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1 INTRODUÇÃO 

O impacto da Qualidade, Fiabilidade e produtividade Japonesa, junto com a crescente 
situação de crise das indústrias ocidentais, fizeram com que muitos dos métodos de 
funcionamento que foram válidos até à data, atualmente não sejam os mais adequados. 

A empresa moderna pretende melhorar continuamente os seus produtos e serviços, 
ajustando-se constantemente às necessidades dos seus clientes. 

O significado de Qualidade tem variado desde os princípios dos anos oitenta. Hoje em dia 
Qualidade é “proporcionar produtos e serviços que satisfaçam as necessidades e expetativas 
dos clientes, a um custo que represente o valor justo que o produto tem para estes”. 

De acordo com estes princípios e a prática da Qualidade Total tornou-se necessário: 

 Centrar-se no Cliente, seja qual for a posição na Empresa, como parte de uma cadeia 
Cliente-Fornecedor 

 Procurar a Melhoria Contínua – para sobreviver e avançar frente à concorrência, é 
essencial a Melhoria Contínua 

 Comprometimento com a Empresa e o Trabalho em Equipa 

Apesar do esforço em caminhar no sentido da Melhoria Contínua ser cada vez maior, a grande 
parte do esforço de fabricação e engenharia centra-se na resolução de problemas e em corrigir 
as “coisas” que funcionam mal. Torna-se necessário, mudar este conceito, dando mais ênfase 
à prevenção de problemas e à melhoria contínua, e menos à resolução de problemas. 

Existem, no entanto, ferramentas e metodologias que podem suportar a mudança e assim 
centraremos a nossa atenção na Resolução de Problemas em Grupo, utilizando as suas oito 
disciplinas. Esta metodologia apoia-se num formulário que garante o nível mínimo de todo o 
processo, que se desenvolveu para fazer frente à falta de eficácia na resolução de ocorrência 
de não conformidades, tanto na fabricação como na engenharia, motivado por alguns dos 
seguintes fatores: 

 DESCRIÇÃO INCORRETA DO PROBLEMA 
É necessária uma descrição clara, concreta e concisa do problema para que a equipa o 
possa tratar com eficácia 
 

 ACELERAÇÃO DO PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Por vezes alguns dos passos de resolução de problemas são omitidos para obter uma 
solução rápida 
 

 POUCA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPA 
Nem todos os membros da equipa participam de forma interna e eficaz, pelo que 
desta forma não se pode examinar todas as causas do problema 
 

 NÃO EXISTE UM PROCESSO LÓGICO 
A equipa não conta com um sistema disciplinado para poder priorizar, analisar e rever 
os problemas. 
 

 IMPACIÊNCIA DA DIREÇÃO / GESTÃO 
A falta de conhecimento da Direção sobre processos de resolução de problemas, faz 
com que todos os níveis da Direção queiram saber quando é que o problema estará 
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de fato resolvido. Esta pressão tem como consequência a análise inadequada e 
apressada por parte da equipa 
 

 CONFUSÃO ENTRE UMA CAUSA POTENCIAL E UMA CAUSA PRINCIPAL 
Às vezes uma causa potencial identifica-se rapidamente como causa principal e 
conclui-se a investigação do problema. Sem obstáculos o problema vai-se reproduzir 
novamente porque, afinal a causa principal não foi eliminada 
 

 NÃO IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS PERMANENTES 
Identificou-se a causa principal mas não se tomou nenhuma medida para 
implementar ações corretivas permanentes. As ações corretivas permanentes 
requerem que a Direção aprove, por vezes, os custos ou investimentos e ponha em 
funcionamento as medidas a tomar 

O processo de resolução de problemas é uma sequência de acontecimentos que devem 
seguir-se a partir do momento em que o problema aparece. Se seguirmos corretamente, ajuda 
e facilita a resolução completa do problema. Dado que se baseia em fatos, garantirá a 
resolução do problema, a tomada de decisões, a planificação e prevenção de potenciais 
problemas, apoia-se em fatos comprovados, o que assegura que o problema se resolva 
adequadamente e não se está simplesmente a esconder o mesmo. É uma metodologia de 
team work que juntará vários elementos de diversas funcionalidades da Organização – 
engenharia, produção, qualidade, comercial, Idi,… 

A formação nas oito disciplinas (8D) que devem acompanhar o processo, garantirá que se 
seguiram todos os passos, atuando como elemento de revisão progressiva do processo e 
catalisador do mesmo. 

1.1 O QUE É O PROCESSO 8D? 

Uma metodologia de resolução de problemas estruturada que envolve 8 passos ou disciplinas: 

 que esboça ou delineia o que é necessário fazer 
 que previne falhas em certas áreas críticas 
 que descreve como os passos devem ser completos  
 que providencia a normalização da comunicação do progresso do processo de 

resolução de problemas  
 que facilita e promove o Pensamento Crítico; que “pensa” Riscos e Oportunidades 
 que usa ferramentas analíticas para descrever, analisar o problema e tomada de 

decisão 

 

 

 


