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Resumo: 

O estudo teve como objetivo realizar a aplicação do Método de Análise e Solução de 

Problemas (MASP), para detectar os principais inconvenientes no setor de manutenção 

em uma Empresa de Mineração, na cidade de Parauapebas-Pa e apresentar soluções 

oportunas para aumento da eficiência da empresa estudada. Para tanto, a pesquisa 

empregou as ferramentas Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa e Folha de 

Verificação, para levantamento de informações como os principais problemas e seus 

respectivos geradores. Dessa forma, foi elaborado um plano de ação, no modelo 5W2H, 

com propostas para minimizar/eliminar as falhas encontradas. Visando assim, que as 

melhorias aumentassem a qualidade das manutenções preventivas e reduzissem 

consideravelmente as manutenções corretivas, garantindo maior eficácia ao processo. 

Palavras-chave: Manutenção preventiva; MASP; Mineração; Eficácia.  

Abstract: 

The objective of this study is to apply the Analysis and Problem Solving Method 

(MASP) to detect the main drawbacks in the maintenance sector in a Mining Company 

in the city of Parauapebas-Pa and to present timely solutions to increase the efficiency 

of the company studied. To do so, the research will use the Pareto Diagram, Ishikawa 

Diagram and Check Sheet tools to gather information, find the main problems and their 

respective generators, and then draw up an action plan in the 5W2H model with feasible 

improvements to minimize / to eliminate any errors encountered. Thus allowing 

corrections to increase the quality of preventive maintenance and reduce considerably 

the corrective maintenance, ensuring greater efficiency in the process. 
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1. Introdução 

A mineração é uma das principais atividades econômicas do país, assumindo 

papel de grande relevância no equilíbrio dos índices de crescimento nacional. De acordo 

com Pinheiro (2011), pela diversidade de terrenos e formações geológicas, ao longo de 

todo o território nacional encontra-se um alto sortimento de minérios, totalizando uma 

produção de setenta e duas substâncias minerais, sendo vinte e três metálicas, quarenta e 

cinco não metálicas e quatro energéticas. 

Visto seu grande potencial para a exploração dos recursos metálicos, empresas 

de grande porte viram no território nacional a oportunidade de um retorno financeiro 

garantido pela exploração de minérios como a bauxita (minério de alumínio), o 

manganês e o ferro principalmente. Feita a extração e beneficiamento, o material é 

transportado e enviado a vários países, onde a matéria bruta será transformada em 

produto e lançada no mercado nas mais diversas formas. 

No estado do Pará, na região da Serra dos Carajás, é onde são concentradas as 

atividades de maior lucratividade no país, uma vez que ela abriga uma das maiores 

jazidas de minério do planeta. Parauapebas no Pará tem sua economia fortalecida graças 

à contribuição da mineração. A organização responsável pela retirada do minério de 

ferro, com taxa de até 68% de material, representa a principal fonte de recursos locais e 

exerce grande influência na economia paraense. Segundo dados do Relatório Oficial da 

Vale (2016), apenas em 2015, foram recolhidos R$ 150,7 milhões de Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) e R$ 73,9 milhões de 

Imposto sobre Serviços (ISS). 

Tendo em vista o potencial econômico de um serviço dessa magnitude, este 

trabalho demonstra a importância da manutenção preventiva no setor de Usina, dando 

destaque ao processo de beneficiamento que é composto por três subprocessos: 

britagem, peneiramento e carregamento.  

De forma simplificada, a britagem é o primeiro processo de fragmentação do 

minério, sendo responsável pelas primeiras formas e tamanhos do material. Seguido do 

peneiramento que separarão são as partes maiores das menores. Feita a seleção, o 

minério já pode ser colocado no trem para ser transportado até o porto, onde seguirá 

viagem de navio em direção aos mais diferentes lugares do mundo.  Qualquer problema 

gerado em uma dessas fases, por falha em equipamentos e máquinas causa atrasos, 
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gastos, retrabalho e perda de material. Por isso, as britagens são dirigidas por duas 

gerências de Operação e Manutenção. 

Sendo a manutenção de grande importância, a prevenção de quebras ou falhas 

através da gestão de estratégias promove a redução dos riscos de parada para eventuais 

correções, dessa maneira, este trabalho frisa a manutenção preventiva como forma de 

evitar impasses futuros, avaliando as problemáticas existentes na rotina. 

  

1.1 Objetivo geral 

Este trabalho teve como objetivo, por meio do MASP e suas ferramentas de 

qualidade, identificar, analisar e encontrar soluções para as problemáticas encontradas 

na empresa voltada para a extração de minérios, na cidade de Parauapebas, dando 

ênfase ao setor de manutenção.  

1.2 Justificativa 

A mineração é de suma importância para manutenção do estilo de vida atual, 

uma vez que é responsável por geração de empregos e contribui com a renda das 

cidades em que a atividade é praticada, como em Parauapebas conforme mencionado na 

introdução. 

 Para que essa empresa mantenha o seu desempenho, garantindo o 

desenvolvimento local (Royates), global (fornecendo minério) e gerando lucro para a 

empresa, é necessário que haja uma garantia nas operações. Atuar no setor de 

manutenção do principal setor, que processa esse minério, garantindo a granulometria 

(tamanho) solicitada pelo cliente é de extrema importância. 

As empresas tem consciência da relevância das manutenções preventivas e dos 

impactos causados pelas corretivas, por isso priorizam as preventivas, uma vez que elas 

são planejadas para que a produção não seja afetada, diminuindo custos, compra de 

peças, acidentes, entre outros fatores da organização, evitando assim atrasos na entrega 

do produto final. Silva Severino (2015) ressalta que uma manutenção eficiente contribui 

para o aumento da disponibilidade dos equipamentos, maior produtividade, nível de 

serviço entregue ao cliente mais satisfatório, resultando em um melhor posicionamento 

competitivo no mercado.  
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2. Referencial Teórico 

2.1 Conceito de Rotina Organizacional 

Todas as práticas adotadas por uma empresa fazem parte de uma cultura 

organizacional. Quando uma rotina é implementada buscando maior eficiência em suas 

tarefas é notada uma rotina organizacional. 

Para M. D. Cohen e Bacdayan (1994), March e Simon (1993) a compreensão de 

uma rotina organizacional está relacionada à repetição de um exercício humano com a 

finalidade de poupar esforços ou recursos, e diminuir a dificuldade em relação a 

execução inédita de uma atividade com uma determinada intenção. 

 

2.2 Conceito de MASP. 

 

MASP (Método de Análise e Soluções de Problemas) é uma metodologia 

utilizada tanto para solucionar situações problemáticas quanto para obtenção de 

melhoria. Foi criado nos sistemas japoneses de qualidade e melhoria contínua, cujo 

nome de origem QC-STORY e introduzida na literatura didática e empresarial no Brasil 

por meio de Campos (2004), com o nome MSP-método de solução de problemas. Esta 

ferramenta acabou se popularizando e sendo difundida como MASP-Método de Análise 

e Soluções de Problemas. 

A metodologia tem como foco a identificação dos problemas, elaboração de 

ações preventivas e corretivas, com o objetivo de eliminar ou minimizar os problemas 

detectados. O MASP trata-se de um roteiro estruturado para resolução de problemas 

complexos em processos, produtos e serviços. Servindo de auxílio aos gestores que 

estando em meio competitividade entendem a ligação direta entre o processo de 

melhoria continua com a qualidade, como (Llach et al 2013) afirmam, a qualidade afeta 

de forma decisiva o sucesso de uma organização e a utilização de boas práticas de 

gestão da qualidade são fundamentais para gerar competitividade. 

O processo da aplicação do MASP é composto por oito etapas centrais e diversas 

sub-etapas. Usando como base o ciclo PDCA a JUSE (Japonese Union of Scientists and 

Engineers) criou o QC-STORY que teve suas fases traduzidas por Campos (2004), 

sendo ela a identificação de problemas, observação, análise, plano de ação, ação, 

verificação, padronização e conclusão. 
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As versões da metodologia são diversas, inclusive uma criada por Hosotani 

(1992) com, 28 passos divididos dentro das oito etapas centrais. No Brasil o mais 

utilizado é o do Kume (1992), divulgado por Campos (2004). 

A etapa de Identificação do problema constitui em cinco passos: a escolha do 

problema, levantamento do histórico do problema, inclusão das perdas atuais e ganhos 

viáveis, análise de Pareto, para determinar a posição relativa à frequência de 

ocorrências, e nomear responsáveis. 

A observação divide-se em dois passos: a descoberta das características do 

problema por meio da coleta de dados e verificação local, fazer um estabelecimento do 

orçamento, cronograma e meta. A análise possui três passos: identificação das causas 

influentes, escolha das causas mais prováveis e análise das causas mais prováveis. 

O Plano de Ação constitui em dois passos bem objetivos: montar estratégia de 

ação, elaboração do plano de ação e revisão do cronograma e orçamento final. A Ação é 

dividida em dois passos: treinamento e execução da ação. 

A Verificação é composta por três passos: comparar resultados, listagem dos 

efeitos secundários e verificação da continuidade ou não problema. 

A Padronização é dividida em quatro passos: elaboração ou alteração do padrão, 

comunicação, educação e treinamento, acompanhamento da utilização do padrão. 

A Conclusão é composta por três passos: relação dos problemas, planejamento 

do ataque aos problemas remanescentes e reflexão. 

 

2.3 Conceito de Folha de Verificação 

A folha de verificação é uma planilha para coleta de dados e o uso deste método 

torna a reunião dos elementos mais rápida e objetiva. Devendo sempre conter o local, e 

data da coleta dos dados Vieira (1999:1). 

Essa ferramenta é uma grande facilitadora, pois expõe de forma clara e 

organizada as informações obtidas. Quanto mais objetiva for a escolha dos dados, mais 

coerente o formulário poderá ficar, viabilizando o acesso para registro correto.    

 

2.4 Conceito de Diagrama de Pareto 

De acordo com (Colleti et al 2010) o Diagrama de Pareto é um gráfico de barras 

verticais que possibilita uma análise das informações registradas, que determina os 

problemas a resolver e qual a prioridade, dando parâmetro numéricos de metas viáveis. 
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Deixando o entendimento da quantidade de repetições das situações ou problemas e 

identificando de forma horizontal o tipo de problema a ser resolvido. O esquema foi 

criado por Vilfredo Pareto, um economista e sociólogo italiano. 

O gráfico é elaborado por meio da folha de verificação e/ou outra fonte de coleta 

de dados, servindo de auxílio aos gestores para tomadas de decisões. 

 

2.5 Diagrama de Ishikawa 

O diagrama de causa e efeito é uma ferramenta que tem como objetivo mostrar 

as possíveis causas para a ocorrência de fenômenos e variações nos processos expondo 

também a maneira como as causas se relacionam. Esse método é conhecido também 

como “espinha de peixe” e é usado principalmente para exames de problemas 

organizacionais.  

De acordo com Willians (1995), essa ferramenta apresenta as causas de uma 

situação em forma de espinha de peixe com 6 M’s: método, mão de obra, materiais, 

máquinas, meio ambiente e medida. Já na área de prestação de serviços é observado: 

procedimentos, pessoas, pontos políticos, medição e meio ambiente, como categorias 

básicas. Este diagrama de Ishikawa permite identificar as causas dos problemas e 

combatê-los de maneira eficiente. 

 

2.6 Plano de ação 

De acordo com Werkema (1995) a planilha 5W2H ou 4Q1POC é uma 

ferramenta que auxilia no planejamento das ações, elaborado de um relatório por 

colunas, cada uma delas acompanhadas por um título, palavras da língua inglesa: Why 

(Por que?), What (O que?), Who (Quem?), When (Quando?), Where (Onde?), How 

(Como?) e How Much (Quanto?). 

Essa série de perguntas propostas pelo 5W2H permite a identificação das rotinas 

mais relevantes do processo, possibilitando o diagnóstico da operação visualizar os 

problemas ou situações existentes em cada etapa, analisando cada passo para planejar 

ações objetivas e direcionadas, que eliminará as causas das ocorrências dos principais 

problemas. 

a) O quê? Qual a atividade? Qual é o assunto? O que deve ser medido? Quais os 

resultados dessa atividade? Quais atividades são dependentes dela? Quais atividades são 

necessárias para o início da tarefa? Quais os insumos necessários? 
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b) Quem? Quem conduz a operação? Qual a equipe responsável? Quem 

executará determinada atividade? Quem depende da execução da atividade? A atividade 

depende de quem para ser iniciada? 

c) Onde? Onde a operação será conduzida? Em que lugar? Onde a atividade será 

executada? Onde serão feitas as reuniões presenciais da equipe? 

d) Por quê? Por que a operação é necessária? Ela pode ser omitida? Por que a 

atividade é necessária? Por que a atividade não pode fundir-se com outra atividade? Por 

que A, B e C foram escolhidos para executar esta atividade? 

e) Quando? Quando será feito? Quando será o início da atividade? Quando será 

o término? Quando serão as reuniões presenciais? 

f) Como? Como conduzir a operação? De que maneira? Como a atividade será 

executada? Como acompanhar o desenvolvimento dessa atividade? Como A, B e C vão 

interagir para executar esta atividade? 

g) Quanto custa realizar a mudança? Quanto custa a operação atual? Qual é a 

relação custo / benefício? Quanto tempo está previsto para a atividade? 

Método dos 5W2H 

5W What O Que? Que ação será executada? 

Who Quem? Quem irá executar/participar da ação? 

Where Onde? Onde será executada a ação? 

When Quando? Quando a ação será executada? 

Why Por Quê? Por que a ação será executada? 

2H How Como? Como será executada a ação? 

How much Quanto custa? Quanto custa para executa a ação? 

3. Procedimentos Metodológicos 

O presente estudo, primeiramente buscou embasamento teórico por meio de 

pesquisas bibliográficas para levantamento de informações sobre as ferramentas da 

qualidade, e assim orientar os pesquisadores sobre como elas funcionam e podem ser 

aplicadas nos setores de uma organização. Assim, tornando a pesquisa mais organizada 

e norteando melhor as estratégias de como cada uma delas precisaria ser adotada. 

Com uma abordagem quantitativa e qualitativa, o levantamento de dados foi 

feito por meio da Folha de Verificação e a partir dela, foi realizado o cálculo de  

regularidade em que paradas eram feitas para correção em equipamentos e máquinas. 
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Visto isso, foram escolhidos os problemas prioritários para a elaboração da solução. 

Sequencialmente, os dados coletados foram  lançados no software Excel versão 2015 

para a elaboração do gráfico de Pareto, e assim ilustrar melhor o que recebeu mais 

atenção. O método de Ishikawa encontrou as causas para as ocorrências das falhas 

fazendo uso das variáveis dos 6 M’s: método, mão de obra, materiais, medida, meio 

ambiente e máquinas. 

Estabelecidos os problemas que seriam trabalhados, o plano de ação no modelo 

5W2H foi desenvolvido propondo soluções viáveis para reduzir as ocorrências 

problemas designando a quem deve executar a ação corretiva, quando  e quanto isso 

custaria para a empresa.  

4. Resultados e Discussão  

4.1. Folha de Verificação 

A coleta de dados foi realizada em todo o mês de dezembro de 2017, do dia 4 ao 

dia 31. Os problemas encontrados foram tabelados e organizados considerando sua 

frequência, de acordo com as observações, e classificados na Folha de Verificação. 

Tabela 1: Folha de Verificação 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Tipo de Problema Frequência Frequência 

Relativa 

Frequência Acumulada 

Demora na logística para realizar as 

manutenções preventivas 

22 31% 31% 

Elevado tempo de preenchimento de 

documentações para início das 

manutenções preventivas 

22 31% 63% 

Baixa aderência ao cronograma de 

entrega dos equipamentos manutenidos. 

20 29% 91% 

Elevado tempo na execução da 

manutenção preventiva nos 

equipamentos. 

4 6% 97% 

Alto índice de retrabalho de 

manutenções preventivas. 

2 3% 100,00% 

TOTAL 70 100,00% 200,00% 
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4.2. Gráfico de Pareto 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Os problemas ocorridos no setor de manutenção têm diferentes influências nos 

resultados da área, gerando impactos maiores ou menores no processo. Dessa forma, é 

necessário estabelecer uma ordem de prioridade, uma vez que a limitação de recursos da 

área também não possibilita a resolução de todas as falhas, muitas vezes promovendo o 

combate somente ao efeito e não a causa, agravando a situação ou resolvendo apenas 

temporariamente. É essa priorização que o Diagrama de Pareto estabelece, por meio da 

disposição das informações em gráficos, conforme ilustrado acima. 

A demora na logística para a realização das manutenções preventivas foi uma 

das falhas escolhidas por sua recorrência e por seu impacto direto na disponibilidade 

física dos equipamentos, de forma que, quanto mais tempo demorar a manutenção, 

maior a período em que aquele aparelho ficará sem produzir, gerando perdas para a 

empresa.  

O segundo problema destacado, foi o elevado tempo no preenchimento da 

documentação de segurança que antecedem as manutenções preventivas. Essa 

documentação deve ser preenchida em todas as paradas da usina, para que o trabalhador 
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reconheça as condições da área e identifique possíveis insalubridades que possam pôr 

em risco sua segurança. 

4.3 Problemática na Logística 

 

Figura 1: Diagrama de Ishikawa para a demora na logística para realizar as manutenções 

preventivas. 

O Diagrama foi preenchido levando em consideração as causas relacionadas aos 

6 M’s, no problema da demora no preenchimento da documentação para realizar as 

manutenções preventivas, foi identificado uma causa relacionada a cada M, porém no 

diagrama do problema de preenchimento de documentação foi identificado causas 

relacionadas apenas a 5 M, não tendo causa relacionada a medidas. 

4.4 Problemática na Documentação 

As principais causas identificadas e devidamente preenchidas para a demora no 

preenchimento da documentação, foram evidenciadas no Diagrama de Ishikawa em 

conjunto com a equipe de manutenção, permitindo identificar os porquês do problema. 

Preenchimentos de relatórios de forma manual, formulários de difícil manuseio, assim 

como o excesso deles, poucos profissionais habilitados para a assinatura e liberação 

para o trabalho, foram algumas das causas levantadas para a demora. 

Demora na logística para realizar 

as manutenções preventivas. 

Diagrama Ishikawa 

Poucos empregados habilitados para 
assinar documentação de segurança.
Empregados tem que primeiro ir às  
áreas de alocação antes de irem para 
a área onde será realizado a 
manutenção.

Frentes de trabalho muito 
distantes umas das outras.

Demora na entrega do equipamento 
especifico para a atividade.

Falta de transporte único para levar a 
equipe para realizar a manutenção.

Falta de recursos mínimos 
para realizar a atividade.

Mão de Obra

Materiais 

Meio AmbienteMétodo 

Máquinas
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Figura 2: Diagrama de Ishikawa para o  Elevado tempo para o preenchimento de documentos 

para realização das manutenções preventivas 

4.4 Plano de ação 

A meta do plano de ação é a redução do tempo na logística para realização de 

manutenções preventivas e garantir a eficácia do preenchimento de documentações de 

segurança na área. 

Com a existência de seis instalações, a logística para manutenções exige 

otimização do tempo, que estão relacionados ao percurso de uma área para outra e 

alocação de recursos.  Dessa forma, as ações de 7 a 10 são direcionadas ao 

aperfeiçoamento no preenchimento da documentação necessária para realização das 

atividades, conforme presentado na tabela a seguir. 

Elevado tempo para preenchimento 

de documentos para realização das 

manutenções

Diagrama Ishikawa 

Poucos empregados habilitados para 
assinar documentação de segurança.
Poucos empregados habilitados para 
assinar documentação de segurança.

Excesso de documentações 
para preencher.

Não há controle de quantidade de  
formulários que são realmente 
necessários para  garantir  a segurança 
na manunteção.

Formulários de difícil manuseio.

Preenchimento de todas os formulários 
são realiados manualmente.

Local inadequado para 
preenchimento da 
documentação.

Método Mão de Obra

Meio Ambiente Medida Máquinas

Materiais 
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O QUE? QUEM? ONDE? QUANDO? PORQUE? COMO? QUANTO?

1
Criar um estoque 

mínimo de ferramentas 

básicas.

Supervisores da area.
Em frente cada area 

de trabalho.
Mensalmente.

Para agilizar uso de 

ferramentes em 

diferentes areas de 

trabalho.

colocando em um 

local estrategico e 

acessivel da area.

Não mensurado.

2

Definir rotina para os 

empregados que irão 

realizar demandas em 

outras áreas.

Supervisores da area.

Todo setor de 

manutenção 

preventiva.

Diariamente.

Diminuir a perda de 

tempo para inicio das 

atividades.

Norteando onde e 

como devem ir para 

a area.

Não mensurado.

3

Alugar um ônibus 

especifico  para 

transporte dos 

empregados que irão 

realizar atividades em 

outras áreas de forma 

a agilizar o 

deslocamento

Setor de transportes.

Todo setor de 

manutenção 

preventiva.

Diariamente.

Para ganhar tempo 

no percusso até a 

area.

Pegando no local de 

encontro e 

distribuindo a area 

designada.

Não mensurado.

4

Traçar rota de 

logística estratégicas 

para o ônibus que ira 

transportar os 

empregados.

Supervisores e 

motorista.

Todo setor de 

manutenção de 

preventiva.

Diariamente.
Para organização do 

transporte na area.

Tendo em mãos 

todo percusso a ser 

percorrido.

Não mensurado.

5

Adequar um caminhão 

baú para carregar as 

ferramentas 

especificas das 

demandas que serão 

realizadas em outras 

áreas.

Setor de transportes e 

supervisores.

Todo setor de 

manutenção 

preventiva.

Diariamente.

Para melhor 

aproveitamento do 

tempo e desgaste 

dos colaboradores.

Estando ciente das 

ferramentas e areas 

a serem utilizadas no 

setor.

Não mensurado.

6

Designar um 

colaborador para estar 

assinando os 

documentos no periodo 

do inicio dos turnos em 

cada supervisão.

Recursos humanos.

Todo setor de 

manutenção 

preventiva.

Diariamente.

Para melhor 

agilidade no inicio de 

turnos.

Contratando ou 

designando um 

colaborador com 

essas 

especificações.

Não mensurado.

7
Dispositivo movel para 

preencher 

documentação.

Tecnologia de 

informação.

Local de encontro 

para preenchimento 

de documentação.

Diariamente.

Para acelerar o 

processo de 

preenchimento de 

documentação.

Com dispositivos 

ligados a rede, para 

coleta dos dados.

não mensurado.

8

Definir um local 

adequado para 

preencher os dados de 

forma confortável e 

segura.

Supervisor e Gerente.
Todo setor de 

manutenção.
Mensalmente.

Para melhor 

aceitação 

burocratica por parte 

dos colaboradores e 

êxito no objetivo do 

documento.

Com fiscalização e 

orientação para os 

colaboradores.

Não mensurado.

9
Treinar os executantes 

do dispositivo.

Tecnologia de 

informação.

Local de encontro 

para preenchimento 

de documentação.

Mensalmente.
Para facilitação do 

processo.

Treinar os 

colaboradores no 

CTO centro de 

treinamento 

operacional.

Não mensurado.

10

Otimizar as 

informações dos 

formulários para 

reduzir a quantidade 

de perguntas a serem 

respondidas.

Equipe de segurança 

e Supervisores.

Na elaboração do 

formulario.
Mensalmente.

Para maior 

objetividade e 

agilidade no 

documento.

Filtrando supostos 

quetionamentos. 
Não mensurado.
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5. Conclusão. 

 As ferramentas de qualidade utilizadas pela metodologia do MASP 

demonstraram-se eficientes, uma vez que, utilizadas sequencialmente, facilitaram o 

processo de encontrar e solucionar problemas, favorecendo o alcance dos objetivos 

desta pesquisa. Por meio do levantamento de informações pela Folha de verificação e, 

posteriormente, o diagrama de Pareto, foi constatado o problema sobre a demora no 

preenchimento da documentação de segurança para a liberação das manutenções e o 

problema na demora da logística para que elas aconteçam. 

 Por meio do Ishikawa as causas das falhas apontadas ficaram evidenciadas e 

mostraram sua relação com a má disposição de ferramentas mínimas de trabalho, assim 

como a falta de técnicos e supervisores para a liberação das atividades. Dessa forma, 

propostas de solução como o uso de um aplicativo, voltado para conectar os setores, 

pode ser um grande facilitador da logística destes processos, diminuindo o tempo de 

preenchimento de documentos e da espera para as manutenções, conforme disposto no 

Plano de Ação.  
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