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Resumo: Este artigo é um estudo no segmento de terceirização voltado ao planejamento e 
gestão de serviços intralogístico, visando a melhoria dos níveis de serviço logístico através 
dos métodos de solução de problemas - MASP e PDCA. Os resultados deste trabalho foram 
alcançados através de revisão bibliográfica, bem como de informações de uma operação de 
serviço da empresa Loghis – Logistica e Serviços. É apresentado um modelo sistêmico de 
resolução de problemas e melhoria continua através da integração das ferramentas da 
qualidade, discutindo os resultado alcançados em relação a diminuição dos custos fixos, 
flexibilidade e melhoria contínua da operação, permitindo ganhos de produtividade ao 
cliente;  É dando ênfase na criação de equipe de implantação e que as expectativas do cliente 
satisfeitas, geram fidelidade e indicações para outras organizações da cadeia de suprimento. 
Palavras-chave: Níveis de Serviços; Métodos e Ferramentas para Solução de Problemas; 
Terceirização Intralogística; 
 

1.  Introdução 
O movimento pela busca da qualidade atingiu as industrias nos últimos anos, e esta 

começando a tomar forma no setor de serviço, devido ao crescimento e amadurecimento do 
mercado brasileiro. Atualmente a mudança de foco na qualidade de produto para serviço, 
tornou um diferencial competitivo, e um desafio para os prestadores de serviços na área 
industrial. 

A importância da utilização de métodos para solução de problemas está na 
possibilidade de melhoria dos níveis de serviço em relação a custo e produtividade, um 
conceito semelhante à noção de zero defeito na manufatura, sem a pretensão de uma 
padronização rígida, mas com um controle para alcançar alto desempenho nos aspectos que o 
cliente valoriza.  

Para Correa & Correa (2004) o nível de qualidade de serviço é cada vez mais 
relevante, visto que com a evolução tecnológica largamente disponível, torna cada vez mais 
difícil para as organizações diferenciar com base nas características intrínsecas de seus 
produtos físicos. 
 

2. Nível de Serviço Logístico 
Segundo Ballou (1993), nível de serviço logístico é a qualidade com que os serviços 

são gerenciados. É o desempenho oferecido pelos fornecedores aos seus clientes, tendo como 
fator chave o conjunto de valores logísticos das atividades realizadas. O enfoque atual da 
logistica sugere que as necessidades de serviços ao cliente devem ser satisfeitas e melhoradas, 
sendo que o esforço de qualidade na organização compensa os custos da não qualidade 
(retrabalhos, inspeção, custo de falha entre outros). 

De acordo com Lalonde e Paul (1976), diversos elementos compõem o nível de 
serviço, podendo classificar de acordo com a transação do produto em: 
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- Pré-transação: estabelecem um ambiente para um bom nível de serviço. São eles: 
levantamento técnico da operação, desenvolvimento dos procedimentos da operação de 
acordo com a cultura do cliente, planos de contingências para greves ou desastres naturais, 
divulgação de política posta por escrito e nas mãos do cliente, estrutura organizacional e 
flexibilidade de serviço. 

- Transação: são os elementos que estão envolvidos diretamente nos resultados obtidos do 
produto ao cliente, como, por exemplo, processamento rápido, disponibilidade de 
equipamento, acuracidade de estoque, liderança, treinamento da equipe. 

- Pós-transação: representa os serviços necessários para apoiar o processo na prática, tratar 
reclamações, devoluções e solicitações do cliente Isto acontece após a execução dos 
serviços, analisando, corrigindo e padronizando processos executados ao cliente.  

 

3.  Métodos e Ferramentas de Solução de Problema 
O termo métodos e ferramentas possuem diversas definições que, em certos 

momentos, se confundem devido à semelhança existente. Segundo Campos (1992), método é 
um conjunto de princípios estipulados para a execução de processos de trabalhos ou 
atividades. As ferramentas de análise e soluções de problema podem ser entendidas como 
sinônimo de instrumentos, é a técnica utilizada para atingir determinados objetivos, através de 
ações combinadas, apreendidas e praticadas pelos os envolvidos.  

A corrida pela competitividade faz com as organizações procurem novos métodos de 
gerenciamento da qualidade, criando uma vantagem competitiva decorrente dessas inovações, 
garantindo a sobrevivência no futuro (PORTER, 1986). 

Segundo Campos (1992) não podemos mais garantir a sobrevivência da organização 
apenas exigindo que as pessoas façam o melhor que puderem, ou cobrando apenas resultados, 
hoje são necessários métodos utilizados por todos em direção dos objetivos comuns.  
 

3.1  Ciclo PDCA 
O PDCA também chamado de QC Story, é um método de solução de problemas e 

melhoria contínua, onde as causas do problema são investigadas sob o ponto de vista dos 
fatos, e  causa efeito, analisada com detalhe, resultando em contramedidas planejadas para o 
problema.  O conceito de melhoramento contínuo implica, literalmente, em um processo sem 
fim, questionando repetidamente os trabalhos detalhados de uma operação. A natureza 
repetida e cíclica do melhoramento contínuo é chamada de ciclo PDCA, sendo que este 
compromisso da equipe é fundamental para que esta atitude torne corriqueiro na organização 
(SLACK, 1996). 

 
 

QUADRO 2 – Fases de implementação do PDCA 
 

 
Fonte: Adaptado de Slack (1996). 

P (Plan de planejar) -  Envolve o exame do atual método ou da área-problema estudada, 
envolvendo coleta e analise dos dados de modo a formular um plano de ação que se pretende 
para melhoria de desempenho;

D (Do de fazer) - Implementa o plano na operação;

C (Check de verificar) - A nova solução implementada é avaliada, para ver se resultou no 
melhoramento de desempenho esperado;

A (Act de agir) -  A mudança é consolidada ou padronizada
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Reduzir Custo 83%
Focar no negocio principal 76%
Aum entar a flexibilidade 68%
Aum entar eficiência operacional 44%
Gerar novas soluções logisticas 35%
Aum entar controle sobre a logistica 29%

3.2  MASP – Método de Análise e Solução de Problemas 
O MASP é uma ferramenta sistêmica de abordar situações que podem exigir tomada 

de decisão devido a uma situação insatisfatória, um desvio do padrão de desempenho 
esperado ou de um objetivo estabelecido, reconhecendo a necessidade de correção, seguindo 
alternativas de ação. Estas situações são tratadas utilizando ferramentas da qualidade de uma 
maneira seqüencial e padronizadas, com o ciclo de definição, analise, melhoria, padronização 
e controle do problema (ARIOLI, 1998). 

A finalidade do MASP é resolver problemas, obtendo resultados em curto prazo, onde 
o trabalho em equipe é fundamental para o sucesso do método, englobando: 

 
QUADRO 1 – Fases de implementação do MASP 

 
Fonte: Adaptado de Campos (1992). 

 
 

4. Características da Terceirização Intralogística 
Segundo Fleury (2003), dentre os vários movimentos que vêm impulsionando o 

desenvolvimento da logística empresarial, um dos mais importantes é, certamente, o da 
terceirização de serviços intralogísticos. As terceirizações de operações intralogística são 
aquelas realizadas dentro das próprias instalações físicas do cliente, compreendendo todas as 
etapas desde o recebimento de matéria prima dos fornecedores, planejamento de layout e de 
fluxo de processo interno, avaliação de equipamentos, gestão e movimentação de produtos 
acabado até a expedição. A contratação deste tipo de serviço terceirizado vem crescendo 
muito rapidamente em todo o mundo e, por conseqüência, também no Brasil. O quadro 3 
apresenta informações  estatísticas relacionado aos fatores que motivam a terceirização: 
 

QUADRO 3 - Fatores que motivam a terceirização 

 
Fonte: Centro de Estudos em Logística – Coppead (2001). 

 

1. Identificação do problema: Definir claramente o problema e reconhecer 
sua importância;

2. Observação: Investigar as características específicas do problema com uma 
visão ampla e sob vários pontos de vista;

3. Análise: Descobrir as causas fundamentais;

4. Plano de Ação: Conceber um plano para bloquear as causas fundamentais;

5. Execução: Bloquear as causas fundamentais;

6. Verificação: Verificar se o bloqueio foi efetivo;

7. Padronização: Evitar o reaparecimento do problema;

8. Conclusão: Recapitular todo o processo de solução do problema,
registrando-o para aproveitamento em trabalhos futuros.
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As oportunidades de melhoraria do nível de serviço em relação aos fatores que 
motivam a terceirização estão diretamente relacionadas da seguinte forma: 
- Reduzir custo e aumentar a eficiência operacional - Otimização e melhoria da capacidade 

produtiva; 
- Focar no Negocio principal – Agregar o máximo de valor nas atividades operacionais, 

possibilitando que o cliente trate das atividades nobres do negocio como desenvolvimento 
de novos produtos, vendas e marketing; 

- Aumentar a flexibilidade – devido sazonalidades de mercado, as organizações esperam 
flexibilidade no atendimento das necessidades; 

- Gerar novas soluções logísticas – desenvolver um parceiro especializado em logistica 
permite contar com um provedor de  soluções, disposto em investir para melhoria da 
operação; 

- Aumentar controle sobre a logistica – possibilitar ao cliente controlar suas operações 
através da gestão dos indicadores de qualidade; 

 

5.  Objetivos 
Este artigo tem como objetivo apresentar um estudo no segmento de terceirização em 

intralogística, desenvolvendo um modelo para resolução de problemas e melhoria continua 
através das ferramentas MASP e PDCA, aplicando em uma operação de almoxarifado e 
abastecimento de linha.  
 

6. Metodologia 
Os resultados deste trabalho foram alcançados através de revisão bibliográfica, bem 

como de informações coletadas em operações de prestação de serviço em intralogística da 
empresa Loghis – Logistica e Serviços Ltda. 

 

6.1 - Utilização das ferramentas de qualidade 
O método utilizado na implantação e na melhoria continua das operações são baseadas 

nos conceitos da metodologia PDCA (Planejar-Fazer-Checar-Agir) e MASP (Método de 
Análise e Solução de Problemas). Uma das premissas básicas na pré-transação é o 
planejamento da estrutura que compõem a operação de modo a atingir determinado nível de 
atendimento ao cliente.  

Inicialmente o problema deve ser definido claramente entre a situação atual e desejada 
pelo cliente, reconhecendo o início e o fim do processo através de um mapeamento detalhado. 
Depois é necessário reconhecer os estágios que podem influenciar cada processo realizado, 
estabelecendo as necessidades prioritárias, sendo que nesta etapa são utilizadas as ferramentas 
como brainstorming, diagramas de fluxo do processo, diagrama de pareto, lista de verificação 
e o plano de ação 5W2H. 

Em seguida devem ser analisadas e identificadas a causa que diretamente contribuem 
para o não atendimento da situação desejada, evidenciando as prioridades a serem resolvidas. 
Nesta fase são realizadas pesquisas para permitir a demonstração do que é relevante para o 
cliente, utilizando ferramentas como diagrama de fluxo de dados, análise de GUT (Gravidade, 
Urgência e Tendência)  e QFD (Desdobramento da Função da Qualidade). 
 Quando da transação da operação, todas as alternativas devem ser exploradas, 
consultando as pessoas chaves envolvidas no processo, sendo que uma vez encontrada a 
solução, devem ser definidas as fronteiras para as alternativas encontradas, e um plano de 
implantação das mudanças e avaliação dos resultados, explorando as medidas que impactam 
na redução do tempo e os gráficos de controle. 
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 Na pós-transação, é necessário avaliar se o problema foi reduzido ou eliminado, e se o 
novo processo esta funcionando como planejado, a fim de padronizar as atividades. As 
ferramentas utilizadas nesta fase foram gráficos de controle, indicadores de produtividade e 
qualidade, padronização dos processos e instruções de trabalho. 
 

7. Resultados e Discussões 
 

7.1   Modelo para resolução de problemas e melhorias continuas da operação  
 O Quadro 3 apresenta o modelo sistêmico de resolução de problemas e melhoria 
continua através da integração das ferramentas e técnicas para melhoria da qualidade, para 
serem utilizadas nas operações de intralogística. 
 

QUADRO 3 – Modelo para resolução de problemas e melhoria continua da operação 

 
 
7.2   Melhorias percebidas após a Aplicação do Modelo 

Após aplicação do modelo de ações combinadas destacaram as seguintes melhorias: 
- Maior poder de decisão aos líderes através das ferramentas de resolução de problema, 

fazendo com que as dificuldades operacionais fossem  diminuídas; 
- Diminuição da substituição de funcionário e redução de acidentes; 
- Aumento dos indicadores de treinamento, elevando a percepção de todos os funcionários; 

em relação sua função no sistema da organização; 
- Retorno financeiro através de otimização dos recursos e indicações para outros clientes; 
- Melhora no nível da operação em relação a cadeia de suprimentos, aumentando a 

performance da expedição, estoque e baixando custo de transporte; 
- Adequação da capacidade produtiva em relação a demanda; 

O segmento de terceirização intralogística possui características especiais, pois atua 
nos processos de execução do produto final do cliente, com pressões constantes para melhoria 
da qualidade e produtividade.  

Definir o problema

 Análisar
Ferramentas: Diagramas de fluxo do processo, Análise de Gravidade Urgencia e
Tendencia (GUT), Controle Estatistico do Processo e Desdobramento da Função da
Qualidade (QFD);
Aplicação: Identificar falhas do processo atual, passos para agregar valor de acordo
com as necessidades do cliente, potenciais retrabalhos e gargalos de processo e o nível
de desempenho ideal.

Melhorar, padronizar e controlar
Ferramentas: Gráficos de Controle, Indicadores de Produtividade e Qualidade, 
Padronização dos Processos, Procedimentos Internos e Instruções de Trabalho.

Aplicação:  Seleção das melhorias preventivas e corretivas, definição das alternativas 
consideradas, desenvolvimento de  um plano de implantação para a mudança, avaliação 
dos resultados, assegurar a manutenção dos ganhos obtidos, plano de medição e 
monitoramento contínuo e documentação do novo processo.

Ferramentas : Brainstorming, Diagrama de Causa e Efeito, Diagrama de Pareto Lista 
de Verificação, 5W2H;

Aplicação: Determinar o problema, início e fim dos processos, e as necessidades e 
expectativas de solução.
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As ferramentas da qualidade permitem a medição, análise e melhoria dos processos, 
fazendo com que o nível da prestação de serviço aumente, possibilitando diminuição dos 
custos fixos, flexibilidade e melhoria contínua da operação, possibilitando ganhos de 
produtividade ao cliente, atendendo os fatores que motivam a terceirização apontada no 
Quadro 3 (três). 

É importante disponibilizar uma equipe multidisciplinar para levantamento de dados 
antes do inicio da operação, para que sejam colhidas e detalhadas as atividades, verificando as 
áreas críticas e a necessidade atuações especifica. O objetivo desta equipe é garantir um início 
das operações, além de uma avaliação preliminar dos possíveis problemas, melhorias, cultura 
e valores do cliente, evitando futuros conflitos.  

Após a implantação, deve ser criada uma equipe para acompanhamento e melhoria dos 
processos, demonstrando através de visibilidade os processos e seus indicadores de 
desempenho, com quadros de gestão a vista e sistemas de informação com relatórios 
automáticos da operação, permitindo tomada rápidas de decisão. 
 A qualidade dos serviços deve ser avaliada a partir de uma série de atividades, sendo 
que as necessidades do cliente devem ser atendidas em todos os processos, evitando os custos 
da não qualidade, pois além de comprometer os processos dos clientes e aumentar o custo da 
operação. O cliente satisfeito gera fidelidade e oportunidade de indicações comerciais, 
expandindo os negócios em sua cadeia de suprimentos. 

Buscar aumentar os níveis de serviço na transação da operação do cliente vão de 
encontro aos fatores que motivam a terceirização, e diferenciam o produto do cliente. O uso 
de métodos de solução de problemas orienta todas as ações não apenas para focar nos 
requisitos mínimos do cliente, mas disseminar uma cultura de melhoria continua para superar 
as expectativas dos clientes, administrando as operações através dos fatos ao invés de 
opiniões.  

O desenvolvimento do modelo através do MASP e PDCA permite resultados na 
redução de movimentos improdutivos, abastecer corretamente linhas de produção, otimização 
de equipamentos e mão de obra, e reorganização da armazenagem de produtos acabados e 
embarques. 

Os resultados apresentados na figura 1 mostram a melhoria de desempenho nas 
operações da Loghis Logistica e Serviço utilizando as ferramentas de resolução de problemas 
em uma operação de gestão de almoxarifado e abastecimento de linha de produção. 

 
FIGURA 1 – Melhoria do Nível de Serviço na Operação 

Fonte: Loghis Logística e Serviço Ltda. (junho/2005 à junho/2006). 
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8. Conclusões Finais 

- O modelo de resolução de problema e melhoria permite a medição, análise e melhoria dos 
processos, fazendo com que o nível da prestação de serviço aumente, possibilitando 
diminuição dos custos fixos, flexibilidade e melhoria contínua da operação, permitindo 
ganhos de produtividade ao cliente; 

- É importante uma equipe multidisciplinar no planejamento e efetivação das melhorias, 
aumentando o nível de atendimento e otimização da estrutura produtiva da operação, 
permitindo maior facilidade na aplicação do modelo, evitando maiores dificuldades. 

- Devido à superação das expectativas do cliente, é gerada fidelidade e oportunidades 
comerciais através de indicações para outras organizações da cadeia de suprimento.  

- O uso de métodos de solução de problemas baseado no PDCA e MASP possibilita 
objetividade e clareza no trabalho, administrando as operações através dos fatos ao invés 
de opiniões, fazendo com que as informações sejam compartilhadas entre as diversas áreas 
envolvidas, objetivando constante melhoria dos indicadores; 

- A melhoria através dos métodos de resolução de problema MASP e PDCA permitiu nas 
atividades de terceirização intralogística redução de movimentos improdutivos, 
abastecimento correto das linhas de produção, otimização dos equipamentos e mão de 
obra, reorganização da armazenagem e embarques de produtos acabados; 
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