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ABSTRACT

MASP APPLIED IN SAFETY PROJECTS OF A PUBLIC AGENCIES

The industrial processes over time, present problems related to production,
maintenance and consequently decrease of profits the organization which can define
the success or failure of the company, even reasoning of loss of material and
excessive expenses, if it leads to departments of engineering in public agencies,
where constructions of new departments are carried out in a bidding manner, in
which it can cause great monetary loss if there is not a correct analysis. The work
aims to reduce the time of analysis and errors from projects in the area of work safety
in a public organ organization, perform the mapping of the process that occur in a
bidding, from the beginning to the end of the project completion process. Incorporate
the MASP methodology and the quality tools into the checklist of the complementary
projects received in the period of 2017, to analyze the occurrences of problems in
relation to the projects
Keywords: MASP, Quality, Safety at Work. Fire Prevention
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Resumo: Os processos industriais ao decorrer do tempo, apresentam problemas relacionados
a produção, manutenção e consequentemente diminuição dos lucros a organização o qual pode
se definir o sucesso ou fracasso da companhia, mesmo raciocínio de perda de material e gastos
excessivos, se leva a departamentos de engenharia em órgãos públicos, onde construções de
novos departamentos são realizados de maneira licitatória, no qual pode causar grande perda
monetária se não houver uma análise correta. O trabalho visa diminuir o tempo de análise e
erros oriundos de projetos na área de segurança do trabalho em uma organização de órgão
público, realizar o mapeamento do processo que ocorrem em uma licitação, do início até o
final do processo de conclusão do projeto. Incorporar a metodologia MASP e as ferramentas
de qualidade no checklist dos projetos complementares recebidos no período do ano de 2017,
para analisar as ocorrências de problemas em relação aos projetos.
Palavras-chave: MASP; Segurança do Trabalho; Prevenção de Incêndio.
1. Introdução
A produção, seja em plantas industriais de pequeno, médio e grande porte, apresenta
uma competitividade muito grande entre as mesmas, o qual pode se definir o sucesso ou fracasso
da companhia. Empresas estão cada vez mais atentas as mudanças e de portas abertas a novas
ideias, para o melhoramento de produção e gerenciamento de projetos. Assim, o aumento da
confiabilidade, lucro, diminuição de falhas é essencial as empresas.
Todo processo produtivo, mesmo quando devidamente projetado e com suas atividades
planejadas e controladas, não importando o quão bem gerencias estejam, sempre poderá ser
melhorada (Slack et al., 2008). Mesmo raciocínio se leva a departamentos de engenharia em
órgãos públicos, onde construções de novos departamentos são realizados de maneira licitatória,
apresentando cadernos de encargos de diferentes atuações, sejam eles, arquitetônicos, civis,
mecânicos, segurança do trabalho e elétricos, para a empresa ganhadora da licitação, além de
assessoria jurídica, para fins de documentação necessárias.
Em gerenciamento de projetos em órgãos públicos é muito importante a obtenção de
históricos de projetos complementares, onde realiza-se um checklist dos projetos entregue ao
departamento de engenharia, no qual é analisado a entrega de pranchas, memorial descritivos,
memorial de cálculos entre outros aspectos necessários para continuação e aceite do órgão,
junto a empresa.
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Este trabalho visa diminuir o tempo de análise e erros oriundos de projetos na área de
segurança do trabalho em uma organização de órgão público, através das ferramentas de
qualidade juntamente com a metodologia MASP (Método de Análise e Solução de Problemas).
A realização de um fluxograma para mostrar como funciona o processo dentro do
departamento que ocorrem através de licitação, do início até o final do processo de conclusão,
onde as etapas que interessa para este estudo é de análise e aceite dos projetos complementares
das obras, onde há entre três a cinco revisões em cada etapa, onde o tempo de análise dos
projetos entre envio ao órgão público e retorno a companhia é de trinta dias para cada etapa.
Pretende-se incorporar as ferramentas de qualidade no checklist dos três projetos
complementares recebidos no período do ano de 2017, para analisar as ocorrências de
problemas em relação aos projetos de Prevenção de Incêndio e Pânico e minimiza-los.
2. Referencial teórico
2.1 Segurança do trabalho
A engenharia utiliza a gestão como uma medida muito importante, sendo de projetos,
segurança da construção civil e pessoas, mas quando à aplicação de métodos para o
gerenciamento, é primordial levar em consideração de como as pessoas recebem, trabalham e
reagem ao seu ambiente de trabalho e social, segundo Torner e Pousette (2009).
Com a introdução de novas normas regulamentadoras (NR’s) sendo um dos fatores para
a crescente evolução da Segurança do Trabalho no Brasil, além de novas legislações lançadas.
As quais dá um enfoque maior em ações preventivas, preditivas e corretivas para equipamentos,
além de proteger colaboradores durante toda a jornada de trabalho, preservando a saúde e a
vida.
Outras normas existem para regulamentar locais de trabalho e consequentemente
proteger e salvar vidas, como a NR 23 e o Código de Proteção Contra Incêndio e Pânico
(NPT’s), que tratam a adequação de projetos, o qual ficou ainda mais rigorosos após o ocorrido
na boate Kiss no ano de 2013, qual deixou 242 pessoas mortas e feriu outras 680, através deste
lamentável ocorrido, foi sancionada a Lei Kiss n° 13.425 a qual trata de prevenção e combate
a incêndio.
Segundo Atlas (2003), as vistorias técnicas dos locais onde haverá uma instalação que
engloba aglomerados de pessoas, são considerados locais de risco, assim trata a Norma
Regulamentadora 23 e a NPT’s, as quais indicam formas de sinalização, adequações, proteções,
saídas de emergência, rotas de fuga, treinamento de brigada de incêndio, equipamentos de
combate a incêndio entre outras indicações para a normalização dos projetos para a prevenção
de incêndio e pânico.
Assim, a utilização destas normas e projetadas por um profissional qualificado, visa
minimizar o tempo de espera para execução de projetos e eliminar qualquer tipo de situação
que possa ocasionar incêndio e dificultar a sua prevenção. Outras normativas deverão ser
utilizadas caso seja sinalizado pelo Corpo de Bombeiros, posteriormente, o aceite do projeto
ocasionará a liberação do alvará para a execução do projeto realizado.
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2.2 Método de análise e solução de problemas
O MASP é um método de solução de problemas que tem por escopo a busca da
qualidade nos produtos ou serviços de uma organização, também conhecido como Qc Story,
qual é muito difundido no Japão. Em uma última análise, representa o ciclo PDCA, mas não se
confunde com o mesmo, portanto o método de solução de problemas se equivale ao conceito
PDCA, o qual por sua vez, representa um ciclo que busca a melhoria continua de processos e
projetos existentes.
Campos (2013) leciona que: o método gerencial MASP é único, mas existem várias
denominações utilizadas por consultorias que querem fazer crer que seu método é melhor.
Existem diversos métodos de solução de problemas, com as mais diversas
denominações, contudo, segundo Campos (2013), o método é único e suas variações são apenas
terminológicas.
As fases que envolve o método MASP englobam em sua estrutura o método PDCA
como apresentado na Tabela 1.
Tabela 1 - MASP e PDCA
MASP Fases

PDCA

1
2
3

Etapas
Identificação do Problema

P

4

Observação do Problema
Análise do Problema
Plano de Ação

5

D

Execução do Plano de Ação

6

C

Verificação

7

A

Padronização

8

Conclusão
Fonte: Autor (2018)

2.3 Gestão da Qualidade
O controle de qualidade vem de posturas utilizadas pelos americanos e ingleses, onde
os japoneses consignaram aprimorar as diretrizes dos processos relacionados, pois perceberam
que os fatores que influenciavam os resultados destes processos, eram culturais e humanos,
onde o método foi evoluindo de acordo com o tempo e se tornando o Controle da Qualidade
Total dos Japoneses.
Segundo Rodrigues (2007), a principal finalidade é inicialmente alcançar e adequar
resultados positivos com foco no processo da companhia, consequentemente tornando-os mais
eficientes e trazendo mais energia e bem-estar aos seus colaboradores e ainda visa sempre
aprimorar e nunca ficar estagnado em um estudo de melhoria, apresentar programas de
qualidade, pois novas demandas apresentaram dinâmicas mais complexas para atingir os
objetivos desejados.
Segundo Paladini (2006), a Gestão da Qualidade possui diferentes aspectos e definições
em âmbitos literário e industrial, onde se destaca cinco abordagens da qualidade:
transcendental, baseada no usuário, baseada na produção, baseada no produto e baseada no
valor, cada aspecto mencionado representa uma forma diferente do conceito de Qualidade.
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Tabela 2 - Abordagens da Qualidade
Abordagem
Transcendental

Definição
Qualidade é sinônimo de excelência inata. É absoluta e universalmente
reconhecível. Dificuldade: pouca orientação prática

Baseada no Usuário

Qualidade é uma variável precisa e mensurável, oriunda dos atributos do produto.
Corolários: melhor qualidade só com maior custo. Dificuldade: nem sempre existe
uma correspondência nítida entre os atributos do produto e a qualidade.

Baseada na Produção

Qualidade é uma variável subjetiva. Produtos de melhor qualidade atendem melhor
aos desejos do consumidor. Dificuldade: agrega preferências e distinguir atributos
que maximizam a satisfação.

Baseada no Produto

Qualidade é uma variável precisa e mensurável, oriunda do grau de conformidade
do planejado com o executado. Esta abordagem dá ênfase a ferramentas estatísticas
(Controle do processo). Ponto Fraco: foco na eficiência, não na eficácia

Baseada no Valor

Abordagem de difícil aplicação, pois mistura dois conceitos distintos: excelência e
valor, destacando os trade-offs qualidade x preço. Esta abordagem dá ênfase à
Engenharia/Análise de Valor-EVA.
Fonte: Adaptado de Paladini (2006)

A utilização da qualidade, segue o caminho da ISO 9001, qual põe um conjunto
atividades que se complementam formando uma gestão, no qual tem-se um objetivo de
gerenciar formas de entregar melhor produto e projeto para os clientes.
A normativa do sistema da Qualidade Total resulta em melhorias dos produtos que são
fabricados e ainda proporciona uma redução significativa nos custos de produção do produto e
diminuição em defeitos e desperdícios de materiais mesmo taxas de desperdício, segundo Singh
e Smith (2006).
2.4 Ferramentas de qualidade
Segundo Berger (2012) ass companhias, seja privadas e/ou públicas, tem evoluído com
a relação aos ramos da qualidade, onde os métodos estão sendo utilizados e aperfeiçoados e
dando um maior dinamismo as operações de serviços requeridos.
2.4.1 Diagrama de pareto
O Gráfico de Pareto é um gráfico de barras onde ordena a frequência acumulada das
ocorrências de um determinado problema e de uma determinada característica a ser mensurada,
permitindo com o resultado, priorizar a ocorrência. Assim as informações presentes neste
gráfico, apresenta de forma clara e sucinta o foca das ações.
Segundo Werkema (2006), é um gráfico de barras no qual as barras são ordenadas a
partir da mais alta até a mais baixa e é traçada uma que mostra as porcentagens acumuladas de
cada barra, onde estabelece que problemas é causado por um número reduzido de causas.
O modelo de um Gráfico de Pareto é apresentado no Gráfico 1, no qual tem uma relação
de 20/80 nos quais 20% das causas explicam 80% dos problemas.
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Gráfico 1 - Exemplo do Gráfico de Pareto

Fonte: Autor (2018)

2.4.2 Diagrama de causa e efeito
É uma ferramenta muito utilizada após a aplicação do Brainstorming (Tempestade de
Ideias), com um volume grande de ideias de possíveis causas do problema, o Diagrama de
Causa e Efeito, também conhecido como Diagrama de Ishikawa, Espinha de Peixe e 6M’s, pode
direcionar de forma nítida a causa raiz do problema.
Segundo Willians (1995), a ferramenta é utilizada na forma de uma espinha de peixe
como mostrado na Figura 1, e se aplica em seus ramos os tópicos dos 6M’s, método, matéria
prima, mão de obra (pessoas), máquinas, medição e meio ambiente, onde expõe as ideias
oriundas do Brainstorming subdividas em ordem em relação aos 6M’s. Com a utilização deste
método da qualidade é possível determinar a causa raiz do problema e planejar a melhor forma
de corrigi-lo, sem causar dano ao processo.
Diagrama de Causa e Efeito
Medições

Material

Pessoal

Causa Raiz

Ambiente

Métodos

Máquinas

Figura 1 - Exemplo do Diagrama de Causa e Efeito. Fonte: Autor (2018)
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2.4.3 5W2H
A ferramenta 5W2H foi criada para juntamente com o Ciclo PDCA, se incorporar ao
plano de ação, principalmente na etapa P (plan) do ciclo. O plano de ação é a atividade na qual
a atividades pré-denominadas como problemas e precisam de um desenvolvimento bem claro
para além de funcionar como uma ação diretamente na causa raiz, se tornar um mapeamento
claro do processo de ação.
Silva (2009), esclarece pontos da ferramenta 5W2H, onde as nomenclaturas são
oriundas de perguntas em inglês, apresentadas na Tabela 3, na quais devem ser respondidas
para criação do checklist de ação e permite identificar processos e rotinas mais importantes,
onde aponta problemas e suas soluções a curto, médio e longo prazo.
A classificação do método é uma forma de pesquisa qualitativa, onde a obtenção de
respostas, permite focar nos problemas reais e principalmente a colaboração da equipe de
melhoria contínua e colaboradores para obter ação positivas a estes problemas.
Tabela 3 - Exemplo de aplicação do 5W2H
Plano de Ação 5W2H
What?

Why?

How?

Where?

Who?

When?

How Much?

O que

Porque

Como

Onde

Quem

Quando

Quanto

Fonte: Autor (2018)

3. Metodologia
A pesquisa realizada é de forma exploratória, com análise de dados através de checklist
oriundos dos projetos e reuniões das três primeiras etapas, quais estão disponíveis para análise
do ano de 2017. A utilização dos dados do departamento de projetos, são dos setores de
orçamento e divisão de engenharia do órgão público.
Ao iniciar o estudo, foi realizado uma lista de verificação, no qual é utilizado o método
MASP, onde seguido oito fases para melhor padronização do processo.
A utilização de ferramentas de qualidade é de supra importância para a obtenção dos
resultados, as ferramentas utilizadas: Fluxograma, Diagrama de Pareto, Gráfico de Colunas,
Diagrama de Causa e Efeito e o Plano de Ação 5W2H.
4. Organização do estudo
A realização desta análise foi oriunda do Departamento de Engenharia, onde realiza-se
análise de projetos para novas construções de interesse do órgão público.
Atualmente o departamento encontra-se com um time de trinta pessoas entre Engenheiros
(Civis, Mecânicos e Elétricos), Advogados e Estagiários de Graduação e Pós-graduação de
ambas as áreas.
5. Resultados
Aplicação da metodologia MASP foi realizada dentro do processo de licitação
de projetos em acordo as atividades descritas na Tabela 1.
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Figura 2 - Fluxograma com os processos realizados no DEA. Fonte: Autor (2018)

Fase 1: Identificação do Problema
Os Problemas oriundos de engenharia no setor público, é relacionado a projetos,
fiscalização de medições durante a fase de construção e falta de compatibilização de projetos
civis, elétricos e mecânicos, os quais ocasionam uma acumulação de projetos para análise e
consequentemente a demora para envio dos mesmos a licitação.
Através do Diagrama de Pareto e Gráfico de Colunas, tem-se uma visualização dos
problemas por etapas de projetos, o que resulta em várias dificuldades de aceitação dos projetos
analisados, mas a centralização se dá aos projetos de segurança (prevenção de incêndio e
pânico).
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Gráfico 2 - Problemas de projetos através de Pareto

Fonte: Autor (2018)
Gráfico 3 - Problemas em cada etapa de projeto

Fonte: Autor (2018)

A relação de identificação de problemas através da análise de dados de Pareto, traz
projetos de segurança com o número de erros maiores com relação a outros analisados e o
Gráfico de Barras retorna esses valores, mas com relação de cada etapa separadamente da
análise de projetos.
Fase 2: Observação do Problema
Por meio de análise de atas de reuniões e dos relatórios dos projetos realizados em 2017,
é permitido encontrar características dos problemas recorrentes nas primeiras três etapas.
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Em projetos de Segurança, que engloba prevenção de incêndio e pânico, impacta
totalmente no cronograma da construção, pois a premissas a serem seguidas para aceitação dos
projetos, mas o que se percebe é a falta de normalização dos projetos, problemas como
sinalização, o que é básico para um projeto detalhado é muito decorrente durante as análises.
A condução dessas atividades deve-se ter uma postura mais rígida, pois está voltada a
prevenção, o que promoverá um ambiente de trabalho seguro para todas as pessoas, seja
colaboradores, terceiros e visitantes que utilizarem o recinto, assim os projetos devem atender
a legislação vigente o que poderá diminuir os erros oriundos de projetos.
O Gráfico 4 mostra as etapas que apresentam trinta dias no máximo de análise, a partir
da entrega feita pela empresa, após a correção a empresa tem outros trintas dias para analisar e
realizar as mudanças apontadas pelo órgão responsável. Ao verificar o tempo de atraso na
entrega destes projetos, principalmente com relação à segurança, o aceite do tribunal é atrasado
em semanas e até em meses, além do tempo de aprovação do órgão de fiscalização do
patrimônio.
Equação 4 - Atraso na conferência dos projetos

Fonte: Autor (2018)

Fase 3: Análise do Problema
O entendimento e análise do problema, se produz através da utilização de ferramentas
de qualidade como Brainstorming e Diagrama de Causa e Efeito, quais utilizadas corretamente,
traz um benefício e segurança para um resultado positivo.
Aplicação ocorreu de forma casual, dentro do setor de análise dos projetos, quais foram
aceitas todas as ideias desencadeadas no momento da aplicação do Brainstorming. A realização
de uma filtragem para melhorar o direcionamento foi de supra importância para focalizar o
problema em questão.
O Diagrama de Causa e Efeito, qual a utilização permite chegar em uma causa raiz do
problema, onde a utilização ocorre após o refinamento feito com as ideias do Brainstorming.
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Diagrama de Causa e Efeito dos Projetos de Incêndio
Medições

Material

Cronograma
atrasado

Pessoal

Não seguimento das
Normas
Regulamentadoras

Projetos inacabados
Sem aprovação dos
bombeiros

Falta de especialização

Roteiro inadequado

Inverno

Estagiários

Não seguimento as
NPT's

Falta de
preparação e
análise de
projetos por
parte da
contratada

Falta de correção interna

Problemas com desketop

Supervisão
Tempo chuvoso

Licença de softwares
Falta de conhecimento

Ambiente

Métodos

Máquinas

Figura 3 - Diagrama de causa e efeito ao problema de segurança. Fonte: Autor (2018)

A causa raiz resultou em uma falta de preparação e análise dos projetos enviados
ao órgão público.
Fase 4: Plano de Ação
O plano de ação foi realizado após aplicação do Diagrama de Causa e Efeito, onde foi
implementado na Tabela 3, as ideias foram adicionadas e foram realizadas perguntas de como
iria proceder a execução da solução dos problemas em projetos de incêndio.
Tabela 4 - Execução do plano de ação 5W2H
Plano de Ação 5W2H
What?

Why?

How?

Where?

Who?

When?

How Much?

O que

Porque

Como

Onde

Quem

Quando

Quanto

Adicionar ao caderno de
Seguimento das NR's

Aprovação do projeto
junto aos bombeiros

Seguimento das NTP's

Aprovação do projeto
junto aos bombeiros

Ensinar estagiários a
utilizar a norma

Realizarem uma análise
antes do envio

Utilização de softwares

Alguns são projetados em

compatíveis com o órgão

softares recentes

Criação de um checklist

Melhor entendimento do

para projetos de incêndio

que foi realizado

Departamento

Engenheiro
responsável

Imediato

R$

-

encargos o seguimento
obrigatório
Contratada se dispondo a
ensinar - caderno de
encargos

Departamento

Engenheiro
responsável

Imediato

R$

-

Imediato

R$

-

Salvando arquivos na mesma
plataforma usada no
departamento

Empresa/contr

R$

-

Imediato

R$

-

Imediato

R$

-

encargos o seguimento
obrigatório
Adicionar ao caderno de

Obtenção de respostas
rápidas em caso de
dúvidas

Assinalando o que foi
realiazado e obter outros
procedimentos

Empresa/contr Proprietário/En
atada
genheiro

atada

Proprietário/En
genheiro/Estag Imediato
iários

Empresa/contr Engenheiro/Es
atada

tagiários

Ligação aos bombeiros em
Não atrasar o cronograma
dos projetos

caso de dúvidas das NR's e
NPT's

Empresa/contr Engenheiro/Es
atada
tagiários

Fonte: Autor (2018)

A fase de execução do plano foi realizada em três novos projetos, onde foram licitados
no final de 2017 e início de 2018, nos quais foram aplicadas as ideias propostas no plano de
ação, onde nenhuma das alternativas tem um custo monetário para a empresa contratada.
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Fase 6: Verificação
Em decorrência da licitação novos projetos, os mesmos foram encaminhados ao
departamento do órgão público, para a análise da primeira etapa, o qual foi a única etapa
disponível para ser analisada. Até término deste trabalho, as etapas seguintes não foram
realizadas pois acrescente aparições de projetos de reformas urgentes no início de 2018,
ocasionaram uma estagnada em análise dos projetos estudados.
A Etapa 1 do ano de 2017 foi registrado a entrega do projeto de Segurança em 39 dias
corridos e encontrados 12 erros em sua etapa e avaliando a Etapa 1 do ano de 2018 resulta em
23 dias, dentro do prazo máximo de 30 dias pedidos em licitação e com ocorrência de 8
problemas encontrados.
Gráfico 5 - Comparação de dias de atrasos entre etapas

Gráfico de Comparação: Etapa 1 -2017 x Etapa 1 -2018
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Etapa 1 - Máx

Etapa 1 -2017

Etapa 1 - 2018

Fonte: Autor (2018)
Equação 6 - Comparação de erros de projetos 2017/2018

Comparação: Erros Encontrados em Projeto
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Fase 7: Padronização
Como o resultado decorrente da aplicação das ferramentas de qualidade foi um ponto
totalmente positivo, a padronização do plano de ação será acrescentada em caderno de encargos
dos projetos de segurança e consequentemente haverá formas de padronização em outros
setores, como na mecânica, elétrica e civil.
6. Conclusão
Em decorrência da fase 8 da aplicação do MASP, a padronização do plano de ação foi
de total satisfação as pessoas do departamento, o método que foi utilizado se mostrou eficaz
com sua aplicação correta e seguindo os passos descritos na literatura.
Próximos passos decorrentes da positividade deste trabalho é implementar planos de ação
juntamente aos outros setores, para se tornar ainda mais eficaz a fiscalização de projetos e obras,
assim não comprometendo orçamento e cronograma da obra.
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