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Introdução: Podemos perceber nos dias de hoje a dificuldade dos seres humanos em
gerenciar seu tempo. No universo corporativo não é diferente. As empresas sofrem
com o vilão da produtividade que é a falta de gestão de tempo que muitas vezes
culminam num fenômeno chamado retrabalho, um verdadeiro perigo para as
organizações. O presente trabalho visa solucionar o problema dos retrabalhos em uma
empresa de automação industrial situada em Nova Era- MG, aplicando ferramentas da
Qualidade, que visam principalmente conseguir com base na eficiência conquistar uma
maior satisfação do cliente, conseguir a redução dos custos e consequentemente o
aumento dos lucros. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo buscar soluções
para reduzir o retrabalho na  empresa estudada sendo a aplicação de ferramentas da
Qualidade fator determinante para identificar as possíveis causas e a solução para as
mesmas. É fator presente também propostas de melhoria que se enquadram nos setores
da empresa. Metodologia: Para o presente estudo, foi feita uma pesquisa exploratória
visando analisar todas as etapas dos processos levando em conta todos os detalhes de
cada processo e os métodos utilizados de modo a verificar e estudar estratégias para
um futuro aperfeiçoamento. Os dados a serem levantados são importantes, pois
facilitam o entendimento dos processos da empresa, analisando tempo, perdas e
frequência que os retrabalhos acontecem. Para coletar os dados foi necessário
acompanhar os processos de perto, buscar informações referentes aos processos na
gestão da empresa, realizar entrevistas informais com profissionais experientes para
obter melhores informações mais precisas, dentre outras técnicas. Resultados: Para a
avaliação dos processos produtivos da empresa foram utilizadas algumas ferramentas,
sendo estas, o Brainstorming feito com o Setor de Engenharia, o Setor de Produção e o
Setor de Planejamento, consistindo em um debate entre um grupo de pessoas que visa
gerar mudanças, criar soluções inovadoras, e baseando-se em debates saudáveis
explorar toda a criatividade dos envolvidos de uma forma mais organizada e lúdica
visando sempre melhorias, os 5 Porquês, que é uma ferramenta de excelente
desempenho na correção de fatores que por algum motivo, estão prejudicando um
processo de executar com forma máxima, analisa de onde estão vindo os erros,
conforme o erro é identificado, utiliza-se as perguntas para chegar a sua origem,
buscando determinar a raiz do problema, e o Diagrama de Ishikawa na forma de 6M,
capaz de agrupar as possíveis causas dos retrabalhos ocorridos, explorando o efeito
causado pelo mesmo, sendo eles nesse estudo, Meio Ambiente, Mão-de-Obra, Método,
Matéria-Prima, Medidas e Máquinas, conforme os problemas que causavam os
retrabalhos eram analisados foram divididos nesses 6 grupos, para determinar, dentre
eles, qual o maior responsável pelo problema, após análise identificou-se 17 causas
distintas, 12 destas relativas a mão-de-obra, determinando assim como a principal
causa dos retrabalhos. Conclusão: Baseado na aplicação das ferramentas identificou-se
as causas mais frequentes que resultaram em retrabalhos, dentre as quais, se destacou a
mão-de-obra, pois conforme os retrabalhos foram analisados, suas causas apontavam
para esse problema, não só com falhas dos executantes, como também na liderança que
era responsável por inspecionar a execução.
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