que influenciam a tomada de decisão na função produção das empresas.  

Para medir a produtividade do estabelecimento, foram utilizados alguns critérios, que são: 

custo, qualidade, flexibilidade, velocidade e confiabilidade. Para cada critério, foi criado um 

indicador, que seria uma medida precisa de avaliação do critério, como mostra a tabela 01 abaixo. 

 

Quadro 01 – Tabela de Critérios de Competitividade. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

5 CRITÉRIOS DE COMPETITIVIDADE 

CUSTO 

Medida Custos de operação 

Propósito Analisar os gastos da empresa (Custo fixo e variável) 

Fórmula CT = CF + CV (Dados colhidos com o proprietário) 

QUALIDADE 

Medida Qualidade relativa percebida do produto 

Propósito Analisar a visão que os clientes têm do estabelecimento 

Fórmula Pesquisa quantitativa feita aos clientes 

FLEXIBILIDADE 

Medida A qualidade é afetada pela quantidade de pedidos 

Proposito Analisar se a demanda afeta a qualidade 

Fórmula Entrevista quantitativa feita aos clientes 

Medida Nível de estoque em processo 

Propósito Analisar se o estoque corresponde à demanda 

Fórmula Pesquisa quantitativa feita aos clientes e dados colhidos com o proprietário 

VELOCIDADE 

Medida Tempo de ciclo da operação 

Propósito Analisar o tempo médio entre atendimento e entrega do produto 

Fórmula Pesquisa quantitativa feita aos clientes e observações 

CONFIABILIADE 

Medida Atraso médio 

Propósito Analisar o tempo de atraso em relação aos clientes 

Fórmula Pesquisa quantitativa feita aos clientes 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Através do estudo de caso e da pesquisa de campo, analisamos a situação geral do 

estabelecimento, levando em consideração os indicadores utilizados como referência. 

No campo de custos, o custo total (CT= CF+CV) do estabelecimento é menor do que o valor 

de lucro. Isso gera, assim, uma compensação financeira (acima do ponto de equilíbrio) capaz de abater 

o custo total e ainda assim gerar uma boa margem de faturamento, como exemplificado na figura a 

seguir: 

 

Figura 03 – Gráfico de Custos de Produção. 

 
Fonte: Slides de Introdução Prof.ª Leticia de Castro Peixoto. 

 

Porém, levando em consideração as pesquisas feitas aos clientes, o preço dos produtos foi 

considerado médio/caro, o que, de certa maneira, afeta a satisfação daqueles: 

 

Figura 04 – Gráfico de preço. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Em relação à qualidade, observou-se que, de uma forma geral, o Food Truck tem um alto nível 

de satisfação: somente em alguns aspectos, a avaliação dos clientes não atingiu uma porcentagem 

satisfatória. 

 

Figura 05 – Gráfico de qualidade em relação ao atendimento, 

instalações e produto. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Levando em consideração o indicador de tempo de ciclo de operação (velocidade), o resultado 

obtido foi mediano. Não podemos deixar de mencionar que, em grande parte das sugestões, a demora 

no atendimento foi citada, como por exemplo: “O atendimento poderia ser mais rápido, quando estou 

lá os atendentes ficam conversando e preciso lutar pela atenção”.  

Em consonância com esse indicador temos o atraso médio (confiabilidade), com o mesmo 

resultado do anterior. 

 

Figura 06 – Gráfico de tempo de atendimento e entrega de pedido.

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No critério flexibilidade, podemos observar, segundo a pesquisa de satisfação e observações 

feitas no horário de maior clientela, que a qualidade do produto é afetada pelo número de pedidos. 
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Quanto maior o número de clientes, mais rápido precisa ser o atendimento individual, gerando uma 

deficiência no preparo do produto e, consequentemente, diminuindo sua qualidade. A falta de 

organização da ordem dos pedidos (nenhuma fila é formada nos horários de maior fluxo) só agrava 

essa situação. Além disso, pode-se concluir também que, apesar de o proprietário fazer uso de um 

controle de estoque, a clientela relata que muitas vezes faltam produtos para venda, como, por 

exemplo, o pão de queijo.  

Dentre todas essas conclusões, uma se destacou como um problema urgente. Dentre as 21 

sugestões dadas na pesquisa realizada, 57% apresentaram como proposta uma maior variedade de 

produtos, ou seja, uma maior flexibilidade em relação ao cardápio existente, como, por exemplo, 

refrescos, sucos naturais, opções fitness, salada de fruta, sanduiche natural etc. Por essas razões, esse 

foi o indicador para o qual proporemos uma solução adequada. 

Em princípio, analisamos quais as possíveis dificuldades em adaptar o Food Truck ao preparo 

de comidas saudáveis. Para isso, utilizamos as vertentes do diagrama de Ishikawa, mais conhecidas 

como os 6M’s: Máquina, Método, Meio Ambiente, Medida, Mão de Obra e Matéria-prima. 

 Máquina: Falta e alto valor de investimento em maquinário. Esse possível impedimento 

não se valida, pois o Food Truck já dispõe de quase todo o maquinário necessário para 

adaptação; 

 Método: Receitas complexas e diferentes do cardápio atual. Essa afirmação também não se 

válida, pois as receitas propostas pelas sugestões não são de alto grau de complexidade; 

 Meio-ambiente: Dificuldade de armazenamento. Essa afirmação não é pertinente, pois o 

estabelecimento já é dotado de freezer, além de que os insumos utilizados não ocupariam 

tanto espaço; 

 Medida: Falta de pesquisa quantitativa sobre o assunto e receio sobre a quantidade que teria 

que ser investida para se tornar mais flexível. A primeira afirmação não condiz com os 

dados colhidos na pesquisa quantitativa e a segunda não é pertinente, pois o investimento 

não seria alto. 

 Mão de Obra: Os funcionários não dispõem de qualificação necessária para exercer o 

preparo de tais alimentos. Esse suposto problema não é pertinente, pois existem vários 

cursos de capacitação grátis ou de baixo custo. 

 Matéria-prima: É necessário um alto investimento em matéria-prima. Refutamos essa 

afirmação, pois parte dos insumos que seriam utilizados no novo processo já fazem parte 
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do atual custo variável da empesa. Assim, não haveria um aumento tão significativo no 

custo em relação à matéria prima. 

 
Já que a implantação desse novo estilo de produto se faz pertinente, foi feito um ciclo PDCA 

para programar essa melhoria de produto. 

 
Figura 07 – Ciclo PDCA. 

 
Fonte: Banalizar5 

 
1. Insatisfação da clientela, por causa da falta de variabilidade dos produtos; 

2. A análise do problema já foi feita acima; 

3. A análise das causas já foi desenvolvida logo acima; 

4. A análise das causas já foi desenvolvida logo acima; 

5. A análise das causas já foi desenvolvida logo acima; 

6. Listar e adquirir os insumos necessários de acordo com a nova gama de produtos a serem 

implementados, bem como capacitar os funcionários para exercer o preparo de tais 

alimentos; 

7. Executar o plano; 

8. Acompanhar o andamento e cumprimento do plano; 

9. Observar quais os produtos que geram lucro e, se houver, quais geram prejuízo, ou seja, fazer 

um gráfico de custo de produção e observar qual está sendo o faturamento após a 

implantação; 

10. Corrigir os desvios (situações fora do padrão); 

11. Padronizar o processo. 

 
5 Disponível em: https://banalizar.com/2021/04/27/gestao-de-projectos-e-melhoramento-continuo-metodo-pdca/.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Com essa melhora, através do plano de ação, na flexibilidade e, mais do que isso, no intuito 

de atender com qualidade o desejo do cliente, o Food Truck entra em uma posição de maior 

competitividade e, assim, como já citado anteriormente, buscará a melhoria contínua. 
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RESUMO 

Devido ao crescimento contínuo da concorrência em relação a serviços alimentícios, é necessário, cada vez mais, buscar 
maneiras de atrair os clientes. Nesse cenário, encontram-se vários problemas que devem ser analisados para atingir a 
qualidade, porém o maior deles, atualmente, é o desperdício de comida. A partir disso, foi feito um estudo de caso, 
utilizando ferramentas da qualidade, buscando soluções efetivas e maneiras de melhorar o serviço prestado por um 
restaurante do bairro Funcionários, em Belo Horizonte. Este artigo, portanto, representa uma compilação de dados e 
resultados das observações feitas pelo grupo no local escolhido.  
 
Palavras-chave: Qualidade. Desperdício. Melhoria contínua. 

 

Evaluation of Food Waste in a Restaurant:                                                                                                     

an analysis using quality tools 

 

ABSTRACT 

Due to the continued growth of competition in relation to food services, it is increasingly necessary to look for ways to 
attract customers. In this scenario, there are several problems that must be analyzed to achieve quality, but the biggest 
one, currently, is the waste of food. From this, a case study was made using quality tools, as well as looking for effective 
solutions and ways to improve the service provided by a restaurant in the Funcionários neighborhood, in Belo Horizonte. 
This article, therefore, represents a compilation of data and results of the observations made by the group in the chosen 
location.  
 
Keywords: Quality. Waste. Improvement continues. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Engenharia de Qualidade é uma área da Engenharia de Produção que começou a ser 

estudada na década de 20, quando ocorreu uma passagem do método de inspeção, tipicamente 

taylorista, para o de controle dos aspectos finais do produto com relação às especificações. 

Posteriormente, no Japão, foram acrescentados os conceitos de prevenção, monitoramento e melhoria 

contínua, presentes no PDCA, método que, dentro dos processos de produção, busca planejar, fazer, 

checar e atuar (FEIGENBAUM, 1994; ISHIKAWA, 1993). 

A estratégia utilizada pelas empresas em busca de qualidade nos processos é composta pelo 

TQM, que, no Brasil, é chamado de Gestão de Qualidade Total, cujas principais características são: 

liderança; planejamento; organização; flexibilidade; controle estatístico; melhoria contínua e 

desenvolvimento dos funcionários (CAMPOS, 1988). A partir desses aspectos, é possível criar 

produtos e serviços com o máximo de economia e satisfazer as necessidades de todas as pessoas 

envolvidas. 

Uma das maneiras de aplicar os conceitos, visando ao melhoramento em uma empresa, é por 

meio das ferramentas da qualidade, tais como: diagrama de Pareto, folha de verificação, diagrama de 

causa e efeito e carta de controle.  Nessa perspectiva, um restaurante do bairro Funcionários serviu 

como base de estudo para análise de problemas, a fim de propor possíveis soluções, a partir de uma 

visão focada nos aspectos da qualidade. Para isso, houve uma revisão de dados fornecidos pelo dono 

da empresa, entrevistas com os clientes, observação e análise diária do local. 

Assim, a valorização do aspecto de qualidade abriu espaço para as empresas identificarem e 

solucionarem seus problemas em geral, visando estratégias internas que proporcionam vantagens 

competitivas. No caso do restaurante observado, o trabalho seria capaz de fornecer uma visão ampla 

do negócio e a possibilidade de mudanças nas etapas de planejamento, produção e serviços, 

necessárias para o destaque do estabelecimento, visto que, na área, existem muitos concorrentes do 

ramo alimentício. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A disciplina Engenharia da Qualidade, lecionada no primeiro período do curso de Engenharia 

de Produção da PUC Minas, realiza uma Prática Curricular de Extensão (PCE) com seus alunos, por 

meio de uma consultoria. Os alunos são divididos em grupos e são orientados a aplicar os 
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conhecimentos teóricos dos conceitos de Gestão da Qualidade e suas ferramentas para a identificação 

de não conformidades na empresa escolhida, exercendo a interdisciplinaridade e promovendo 

reflexões sobre os impactos dessas atividades na comunidade. Além da utilização aplicada dessas 

técnicas, a PCE capacitou os envolvidos a elaborar ações a partir de observação de atividades 

cotidianas, baseadas em seus conhecimentos teóricos. Essas atividades possibilitaram a construção 

de laços com a sociedade e uma articulação orgânica entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  

No presente estudo, a empresa parceira da atividade desenvolvida pelos alunos foi um 

restaurante. Objetivando organizar os dados coletados e propor sugestões de melhoria para o 

estabelecimento, foram utilizadas três ferramentas da qualidade, além de um diagrama semântico 

ilustrativo. Em primeiro lugar, foram feitas algumas folhas de verificação, nas quais se anotou a 

quantidade de salgados, cafés e pratos vendidos, no café da manhã e no almoço, respectivamente. 

Para a análise, foram escolhidos os horários de maior movimentação, segundo o dono do 

estabelecimento: 08h30min a 09h20min; 10h30min a 11h15min e 12h00min a 14h00min. 

A partir das folhas de verificação e de outras observações realizadas durante o período de 19 

de abril a 05 de maio de 2017, construiu-se um esquema comparativo dos principais problemas 

encontrados, a fim de identificar os três itens com maior grau de ocorrência e, por fim, o que mais 

influencia na busca pela qualidade do serviço prestado: o desperdício de comida. Essa parte da análise 

não foi totalmente baseada em dados quantitativos, até porque seria difícil estabelecer comparações 

numéricas entre alguns dos itens; por isso, ela foi feita a partir de percepções do grupo durante as 

visitas ao local. 

Em seguida, para destrinchar o problema do desperdício, foi proposto um diagrama de causa 

e efeito, com a finalidade de fazer um brainstorming de possíveis motivos que levam ao fato de ter 

sobras em aproximadamente 70% dos pratos pedidos. Em conjunto com essa ferramenta, foi proposto 

um fluxograma de caracterização das etapas do processo de preparação dos pratos, para que fosse 

possível encontrar os pontos em que ocorrem falhas. 

Tendo como base o fluxograma, desenvolveu-se um novo gráfico semântico, focado, dessa 

vez, na identificação da maior causa de desperdício no processo. Além disso, também foram 

organizadas as informações referentes ao número de pratos com sobra no horário de almoço e ao 

tempo médio de espera, em uma segunda folha de verificação.  

Por fim, como informação adicional ao que foi observado na rotina do restaurante estudado, 

aplicou-se um questionário aos clientes na hora do almoço do dia 03 de maio, constituído de 05 

perguntas relacionadas ao atendimento e à comida, com o objetivo de relacionar fatos com a opinião 
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do público do estabelecimento. O modelo do questionário pode ser encontrado ao final do artigo, no 

apêndice 01.  

 

3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A partir da folha de verificação (Tabela 1) e das observações feitas, foram identificados os 03 

quesitos/problemas mais relevantes (Figura 1). É importante observar que surgiram questões como a 

variação do tempo que um prato demora a ficar pronto, a higienização do local, entre outras, porém 

a que foi indicada como maior adversidade, inclusive aparecendo em mais de 50% dos questionários 

aplicados aos clientes, foi o desperdício, sobre o qual foram usadas as 3 ferramentas para análise mais 

detalhada. 

 

Tabela 01 – Folha de verificação referente aos produtos vendidos                                                     

durante o café da manhã e o almoço de quatro dias observados 

 
Fonte: Elaboração dos autores (2017). 

 

Observações: No segundo período matinal do dia 19/04, houve pessoas que apenas trocaram 

dinheiro para consumir no estabelecimento concorrente ao lado, e outras que entraram 

exclusivamente para usar o banheiro. No almoço do mesmo dia, ocorreu um erro ao servir a salada 

em um dos pratos, assim como foi notada a sobra mais frequente de arroz e salada. O grupo também 

percebeu que o prato do dia, muitas vezes, acaba antes do fim do horário de almoço.  

No dia 24/04, estava mais frio, o que pode ter influenciado as pessoas a ficarem dentro dos 

locais de estudo, diminuindo o número de clientes. Apesar disso, os salgados foram retirados do 

mostruário muito cedo (11h00min), quando ainda havia possibilidade de aparecerem pessoas em 

busca de lanche. 
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No dia 25/04, não houve nenhuma fornada de pão de queijo pela manhã, e foi observado que 

as pessoas entravam no local em grandes grupos, porém poucas consumiam. Ainda nesse dia, houve 

muitos problemas no almoço, entre eles: reclamações da quantidade exagerada de comida, atraso na 

liberação do prato do dia, falta de refrigerante, bifes de boi indisponíveis a partir de 12h20min e fim 

de toda a comida às 13h40min.  

No dia 26/04, o pão de queijo acabou às 9h00min e dois clientes saíram insatisfeitos do 

restaurante. No intervalo de 10h30min, não houve vendas, sendo os salgados retirados do balcão às 

10h50min. No almoço, não havia muita disponibilidade de refrigerante e o liquidificador, no qual são 

feitos os sucos, parou de funcionar, não havendo nenhum equipamento extra. 

 
Figura 01 – Esquema exclusivamente ilustrativo dos principais problemas                                             

encontrados no restaurante, por ordem de importância. 

 
Fonte: Elaboração dos autores (2017). 

 

O diagrama de Ishikawa (Figura 2) verificou os elementos que compõem o processo produtivo 

no restaurante e apontou o que poderia estar levando ao ápice de desperdício de comida. Dentre as 

causas possíveis, aquelas que efetivamente influenciavam no problema ganharam atenção especial do 

grupo. 

 
Figura 02 – Diagrama de causa e efeito proposto com relação ao desperdício 

 
Fonte: Elaboração dos autores (2017). 
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A segunda folha de verificação, que pode ser vista abaixo (Tabela 02), forneceu a 

fundamentação necessária para comprovar que o desperdício se destacava, por exemplo, em relação 

à variação do tempo de espera. 

 

Tabela 02 – Folha de verificação a respeito das sobras e do tempo de atendimento 

 
Fonte: Elaboração dos autores (2017). 

 

Baseando-se no diagrama de Ishikawa e na folha, foi construído um fluxograma (Figura 3) 

para detalhar o processo de preparo da comida. O erro foi identificado a partir do momento em que 

não há nenhuma especificação da quantidade de comida a ser colocada ou da ordem certa. 

 

Figura 03 – Fluxograma do processo de preparo e organização da comida nos pratos 

 
Fonte: Elaboração dos autores (2017). 

 Quarta (19) Segunda (24) Terça (25) Quarta (26) 
Nº de pratos vendidos 30 23 34 28 

Nº de pratos com sobra 14 13 25 11 

Tempo médio de espera 6 min. 7 min. 6,8 min. 10,6 min. 
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O uso de um novo diagrama qualitativo (Figura 4) foi necessário para, a partir do fluxograma, 

especificar ainda mais o item eminentemente gerador de sobras. Assim, encontrou-se o quesito de 

distribuição da comida no prato, que, quando feita inadequadamente, aumenta a quantidade de 

alimento, fazendo com que, consequentemente, haja mais chances de os clientes deixarem sobras. 

Segundo os critérios e a metodologia adotados, constatou-se o indicador “desperdício” como 

de extrema importância para a avaliação da qualidade em restaurantes. Para isso, o trabalho 

concentrou-se nesse aspecto, sendo que, considerando a distribuição desorganizada dos alimentos no 

prato, seria muito fácil provocar uma variabilidade significativa da quantidade servida, levando os 

clientes a desperdiçarem cada vez mais. Dessa forma, a solução mais imediata seria propor 

quantidades específicas de arroz, feijão e salada, baseando-se na avaliação do peso médio de sobras, 

em busca da diminuição das discrepâncias (observar Figuras 4 e 5). Também seria de grande eficácia 

oferecer mais de um tamanho de prato, pois, apesar do caráter executivo padronizado, há muitas 

pessoas que ficariam satisfeitas com um prato médio e, consequentemente, não deixariam tanta 

comida. 

 

Figura 04 – Fluxograma proposto com alterações nos métodos de preenchimento do prato 

 
Fonte: Elaboração dos autores (2017). 
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Figura 05 – Representação do que seria a distribuição adequada dos alimentos 

 
Fonte: Elaboração dos autores (2017). 

 

Observou-se a necessidade de um planejamento contínuo e direcionado ao processo produtivo, 

com envolvimento de todos os componentes na busca pela qualidade, sendo fundamental a integração 

das partes, com o objetivo de adequar o produto/serviço aos clientes do restaurante universitário, sem 

causar grande perda de matéria-prima.  

Além disso, discutiu-se a questão de que a salada, por exemplo, varia muito de um dia para o 

outro, sendo que nem sempre possui ingredientes que agradam ao cliente, o que gera ainda mais 

desperdício. Nessa perspectiva, uma medida ideal seria proporcionar a opção de escolha, como já 

acontece para a carne, para os ingredientes da salada, a fim de adequar o prato às preferências 

individuais e minimizar as sobras. Isso poderia acontecer da seguinte forma: existiria uma salada fixa 

de alface e tomate, mas os outros ingredientes, como cenoura, beterraba, pepino etc., seriam 

acrescentados a gosto do cliente. 

A aplicação do questionário reforçou os níveis de insatisfação detectados na observação, 

principalmente no que tange à qualidade do atendimento, à quantidade de comida no prato e ao tempo 

de espera, considerados fundamentais para a competitividade em restaurantes. Como já foi discutido 

o desperdício, agora descrevemos algumas sugestões para os outros problemas identificados. 

O atendimento foi falho em alguns momentos, nos quais o grupo percebeu falta de 

uniformidade no comportamento das funcionárias, que nem sempre vão até as mesas quando um 

cliente chega. Também se notou um problema de insubordinação de algumas delas, no sentido de que 

suas ações se tornavam autoritárias e às vezes contraditórias ao que havia sido dito pelo dono, quando 

este não se encontrava no restaurante. Esses problemas poderiam ser resolvidos com um treinamento 

de pessoal focado em práticas padronizadas, definindo uma atitude fixa diante da chegada de todos 

os clientes, em conjunto com a difusão de um propósito de trabalho, em que o atendimento é 
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primordial para a recepção do local e, por isso, o envolvimento das funcionárias é parte na promoção 

da qualidade. 

Quanto ao tempo de espera pelos pratos muito variável, poderia ser implantado um esquema 

de medição do período de preparação que, na verdade, seria simples, considerando que a comida já 

estaria pronta, então o ato de servi-la deveria ocorrer sempre em um intervalo determinado. 

Apesar de o trabalho ter destacado o almoço no restaurante, há alguns problemas no horário 

do café da manhã que não podem deixar de ser mencionados. Os principais são o mau planejamento 

das fornadas e a falta de divulgação das promoções de pão de queijo e café, por exemplo. O primeiro 

ocorria geralmente da seguinte forma: sobravam poucos salgados entre o horário de 08h30 min e 

10h30min, porém uma nova fornada só era assada ao acabarem os produtos, ou seja, muitas vezes os 

clientes chegavam com um pedido e tinham que esperar a preparação do salgado ou optar por outro 

estabelecimento. Dessa forma, havia perda de clientela. A solução proposta, portanto, seria a de 

observar constantemente a quantidade disponível de salgados e, quando fosse o caso, começar a assar 

mais antes do intervalo, não durante os períodos de maior movimento. 

No que se refere à divulgação, uma opção viável seria imprimir panfletos informativos e 

distribuir na região, visto que o restaurante já oferece desconto para os estudantes da PUC Minas, 

aproveitando o público jovem de cursinhos e colégios do bairro à procura de opções alimentícias nos 

intervalos matinais. 

Em última análise, deve-se citar um problema de layout relacionado diretamente à higiene: a 

localização dos banheiros no segundo andar, muito próximos da cozinha e, principalmente, do 

elevador por onde descem os pratos preparados. Essa observação levou o grupo a sugerir uma 

reorganização no restaurante, reformulando a parte de baixo para que o banheiro ficasse ali e, ao 

mesmo tempo, passando o espaço de preparação dos sucos para o andar de cima. Assim, quem fosse 

utilizar o banheiro não teria contato com a cozinha. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Diante da aplicação de algumas das ferramentas da qualidade para o caso do restaurante, foi 

possível entender melhor o funcionamento do estabelecimento e os aspectos que não estão em 

conformidade com uma filosofia de qualidade total. Como o próprio dono afirmou, o local perdeu 

muitos clientes nos últimos anos, passando de uma média de vendas de 120 para 30 pratos no almoço. 

Esse dado possibilitou concluir que as perdas financeiras estiveram em torno de 75%, conduzindo a 
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um cenário no qual os lucros são mínimos e praticamente usados em sua totalidade para pagar o 

aluguel e as funcionárias. Por isso, surgiram propostas de solução para os principais problemas 

encontrados, que podem ser verificados na Figura 01. 

Percebe-se que a realização do trabalho levou a conclusões que nem sempre são notadas pelas 

pessoas que frequentam o estabelecimento ou trabalham ali diariamente, mas que, quando vistas em 

um contexto voltado para a qualidade, fazem toda a diferença, tornando o local mais ou menos 

competitivo, ainda mais em um bairro como o Funcionários, onde há altos níveis de concorrência. 

Nesse sentido, pequenas alterações podem, apesar dos investimentos exigidos a princípio, trazer 

muito mais lucro e favorecer a imagem do restaurante divulgada pelas pessoas. 
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Apêndice 01 – Questionário 

 

 

1- Qual o seu nível de satisfação com o atendimento? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
2- Você encontrou o que procurava? 

 Sim 

 Não 
 
Se não, qual sua atitude diante disso? 

 Buscar outro estabelecimento 

 Alterar seu pedido 
 
3- Há algo na comida que pode ser melhorado? Se sim, especifique. 
 
 
4- Há algo nas bebidas que deixou a desejar? Se sim, especifique. 
 
 
5- Há alguma sugestão para o restaurante 
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RESUMO 

A correria da vida cotidiana conduz as pessoas a realizarem grande parte de suas refeições em estabelecimentos, sendo 
os restaurantes os mais procurados, por serem responsáveis pelas principais refeições. Este trabalho, portanto, utilizou 
das ferramentas da qualidade para analisar o atendimento de um restaurante em diferentes horários do dia. Observando-
o por alguns dias, realizando questionários, buscando comparar o número de clientes e realizando coleta de dados, 
levantamos possíveis causas e soluções para melhorar a significativa diferença entre o número de clientes no período do 
almoço e do jantar. 
 
Palavras-chave: Atendimento de qualidade. Avaliação da qualidade. Ferramentas de qualidade. 

 

Case Study: Analysis of a Restaurant's                                                                        

Service Through Quality Tools 

 

ABSTRACT 

The hustle and bustle of everyday life leads people to eat a large part of their meals in establishments in the food industry, 
restaurants are the most sought after because they are responsible for the main meals. This work, therefore, used quality 
tools to analyze the service of a restaurant at different times of the day. Observing for a few days, conducting 
questionnaires, seeking to compare the number of customers and conducting data collection, we raised possible causes 
and solutions to improve the significant difference between the number of customers during lunch and dinner. 
 
Keywords: Quality service. Quality assessment. Quality tools.  
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo empresarial moderno caracteriza-se pela transição de uma economia de produção 

para uma economia baseada na prestação de serviços. Essa transição coloca como critério competitivo 

a qualidade do serviço prestado, pois é um aspecto difícil de ser copiado pela concorrência, o que 

geralmente acontece na produção de produtos. 

Nesse sentido, visando ganhar vantagens competitivas em relação à concorrência, as empresas 

buscam o aperfeiçoamento de seu serviço. No ramo alimentício, a concorrência vem aumentando nos 

últimos anos, pois, além da quantidade de restaurantes e bares, os “fast foods” ganham cada vez mais 

espaço no mercado e acirram a competição por clientes. O mercado voltado para alimentação fora de 

casa é um setor que vem crescendo ultimamente, segundo dados do Índice de Desempenho 

Foodservice, realizado pelo Instituto Foodservice Brasil (IFB, 2015). Segundo a revista Exame 

(2017), esse crescimento é creditado ao fato de esse segmento está constantemente se inovando.  

Sabendo disso, foram realizadas medições em um restaurante, localizado na região noroeste 

de Belo Horizonte, para levantar, através das ferramentas da qualidade, possíveis causas que 

explicariam a diferença no número de clientes ao longo do dia no estabelecimento. 

 

2 METODOLOGIA 

 

No intuito de construir laços com a sociedade e uma articulação orgânica entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão, o presente texto relata a experiência de uma consultoria desenvolvida por meio 

de uma Prática Curricular de Extensão (PCE) vinculada à disciplina de Engenharia da Qualidade, 

lecionada no primeiro período do curso de Engenharia de Produção da PUC Minas. Durante todo o 

semestre, os alunos desenvolvem uma série de atividades junto a uma empresa, ao passo que os 

conhecimentos teóricos dos conceitos de Gestão da Qualidade são discutidos em sala de aula. 

Ferramentas da qualidade foram aplicadas para identificação de não conformidades nessas 

empresas, exercendo a interdisciplinaridade e promovendo reflexões sobre os impactos dessas 

atividades na comunidade. Além da utilização aplicada dessas técnicas, a PCE capacitou os 

envolvidos a elaborar ações a partir de observação de atividades cotidianas, baseadas em seus 

conhecimentos teóricos.  

Os estudos de qualidade começaram durante as décadas de 20 e 50 pelos pioneiros Joseph 

Moses Juran (1998); William Edwards Deming e Albert Blanton Godfrey (2003), que, inicialmente, 
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tentaram aplicar seus conhecimentos nos Estados Unidos, mas encontraram interessados apenas no 

Japão.  

Após o início dos estudos, surgiram, ao longo do tempo, novos pesquisadores que, assim como 

Juran e Deming, ficaram conhecidos como Gurus da Qualidade. Na Figura 01, é possível conhecer 

alguns deles e suas contribuições: 

 

Figura 01 – Contribuições dos gurus da qualidade 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Nesse sentido, este trabalho se baseou nas ferramentas de controle da qualidade de Kaoru 

Ishikawa para analisar e organizar os dados coletados em um restaurante. Assim, foi aplicado um 

questionário aos clientes e, através deste, foi construído o Diagrama de Pareto. Os resultados 

encontrados não foram satisfatórios e, por isso, foi realizada uma reunião com o proprietário, que 

pediu auxílio para solucionar o problema da pequena quantidade de clientes à noite.  

Partindo desse ponto, foram construídas outras ferramentas, como gráfico de dispersão, 

fluxograma, diagrama de causa e efeito e histograma. Com base neles, foram levantadas hipóteses 

que causariam o problema apresentado, pois como preconizava William Deming (apud LINS, 2000) 

a melhoria na qualidade pode reduzir despesas ao mesmo tempo em que amplia a produtividade e a 

fatia de mercado. 

 

3 RESULTADOS 

 

Esse estudo de caso ilustra as 7 ferramentas da qualidade para solução de problemas. Este 

estudo foi realizado em um restaurante que se localiza na região noroeste, próximo à PUC Minas da 

unidade Coração Eucarístico. Foi elaborada uma folha de verificação e, através desta, uma pesquisa 

com os frequentadores do restaurante, em abril de 2019, buscando, assim, levantar evidências sobre 
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um quesito de qualidade que precisava ser melhorado no serviço do restaurante. Foram selecionados 

três critérios: qualidade de atendimento, variedade do cardápio e qualidade da comida.  

Com os dados coletados no Questionário, que se encontra no apêndice (Apêndice 01), 

construímos uma Folha de Verificação (Figura 02) e, em cima desses dados, um Diagrama de Pareto 

(Gráfico 01), para achar a falha mais agravante do estabelecimento e procurar tratá-la. 

 

Figura 02 – Folha de verificação - Resultados do dia 27/04 

 

Resultados do dia 28/04 

 

Resultados do dia 29/04 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Gráfico 01 – Diagrama de Pareto 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Ao construir o Diagrama de Pareto, foi notório que os critérios analisados eram praticamente 

insignificantes, pois a maior porcentagem era positiva. Assim, buscando completar o trabalho e, com 

Número de clientes 
na manhã 

Número de 
reclamações de manhã 

Número de clientes 
na noite 

Número de 
reclamações à noite 

28 2 12 1 

Número de clientes 
na manhã 

Número de 
reclamações de manhã 

Número de clientes 
na noite 

Número de 
reclamações à noite 

35 3 17 3 

Número de clientes 
na manhã 

Número de 
reclamações de manhã 

Número de clientes 
na noite 

Número de 
reclamações à noite 

45 5 23 2 
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a orientação da professora Letícia de Castro Peixoto, responsável pela disciplina de Engenharia de 

Qualidade na PUC / Praça Da Liberdade, conversamos com o dono do restaurante, que estava a todo 

o momento ciente do trabalho, e que solicitou que o grupo procurasse solucionar a falta de movimento 

no estabelecimento no período da noite. 

 
Figura 03 – Diagrama de Dispersão 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Após tomarmos a decisão do critério a ser melhorado, fizemos outras ferramentas (como o 

fluxograma, na Figura 04, e o diagrama de causa e efeito, na Figura 05) para entender o 

funcionamento do restaurante à noite e levantar causas para explicar a baixa clientela à noite. 

 
Figura 04 – Fluxograma do funcionamento do restaurante 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 05 – Diagrama de causa e efeito 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Nas visitas feitas ao estabelecimento, observamos que existe uma variação nos tipos de 

refeições servidas ao longo do dia, como mostra a Figura 06. No almoço, o restaurante oferece self-

service, porém, no período da noite, essa opção não existe, sendo ofertados pratos como pizza e 

porções. 

 

Figura 06 – Histograma do número de refeições servidas por tipo de prato 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Hipótese 1 – Falta de um estoque de alimentos 

Esta hipótese argumenta que a falta de alimentos ocasionou uma queda no movimento à noite, 

porém, observando o estabelecimento durante alguns dias, comprova-se que é inválida. 
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Hipótese 2 – Falta de treinamento dos funcionários para preparar novos pratos 

Esta hipótese argumenta que a falta de treinamento dos funcionários para preparar novas 

opções de pratos ocasiona a queda de movimentos à noite, pois os clientes procuram variar 

suas refeições. Durante a observação, tal hipótese foi comprovada, pois os estabelecimentos 

vizinhos oferecem diferentes opções de cardápio e estão sempre bastante movimentados. 

 

Hipótese 3 – Mau Atendimento 

Esta hipótese argumenta que o atendimento do estabelecimento não é satisfatório, entretanto, 

ela foi descartada, pois, se isso fosse realmente verídico, a folha de verificação apresentaria 

um número maior de reclamações envolvendo o mau atendimento.  

 

Hipótese 4 – Poucos funcionários 

Esta hipótese argumenta que a pouca quantidade de funcionários tem um relacionamento 

direto com a queda do movimento à noite, pois a quantidade de funcionários está diretamente 

ligada à capacidade de preparar mais opções de pratos. Pelas observações, confirma-se como 

verdadeira a hipótese.  

 

Hipótese 5 – Tempo de espera para os pedidos ficarem prontos 

Essa hipótese argumenta que o tempo de espera para os pedidos ficarem prontos interfere no 

número de clientes à noite. Ao observar o estabelecimento, confirmamo-la, porque grande 

parte do público são os estudantes da PUC Minas, que optam por opções mais práticas e 

rápidas, visto que a concorrência as oferece e possui muitos clientes.  

 

Hipótese 6 – Pouca variedade no cardápio 

Essa hipótese argumenta que a pouca variedade no cardápio acarreta a queda do número de 

clientes no período noturno, uma vez que os clientes buscam variar as suas refeições. Como 

exemplo, no inverno são servidos caldos, sendo a segunda opção mais pedida, como mostra a 

Figura 07.  Além disso, há um aumento significativo no movimento. 

 

Hipótese 7- Ambiente muito aberto e falta de higiene  

Estas hipóteses foram descartadas, pois há uma boa higienização e o clima é agradável.  
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Hipótese 8- Falta de promoções e de marketing  

Neste caso, as duas hipóteses foram analisadas juntas, pois ambas apresentam relação entre 

si. Foi observado que o estabelecimento não investe em nenhum desses quesitos e perde 

clientes por esse motivo, pois não há atração de novos públicos. 

 

Hipótese 9- Poucas mesas 

Essa hipótese foi descartada, pois após observar o movimento no restaurante em diferentes 

turnos não ocorreu em nenhum momento uma falta de mesa para os clientes. 

 

Hipótese 10- Falta de equipamentos para produzir outros tipos de pratos 

Esta hipótese impede o recinto de produzir pratos que exigem equipamentos específicos. Foi 

observado, na cozinha, existência de equipamentos destinados apenas para os pratos 

ofertados. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Depois de estudar as hipóteses, chegamos à conclusão que a queda do número de clientes é 

causada por fatores relacionados á pouca diversidade do cardápio, ao tempo de preparo  e à pouca 

divulgação. Sabendo disso, estudamos possíveis soluções que poderiam ser aplicadas e que teriam 

um resultado positivo, como, por exemplo, uma rede Wi-Fi que solicita compartilhamento de check-

in em redes sociais, consultoria com profissionais para melhoria do cardápio, panfletagem em pontos 

estratégicos, como na portaria da PUC Minas, acrescentar pratos que apresentem uma preparação 

rápida e oferecer promoções em datas comemorativas.  

Para realizar o trabalho, nos deparamos com algumas limitações, como a falta de liberdade 

para coletar dados mais aprofundados. Além disso, não conseguimos desenvolver em maior 

proporção as observações, por não conseguirmos conciliar o tempo para a faculdade e a coleta de 

dados. 
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Apêndice A – Folha de verificação 
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RESUMO 

O presente trabalho mostra a aplicação de Ferramentas da Qualidade em uma sorveteria, com o intuito de detectar e 
solucionar adversidades percebidas pelos clientes e funcionários relacionadas ao funcionamento da empresa. Diante disso, 
foram selecionadas as ferramentas mais adequadas para pontuar os principais itens de qualidade, que foram destacados 
por meio de um questionário aplicado aos clientes e colaboradores da loja. Os dados desse questionário foram o ponto de 
partida do trabalho. A partir desses, foi possível selecionar o principal problema e, posteriormente, analisar suas possíveis 
causas para, assim, se chegar ao centro da insatisfação dos clientes, que se relaciona à mobilidade dentro da loja. Pode-
se concluir que as ferramentas aplicadas se mostraram bastante eficazes para a seleção dos problemas, determinação das 
causas e implementação de soluções interessantes para o processo em análise. 
 
Palavras-chave: Gestão da Qualidade. Ferramentas da Qualidade. Diagrama de Pareto. Diagrama de Ishikawa. 

 

Case Study: Application of Quality Tools                                                                                

in the Sol & Neve Ice Cream - Unit Santa Inês 

 

ABSTRACT 

The present work shows the application of Quality Tools in an ice cream shop, in order to detect and solve adversities 
perceived by customers and employees related to the company's operation. Therefore, the most appropriate tools were 
selected to score the main quality items, which were highlighted through a questionnaire applied to customers and store 
employees. The data from this questionnaire were the starting point of the work. From these, it was possible to select the 
main problem and, subsequently, analyze its possible causes, thus reaching the center of customer dissatisfaction, which 
is related to mobility within the store. It can be concluded that the tools applied proved to be quite effective for the 
selection of problems, determination of the causes and implementation of interesting solutions for the process under 
analysis. 
 
Keywords: Quality Management. Quality tools. Pareto diagram. Ishikawa diagram. 
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INTRODUÇÃO 

 

O modelo socioeconômico atual é marcado pela competitividade, que regula as diretrizes do 

mercado. Para a obtenção do sucesso, as empresas buscam a aplicação da gestão de qualidade, que 

se trata de melhorar os níveis de satisfação dos clientes, atendendo suas expectativas e necessidades. 

Para isso, busca-se eliminar problemas que afetem possíveis disputas econômicas entre empresas. 

Nesse contexto, aplica-se o conceito de benchmarking, isto é, um processo de investigação 

em que uma empresa determina o quão competitivo são seus processos frente ao dos concorrentes, 

por meio da comparação com outras empresas integrantes do mesmo setor. Segundo Oliveira e 

Bernardes (2017, p. 112), “cabe ressaltar que cada empresa deve estudar e identificar a melhor forma 

de aplicá-lo para que o objetivo final seja alcançado”.  

No presente trabalho, fez-se uso de ferramentas da qualidade para selecionar, estabelecer e 

propor soluções para os problemas que interferem na aprovação dos clientes da sorveteria Sol & 

Neve, objeto de estudo do artigo. Segundo Kaoru Ishikawa (1986), noventa e cinco por cento dos 

problemas relacionados à qualidade podem ser resolvidos com o uso de sete ferramentas da qualidade.  

 

1.1. Ferramentas da Qualidade  

 

As Ferramentas da Qualidade são mecanismos simples para selecionar, implantar ou avaliar 

modificações no processo produtivo a partir da análise de etapas. Explicitamente, essas modificações 

visam acarretar melhorias.  

As sete Ferramentas da Qualidade são:  

• Diagrama de causa e efeito 

• Gráfico de Pareto 

• Histograma 

• Fluxograma 

• Diagrama de dispersão  

• Carta de Controle 

• Folha de verificação  

 

No presente estudo, foram utilizadas duas das ferramentas listadas acima: diagrama de causa 

e efeito e gráfico Pareto.  Esse diagrama foi desenvolvido por Kaoru Ishikawa, da Universidade de 
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Tóquio, em 1943. Segundo Corrêa (2012), o objetivo do também conhecido como Diagrama de 

Ishikawa ou Espinha de Peixe, é apoiar o processo de identificação das possíveis causas raízes de um 

problema.  Para análise a partir desta ferramenta, foram utilizadas as seis causas que conduzem a 

determinado efeito, sendo elas: equipamentos; pessoas; insumos; procedimentos; medidas ou 

processos e condições ambientais. 

Consoante Corrêa (2012), a finalidade do diagrama de Pareto consiste em classificar em 

ordem decrescente os problemas que produzem os maiores efeitos e atacá-los, de modo que a 

capacidade de solução disponível será direcionada para onde os resultados sejam maximizados.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O curso de Engenharia de Produção da PUC Minas, Unidade Praça da Liberdade, realiza uma 

Prática Curricular de Extensão (PCE) na disciplina de Engenharia da Qualidade, no primeiro período 

do curso. As atividades realizadas nessas práticas possibilitam a construção de laços com a sociedade 

e uma articulação orgânica entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  

O presente trabalho relata a experiência de um grupo de alunos que realizou a PCE em uma 

sorveteria da cidade de Belo Horizonte. Através dos conhecimentos teóricos dos conceitos de Gestão 

da Qualidade, apreendidos em sala de aula, aplicaram ferramentas da qualidade para identificação de 

não conformidades nessa empresa, exercendo a interdisciplinaridade e promovendo reflexões sobre 

os impactos destas atividades na comunidade. Além da utilização aplicada dessas técnicas, a Prática 

Curricular capacitou os envolvidos a elaborar ações a partir de observação de atividades cotidianas, 

baseadas em seus conhecimentos teóricos.  

Para a execução dessa PCE, foram enviados, para a sorveteria Sol & Neve, unidade bairro 

Santa Inês, questionários baseados na ferramenta “folha de verificação”, os quais analisaram três itens 

de qualidade da loja: o serviço prestado, o layout da loja e a capacidade de venda (receita).  

Primeiramente, um questionário foi enviado para os clientes (Figura 01) e, a partir dos 

resultados, outro foi emitido com o intuito de analisar o ponto de vista dos colaboradores (Figura 2).  
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Figura 01 - Questionário dos clientes 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 02 - Questionário dos funcionários 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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3 O ESTUDO DE CASO  

 

3.1 Descrição da empresa  

 

O local onde foi realizado o trabalho trata-se de uma sorveteria com origem em Leopoldina-

MG, criada em setembro de 1994, que atua nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito 

Santo. Especificamente, a unidade em que o trabalho faz referência está localizada, desde abril de 

2014, no bairro Santa Inês, em Belo Horizonte, onde estão presentes outras sete lojas.  

 

3.2 Análise do estudo 

 

Inicialmente, foi enviado um questionário para avaliar o atendimento na loja (Figura 01), 

baseado nos três itens de qualidade já mencionados (o serviço prestado, o layout da loja e a capacidade 

de venda) e chegou-se aos seguintes resultados ilustrados na tabela a seguir (Figura 03). 

 

Figura 03. Tabela referente ao Questionário dos Clientes 

 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores. 

 

O questionário foi respondido por cem clientes no período de duas semanas. Em seguida, os 

dados obtidos foram aplicados no diagrama de Pareto (Figura 04), que permitiu a identificação da 

principal causa de insatisfação dos clientes: a gentileza do atendente. 

 

 

PROBLEMAS SIM NÃO 

Disposição dos freezers 40 60 

Disposição das guloseimas 30 70 

Local da balança 32 68 

Sabores além do que buscava 64 36 

    

Gentileza do atendente 22 30 48 

Limpeza da loja 86 8 6 

Tempo para servir 32 36 24 
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Figura 04. Diagrama de Pareto 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Posteriormente, em vista dos resultados identificados acima, executou-se a ferramenta 

diagrama de Ishikawa (Figura 05), que apontou as possíveis causas da deficiência na gentileza do 

atendimento.  

 

Figura 05 - Espinha de Peixe 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores. 

 

Embasado nesse estudo, foi elaborado outro questionário, direcionado às funcionárias (Figura 

02), para aprofundar e destrinchar o principal problema. Por meio do retorno dos colaboradores, foi 

detectado que o empecilho mais relevante na deficiência do problema acusado era por conta de 

dificuldades no layout e mobilidade da loja (Figura 6).  
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Figura 06 – Tabela referente ao questionário dos funcionários 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores. 
 

Destacada a causa motora do problema mais eminente, a dificuldade de mobilidade na loja, 

percebeu-se que uma das maneiras de solucionar o problema é modificar o layout da sorveteria. A 

figura 7 traz uma proposta de modificação e melhoria do layout da sorveteria. 

 

Figura 07 – Layout da loja 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

PROBLEMAS    

Qual o grau de satisfação com a mobilidade dentro da loja? 1 1 4 

Facilidade em encontrar o sabor do sorvete no estoque? 2 2 2 

PROBLEMAS Sim Não 

Problema com a iluminação do estoque 3 3 

Dificuldade na locomoção da escada 3 3 

Espaço para fazer as sobremesas 1 5 

Existe algum tipo de padronização para o preparo das receitas feitas na 
loja? 

6 0 

A balança apresenta problemas de precisão? 6 0 



 

 
 

52 

Para isso, o grupo apontou a necessidade de contratação de um arquiteto para melhor 

aproveitamento do espaço da loja. Outra opção é a troca entre o local da balança (Figura 08), que 

dificulta o desempenho da atendente, e o local de preparo das sobremesas (Figura 09), que é pouco 

espaçoso e prático. Além disso, é interessante intercalar pequenos grupos de atendentes ativas, de 

modo que não exista um excesso de pessoas circulando em espaços limitados e que não comprometa 

o rendimento no atendimento.  

 

Figura 08 – Local de preparo das sobremesas 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

Figura 09 – Local da Balança 

 
Fonte: Acervo dos autores. 
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Consequentemente, com essas soluções em prática, será observada uma possível melhora na 

gentileza do funcionário, que acarreta maior satisfação das necessidades e expectativas do cliente, 

aumentando sua fidelidade à loja.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados apresentados, pode-se concluir que o projeto do trabalho possibilitou 

a percepção da importância da consultoria em uma empresa. Por meio da visita do grupo à sorveteria, 

foi concretizada a assimilação de conceitos teóricos postos em prática. Ao utilizar os questionários, 

selecionou-se a opinião dos funcionários e dos clientes, que posteriormente foi matematizada pelo 

diagrama de Pareto, sendo possível determinar o principal motivo de insatisfação dos clientes: a 

gentileza do atendimento. O diagrama de Ishikawa, idealizada a partir de um brainstorm, destacou a 

derivação desse problema. E, por fim, o último questionário respondido por funcionários destrinchou 

essa insatisfação, apontando a raiz do problema: a dificuldade de mobilidade dentro da loja. 
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RESUMO 

A segurança do trabalho mostra-se necessária em todas as esferas empresariais atualmente, em que o número de pessoas 
afastadas por doenças ocupacionais e acidentes laborais vem aumentando cada vez mais. Nesse sentido, foi realizado um 
estudo de caso em uma cozinha de um estabelecimento que presta serviços alimentícios localizado em Belo 
Horizonte/MG, tendo como objetivo analisar e propor soluções para amenizar ou eliminar os riscos contidos no ambiente 
laboral, que são prejudiciais aos trabalhadores e que possam vir a comprometer a qualidade dos serviços prestados. 
 
Palavras-chave: Qualidade.  Segurança do trabalho.  Riscos ocupacionais. 

 

Case Study on Occupational Health and Safety in a Food Establishment 

 

ABSTRACT 

Work safety is necessary in all spheres of business today, where the number of people on leave due to occupational 
diseases and accidents at work has been increasing more and more. In this sense, a case study was carried out in a kitchen 
of an establishment that provides food services located in Belo Horizonte / MG, with the objective of analyzing and 
proposing solutions to mitigate or eliminate the risks contained in the work environment, which are harmful to workers 
and that may compromise the quality of the services provided. 
 
Keywords: Quality. Workspace safety. Occupational hazards. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória, com o objetivo de analisar o 

comportamento, a rotina e os esforços prejudiciais tanto na execução de tarefas, quanto no ambiente 

laboral de um estabelecimento alimentício localizado no bairro Centro, em Belo Horizonte. 
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Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, a Segurança do Trabalho é 

definida como 

 

o conjunto de medidas que versam sobre condições específicas de instalação do 
estabelecimento e de suas máquinas, visando à garantia do trabalhador contra a natural 
exposição aos riscos inerentes à prática da atividade profissional. (BRASIL, 1988, grifos 
dos autores).  

 

Assim, a segurança do trabalho tem por objetivo identificar, avaliar e controlar qualquer 

possível situação de risco que a função exercida pode causar ao trabalhador. Atualmente, esse tema 

vai muito além do que apenas se adequar às conformidades legislativas vigentes, sendo importante o 

empregador ter consciência da relevância da segurança do trabalho para a saúde, bem-estar e 

qualidade de vida e até mesmo a produtividade dos funcionários (CAMPOS, 2014). Segundo 

(KIRCHNER et al., 2009, s./p.), "uma empresa só terá sucesso sustentável se tiver uma cultura 

empresarial que regule as relações de dependência em regime de parceria." 

A Portaria n° 3.214, do Ministério do Trabalho do Brasil, de 1978, estabelece uma série de 

normas regulamentadoras (NR) que consolidam a legislação trabalhista, relativas à segurança e 

medicina do trabalho (BRASIL, 1978). Os riscos no ambiente laboral podem ser classificados de 

acordo com os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente que, em função de sua 

natureza, intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 

Além disso, tais os riscos de acidentes – ergonômicos e psicossociais – colocam o trabalhador em 

situação vulnerável e afetam sua integridade. De acordo com Cruz (1998), os órgãos responsáveis 

buscam adotar medidas de engenharia referentes às condições mínimas de segurança oferecidas pelos 

locais de trabalho, ou por meio de exigências destinadas à manutenção das condições básicas 

impostas pela higiene, ou ainda pela regulamentação dos efeitos jurídicos dos acidentes de trabalho 

e moléstias profissionais.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo discorre sobre a segurança e a saúde ocupacional em um estabelecimento 

alimentício (MG) a partir de uma consultoria desenvolvida através de uma prática extensionista 

vinculada à disciplina de Engenharia da Qualidade, lecionada no primeiro período do curso de 

Engenharia de Produção da PUC Minas. Através dos conhecimentos teóricos dos conceitos de Gestão 

da Qualidade, ferramentas da qualidade foram aplicadas para identificação de não conformidades 



 

 
 

56 

nessa empresa, exercendo a interdisciplinaridade e promovendo reflexões sobre os impactos dessas 

atividades na comunidade.  

Além da utilização aplicada dessas técnicas, o projeto de extensão capacitou os envolvidos a 

elaborar ações a partir de observação de atividades cotidianas, baseadas em seus conhecimentos 

teóricos. Essas atividades possibilitaram a construção de laços com a sociedade e uma articulação 

orgânica entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  

Inicialmente, foi elaborado um roteiro para a pesquisa, utilizando dados qualitativos e de 

caráter descritivo, coletados principalmente no local, através de observações do ambiente e da rotina 

laboral, como também questionários e entrevistas junto aos funcionários do local. Os questionários 

foram elaborados em observância dos princípios de Segurança do Trabalho trazidos por Kirchner et 

al. (2009), numa abordagem focada no ser humano como referencial, na observação do posto de 

trabalho, desde ergonomia até uso de EPIs e, também, das cargas de trabalho e como essas impactam 

o trabalhador. 

 
3 RESULTADOS 

 
3.1 Características Laborais do Estabelecimento 

 
O estabelecimento possui 05 colaboradores diretos, sendo 02 cozinheiras, 01 garçom e 02 

donos (que revezam na função de caixa, atendimento e gerenciamento). O local funciona de segunda 

a sexta de 08h a 23h e aos finais de semana de 09h a 16h. A jornada estipulada aos funcionários da 

cozinha, alvo da nossa pesquisa, é de 08h00 a 16h. Após esse horário, o estabelecimento trabalha 

somente com serviços de bar e petiscarias pré-preparadas. Os funcionários possuem folgas 

intercaladas aos finais de semana. 

A jornada dos funcionários é condicionada pela demanda da clientela. Existe uma 

inflexibilidade de horários, condicionada aos horários de distribuição de refeições, que tem seu pico 

entre 12 e 14h, em que é servido almoço no estilo table d'hôte (popularmente conhecido como “Prato 

Feito”).  

 
3.2 Análise de Riscos do Local 

 
Foram levantados dados por meio de um questionário (Anexo 01) que analisou a questão de 

saúde, segurança ocupacional e ergonomia do estabelecimento em sua totalidade, observando os 
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riscos ambientais inerentes ao local, classificando a ocorrência dos riscos em intensidades, conforme 

mostrado no Gráfico 01. 

 

Gráfico 01 – Intensidade dos riscos medidos no estabelecimento 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Após a análise, foi desenvolvido um mapa de risco, analisando área por área, organizando-as 

por seus níveis de risco, como mostrado na Figura 01.  

 

Figura 01 – Mapa de riscos do estabelecimento 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

De acordo com os dados estipulados no mapa, a área de maior intensidade de risco foi a de 

produção alimentícia (cozinha), na qual trataremos os riscos a seguir.  

 

3.2.1 Análise Ergonômica do Trabalho 

 

Para entender o processo laboral da cozinha, foi realizado um fluxograma (Figura 02) em que 

se observou a etapa principal, que consiste na preparação do cardápio até a entrega ao consumidor.  
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Constatou-se que o ritmo de trabalho na cozinha é intenso, tendo seu ápice no horário do 

almoço, em que o estabelecimento atende em média 50 pessoas, exigindo dos funcionários forte 

agilidade para entregar os pedidos no menor tempo possível.  

Após isso, realizou-se uma entrevista com os trabalhadores para identificar quais os principais 

efeitos de ordem ergonômica que o trabalho na cozinha pode causar. Dentre as principais queixas, 

foram unânimes os agravos relacionados a dores musculares ao final do expediente, que, em longo 

prazo, pode desencadear LER (Lesões por Esforços Repetitivos) ou DORT (Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho).  

 

Figura 02 – Mapa de riscos do estabelecimento. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 
Diante disso, realizou-se um brainstorming para identificar as possíveis causas desse 

problema, apresentados na Figura 03. 

 
Figura 03 – Diagrama de causa e Efeito sobre Dores Musculares nos Trabalhadores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O diagrama de causa e efeito levantou várias hipóteses que estariam contribuindo para as 

dores musculares dos trabalhadores. Em seguida, foram analisadas as verdadeiras causas dos 

problemas, mostradas no Quadro 01. 

 

Quadro 01 – Verificação das hipóteses 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Observação: Não foi possível fazer um levantamento do número anterior de afastamento dos 

funcionários por motivos de doença, pois os proprietários não possuem registros e controle destes. 

 

3.2.2 Análise dos Riscos de Acidente 

 

Na análise de riscos de acidentes presentes no local, foi realizada uma folha de verificação, 

que avaliou os fatores relacionados de acordo com o Quadro 02.  

Possíveis causas Verificação 

Postura inadequada 
Notou-se que cada funcionário tinha uma postura inadequada, 
favorecida pelo ambiente de trabalho, prejudicando o bem-estar. 

Estresse 
Os trabalhadores relataram alta repetitividade no trabalho e 
jornada prolongada sem intervalos regulares, gerando estresse e 
cansaço. 

Falta de experiência 
O local possui baixa rotatividade de funcionários e todos os 
funcionários possuem experiência prévia na função. 

Manutenção deficiente dos 
materiais 

Foi verificado que os materiais estão em bom estado de 
conservação e manutenção. 

Falta de EPIs adequados 
Os funcionários não usavam EPIs adequados à função, inclusive 
os sapatos, que não eram adequados para o ambiente. 

Ritmo acelerado de trabalho/ 
repetitividade 

Foi observado um nível de trabalho intenso, que requer um grande 
esforço repetitivo. 

Deslocamento de utensílios 
pesados 

Existe transporte de panelas e bandejas abastecidas. 

Períodos prolongados em pé O trabalho exige um grande período nesta posição. 

Layout da cozinha, altura da 
bancada e armários 

De acordo com uma medição, foi constatado que a altura dos 
armários (muito alto) e das bancadas (muito baixa) para 
preparação dos alimentos eram desapropriados para a média dos 
trabalhadores 
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Quadro 02 – Análises dos riscos de acidente 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.2.3 Análise dos Riscos Físicos, Químicos e Biológicos 

 

Os riscos a seguir foram avaliados qualitativamente: 

 

• Os riscos físicos advêm do setor de produção alimentícia, que não possui ventilação 

natural (somente uma janela para passagem dos alimentos para o salão), fazendo o uso de 

um exaustor para aeração do ambiente. Contudo, ele não atende as necessidades do local, 

pois, mesmo ligado, a sensação térmica é muito acentuada, podendo esse calor ser 

prejudicial aos trabalhadores que ficam longos períodos no local. O ruído no local era 

moderado, resultante do barulho do exaustor, dos freezers, dos equipamentos, como 

liquidificadores, e da própria atividade dos profissionais. 

Risco Verificação 

Arranjo Físico 
Inadequado 

O espaço na cozinha é reduzido e podendo causar colisões. As mesas 
dispostas no salão de atendimento possuem pouco espaço, podendo causar 
colisões. 

Máquinas e 
equipamentos 

O fogão e o forno são antigos e não possuem manutenção periódica, sendo 
observada dissipação do fogo, podendo ocasionar queimaduras. 

Material de trabalho 
Possibilidade de golpe ou decepamento na utilização de facas, ou cortes e 
arranhões ocasionados por raladores ou vidros (advindos de copos, pratos, 
refratários, etc.). 

Incêndio/Explosão 
02 botijões de gás industrial encontram-se na escada de acesso aos banheiros 
e não possuem sinalização e proteção. O acesso ao extintor de incêndio estava 
obstruído por uma mesa e numa altura irregular. 

Eletricidade 
Tomadas antigas, algumas sem identificação de voltagem e vários 
equipamentos ligados ao mesmo tempo. 

Armazenamento 
inadequado 

Alguns recipientes (como panelas e refratários) estavam localizados no alto 
do armário, podendo ocasionar queda dos mesmos. 

Queda e colisões 

O local possui 02 escadas estreitas na extremidade esquerda e direita do 
estabelecimento, que dão acesso aos banheiros (masculino e feminino) e a 
um pequeno depósito de mercadorias, sendo pouco iluminadas e não 
sinalizadas podendo ocasionar acidentes tanto dos funcionários, como dos 
clientes que também utilizam os banheiros. 
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• Os riscos químicos avaliados são provenientes de poeira advindas da parte externa e dos 

produtos como cloro, detergentes e outros produtos de limpeza, que são utilizados para 

asseamento do estabelecimento e dos utensílios, sem a utilização de EPIs adequados. 

• Os riscos biológicos estão presentes no lixo, na limpeza da cozinha, do salão de 

atendimento, dos banheiros e no manuseio de legumes, hortaliças e carnes cruas sem EPIs 

adequados. 

 

Após o levantamento dos riscos presentes no local que podem afetar os trabalhadores, foram 

propostas aos proprietários as seguintes medidas para melhoria da qualidade do local e bem estar dos 

colaboradores: 

 

• Para os problemas relevantes de ordem ergonômica, foi proposto o aprimoramento do 

layout da cozinha, como adequação da altura das bancadas e dos armários com o tamanho 

médio dos funcionários para evitar posições inadequadas. Para diminuir o impacto 

causado por longos períodos em pé, foi proposto adotar pequenos intervalos para 

alongamentos e relaxamento muscular, o que contribuiria para amenizar as dores ao final 

do turno. Além disso, para reduzir a repetitividade de trabalho e grandes esforços, foi 

proposta a alternância das tarefas e a rotatividade dos postos de trabalho, o que, 

consequentemente, auxiliaria na diminuição do estresse e de fadiga.  

• Foi informada, ao proprietário, a importância do fornecimento de EPIs, sugerindo o 

emprego de uniformes e aventais de tecido na cor branca, para que a sujeira seja notada 

facilmente e a sua substituição seja constante, bem como de toucas capilares e calçados 

fechados de borracha com antiderrapantes, para evitar quedas e também choques elétricos. 

• Uma maneira de diminuir a intensidade dos riscos de acidentes seria atualizar os 

instrumentos industriais da cozinha, como fogão e forno, junto com o espaço de trabalho, 

ter bom manuseio dos materiais pontiagudos, melhor armazenamento dos materiais de uso 

diário, reforma das tomadas, sinalização e melhoria nos lugares de acesso para os botijões 

de gás, o extintor de incêndio (desobstrução do local de acesso) e as escadas (melhoras na 

iluminação e aplicação de antiderrapantes nos degraus). 

• De acordo com a análise qualitativa dos riscos químicos, físicos e biológicos, para evitar 

uma possível reforma mais acentuada, foi proposto adotar um novo exaustor no qual 

atenderia melhor às necessidades do local, contendo um nível de ruído inferior. Foi levada 
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em conta a limpeza diária, para amenizar o nível de poeira, já que o local não possui 

janelas, e o manuseio de EPIs adequados para os produtos de limpeza, ajudando, por 

seguinte, o combate dos agentes biológicos do local. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Através das informações coletadas, conclui-se que o estabelecimento analisado apresenta 

deficiências em todas as etapas analisadas, porém é possível adotar medidas, principalmente, a fim 

de adequar as instalações melhorando não só a qualidade do trabalho laboral existente, assim como 

atender às exigências legais em relação a condições salubres de trabalho e sanitárias do local.  
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RESUMO 

A segurança do trabalho e a higiene ocupacional contribuem para a redução de acidentes em ambientes de trabalho. 
Considerando que o local de trabalho deve ser avaliado sob os critérios técnicos fundamentados em normas e legislação 
vigente, a atividade foi realizada em uma oficina mecânica de pequeno porte, com o objetivo de identificar e avaliar riscos 
ambientais e de processos do trabalho. Foram identificados riscos de acidentes ergonômicos, físicos, químicos e 
biológicos, graduados a partir da percepção de frequência e suscetibilidade dos empregados, sendo representados 
visualmente por mapas de riscos.   
 
Palavras-chave: Segurança do trabalho. Higiene ocupacional. Riscos ambientais.  

 

Survey of Environmental Risks in a                                                                                  

Small Mechanical Workshop. 

 

ABSTRACT 

Occupational safety and occupational hygiene contribute to the reduction of accidents in work environments. Considering 
that the workplace must be evaluated under technical criteria based on current rules and legislation. The work was carried 
out in a small mechanical workshop with the aim of identifying and evaluating environmental and work process risks. 
Accident, ergonomic, physical, chemical and biological risks were identified, graduated from the perception of frequency 
and susceptibility of employees, being represented visually by risk maps. 
 
Keywords: Work safety. Occupational hygiene. Environmental risks. 
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A prevenção de acidentes de trabalho nem sempre está vinculada às rotinas de micro e 

pequenas empresas. Sabe-se que acidentes ocorrem com muita frequência durante a execução de 

atividades laborativas, que poderiam ser evitados ou reduzidos com a observação às normas para 

prevenção de acidentes. Apoiar-se em estudos para verificar a adoção de medidas de prevenção é uma 

forma de contribuir para minimizar os acidentes e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. 

Considerando que a segurança no trabalho é uma função empresarial, a produtividade é afetada de 

modo negativo quando há ocorrências de inconformidades que geram redução da capacidade. 

No âmbito legal, a Lei federal n. 8.213/91 conceitua o acidente do trabalho no art. 19 como 

 

o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico 
ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. (BRASIL, 1991, grifos 
nossos).  

 

Observa-se que a definição descrita é o acidente típico e se limita aos empregados segurados. 

O art. 11 dispõe como segurados obrigatórios da Previdência Social pessoas físicas, sendo elas: 

“empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial” 

(BRASIL, 1991).  

A Lei, disposta no art. 20, também inclui doenças profissionais e doenças do trabalho, desde 

que estejam listadas pelo órgão federal (BRASIL, 1991). No art. 20, os incisos I e II dispõem: 

 

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do 
trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social; II - doença do trabalho, assim entendida a 
adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado 
e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.  (BRASIL, 
1991, grifos nossos).  

 

No entanto, no art. 20, são apontadas doenças que não se equiparam a acidentes de trabalho 

para todos os efeitos legais, tais como a doença degenerativa, a inerente ao grupo etário, a que não 

produza incapacidade laboral e a doença endêmica.  Destaca-se, ainda, que a lei equipara o acidente 

de trabalho a hipóteses extra laborais, descritas no art.21, tais como: acidente que tenha contribuído 

diretamente para a morte ou lesão do segurado, acidente sofrido no local e no horário do trabalho ou 

fora do local e horário de trabalho, doença proveniente de contaminação acidental no exercício de 

sua atividade (BRASIL, 1991).  
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Cabe ressaltar que o acidente de trabalho pode acarretar na responsabilização civil e penal do 

empregador. Assim, conforme o processo e análise dos parâmetros de nexo de causalidade, dano, 

culpa, responsabilidade objetiva e subjetiva, o empregador sofrerá sanções. Portanto, em todo evento 

de acidente deve ser realizado “um estudo detalhado do fato danoso de modo que encontre suas causas 

e, por consequência, adote meios de prevenção visando evitar a ocorrência de acidentes similares e 

melhorar as medidas de prevenção” (SALIBA, 2018, p. 42-3). 

Pontua-se que, somando-se as leis, há um conjunto de normas regulamentadoras (NR) que 

auxiliam e determinam ações para os empregadores com o objetivo de reduzir os acidentes. A Portaria 

3.214, de 1978, aprovou as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho (BRASIL, 

1978). Assim, cabe ao empregador definir políticas de segurança do trabalho, identificar e avaliar os 

riscos de acidente dos processos, equipamentos e nos ambientes para que seja cumprida a legislação 

vigente. 

A saúde e a integridade dos empregados são requisitos fundamentais para que as organizações 

cumpram normas e legislações estabelecidas. No entanto, deparam-se nos locais de trabalho inúmeras 

situações de risco que podem causar acidentes de trabalho. Assim, pode-se identificar e avaliar os 

potenciais riscos sob a ótica dos fatores operacionais, apontando-se os riscos mecânicos e 

ergonômicos. E, em relação aos fatores de riscos ambientais, destacam-se os agentes físicos, químicos 

e biológicos, observados em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de 

exposição (BRASIL, 2001). 

Considerando os riscos de origem mecânica, aqueles que trazem riscos por sua exposição, 

possuem normas de proteção geralmente ligadas à proteção das máquinas, ao arranjo físico, à ordem 

e limpeza do ambiente de trabalho, à sinalização, à rotulagem de produtos etc., tendo, assim, suas 

principais fontes de risco: eletricidade, incêndio, vasos sob pressão, máquinas e equipamentos, 

transporte, armazenamento de materiais, cor e sinalização, entre outros (CHIRMICI; OLIVEIRA, 

2016).  

Em relação aos riscos ergonômicos, a NR-17 estabelece parâmetros para proporcionar aos 

trabalhadores conforto, segurança e desempenho eficiente, adaptando as condições do trabalho às 

condições psicofisiológicas dos trabalhadores (BRASIL, 2021b). Os riscos ergonômicos abordam os 

seguintes fatores: o levantamento, transporte e descarga industrial de peso, mobiliário dos postos de 

trabalho, equipamentos dos postos de trabalhos, organização do trabalho e condições ambientais de 

trabalho (BRASIL, 2021).  
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Quanto aos agentes físicos, são formas de energias que atingem os trabalhadores como ruídos, 

vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, 

infrassom e o ultrassom, causando lesões e doenças (AYRES; CORRÊA, 2017). Os agentes químicos 

são substâncias, compostos ou produtos com absorção por via respiratória, nas formas de poeiras, 

fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam 

ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão, por exemplo, manganês, 

cloro, chumbo, benzeno, entre outros (CAMICASSA, 2017). Para a prevenção desses dois últimos 

riscos, a NR 09 (BRASIL, 2021d) prevê avaliações periódicas da exposição, orientação para os 

trabalhadores, adoção de procedimentos e métodos de trabalho alternativos e vigilância da saúde dos 

trabalhadores focada nos efeitos da exposição. Os agentes biológicos são bactérias, fungos, bacilos, 

parasitas, protozoários, vírus, germes, entre outros que são nocivos à saúde do trabalhador (BRASIL, 

2021d). A NR-15, anexo n. 14, classifica as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja 

insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, em insalubridade de grau máximo e 

insalubridade de grau médio (BRASIL, 2021c).  

Uma possível consequência da exposição dos trabalhadores a esses riscos é o adoecimento. 

Nesse sentido, a Portaria nº. 2309/GM de 28 de agosto de 2020 (BRASIL, 2020), orienta as ações de 

vigilância e promoção da saúde em nível individual e coletivo por meio da divulgação de uma lista 

as doenças relacionadas ao trabalho, os seus respectivos agentes etiológicos ou fatores de risco de 

natureza ocupacional. Para a prevenção e controle dessas doenças, a NR-5 estabelece os parâmetros 

para a constituição de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA (BRASIL, 2021). O 

subitem 5.3.1, alínea “b”, dispõe da elaboração do mapa de riscos:  

 

registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores, em conformidade com o subitem 1.5.3.3 
da NR-01, por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, 
sem ordem de preferência, com assessoria do Serviço Especializado em Segurança e em 
Medicina do Trabalho - SESMT, onde houver. (BRASIL, 2021, s./p.).  

 

O mapa de risco é uma ferramenta importante na prevenção e no reconhecimento dos riscos 

ocupacionais a que os profissionais estão expostos, e sua elaboração deverá ser feita por pessoas 

previamente treinadas e com os trabalhadores do setor para que seus resultados sejam os mais 

fidedignos possíveis (MONTEIRO; SILVA; OLIVEIRA, 2015).   

Este estudo deriva de uma prática curricular de extensão do curso de Engenharia de Produção 

da PUC Minas, Unidade Praça da Liberdade, orientada para a prevenção de acidentes de trabalho, 

fundamentada na segurança do trabalho e na higiene ocupacional. Os objetivos deste trabalho foram 
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identificar os possíveis riscos ambientais e ocupacionais em uma oficina mecânica de pequeno porte 

e elaborar um mapa de risco para os ambientes da empresa. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A matriz curricular do curso de Engenharia de Produção da PUC Minas, Unidade Praça da 

Liberdade possui a disciplina de “Saúde, Higiene e Segurança do trabalho”. Nela, em 2018, foi 

realizada uma Prática Curricular de Extensão (PCE) que tinha como objetivo integrar o conteúdo 

teórico de sala de aula com a realidade das empresas. Para isso, a turma foi dividida em grupos e cada 

grupo procurou por uma empresa que estivesse precisando da análise e elaboração do Mapa de Risco. 

No presente estudo, será apresentada a análise feita em uma oficina de pequeno porte. 

Considerando que se realizou uma investigação de cunho analítico para identificar os 

possíveis riscos de acidentes do trabalho, a metodologia da pesquisa deste é caracterizada como 

estudo de caso. Esta pesquisa possui aspecto qualitativo, pois se buscou descrever o ambiente e as 

condições de trabalho sob o ponto de vista prevencionista da segurança do trabalho.  Dessa forma, 

realizou-se o levantamento e avaliação dos riscos, realizado por meio de entrevistas semiestruturadas 

com os empregados. Também foi realizada a observação das atividades desenvolvidas na oficina e 

consulta a documentos para coleta de dados. Assim, obtiveram-se informações de prováveis fontes 

de riscos de acidentes relacionados ao trabalho, tais como riscos físicos, químicos, biológicos, 

mecânicos e ergonômicos.  

Após a coleta de todos os dados, o mapa de risco da empresa foi elaborado e apresentado aos 

trabalhadores da empresa antes de ser fixado na área de trabalho. 

Todo o desenvolvimento do trabalho foi orientado pela professora da disciplina ao longo do 

semestre e o conteúdo teórico foi sendo aplicado à medida que as análises foram avançando.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A empresa objeto de estudo é uma oficina mecânica de pequeno porte, que presta serviços de 

manutenção e reparação mecânica de veículos automotores como atividade principal. Também presta 

serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, serviços de instalação, 

manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, além de comercialização de peças 

e acessórios novos. 
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Considerando a atividade principal da empresa e a NR 4 (BRASIL, 2016), o risco da atividade 

foi classificado como de grau 3, além de receber classificação de grau 2 para as atividades secundárias 

de comércio. Assim, apesar do risco da atividade, a empresa não estava obrigada a manter SESMT e 

possuir CIPA, conforme NR 5 (BRASIL, 2021a), devido ao pequeno número de empregados. Por 

outro lado, a empresa não estava isenta de proporcionar aos empregados um ambiente seguro e de 

aplicar medidas para a prevenção de acidentes, considerando os possíveis riscos ambientais e 

operacionais. Assim, buscou-se identificar as possíveis fontes de acidentes. 

Em relação à mão de obra, a empresa possuía quatro empregados, sendo 02 mecânicos, 01 

auxiliar e 01 atendente. A jornada de trabalho era de 44 horas semanais para todos. Os empregados 

eram contribuintes para o regime geral da previdência, portanto, eram considerados segurados 

conforme a Lei federal n. 8.213/91 (BRASIL, 1991).  

A instalação abrangia uma área construída total de 394 m², sendo dividida em área de 

estacionamento, atendimento e oficina. O estacionamento era uma área aberta destinada para chegada 

e saída dos veículos. Quanto aos riscos prováveis, foi identificado um risco muito baixo de colisões. 

A área contígua ao estacionamento era destinada para o atendimento de clientes. Neste ambiente, os 

riscos de acidentes eram baixos e podiam ser ocasionados por queda de material.  

Na oficina, o ambiente era arejado e bem iluminado, as paredes eram vazadas, o que favorecia 

a circulação de ar e iluminação natural. Ressalta-se que o telhado era impermeável e anti-inflamável, 

pois era composto por telha metálica, porém apresentava baixa capacidade de isolação térmica e 

acústica. Em caso de chuvas fortes, podia ocorrer entrada de água pelas paredes. O piso foi um ponto 

negativo, pelo fato de apresentar desníveis e fissuras em alguns pontos. Acrescenta-se a falta de 

organização do ambiente, em que foram encontradas várias ferramentas e peças dispostas no chão. 

Considerando que os deslocamentos eram necessários e realizados com muita frequência, havia 

eminência de tropeços e acidentes. 

Sobre a proteção e combate a incêndio, havia um risco, mesmo que baixo, devido ao 

armazenamento de produtos químicos, além da presença dos veículos. Contudo, havia outros fatores 

que poderiam contribuir para potencializá-lo, como máquinas e equipamentos conectados à rede 

elétrica e o ambiente fechado. No que diz respeito aos riscos ergonômicos, observaram-se possíveis 

riscos quanto ao posto de trabalho, pois tanto a atendente quanto os mecânicos tinham exigências de 

posturas desconfortáveis durante a execução de suas tarefas.  

Na oficina, os mecânicos utilizavam os seguintes equipamentos: elevador automotivo com 

capacidade máxima de carga de 4 toneladas para caminhonetes e automóveis; macaco tipo jacaré com 
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capacidade máxima de carga de 2 toneladas; macaco hidráulico com capacidade máxima de carga de 

2 toneladas; 8 cavaletes com capacidade máxima de carga de 2 toneladas; e prensa hidráulica com 

capacidade máxima de 15 toneladas. Os trabalhadores relataram que ocorriam quedas de materiais 

ou peças quando o elevador era ascendido, mas com baixa frequência.  

Considerando que a queda de materiais pode ocasionar acidentes, o uso de EPI seria indicado, 

principalmente, para proteção dos pés desses trabalhadores. Outra máquina que causava acidentes era 

a máquina de solda, pois foi mencionado que, ao soldarem peças de veículos, sofriam pequenas 

queimaduras. Também foi mencionado que queimaduras nos membros superiores eram comuns, 

principalmente na manipulação de peças com temperaturas elevadas.  

Constatou-se a ausência de sinalização próxima aos equipamentos, como no elevador 

automotivo e na prensa, alertando sobre possíveis riscos. Conforme NR 26 (BRASIL, 2015), são 

necessários avisos de riscos, ou sinais de alerta, ou faixas no chão representando limites de 

aproximação com os equipamentos. Ressalta-se o fato de o local ser onde ocorria circulação de 

veículos, esses equipamentos deveriam estar bem sinalizados. 

Quanto ao risco de agentes físicos, verificou-se que os trabalhadores estavam expostos a 

ruídos, originados dos veículos automotores. A área em que a atendente executava suas atividades 

era contínua ao estacionamento e próxima a calçada. Considerando o período de trabalho, o tempo 

de exposição era elevado e o ruído era contínuo. Foi relatado que eventualmente ocorria desconforto 

por causa do ruído. Ressalta-se que não houve medição do nível de decibéis para avaliar se dentro 

dos limites de tolerância, conforme a NR 15 (BRASIL, 2021c).  

No ambiente de trabalho dos mecânicos e do auxiliar, o ruído ocorria apenas na entrada e 

saída dos veículos; porém, segundo os mecânicos, quando era necessário realizar testes, havia 

incômodo, pois a empresa não fornecia protetor auricular. Assim, o nível de exposição era de baixa 

intensidade, mas contínuo. De acordo com Sousa e Minichello (2014), ruídos são sons indesejáveis 

que prejudicam a audição do trabalhador e provocam desconfortos, problemas de comunicação, 

ansiedade, esforço, fadiga, entre outros.  

Quanto aos agentes químicos, pode-se destacar elevado nível de exposição, visto a constante 

utilização de produtos químicos nos serviços de manutenção. Observou-se que, durante a circulação 

dos veículos e a execução dos serviços de manutenção, havia liberação de gases poluentes, incluindo 

o monóxido de carbono, dióxido de carbono e particulados. Considerando que os veículos não ficam 

ligados o tempo todo e que o ambiente é arejado, o local de trabalho não foi classificado como 

insalubre, no entanto os trabalhadores estavam expostos e inalavam gases tóxicos em função das suas 
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atividades. Assim, o risco de desenvolvimento de doenças pode ser alto, considerando o tempo de 

exposição. Substâncias asfixiantes provenientes da combustão de veículos, como o monóxido de 

carbono podem causar doenças como parada cardíaca, arritmias cardíacas, bronquite e pneumonite, 

demência, conjuntivite, encefalopatia, entre outras (BRASIL, 2001).  

Verificou-se, também, a utilização de lubrificantes em embalagem aerossol, lubrificante 

antiferrugem, limpador para componentes elétricos e eletrônicos e limpador para sistema de 

alimentação de combustíveis de motores, sendo que estes produtos são altamente inflamáveis e 

utilizados toda vez que ocorria a manipulação de peças. A utilização se dava com alta frequência e 

sem os devidos equipamentos de segurança. Estes produtos são particulados e, durante a aplicação, 

recomenda-se a utilização de equipamentos para proteção individual, evitando a inalação, protegendo 

a pele e os olhos e evitando diversas doenças.  

Produtos líquidos como óleo para veículos automotores, óleo queimado, querosene e 

combustível, são altamente inflamáveis e utilizados com muita frequência. O óleo usado era 

armazenado em contêineres para posterior recolhimento por coletores que destinam para reciclagem. 

A graxa automotiva é um produto pastoso e inflamável que apresenta baixa toxidade dérmica e oral, 

utilizada com muita frequência na manutenção de veículos. Constatou-se que não havia a utilização 

de EPI para manipular esse produto.  

Os empregados relataram que, com pouca frequência, manipulavam baterias veiculares, para 

a substituição ou recargas, e realizavam pinturas nos veículos. As baterias e tintas possuem chumbo. 

O chumbo é agente químico que pode ocasionar, entre outras doenças, anemias, hipotireoidismo, 

hipertensão arterial, arritmias cardíacas, gota e insuficiência renal (BRASIL, 2001).  

Quanto aos produtos químicos, os empregados declararam que pouco utilizaram a ficha de 

informação de segurança para produtos químicos - FISPQ, buscando informações adicionais sobre as 

recomendações do uso. Sousa e Minichello (2014) explicam que funcionários podem sofrer danos 

quando expostos por tempo prolongado a um determinado produto químico utilizado na produção ou 

na prestação de serviços. 

Em relação aos agentes biológicos, verificou-se o acúmulo de resíduos de forma inadequada. 

Alguns pontos acumulavam muita poeira e resíduos de forma desorganizada. Assim, poderia ocorrer 

proliferação de fungos, bactérias e animais peçonhentos. 

Após o levantamento de todas as informações, elaborou-se o mapa de risco, conforme a NR 

5 (BRASIL, 2021a), para os setores da empresa objeto desse estudo. As figuras 1, 2, 3 e 4 retratam 

os principais riscos encontrados na empresa.  
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Figura 01 – Mapa de risco da área de estacionamento 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Figura 02 – Mapa de risco da área de atendimento 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 03 – Mapa de risco da área da oficina 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 04 – Mapa de risco geral da instalação 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Diante do exposto, reforça-se a necessidade de os gestores aplicarem esforços para a melhoria 

do ambiente de trabalho reduzindo ao máximo os possíveis riscos de acidentes e atentar para as 

normas de segurança do trabalho, além de realizarem treinamentos, principalmente quanto ao uso de 

Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual (EPC e EPI). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se que a prática de segurança do trabalho na oficina mecânica ainda era incipiente 

e que se faz necessário tomar medidas para aperfeiçoamento e adequação às normas vigentes. 

Avaliando o ambiente de trabalho, identificaram-se riscos mecânicos, ergonômicos, físicos, químicos 

e biológicos. A empresa deverá implantar práticas de organização, melhorar a estrutura, adotar 

medidas de segurança e higiene do trabalho, para reduzir os riscos e minimizar as possíveis doenças 

que os empregados podem adquirir no trabalho. Recomenda-se estudo sobre os níveis de monóxido 

de carbono e do nível de ruído no ambiente de trabalho, vista a possibilidade de desenvolvimento de 

possíveis patologias. 

A experiência da prática curricular de extensão na disciplina pode aproximar os alunos da 

realidade de saúde e segurança ocupacional das empresas, aproximando também teoria e prática e 

humanizando a formação do Engenheiro de Produção. 
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Avaliação Periódica da Qualidade do Processo de Montagem                      

Eletromecânica de um Equipamento em uma Empresa de Mineração 

 

Periodic Assessment of the Quality of the Electromechanical                                

Assembly Process of an Equipment in a Mining Company 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo foi realizado em uma grande empresa que extrai, beneficia e comercializa 

produtos minerais. 

As ferramentas da qualidade utilizadas foram: folha de verificação/relatório de não 

conformidade, gráfico demonstrativo, diagrama de Pareto e diagrama de causa e efeito (CAMPOS, 

2014). 

A empresa de mineração visitada, visando aumentar a sua capacidade produtiva, está 

implantando uma ampliação de seu parque industrial. No contexto dessa ampliação, é necessário, 

primeiramente, o desenvolvimento de projetos de engenharia junto a empresas diversas, a contratação 

de equipamentos e materiais dos fornecedores especificados nos projetos acima e, finalmente, a 

contratação de empresas especializadas em construção e montagens eletromecânicas.  
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Durante o desenvolvimento das etapas acima, é imprescindível a mobilização intensa de 

equipes especializadas nas respectivas disciplinas (projetos, suprimentos, construção, montagem, 

SSMA – saúde, segurança e meio ambiente – e qualidade.)  

O processo de desenvolvimento de tais etapas inicia-se com a execução do projeto de 

engenharia por empresas especializadas, e, após, efetua-se a compra, o diligenciamento e a logística 

de transporte e armazenagem dos equipamentos e materiais pela equipe de suprimentos para 

montagem/construção da respectiva ampliação (JACOBS; CHASE, 2009). 

Todo o processo é acompanhado pelas equipes de gestão de qualidade e SSMA, que emitem 

relatórios periódicos sobre o desenvolvimento dos trabalhos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este trabalho teve como referência uma Prática Curricular de Extensão (PCE) da disciplina 

de Engenharia da qualidade do curso de engenharia da produção, da PUC Minas, Unidade Praça da 

Liberdade. Buscaram-se informações em relatórios de gestão da qualidade da empresa, em projetos 

feitos pela mineradora e em entrevistas feitas com os profissionais responsáveis pelo controle da 

qualidade. Os desvios foram apresentados ao grupo pela referida equipe através do relatório periódico 

de não conformidades do equipamento de britagem móvel (ver Quadro 02). A partir da análise e 

comparação das diferentes não conformidades do equipamento, o grupo utilizou diferentes 

ferramentas da qualidade para avaliação e identificação das causas, a fim de apresentar soluções para 

a correção dos principais desvios. 

 

3 RESULTADOS 

 

Durante a pesquisa feita pelo grupo, foram apresentados diversos relatórios da equipe de 

gestão de qualidade da empresa, dentre os quais estratificamos um relatório de verificação de não 

conformidades de um equipamento de britagem móvel.  

Os resultados estão apresentados nos Quadros 01 e 02. Convém ressaltar que o Quadro 01 

contém uma das ferramentas da qualidade denominada folha de verificação que, neste caso, apresenta 

o número de não conformidades ocorridas por disciplina durante o período de abril neste respectivo 

equipamento. 
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Quadro 01 – Folha de Verificação 

 
Fonte: Disponibilizado pela Gestão da Qualidade da Empresa. 

 

Quadro 02 – Relatório de não conformidades do equipamento de britagem móvel 

 
Fonte: Disponibilizado pela Gestão da Qualidade da Empresa. 

EQUIPAMENTO DE BRITAGEM MÓVEL

Relatório de Verificação de Não Conformidades (RNC)

Item Disciplinas Descrição de NC Data Emissão Status

1 Projeto Eng. 17/03/17 03/04/17 31/03/17 Fechado

2 Projeto Eng. 28/03/17 14/04/17 04/04/17 Fechado

3 Projeto Eng. 23/03/17 17/04/17 - Aberto

4 Montagem 16/02/17 28/04/17 11/04/17 Fechado

5 Montagem 15/03/17 10/04/17 - Aberto

6 Materiais 10/04/17 10/05/17 - Aberto

7 Materiais 08/03/17 24/04/17 14/04/17 Fechado

8 Materiais 22/03/17 24/04/17 - Aberto

9 Materiais 10/04/17 10/05/17 - Aberto

10 Materiais 10/04/17 10/05/17 - Aberto

11 Materiais 10/04/17 10/05/17 - Aberto

12 SSMA 03/04/17 07/04/17 04/04/17 Fechado

Prazo
 Fechamento

Data
 Fechamento

Desenho de Referencia: DF-1080KS - M 53454-
M0324 - com revisão desatualizada.
Desenho de Referencia: DF-1080KS - M 42554-M - 
0324 - com aprovação final pendente.
Desenho de Referencia: DF-1080KS - M 42554-M - 
0324 - sem a  específicação dos tipos de solda.

Os componentes da Subestrutura Principal  
encontram-se com deformações que impedem a 
execução do alinhamento e nivelamento 
adequados para soldagem.

Durante o processo de montagem foi detectado,  
que em todos os encontros de soldagem estavam 
deformados,
Desenho de Referência:DF-1080KS-M-42123-M-
00123 Rev.01.

Durante o processo de inspeção de recebimento 
foram detectados danos na pintura nas 
extremidades da peça.
Desenho n°.: DF-1000KS-M-42120-M-00852

Durante o recebimento do material referenciado, 
uma deformação na grade de piso da plataforma 
foi detectada.
Ref.: EE-1083KS-01/1505PA1-60-009-1/0406
Desenho: DF-1000KS-M-42122-M-00494

Durante o recebimento do componente 
referenciado, deformação mecânica nas duas 
extremidade do passadiço foram detectadas.
Ref.: EE-1083KS-01/1505PA1-61-004-0/898
Desenho: DF-1000KS-M-42122-M-00560

Durante o processo de inspeção de recebimento 
foi detectado danos na pintura em vários pontos 
da estrutura/peça.
Desenho n°.:DF-1000KS-M-42120-M-00891, DF-
1000KS-M-42120-M-00851.

Durante a inspeção de recebimento, foram 
detectados danos na pintura em vários pontos da 
peça e princípo de oxidação no lado interno da 
peça.
Desenho de referência: DF-1080KS-M-42123-M-
00211, DF-1080KS-M-42123-M-00214.

Durante a inspeção de recebimento, foram 
detectados danos na pintura em vários pontos da 
peça e princípio de oxidação no lado interno da 
peça.
Desenho de Referência: DF-1080KS-M-42123-M-
00212, DF-1080KS-M-42123-M-00213.

Montagem da Grelha do Britador na EL. 32,00 sem a 
interdição prevista nas específicações de SSMA 
para trabalho em altura.
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Mensalmente, é realizada uma reunião da equipe de gestão de qualidade com todos os 

engenheiros e gerentes envolvidos. Nessa reunião, são apresentadas as ocorrências encontradas no 

respectivo mês para ser discutidas e planejado um plano de ação para corrigir as não conformidades 

apresentadas. 

Dessa forma, visando a uma melhor compreensão e uma reunião mais objetiva, as equipes de 

gestão de qualidade, normalmente, apresentam os resultados da forma mais didática para definição 

das ações a serem planejadas.  Seguindo essa metodologia, o grupo transformou o Quadro 01 em um 

diagrama de Pareto para melhor comunicação visual da síntese das não conformidades.  

 

Gráfico 01 – Diagrama de Pareto 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Com as informações apresentadas e discutidas, são definidas as datas que as não 

conformidades precisam ser fechadas/corrigidas, como apresentadas no Quadro 02. 

Analisando as ferramentas da qualidade acima apresentadas, concluímos que a disciplina de 

materiais é aquela que apresenta maior número de não conformidades. Dentro dela, a não 

conformidade mais recorrente é “danos na pintura” em diversas peças do equipamento. 

A partir da situação levantada e após identificar o problema, o grupo decidiu fazer um 

brainstorm das possíveis causas que poderiam ocasionar os danos nas pinturas das peças. Dessa 

forma, desenvolvemos o diagrama de causa e efeito, conforme a Figura 01. 
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Figura 01 – diagrama de causa e efeito 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O diagrama de causa e efeito levantou várias hipóteses que estariam contribuindo para os 

elevados números de ocorrências de danos na pintura das peças.  

Considerando as informações que nos foram repassadas pelos profissionais da empresa, o 

grupo constatou que havia uma relação direta entre os danos causados na pintura das peças e o 

número de traslados de peças em conjunto com outras estruturas, o que não ocorria quando eram 

transportadas nas embalagens de fábrica. A partir dessa análise, desenvolvemos um quadro 

demonstrativo que comprova essa relação.  

 

Tabela 01 – Mapa de transporte de peças – (1ª quinzena de abril – 2017) 

 
Fonte: Disponibilizado pela Gestão da Qualidade da Empresa. 

 

Após a análise do quadro acima, concluímos que a principal causa da ocorrência de danos nas 

pinturas das peças está localizada no traslado do armazém para a área de montagem, quando 

Embalagem
 Fabrica

Danos na
Pintura

Conjunto 
c/outras 

Estruturas

Danos
 na Pintura

2 3 3 0 0 0
4 5 1 0 4 3
5 3 0 0 3 2
7 2 2 0 0 0
8 6 1 0 5 3
9 4 1 0 3 2

Total 23 8 0 15 10

Transporte das Peças x Danos na Pintura

Dia 
Nº de peças 

transportadas

MAPA DE TRANSPORTE DE PEÇAS  - ( 1ª Quinzena Abril -2017)
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transportadas fora dos procedimentos previstos pelo fornecedor. Ou seja, deveriam ser transportados 

em recipientes especificados e isolados de outros equipamentos que poderiam causar danos, o que, 

em certos casos, não estava ocorrendo.  

Tais peças estavam sendo transportadas conjuntamente com diversos outros tipos de 

estruturas, sendo assim, o impacto entre eles a causa principal dos danos detectados. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Dessa forma, o grupo entende que o procedimento previsto pelo fornecedor das peças deverá 

ser implantado em sua íntegra e monitorado rotineiramente pela equipe de gestão da qualidade, 

evitando, assim, possíveis novas ocorrências desse dano. A análise deverá ser apresentada aos 

responsáveis pelos armazéns e transportes, para que tomem todas as providências necessárias para a 

conformidade da embalagem das peças. 

 

Palavras-chave: Extensão universitária. Engenharia de qualidade. Diagrama de Pareto. 

Keywords: University Extension. Quality engineering. Pareto Diagram. 
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Elaboração de Mapa de Risco: o caso do trailer de comida 

 

Preparation of the Risk Map: the case of the food trailer 
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INTRODUÇÃO 

 

O mapa de risco pode ser entendido como a representação gráfica dos riscos presentes no 

ambiente de trabalho e tem como principal objetivo informar os trabalhadores sobre esses riscos 

(BARSANO; BARBOSA, 2018). Ele deve ser o mais simples e objetivo possível, para que até mesmo 

os trabalhadores mais leigos consigam interpretá-lo.  

Para a elaboração deste mapa, os riscos ambientais são classificados da seguinte maneira 

(BARSANO; BARBOSA, 2018). 

 

 Riscos Físicos: são representados pela cor verde, que estão relacionados com ruídos, 

vibração, frio, calor, radiação ionizante e não ionizante, pressão do ar e umidade; 

 Riscos Químicos: são representados pela cor vermelha, e estão relacionados à poeira, à 

neblina, às névoas, aos gases, aos vapores, aos produtos químicos, aos fumos e às 

substâncias compostas que possam ser inaladas; 
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 Riscos Biológicos: são representados pela cor marrom, que estão relacionados com 

fungos, protozoários, vírus, bactérias, parasitas, bacilos, entre outros, que podem causar 

danos à saúde, desde infecção alimentar até tuberculose; 

 Riscos Ergonômicos: são representados pela cor amarela, que estão relacionados ao 

esforço físico excessivo, ao ritmo exacerbado, ao turno noturno, às longas jornadas de 

trabalho e ao levantamento de peso; 

 Riscos de Acidentes: são representados pela cor azul, e estão relacionados aos riscos de 

acidentes as máquinas sem proteção, às instalações elétricas debilitadas, às ferramentas 

com defeito, à falta de especificação adequada na matéria prima, ao armazenamento 

inadequado e à falta de EPI, ou EPI inadequado; 

 

A elaboração do mapa de risco é de responsabilidade da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) das empresas (BRASIL, 2019). No caso de empresas que possuem menos que 20 

funcionários, não há a obrigatoriedade dessa Comissão, e, dessa forma, microempresas ficam sem os 

benefícios do reconhecimento e registro dos riscos ambientais, promovidos pela elaboração de um 

mapa de risco. Sendo assim, este estudo teve como objetivo elaborar o mapa de risco elaborado para 

um trailer de comida, que fica localizado em frente à PUC Minas, na Unidade da Praça da Liberdade. 

 

2 MÉTODO 

 

A disciplina de Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho, do curso de Engenharia de Produção 

da PUC Minas, Unidade Praça da Liberdade, realiza uma prática curricular de extensão. Essa 

atividade objetiva promover uma relação dialógica entre a Universidade e outros setores da sociedade, 

promover a interdisciplinaridade por meio das ações realizadas e aproximar a teoria e a prática e 

contribuir para uma formação mais humanística dos alunos.  

Para a realização dessa atividade, os alunos foram divididos em grupos e cada grupo deveria 

encontrar no seu entorno uma microempresa que pudesse se beneficiar da elaboração de um mapa de 

risco. No caso do presente estudo, a atividade foi realizada com um trailer de comida, que ficava em 

frente ao prédio do curso, em que os graduandos perceberam vários riscos ambientais ao frequentarem 

o local. 

A partir dessa primeira percepção, os alunos conversaram com o proprietário, que também 

percebia os riscos, mas não sabia ao certo o que poderia ser feito para minimizá-los. Após o primeiro 
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contato, iniciaram as visitas ao local para fazer o reconhecimento e identificação dos riscos 

ambientais, para a elaboração do mapa de risco do local. Posteriormente, com o mapa de risco pronto, 

os graduandos apresentaram o mapa para o proprietário, juntamente com diversas sugestões de 

melhoria. 

 

3 RESULTADOS 

 

O trailer era uma empresa do ramo de vendas de “comida de rua”, ou, em termos atuais, um 

“food truck”. A empresa fornecia, basicamente, lanches rápidos e baratos, pois grande parte do seu 

público era de estudantes, trabalhadores e transeuntes da região da Savassi, em Belo Horizonte. O 

trailer oferecia vários tipos de sanduíches, salgados, doces, cigarros, bebidas não alcóolicas, chips, 

dentre outros lanches e guloseimas. 

O local ficava aberto das 06h30 min às 21h30min, com quatro funcionários no total. O 

proprietário trabalhava durante todo período em que o estabelecimento estava aberto, e os quatro 

funcionários se revezavam em jornadas de tempo variado. Por se tratar de uma empresa parcialmente 

familiar, o tempo de trabalho não era bem definido. 

No trailer, basicamente funcionava a cozinha, o caixa e parte do estoque. Lá, eram feitos todos 

os sanduíches, e os salgados eram descongelados e armazenados em estufas. As bebidas e os 

alimentos perecíveis eram armazenados em caixas térmicas. Os doces, demais guloseimas e os 

cigarros eram armazenados em uma vitrine. Parte do estoque ficava armazenada em um prédio 

localizado em frente ao trailer. Durante o dia, os funcionários se revezavam buscando produtos no 

edifício, e as reposições ocorriam de hora em hora. 

As principais atividades exercidas pela empresa eram o preparo de alimentos e a acomodação 

das bebidas, sendo que isso incluía o manuseio de objetos cortantes, chapa em alta temperatura, forno 

micro-ondas e a realização da tarefa em pé. Os riscos identificados foram:  ergonômico, físico, 

acidental, biológico e químico. Outra atividade era a cobrança dos clientes, que incluía o trabalho 

intelectual e a atividade realizada na posição em pé. Nesses momentos, os riscos associados eram: 

ergonômico, físico e acidental. 

A Figura 01 mostra o mapa de risco elaborado pelo grupo, com intuito de demonstrar os 

principais riscos encontrados. 
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Figura 01 – Mapa de risco de um trailer de comida 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Ao estudarmos os riscos ambientais, em primeiro momento, pode-se imaginar que eles se 

apliquem apenas a grandes empresas e a equipes complexas; no entanto, com o trabalho realizado, 

conseguimos obter uma outra perspectiva do assunto. A partir do estudo de uma pequena empresa, 

de 5 funcionários, somando todos os turnos, identificamos vários fatores de risco no ambiente de 

trabalho. Muitas vezes as pessoas não se atentam peara esses riscos, e aí é onde reside o verdadeiro 

perigo. 

Não há mais como ignorar os efeitos positivos da segurança do trabalho, que deve ser seguida 

por todos os ambientes laborais, do mais simples aos mais complexos, dentro de suas respectivas 

restrições. 
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INTRODUÇÃO 

 
Devido ao avanço tecnológico e a necessidade das pessoas de uma locomoção rápida, instalou-

se, em 2014, a plataforma Uber no Brasil. Um aplicativo voltado a todo tipo de público, usufruindo 

de uma maior infraestrutura, relacionada aos concorrentes disponíveis no mercado no início do 

projeto. (UBER, 2017) 

Como em qualquer outro meio de serviço, sem uma organização compatível com o tamanho 

da dimensão que o aplicativo conquistou em todo Brasil, logo começaram algumas divergências e 

alguns tipos de problemas. Pela falta de ética da empresa, funcionários e clientes levaram a uma 

enorme queda e diversos problemas para ambos os setores. (IASI, 2017). Dessa forma, o artigo 

apresentado tem como proposta uma tentativa de correção dos determinados problemas e ressaltar a 

ética e o bem moral de todos envolvidos (CAMPOS, 2014). 

 
2 METODOLOGIA 

 
Este trabalho teve como referência uma Prática Extensionista da disciplina de Engenharia da 

Qualidade, do curso de Engenharia da Produção da PUC Minas, Unidade Praça da Liberdade. O 
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estudo apresentado foi realizado na empresa Uber, com o objetivo de melhorar a relação cliente / 

funcionário a partir de ferramentas da qualidade, visando a ética e responsabilidade social. Foram 

utilizadas as ferramentas: Gráfico de Pareto, Diagrama de Ishikawa e o PDCA (CAMPOS, 2014). 

A aplicação da metodologia foi feita por meio de etapas, que foram colhidos os dados com 

clientes e funcionários. A seguir, utilizamos os passos do PDCA para implementar uma possível 

solução para o problema.  

O fluxograma (Figura 01) foi usado para representar passo a passo a utilização do aplicativo 

Uber. 

 
Figura 01 – Fluxograma de utilização do Uber 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
2.1 Plano de Ação 

 
a. Identificação do Problema 

Na etapa de identificação do problema, foram feitas análises baseadas em 04 fatores: 

satisfação do cliente, satisfação e comprometimento dos funcionários e o gráfico de Pareto e 

Diagrama de Ishikawa. 
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b. Entrevista com Clientes 

Foram realizadas entrevistas com os usuários da Uber para medir o grau de satisfação com a 

empresa e possíveis reclamações. 

 

c. Entrevista com Funcionários 

Foram realizadas entrevistas com os funcionários da Uber, medindo o grau de satisfação com 

a empresa e suas relações com os usuários. 

 

d. 5W2H 

O 5W2H é um checklist de atividades específicas que devem ser desenvolvidas com um 

máximo de clareza e eficiência por todos os envolvidos em um projeto, facilitando, assim, o processo. 

Utilizando a técnica 5W2H, chegaram-se aos principais fatores que impactaram a queda dos clientes 

e funcionários (Quadro 1). 

 

Quadro 01 – 5W2H dos fatores que impactaram a queda dos clientes e funcionários 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores. 

 

3 RESULTADOS 

 

3.1 Diagrama de Pareto 

 

O Diagrama de Pareto é um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências 

permitindo a priorização dos problemas. Após a entrevista realizada com os clientes e funcionários, 

foi realizada uma análise baseada no gráfico de Pareto.  
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Seguem os Gráficos 01 e 02 de Pareto de acordo com a relação dos clientes e dos funcionários, 

respectivamente: 

Gráfico 01 – Redução de clientes no Uber 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores. 

 

Gráfico 2 – Redução de motoristas no Uber 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores  

 

3.2 Diagrama de Ishikawa 

 

Ferramenta utilizada para análise de dispersões no processo, fazendo com que as pessoas 

pensem sobre causas e razões possíveis que fazem com que o problema ocorra, o Diagrama de 

Ishikawa foi utilizado para mostrar as causas do problema da redução de clientes e funcionários 

(Figura 02). 
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Figura 02 – Causas dos problemas de redução de clientes e motoristas 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores. 

 

3.3 Confirmação dos Métodos 

 

Essa etapa não foi possível ser concluída, já que o trabalho foi realizado com o intuito de 

aprendizado, assim, não houve contato direto com a empresa, mas sim com seus funcionários e 

clientes, usando-os como base. 

Se fosse possível executar as ferramentas utilizadas no trabalho, seria implementado uma 

melhoria da relação cliente/funcionário através de palestras, melhor seleção de funcionários e uma 

cooperativa para os envolvidos.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

O estudo apresentado foi desenvolvido em vista dos serviços da Uber. Ao focar na melhoria 

do atendimento, mensurando o nível de satisfação de seus usuários, este propõe, portanto, maior 

excelência e demanda das viagens. A ideia proposta foi pela pertinente queda de clientes 

descontentados pelo mau atendimento e de seus funcionários que reclamam das desvantagens que a 

empresa oferece. 

A utilização das ferramentas da qualidade foi de suma importante para o alcance de soluções 

que podem ser aplicadas a fim de reparar os problemas solicitados. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os difíceis momentos da economia brasileira, devido às crises, à elevada taxa de desemprego 

no país etc., afetaram, de diversas maneiras, o mercado brasileiro, de maneira que, para alguns 

empreendimentos se sustentarem de forma lucrativa, é preciso investir em novidade, criatividade e 

preço. 

Um nicho de mercado que vem se mantendo de forma interessante, mesmo enfrentando todos 

os problemas que a economia brasileira passa, é o ramo do comércio alimentício. Pensando de 

maneira objetiva, o que faz esse ramo de comércio continuar em alta é a grande demanda por esse 

tipo de serviço, mas, atualmente, não é só isso que mantém um empreendimento saudável 

financeiramente. É preciso pensar de forma sistêmica, ser visionário e imaginar todo o tipo de cenário, 

tanto positivo, quanto negativo. 

Diante da competitividade do cenário vigente, as empresas têm de se adaptar continuamente, 

buscando uma melhoria contínua de sua produtividade. Para tanto, o uso de sistemas flexíveis e que 

integram toda a organização são determinantes, dentre estes se destaca o Planejamento e Controle da 

Produção (PCP). No conjunto de funções e atividades desenvolvidas pelo PCP, estão o delineamento 

de metas e estratégias, a formulação de planos, a administração dos recursos humanos e físicos e o 

acompanhamento para o ajustamento de possíveis desvios, compreendendo planos realizados nos 

âmbitos estratégicos, tático e operacional (FILHO; TUBINO, 1998; QUELHAS et al., 2008). 
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Até assumir o presente conceito econômico da razão entre entradas e saídas, a produtividade 

veio sendo definida de diferentes maneiras por diferentes pessoas no decorrer dos séculos. Entradas 

correspondem aos recursos empregados no processo produtivo como matéria-prima, equipamentos, 

trabalho e outros fatores de produção, enquanto saídas correspondem aos resultados do processo 

produtivo, obtidos por intermédio da utilização desses recursos. Em outras palavras, produtividade 

corresponde a uma medida para se verificar quão bem os recursos para se produzir um determinado 

resultado são empregados (SHIMIZU; WAINAI; AVEDILLO-CRUZ, 1997). 

Normalmente, uma estratégia divide-se em três componentes principais: eficácia das 

operações, gerenciamento de clientes e inovação de produtos. Neste contexto, é importante que a 

estratégia de uma empresa, quanto ao gerenciamento de clientes, esteja alinhada à sua missão voltada 

a servi-lo, ou seja, adaptar suas estratégias de acordo com as necessidades deste (JACOBS; CHASE; 

2009).   

Antes de elaborar as estratégias, é preciso analisar as perspectivas financeiras da empresa, as 

perspectivas dos clientes, a perspectiva interna, a perspectiva do aprendizado e do crescimento 

(JACOBS; CHASE; 2009).   

As principais dimensões competitivas que formam a posição competitiva de uma empresa 

incluem custo ou preço; qualidade; velocidade de entrega; confiabilidade de entrega; lidar com as 

mudanças na demanda; flexibilidade e velocidade de introdução de novos produtos (JACOBS; 

CHASE; 2009).   

 

2 METODOLOGIA 

 

A gestão de uma grande empresa ou até mesmo um pequeno empreendimento está diretamente 

ligado à leitura de várias avaliações e ferramentas de grande importância para o sucesso do negócio. 

Por exemplo, existem cinco aspectos ligados à avaliação de desempenho altamente relevantes para a 

gestão de um negócio, que são: custo; qualidade; flexibilidade; velocidade e confiabilidade. 

Avaliando de forma responsável todas essas características, é possível enxergar de forma mais 

clara qual o seu ponto forte, quais são os pontos fracos e onde a gestão da empresa tem que agir de 

forma mais rigorosa para não perder espaço no mercado. 

Neste trabalho, proposto em função de uma atividade de extensão da disciplina de Engenharia 

da Qualidade, da PUC Minas, Unidade Praça da Liberdade, foi realizada uma visita a uma franquia 

de pizzaria localizada em um shopping de Belo Horizonte. A principal proposta da pizzaria é dar ao 
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cliente a opção de montar sua própria pizza, ou seja, a customização do produto é o carro chefe do 

empreendimento. 

Através das visitas conseguiu-se notar aspectos como a qualidade da pizzaria, o tempo 

necessário para a entrega de um pedido, o mix de produtos, mão-de-obra, layout da empresa, nível de 

reclamações, grau de satisfação dos clientes, etc. 

 

3 RESULTADOS 

 

Um problema identificado foi que, ao escolher os acompanhamentos, pode-se optar pelos 10 

itens disponíveis no cardápio, contudo, é permitido colocar apenas uma colher de cada, fazendo com 

que, quem, por exemplo, goste apenas de 1 acompanhamento fique com a qualidade da pizza 

comprometida, devido ao tamanho da porção que se aproxima de uma colher de sobremesa. Uma 

solução seria permitir que essas pessoas que não gostem de todos os ingredientes coloquem de 3 a 5 

porções / colheres, para que tenham tanta qualidade na pizza quanto os que optem por todos os 

acompanhamentos. 

Outro ponto é que, no preparo da massa integral, é colocada uma grande quantidade de farinha 

branca no cilindro para abrir a massa, o que pode alterar a característica da pizza integral. A sugestão 

é de que utilizem farinha integral.  

As formas de pagamento são dinheiro e cartão (débito/crédito), e, por se tratar de uma pizzaria 

em uma praça de alimentação de um shopping próximo a várias empresas, um diferencial seria que 

aceitassem vales refeições também. Dessa forma, tornaria o meio de pagamento mais flexível e, 

consequentemente, o faturamento aumentaria, pois certamente mais clientes seriam atraídos, 

principalmente no horário de almoço, momento em que foi realizada a visita e o estabelecimento 

estava vazio, enquanto os outros locais estavam bastante movimentados. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que esse segmento de alimentos customizados vem cada vez mais ganhado espaço 

no mercado.  Observamos que o diferencial da produção da Pizza Oven é o tempo de preparo até 

chegar ao cliente final e a opção de customizar sua pizza. A forma de abrir a massa e o tempo de 

forno é muito rápido, o que faz com que, na maioria das vezes, quem ditará o tempo de preparo será 

o cliente, no momento em que decide quais ingredientes irá adicionar ao seu pedido.  
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Na montagem, percebe-se que as porções de acompanhamentos são bem pequenas, 

aproximadamente uma colher de sobremesa. O trabalho no cilindro é de aproximadamente 60 

segundos, as massas são bem finas, sendo necessária, também, a adição de algo para “untar” a massa 

para que ela não grude na máquina. 

Ao efetuar o pagamento, foi questionado se aceitavam vales refeição/alimentação para o 

pagamento, a resposta foi negativa. O pedido foi realizado na hora do almoço, a praça de alimentação 

estava cheia, mas o estabelecimento estava vazio, demonstrando um grande potencial para melhoria 

dos processos de controle da produção e aumento das vindas. 
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