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MASP - Metodologia de Análise e Solução de Problemas



PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

São características de um 
projeto:

• Ser temporário e único;

• Possuir início, meio e fim;

• Romper com o “status quo” dos 
processos;

• Gerar um resultado único;

• Ter sua elaboração progressiva;

• Estar conectado a um ou mais 
processos da organização;

• Possuir um escopo e recursos 
definidos.
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Detalhando Processos

O QUE É MAPEAMENTO DE PROCESSO?

Engenharia de Métodos

Prof. Marcus Vinicius - Business & Life Coach - www.kikofernandes.com.br

Os processos podem ser lineares, sem desvios de ações ou mais complexos:

Início
Operadora 

registra o pedido 
no sistema

Faturista emite 
nota fiscal e 

boleto

Faturista imprimi 
nota fiscal e 

boleto

Faturista entrega 
nota fiscal ao 

Estoquista

Estoquista 
separa e embala 

o pedido

Estoquista libera 
o pedido para 

entrega
Fim



Criação de Fluxogramas

FERRAMENTA DE PROCESSOS: FLUXOGRAMAEngenharia de Métodos
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• O Fluxograma é um tipo de Diagrama que pode ser entendido 
como uma representação esquemática de um processo. 
Podemos entendê-lo como a documentação dos passos 
necessários para a execução de um processo qualquer.

• A criação de Fluxogramas de análise de processos é de 
fundamental importância para qualquer organização que deseja 
trabalhar com máxima eficiência, buscando aproveitar ao 
máximo os recursos, sejam eles financeiros ou humanos.

• O Fluxograma é uma ferramenta que permite padronizar 
processos de  trabalho.
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Qual o principal objetivo de uma empresa?
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As empresas têm como objetivos permanentes de trabalho a lucratividade, o 
crescimento e a sobrevivência.

Lucratividade = Receita – Despesa

A lucratividade uma variável que sofre mudanças em função da economia, política e 
dos movimentos sociais.

Crescimento

Aumento da linha de produção, novos processos, novos produtos e diversificação
de mercado são estratégias que trazem expansão e crescimento a organização.

Objetivos das Empresas
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Qual o principal objetivo de uma empresa?
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Sobrevivência

Manter-se atendendo bem ao mercado.

A sobrevivência das organizações no mundo globalizado com a pressão das
dificuldades de contas públicas, desmandos políticos e planos econômicos requer
ações de emergência de acordo com as necessidades do momento.

Visando o longo prazo, a sobrevivência está ligada ao estabelecimento de objetivos
e estratégias sólidas, com base em programas de metas claras e acompanhamentos
constantes e verificadores.

Objetivos das Empresas
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As 5 etapas do Ciclo de Vida do Produto
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Produtos

1. Concepção;
2. Introdução;
3. Crescimento;
4. Maturidade e;
5. Declínio.
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Objetivos das Empresas



AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICO

Casa da qualidade: a aplicação do QFD
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• A aplicação do QFD é feita com base na construção de uma “Casa da Qualidade”, 
que nada mais é do que uma matriz. 

• Essa matriz possui um modelo pré-definido, que relaciona o “como fazer” com o “o 
que fazer”.

• A equipe de desenvolvimento do projeto deve preencher a “Casa da Qualidade” 
com os requisitos dos clientes, avaliando a importância de cada um dos requisitos 
através de uma pontuação.

• A matriz pode ser considerada uma matriz de correlação, pois analisa como vários 
parâmetros se relacionam entre si, a fim de solucionar requisitos técnicos 
conflitantes.

QFD – Desdobramento da Qualidade Funcional 
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Como preencher a matriz QFD?
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• Imagine o exemplo de construir uma casa. Para 
isso, deve-se pensar em todos os componentes 
que irão fazer parte de sua estrutura e ir 
montando-a aos poucos.

• É de maneira análoga que vamos construir a 
“Casa da Qualidade”.

• Para preencher a matriz, que é feita no formato 
de uma casa, você deve completar gradualmente 
“as partes da construção” com os componentes 
que guiarão o projeto, estabelecendo uma 
relação entre eles.

QFD – Desdobramento da Qualidade Funcional 
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Engenharia de Métodos

Objetivos desta aula

• Mapeamento de Processos
• Subdivisão de processos
• Mapeamento por Fluxogramas

• Elementos que compõem processos
• Elementos que compõem operações
• Técnicas de registros e padronizações

Prof. Marcus Vinicius - Business & Life Coach - www.kikofernandes.com.br

Método Ativo de Ensino
Aprendizagem colaborativa
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Engenharia de Métodos

Processo de transformação
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Resumo
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Características de Processos

1. Um processo tem sempre um nome;

2. Um processo acontece durante um período de tempo;

3. Um processo significa uma ação de transformação;

4. Um processo geralmente tem entradas;

5. Um processo tem sempre alguma saída;

6. Um processo sempre utiliza recursos não consumíveis;
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Resumo
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Características de Processos

7. Um processo sempre tem um controle;

8. Todo processo tem um executante responsável;

9. Todo processo tem um objetivo;

10. Todo processo deve ter uma abrangência definida;
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Resumo
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Características de Processos

7. Um processo sempre tem um controle;

8. Todo processo tem um executante responsável;

9. Todo processo tem um objetivo;

10. Todo processo deve ter uma abrangência definida;
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Resumo

Engenharia de Métodos
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Características de Processos

7. Um processo sempre tem um controle;

8. Todo processo tem um executante responsável;

9. Todo processo tem um objetivo;

10. Todo processo deve ter uma abrangência definida;

Procedimentos
Indicadores
Equipamentos
Recursos humanos
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Resumo
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Características de Processos

7. Um processo sempre tem um controle;

8. Todo processo tem um executante responsável;

9. Todo processo tem um objetivo;

10. Todo processo deve ter uma abrangência definida;

Procedimentos
Indicadores
Equipamentos
Recursos humanos

Procedimentos
Instruções de trabalho

Especificações
Documentos utilizados
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Resumo
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Características de Processos

7. Um processo sempre tem um controle;

8. Todo processo tem um executante responsável;

9. Todo processo tem um objetivo;

10. Todo processo deve ter uma abrangência definida;

Procedimentos
Indicadores
Equipamentos
Recursos humanos

Indicadores de 
desempenho

Objetivos
Metas
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Resumo
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Características de Processos

7. Um processo sempre tem um controle;

8. Todo processo tem um executante responsável;

9. Todo processo tem um objetivo;

10. Todo processo deve ter uma abrangência definida;

Procedimentos
Indicadores
Equipamentos
Recursos humanos

Máquinas
Dispositivos

Recursos não-
transformáveis



AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICO

Resumo
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Características de Processos

7. Um processo sempre tem um controle;

8. Todo processo tem um executante responsável;

9. Todo processo tem um objetivo;

10. Todo processo deve ter uma abrangência definida;

Procedimentos
Indicadores
Equipamentos
Recursos humanos

Pessoas
Colaboradores
Terceirizados

Equipes
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Resumo
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Características de Processos

7. Um processo sempre tem um controle;

8. Todo processo tem um executante responsável;

9. Todo processo tem um objetivo;

10. Todo processo deve ter uma abrangência definida;

Esporte / trabalho coletivo
Envolvimento e cooperação
Equilíbrio individual e coletivo
Sincronia
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Resumo
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Características de Processos

7. Um processo sempre tem um controle;

8. Todo processo tem um executante responsável;

9. Todo processo tem um objetivo;

10. Todo processo deve ter uma abrangência definida;

Esporte / trabalho coletivo
Envolvimento e cooperação
Equilíbrio individual e coletivo
Sincronia

Ritmo
Técnica
Alavancagem
Direção / Liderança
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Resumo
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1. Ajuda a visualizar mais do que simplesmente os processos individuais. Você pode 
enxergar a interação entre eles.

2. Ajuda a visualizar os fornecedores internos e os clientes internos na cadeia de 
processos.

3. Ajuda a visualizar a necessidade de recursos, as faltas e os excessos.

4. Ajuda na adoção e indicadores de desempenho, critérios de avaliação, e a 
consideração da avaliação permanente de processos.

5. Ajuda no estabelecimento de especificações, tolerâncias e requisitos mínimos 
para a execução dos processos.

14 Benefícios do mapeamento de processos
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Resumo
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14 Benefícios do mapeamento de processos

6. Ajuda e identificar a necessidade de procedimentos, documentos e a sequência 
de atividades necessárias para a evolução dos processos.

7. Ajuda a identificar as necessidades de capacitação dos recursos humanos, níveis 
de conhecimento, necessidades de quantidade de pessoal.

8. Ajuda a identificar desperdícios, tempos não produtivos, redundâncias, retornos 
desnecessários do cliente e oportunidades de ganho de tempo.

9. Fornece uma linguagem comum aos participantes para tratar dos processos 
organizacionais.

10. Fornece uma linguagem para o levantamento de dados, a qual pode ser 
desenvolvida simultaneamente pelos responsáveis de vários processos.
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Resumo
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11. Torna as decisões sobre o fluxo e processos visíveis, de modo que você pode 
discuti-las.

12. Forma a base de um plano de implementação ao ajudar a desenha como o fluxo 
total deveria operar (imagine construir uma casa sem uma planta).

13. Identifica fluxos de informação e fluxos de material

14. Ajuda a identificar processos que agrega valor, tempo e duração de processo.

14 Benefícios do mapeamento de processos
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Exemplos de atividades que  
podem ser representadas a partir 
de mapeamentos de processo
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Por que precisamos registrar?
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Registros de Trabalho
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Por que precisamos registrar?
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Registros de Trabalho

• O registro do trabalho consiste em, a partir de 
ferramentas específicas, transferir o “como fazer” das 
pessoas para a empresa.

• É uma maneira de manter o conhecimento com a 
empresa, independente de quem o executa.
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Por que precisamos registrar?
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Registros de Trabalho

Torna possível se ter uma visão global do processo, o que 
facilita a visualização de:

• Atividades que não agregam valor e podem ser 
eliminadas;

• Atividades que podem ser agrupadas (combinadas);
• Atividades que podem ter sua ordem alterada (sequência);
• Cargas de trabalho inadequadas;
• Erros que podem se repetir em caso de novos métodos, 

uma vez fica registrada a evolução da forma de execução 
do trabalho (métodos anteriores).
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Por que precisamos registrar?
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Registros de Trabalho

Principais ferramentas de registro e análise do trabalho:

• Gráfico de fluxo de processo

• Mapofluxograma

• Diagrama de spaghetti

• Gráfico das duas mãos

• Gráfico homem - máquina
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Por que precisamos registrar?
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Registros de Trabalho

Principais ferramentas de registro e análise do trabalho:

• Gráfico de fluxo de processo

• Mapofluxograma

• Diagrama de spaghetti

• Gráfico das duas mãos

• Gráfico homem - máquina

Próxima aula

Nesta aula
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Por que precisamos registrar?
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Registros de Trabalho

Essas ferramentas subsidiarão o REGISTRO E ANÁLISE do 
trabalho a partir de 3 diferentes pontos de vista:

• Processos: Estudo do fluxo de produtos, pessoas e 
informações.

• Posto de trabalho: Estudo do posto de trabalho 
(movimentação do trabalhador e organização da área de 
trabalho).

• Carga de trabalho: Adequação da distribuição de carga de 
trabalho entre pessoas e departamentos.
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Os processos são apresentados por meio de cinco partes:
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1. Processamento: É qualquer transformação realizada no material, que acarreta sua 
mudança física ou mudança na sua qualidade (montagem ou desmontagem).

2. Transporte: É q qualquer movimento ou mudança de posição que acontece nos 
materiais e nos produtos.

3. Inspeção: É observar e examinar com atenção os detalhes utilizando um padrão 
estabelecido para verificação de um atributo físico do material.

4. Espera: É o período ocioso, ou seja, aquele tempo em que não acontece nenhum tipo 
de processamento, inspeção ou transporte do material.

5. Estocagem: Se caracteriza quando um material é guardado (estocado) em um local 
anteriormente definido. A estocagem é uma atividade realizada prevista e controlada.

Subdivisão de processos
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Os processos são apresentados por meio de cinco partes:
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1. Processamento: 

2. Transporte: 

3. Inspeção: 

4. Espera: 

5. Estocagem:

Subdivisão de processos

Símbolos usados em processos
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Os processos são apresentados por meio de cinco partes:
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1. Processamento: 

2. Transporte: 

3. Inspeção: 

4. Espera: 

5. Estocagem:

Subdivisão de processos

Símbolos usados em processos

Inspeção ocorre na medida 
que o trabalho acontece.

A inspeção ocorre durante o 
transporte.
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Os processos são apresentados por meio de cinco partes:
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1. Processamento: 

2. Transporte: 

3. Inspeção: 

4. Espera: 

5. Estocagem:

Subdivisão de processos

• Qualquer transformação realizada sobre o material.

• Uma mudança física no material ou na sua  

qualidade (montagem ou desmontagem).

• EXEMPLO: Peças sendo torneadas.
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Os processos são apresentados por meio de cinco partes:
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1. Processamento: 

2. Transporte: 

3. Inspeção: 

4. Espera: 

5. Estocagem:

Subdivisão de processos

• Movimento de materiais ou produtos; mudança 

nas suas posições.

• EXEMPLOS: O material é levado em esteiras para 

os silos; o pallet é levado para o almoxarifado 

pela  empilhadeira.

A B
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Os processos são apresentados por meio de cinco partes:
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1. Processamento: 

2. Transporte: 

3. Inspeção: 

4. Espera: 

5. Estocagem:

Subdivisão de processos

• É caracterizada por uma verificação de uma 

variável ou de  um atributo do material.

• Comparação com um padrão estabelecido.

• EXEMPLOS: Peças medidas, comparação de 
cores.

Padrão de cor

Peça
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Os processos são apresentados por meio de cinco partes:
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1. Processamento: 

2. Transporte: 

3. Inspeção: 

4. Espera: 

5. Estocagem:

Subdivisão de processos

• Período de tempo em que não acontece nenhum

processamento, inspeção ou transporte.

o Espera de Processo – um lote inteiro aguarda 

para ser processado.

o Espera de Lote – o tempo que as peças de um lote

aguardam enquanto são processadas as outras do lote.
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Os processos são apresentados por meio de cinco partes:
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1. Processamento: 

2. Transporte: 

3. Inspeção: 

4. Espera: 

5. Estocagem:

Subdivisão de processos

• Material é colocado (guardado) em local 

previamente  definido. Diferentemente da espera, 

a armazenagem é  prevista, e ocorre mediante 

controle.

• EXEMPLOS: O material é levado em esteiras para 

os silos; o pallet é levado para o almoxarifado 

pela  empilhadeira
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Resumo sobre processos:
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• Percurso realizado por um material desde que entra na empresa até que dela sai com 
um grau determinado de transformação.

• Caminho pelo qual a matéria-prima é transformada em produto.

• Fluxo de materiais no tempo e no espaço, sendo transformado em componente semi-
acabado e daí em produto acabado.

• Análise do Processo examina o fluxo de um material ou produto.

Subdivisão de processos
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Elementos que constituem as operações:
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• As operações podem ser classificadas em: operações de setup, operações principais e 
folgas marginais.

• Operações de setup: Setup refere-se as atividades de mudanças de configuração de 
equipamentos ou máquinas em uma produção. São atividades que envolvem trocas 
de ferramentas, trocas de artefatos ou componentes dos equipamentos e ajustes de 
dispositivos das máquinas. O setup tem como objetivo diminuir o tempo ocioso e os 
desperdícios encontrados nos processos, elevando a produtividade e reduzindo os 
custos da operação.

• Tipos de setup - Os setups podem ser de dois tipos:
o Setup interno ocorre quando as operações são executadas com a máquina 

parada. Exemplo: troca de matrizes e remoção de matrizes.
o Setup externo ocorre quando as operações são concluídas com as 

máquinas em funcionamento. Exemplo: transporte de matriz da montagem 
à estocagem.

Subdivisão de operações
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Elementos que constituem as operações:
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• As operações podem ser classificadas em: operações de setup, operações principais e 
folgas marginais.

• Operações de setup: Setup refere-se as atividades de mudanças de configuração de 
equipamentos ou máquinas em uma produção. São atividades que envolvem trocas 
de ferramentas, trocas de artefatos ou componentes dos equipamentos e ajustes de 
dispositivos das máquinas. O setup tem como objetivo diminuir o tempo ocioso e os 
desperdícios encontrados nos processos, elevando a produtividade e reduzindo os 
custos da operação.

• Troca Rápida de Ferramentas (TRF): A TRF é utilizada para redução dos tempos 
de preparação dos equipamentos. Pode ser aplicada em qualquer fábrica e em 
qualquer máquina, e se caracteriza quando um material é guardado (estocado) 
em um local anteriormente definido. A estocagem é uma atividade realizada 
prevista e controlada.

Subdivisão de operações
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Elementos que constituem as operações:
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• As operações podem ser classificadas em: operações de setup, operações principais e 
folgas marginais.

• Operações principais: As operações principais são operações úteis que são repetidas 
para cada item e que consistem em executar o trabalho de transformação. São 
subdivididas em:

o Operações essenciais são as operações de transformação direta. Exemplo: corte 
e soldagem.

o Operações auxiliares são as operações que complementam as operações 
iniciais, ou seja, auxiliam o início e a conclusão das essenciais.

Subdivisão de operações
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• As operações podem ser classificadas em: operações de setup, operações principais e 
folgas marginais.

• Folgas marginais: As folgas marginais consistem em atividades que indiretamente 
relacionadas a produção a interrompem ou reduzem seu ritmo de trabalho. 

• As folgas marginais estão separadas em três tipos: 

o folgas marginais na operação, 
o folgas marginais entre operações e, 
o folgas marginais entre o pessoal.

Subdivisão de operações
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Resumo sobre operações:
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• Trabalho desenvolvido sobre o material por homens e máquinas em um determinado 
tempo.

• Ações efetuadas sobre o material pelos operadores e máquinas.

• Trabalho realizado para efetuar a transformação – interação do fluxo de operadores e 
equipamentos no tempo e no espaço.

• Análise de Operações examina o fluxo de operadores e equipamentos

Subdivisão de operações
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Exemplo de produção de algodão
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Diferença entre Processos e Operações

PROCESSO OPERAÇÃO

Algodão é desencaroçado Máquina “X” efetua a retirada do  

caroço do algodão

Peças empilhadas são levadas  ao

almoxarifado

Empilhadeira transporta pallet ao  

almoxarifado

Peças inspecionadas nas  

dimensões

Verifica dimensões das peças  

com paquímetro

Após a montagem, as peças são  

armazenadas por 3 dias

A armazenagem realizada por  

robôs
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Listas de técnicas:
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• Podemos dividir as técnicas para registros de processos em dois grandes grupos: 1) 
Diagramas que indicam a sucessão de eventos; e 2) Diagramas que indicam trajetórias.

1) Diagramas que indicam a sucessão de eventos: 

• Fluxograma resumido: Também chamado de fluxograma global ou diagrama de um 
processo global, tem como objetivo apresentar como as operações e inspeções são 
sequenciadas num processo.

• Fluxograma do processo: Pode também ser chamados de Diagrama de Processos ou 
Gráfico de Fluxo de Processo. Nestes fluxogramas são utilizados cinco símbolos da 
Administração Cientifica. Têm por objetivo mostrarem o processo de maneira 
detalhada, com os passos essenciais para sua execução. Pode ser entendido como um 
fluxograma interfuncional que apresenta as atividades, e sua sequência, para 
converter entradas em saídas.

Técnicas de registros de processos
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• Fluxograma resumido:

Técnicas de registros de processos



AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICO

Listas de técnicas:

Engenharia de Métodos

Prof. Marcus Vinicius - Business & Life Coach - www.kikofernandes.com.br

• Fluxograma do processo:

Técnicas de registros de processos
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• Fluxograma do processo:
• Exemplo de  formulário para  

uso prático

Técnicas de registros de processos
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• Podemos dividir as técnicas para registros de processos em dois grandes grupos: 1) 
Diagramas que indicam a sucessão de eventos; e 2) Diagramas que indicam trajetórias.

2) Diagramas que indicam trajetórias:

• Mapofluxograma: É um fluxograma do processo desenhado sobre o layout (arranjo 
físico) do sistema de produção avaliado. Mostrará a movimentação física de produtos, 
pessoas, documentos, etc. pelos departamentos de uma instalação.

• Diagrama de trajetória ou carta de / para: Trata-se de uma tabela que apresentará em 
suas células dados quantitativos, sobre, por exemplo:

o Distância percorrida por pessoas ou produtos;
o A quantidade de produtos transportados do ponto inicial ao final;
o Os custos de transporte entre os pontos de origem e destino.

Técnicas de registros de processos
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• Mapofluxograma:

Técnicas de registros de processos
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• Mapofluxograma:

Técnicas de registros de processos
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• Diagrama de trajetória ou carta de / para:

Técnicas de registros de processos
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Debate para próxima aula
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Acesse o link abaixo e discuta o mapeamento de atividades 
realizado na Figura 4: Gráfico de fluxo para o processo produtivo.

Você concorda com a classificação feita pelos autores no que se 
refere aos cinco símbolos (Operação, Transporte, Inspeção, 
Espera e Estocagem)?

https://www.revistaespacios.com/a15v36n09/15360917.html

Técnicas de registros de processos

https://www.revistaespacios.com/a15v36n09/15360917.html
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QUARENTENA COVID-19

• O que mais eu gostaria de fazer por 
vocês?

• São iniciativas minhas para 
complementar o

• aprendizado e desenvolvimento 
pessoal e acadêmico

• de vocês:



AULA 03: MECÂNICA  1 – MOVIMENTO DOS CORPOS

Atividades para nota AV 1

Ao final das aulas, estará disponível o “Exercício 
para Aula #” em formulário Google Forms.

Vale de 0 a 10. Perguntas não respondidas serão 
zeradas.

A média da AV1 será a média aritmética de 
todos os exercício aplicados até fim de abril.

https://forms.gle/GgBVYDU1sELmk8w38

https://forms.gle/GgBVYDU1sELmk8w38
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AULA 03: MECÂNICA  1 – MOVIMENTO DOS CORPOS

PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO 
NAS AULAS ON-LINE

Principais pontos da reunião de colegiados:

• Aplicar exercícios práticos e interativos;
• Trabalhar com textos e debater com os 

alunos;
• Pedir para os alunos aparecerem durantes as 

aulas e criar um espaço para chamada oral;
• Utilizar o tempo de aula igualmente a aula 

física. Quando houver dois tempos da aula, 
realizar o intervalo;

• Fazer a chamada dos alunos presentes;
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AVANCE PARA FINALIZAR 
A APRESENTAÇÃO.


