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O trabalho relata a aplicação das ferramentas da qualidade e do Lean 

Manufacturing no setor de costura planificada em uma indústria de calçados 

do Cariri cearense. No desenvolvimento do trabalho foram descritas cada 

uma das fases do ciclo PDCA aplicadas na prática, a fim de proporcionar 

melhorias ao setor em estudo. Para o desenvolvimento do PDCA foram 

utilizadas outras ferramentas da qualidade, como: folha de verificação, 

gráfico de Pareto, 5W1H e além destas, algumas ferramentas do Lean 

Manufacturing: 5S, gestão visual e manutenção preventiva. As ações 

implementadas apresentaram resultados efetivos, tais como: um ambiente 

mais organizado, redução de desperdício, flexibilização nas relações entre os 

líderes e os colaboradores e maior comprometimento dos funcionários, 

fazendo com que a meta de 85% de eficiência estabelecida pela gerência 

fosse atingida, resultando em um ambiente de qualidade com gestão 

participativa. 

 

Palavras-chaves: Qualidade, Lean Manufacturing, Eficiência.
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1 Introdução 

 

Falar em processos atualmente é sinônimo de falar em eficiência e qualidade, por isso é de 

extrema importância que cada vez mais as empresas invistam na melhoria de seus resultados, 

para que assim possam competir a nível mundial e consequentemente garantir a sua 

sobrevivência no mercado. 

O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de mostrar que a utilização do PDCA 

juntamente com outras ferramentas da qualidade e do Lean Manufacturing empregadas 

adequadamente, podem levar as indústrias a atingir suas metas e elevar a eficiência de seus 

processos. 

Neste estudo foi feito um diagnostico e análise das oportunidades de melhorias do setor de 

costura planificada de uma indústria de calçados, através da aplicação das ferramentas da 

qualidade e do lean manufacturing propondo soluções de melhoria, a fim de reduzir as 

ineficiências que tem como resultado, o atraso nas entregas e propor uma melhor forma de 

gerenciamento sem deixar de satisfazer o colaborador. Para isso será necessário: Identificar os 

motivos que levam o setor de costura planificada a atrasar nas entregas; Selecionar dentre os 

problemas qual deles é o que mais influencia no processo; Aplicar ferramentas da qualidade e 

do lean manufacturing que possam otimizar o processo; Fazer análise comparativa entre a 

situação anterior e o as soluções implementadas. 

 

1.1 Método 

O trabalho foi dividido em duas partes: 

1ª parte: Estudo teórico, onde foram feitas revisões de literatura, consultando livros, sites e 

artigos referentes ao tema apresentado. 

Segundo Vergara (1997 apud Lipp, 2007, p. 13) “estudo bibliográfico é um estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes 

eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. Fornece instrumental analítico para 

qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma”. 
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Nesta parte pretende-se apresentar a necessidade e a importância da realização desse trabalho 

para empresa. 

2ª parte: Estudo de Caso (in loco), definido da seguinte forma: 

Segundo Vergara (1997 apud Lipp, 2007, p. 14)  “estudo de caso é uma estratégica de 

pesquisa que busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto. Difere, 

pois, dos delineamentos experimentais no sentido de que estes deliberadamente divorciam o 

fenômeno em estudo de seu contexto. Igualmente, estudos de caso diferem do método 

histórico, por se referirem ao presente e não ao passado”.  

Utilizando o ciclo PDCA o estudo de caso ocorreu da seguinte forma: 

 Coleta de dados no setor estudado: 

Nesse passo fez-se, um levantamento dos principais problemas que contribuíam com a 

ineficiência do setor, utilizando folhas de verificação. 

 Seleção dos dados coletados; 

Nessa fase foram analisados os problemas diagnosticados utilizando o gráfico de Pareto. 

 Elaboração do plano de ação 

Nessa etapa foram sugeridas as possíveis melhorias utilizando o 5W1H, com base em 

algumas ferramentas do Lean Manufacturing. Após execução das idéias sugeridas no plano de 

ação, foi realizado um comparativo entre os postos de trabalho antes e depois das melhorias 

implantadas. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1 Ferramentas da Qualidade 

a) Ciclo PDCA 

Shiba apud Lipp (2007) “Simboliza o princípio da interação na resolução de problemas, 

efetuar melhorias por etapas e repetir o ciclo de melhorias várias vezes”. 
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Werkema apud Lipp (2007) “É um método gerencial de tomada de decisões para garantir o 

alcance das metas necessárias à sobrevivência de uma organização” 

O ciclo PDCA foi introduzido no Japão após a guerra, idealizado por Shewhart, na década de 

20, e divulgado por Deming, em 1950, que efetivamente o aplicou. O ciclo PDCA tem por 

princípio tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na execução da gestão, como, por 

exemplo, na gestão da qualidade, dividindo-a em quatro passos principais: Plan, Do, Check e 

Action. 

Plan (planejamento) 

Essa etapa é composta por quatro fases: identificação do problema, observação do problema, 

análise do problema e plano de ação. 

Identificação do problema: Nesta etapa devemos definir claramente qual o problema a ser 

solucionado, formar a equipe e definir a meta.  

Observação do Problema: Nesta fase iremos investigar as principais características do 

problema sob vários pontos de vista. Nesta análise não iremos investigar as causas e nem as 

soluções e sim colher dados a fim de ter uma visão mais ampla do problema. Umas das 

ferramentas utilizadas nessa etapa é a folha de verificação. 

Em Fernandes (2012), “Folha de verificação é uma ferramenta que tem como objetivo gerar 

um quadro claro de dados, que facilite a análise e tratamento posterior. Estes dados são 

baseados na observação feita a partir de amostragem, com o intuito de estabelecer padrões 

para o processo”. 

A folha de verificação é um formulário que facilita o registro e a análise dos dados. O 

principal propósito da aplicação dessa ferramenta é responder com que frequência 

determinados problemas ocorrem.  

É importante que cada empresa desenvolva seu modelo de acordo com a sua necessidade, pois 

não existe padrão para construção da mesma. Também é importante que o responsável pela 

coleta seja devidamente treinado, pois os dados devem refletir a realidade do processo e a 

partir deles as decisões serão tomadas.  
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Análise do problema: Nesta fase iremos estabelecer uma ordem entre as causas de um 

determinado problema que devem ser sanadas. Concentrar esforços tentando eliminar todos os 

defeitos não é eficaz. Geralmente, algumas poucas causas são responsáveis pela maioria dos 

problemas e é mais eficaz atacar as causas desses efeitos mais importantes. 

b) Gráfico de Pareto 

Segundo BARREIRA (2010. a) “O diagrama de Pareto é um gráfico de barra vertical que 

permite determinar quais problemas resolver e quais as prioridades. Ele deve ser construído 

tomando como suporte uma lista de verificação”. 

 O diagrama de Pareto é uma distribuição de frequência para dados qualitativos e 

dispõe a informação de forma a permitir a concentração dos esforços para a melhoria 

onde os maiores ganhos podem ser obtidos, ou seja, ele torna evidente e visual a 

priorização de problemas e projetos. (BARREIRA, 2013, p. 110) 

A partir deste diagrama pode-se mensurar as prioridades de um processo através da relação 

20/80, ou seja, 20% das causas são responsáveis por 80% dos problemas. 

Para Rodrigues (2012),  “A construção do diagrama de Pareto, deve-se seguir as seguintes 

etapas: primeiramente, coletam-se os dados, identificam quantas vezes os problemas ou não 

conformidades ocorreram, em seguida elabora-se uma planilha de dados onde deve ter os 

totais individuais, os totais acumulados, as percentagens do total geral e as porcentagens 

acumuladas.”  

c) Plano de Ação 

 Plano de Ação é um planejamento de todas as ações necessárias para atingir o resultado 

desejado. 

Uma vez que as causas de um problema são identificadas, soluções devem ser apontadas para 

que este seja sanado. Todas essas soluções devem ser registradas em um plano de ação. 

Para essa etapa, uma das ferramentas que pode-se aplicar é o 5W1H, que significa:



 

 

What: o que será feito? 

When: quando será feito? 

Who: quem fará? 

Why: por que deve ser feito? 

Where: onde será feito? 

How: como será feito? 



 

 

Segue abaixo exemplo de plano de ação, utilizando o 5W1H: 

 

Quadro 01: Plano de ação 

 

Fonte: Bizzeto, 2010. 

Do (execução) 

Nesta fase são realizadas as atividades traçadas no plano de ação. 

Check (Verificação) 

Monitorar e avaliar periodicamente os resultados, confrontando-os com o planejamento. O 

objetivo desta etapa é verificar se os resultados esperados foram alavancados, eventualmente 

confeccionando relatórios. 

Action (ação) 

 Deve-se agir conforme a avaliação e de acordo com os relatórios, eventualmente 

desenvolvendo novas ações, de forma a melhorar a qualidade, aprimorando a execução e 

corrigindo eventuais falhas e em seguida padronizar.     

 

2.2 Lean Manufacturing 

O Lean Manufacturing nasceu no Japão, especificamente na fábrica da Toyota, após a 

segunda guerra mundial e desenvolveu-se entre 1945 e 1965. O ex-presidente da Toyota, 
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Taiichi Ohno, foi o principal precursor desse sistema e é considerado por muitos o pai do 

Sistema Toyota de Produção. 

O Lean Manufacturing, também conhecido como Produção Enxuta é uma filosofia de trabalho 

que busca a eliminação de desperdícios para garantir a qualidade dos produtos e/ou serviços e 

otimizar seus processos. Desperdício é toda ação que não agrega valor ao produto final. 

Os desperdícios são classificados em: 

a) Perda por Movimento: 

Segundo Dennis (2008) o movimento desperdiçado tem tanto o componente humano quanto o 

componente mecânico envolvido. Movimento humano está relacionado à ergonomia do local 

de trabalho. Maus projetos ergonômicos afetam de forma negativa a produtividade e 

qualidade, além de afetar a segurança do trabalhador. 

O desperdício de movimentos mecânicos também existe, quando a peça e a máquina de solda 

por pontos estão desnecessariamente longe um do outro. Uma melhoria simples seria 

posicioná-las em locais próximos. Da mesma forma, máquinas que estão muito distantes uma 

das outras resultam em muda  (desperdício em japonês) de movimento desnecessário. 

b) Perda por Espera: 

Segundo Dennis (2008) o desperdício devido à espera ocorre quando um trabalhador precisa 

esperar para que material seja entregue ou para que uma parada na linha seja resolvida, ou 

quando funcionários ficam esperando que uma máquina processe uma peça. Também ocorre 

quando há um excesso de produtos em processo devido a uma grande produção em lotes, 

problemas no equipamento linha abaixo ou defeitos que exigem retrabalho. 

c) Perda por Transporte 

Segundo Dennis (2008) perdas por transporte inclui o desperdício em grande escala causado 

pelo layout ineficiente no local de trabalho, pelo equipamento excessivamente grande, ou pela 

produção tradicional de lotes. Tal desperdício ocorre, por exemplo, quando grandes lotes 

precisam ser transportados de um processo para outro. Produzir lotes menores e colocar os 

processos mais próximos uns dos outros pode reduzir o muda de transporte. 
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d) Perdas por Correção 

Segundo Dennis (2008) “está relacionado a produzir e ter que consertar produtos com defeito. 

Consistem em todo o material, o tempo e a energia envolvidos na produção e no conserto de 

defeitos”. 

e) Perdas por Excesso de Processamento 

Segundo Dennis (2008) perdas por excesso de processamento está relacionado a produzir 

mais do que o cliente requer. Esse tipo de muda acontece com frequência em empresas 

administradas por seus departamentos de engenharia. Por exemplo, empresas encantadas por 

uma determinada tecnologia ou comprometidas em atingir uma dada meta técnica podem 

esquecer daquilo que o cliente realmente quer. 

f) Perdas por Estoque 

Segundo Dennis (2008) “Está relacionado à manutenção de matéria prima, peças e WIP 

desnecessariamente. Essas condições resultam do fluxo reprimido em uma fábrica e no caso 

em que a produção não está ligada ao ritmo de mercado (puxar)”. 

g) Perdas por Excesso de Produção 

Segundo Dennis (2008) “A produção em excesso significa produzir coisas que não serão 

vendidas”. Aqui estão alguns dos custos relacionados: 

 Construção e manutenção de grandes depósitos; 

 Mais trabalhadores e máquinas; 

 Mais peças e materiais; 

 Mais energia, combustível e eletricidade; 

 Mais empilhadeiras, reboques, paletes e bases metálicas para bastidores; 

 Problemas escondidos e pontos de kaizen invisíveis. 

A produção em excesso está na origem de outros tipos de muda:  

 Movimento: trabalhadores estão ocupados produzindo coisas que ninguém pediu; 

 Espera: relacionada a grandes lotes; 
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 Transporte: produtos finais desnecessários precisam ser levados aos depósitos; 

 Correção: a detecção precoce de defeitos é mais difícil com grandes lotes; 

 Estoque: a produção em excesso cria matéria-prima, peças WIP desnecessários. 

Se a produção em excesso for evitada, passos gigantes são dados em direção às  metas. 

 

2.2.1 Gestão Visual 

Gestão visual é um sistema de melhoria contínua que permite a rápida visualização de todas 

as ferramentas, peças e indicadores de desempenho de produção, de modo que possa ser 

entendida por todos os envolvidos. 

A utilização da gestão visual beneficia a empresa nos seguintes aspectos: 

 Melhoria de comunicação entre departamentos e turnos de trabalho; 

 Maior rapidez de resposta em relação às anomalias; 

 Melhor compreensão sobre o funcionamento da produção; 

 Visualização imediata do alcance, ou não da meta estabelecida para a performance 

dos processos; 

 Aumento da conscientização das pessoas envolvidas no processo para a eliminação 

de desperdícios; 

 Facilidade de estabelecer prioridades de trabalho. 

 

2.2.2 Manutenção Preventiva 

Segundo Macedo (2013, P. 32) “Manutenção preventiva é a assistência técnica dada a um 

sistema funcional físico, segundo inspeções executadas com frequência pré fixada. 

Contador apud Barreira (2011, P. 46) “Mesmo sendo bastante praticada, a troca de um 

componente baseada no tempo também pode acarretar desperdícios pela substituição 

prematura, caso a frequência de troca não coincida com o fim de vida do componente, o que 

não é raro de acontecer”. 
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A manutenção preventiva traz como vantagens a redução das horas improdutivas, de refugos, 

do risco de acidentes, dos custos operacionais, além disso, aumenta a confiabilidade e a vida 

útil do equipamento. 

 

 

3 A Empresa 

A pesquisa foi desenvolvida em uma grande empresa de calçados da região do Cariri. A 

Indústria emprega 3.129 funcionários. Possui capacidade instalada de 6.780.000 pares por 

ano. 

A empresa possui seis unidades fabris. Seus produtos são comercializados em mais de 90 

países, nos cinco continentes. Na Unidade do Crato, para atender a demanda, a fábrica 

encontra-se dividida em três dimensões: produto acabado, componente e áreas de apoio. 

Os setores que pertencem aos componentes trabalham no 1º, 2º e 3º turno, os quais não 

possuem intervalo para refeição durante o período de trabalho. Estes setores trabalham 24 

horas, pois abastecem as unidades de Crato, Sobral e Fortaleza. 

Os setores da dimensão produto acabado, possuem uma carga horária reduzida de 21h15min e 

funcionam nos turnos A, B e 3º B, além disso, estes turnos contam com horário de refeição de 

01h10 min durante o período de trabalho.  

Os setores de apoio da fábrica (Engenharia, PCP, Qualidade, Laboratório, Manutenção, etc) 

trabalham no turno normal, com uma carga horária de 8,8 h por dia e intervalo de 01 h para 

almoço. 

 

4 Departamento de costura planificada da empresa 

O setor de costura planificada da empresa é formado por 19 máquinas e 176 colaboradores 

que estão divididos da seguinte forma: 64 pessoas no 1º turno, 61 pessoas no 2º turno e 51 

pessoas no 3º turno. 
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O processo é divido em duas etapas: primeira fase, onde são costuradas as placas do cabedal. 

Após esse processo as placas são transferidas para o processo de recorte no balancin jacaré. 

Em seguida, as peças retornam para a máquina, onde é realizada a segunda fase que consiste 

na costura das peças acabadas. 

 Para cada máquina existe uma revisora, que tem autonomia de descartar as peças que 

possuam falhas. Além da revisora o setor de qualidade realiza auditoria indicando se o 

processo e as peças estão dentro do padrão de qualidade exigido pelos clientes. 

Constatada alguma desconformidade a qualidade destaca o processo com uma placa vermelha 

e informa a todas as pessoas envolvidas (gerente, supervisores, líderes) e o supervisor terá que 

responder pelo problema em reunião. Caso o setor esteja com o processo sem nenhum 

problema, a qualidade destaca com uma placa verde. Se no processo houver uma placa 

amarela, significa que a liderança tem que ter atenção, caso contrário irá se manifestar alguma 

desconformidade.  

Além da revisora e dos inspetores da qualidade, a engenharia realiza um monitoramento hora 

a hora, indicando as principais perdas do setor.  

 

5 Aplicação do ciclo PDCA com o uso das ferramentas da qualidade e do LEAN para o 

aumento da produtividade do setor costura planificada. 

 

A gestão da empresa, a fim de garantir suas entregas, satisfazer seus clientes e garantir a 

qualidade de seus produtos estabeleceu uma meta de 85% de eficiência para o setor de costura 

planificada. Essa meta mede os fatores: disponibilidade, qualidade e performance. 

O fator disponibilidade é a relação entre o tempo em que o equipamento realmente funcionou 

e o tempo em que ele estava disponível para a produção. 

O fator qualidade é a relação entre as perdas/retrabalhos e a quantidade de peças produzidas. 

O fator performance mede a relação entre o tempo de entrega e quantidade de pessoas 

registradas no processo. 
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5.1 Planejamento 

Após uma meta estabelecida, a primeira etapa do projeto foi a formação de uma equipe que 

ficou responsável pelo monitoramento do setor. A primeira ação da equipe foi a coleta de 

dados através da folha de verificação em junho de 2013. O quadro 02 a seguir mostra quais 

são as principais ineficiências do setor: 

Quadro 02: Principais ineficiências do setor 

 

Fonte: O autor (adaptado da Empresa), 2013. 

Tendo todos os dados coletados para desenvolver o projeto, os integrantes do grupo 

precisavam analisar qual deles era mais impactante para o processo, para isto foi utilizado o 

gráfico de Pareto. 

        

    Gráfico 01: Gráfico de Pareto: Principais ineficiências do setor 
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Fonte: O autor (adaptado da Empresa), 2013. 

. 

Com base no gráfico de Pareto seguiu-se a elaboração de um plano de ação, a fim de sanar as 

três primeiras causas (máquina fora do padrão, máquina parada para manutenção e operador 

fazendo limpeza do setor) que representavam 77,22% dos problemas manifestados no setor. O 

plano de ação foi desenvolvido com a equipe de engenharia, manutenção e líderes do setor, 

conforme descrito a seguir: 

Quadro 03: Plano de ação 



 

 XXXIV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Engenharia de Produção, Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável: a Agenda Brasil+10 

 

Curitiba, PR, Brasil, 07 a 10 de outubro de 2014. 

 

 

 

Fonte: Grendene, 2013. 

5.2 Execução 

A segunda etapa do projeto foi executar as ideias sugeridas no plano de ação. O primeiro 

passo para melhoria do setor foi implantar a gestão visual, utilizando luzes que indicam se a 

máquina está ou não atingindo o padrão, conforme figura abaixo: 

                                           Figura 01: Luzes Planificada 

 

 

  

 

 

Fonte: O autor (adaptado da Empresa), 2013. 

 

 A luz vermelha indica que a meta não está sendo atingida; 

 A luz amarela chama a atenção para algum problema que esteja ocorrendo e que pode vir a 

interferir na meta;  
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 A luz verde mostra que a máquina está sem nenhum problema e que a meta está sendo 

atingida. 

 

Após as luzes, o setor foi subdividido por meio de placas de identificação facilitando a rápida 

visualização das máquinas com problema e permitindo que a liderança responsável pelo 

subsetor seja ligeiramente acionada. 

    

                                               Figura 02: Placas de Identificação 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (adaptado da Empresa), 2013. 

 

Antes da implantação da gestão visual havia perda de tempo na localização do equipamento 

que não estava atingindo o padrão e do líder responsável pelo mesmo. 

Em seguida, a equipe implantou a manutenção preventiva nos cabeçotes das máquinas, pois 

era o componente que mais quebrava. Além disso, investiu na organização do setor utilizando 

os princípios do 5S.   

Antes do projeto os cabedais eram armazenados em sacos plásticos que ficavam pendurados 

na lateral da máquina, necessitando que o operador girasse em torno de 90º para pegar o 

material. Para este problema foram fixados suportes na parte superior frontal ao operador 

eliminando o giro. 

No setor não havia local adequado para dispor a pontas de fios, fazendo com que estas 

ficassem espalhadas pelo chão e necessitasse de uma pessoa para realizar a limpeza 

constantemente. A fim de sanar este problema, foi desenvolvida uma mesa de baixo relevo 

eliminando a sujeira decorrente dos fios e consequentemente a pessoa que realizava a 

limpeza.  
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Seguindo o princípio da utilização, os colaboradores foram orientados que somente as 

ferramentas utilizadas devem permanecer no setor. Depois, foi esclarecido a importância de 

fazer o que foi estabelecido sem que haja a presença do líder, cultivando assim o princípio da 

autodisciplina. 

 

5.3 Verificação 

Esta etapa é considerada a fase mais importante do PDCA, pois é nela que se demonstra as 

ações tomadas e sua eficácia  para a melhoria do processo. 

Tendo todas as ações do planejamento realizadas, para ser eficaz era necessário atender ou 

superar a meta estabelecida de 85%. Por isso foi de fundamental importância conscientizar 

todos os colaboradores envolvidos no processo.  

O gráfico a seguir mostra a evolução do setor após a execução do plano de ação. 

Gráfico 02: Gráfico de evolução planificada 

 

Fonte: O autor (adaptado da Empresa), 2013. 

Conforme verificado no gráfico, após a implantação do projeto a eficiência do setor foi 

alavancada no primeiro mês, e nos dois próximos meses houve uma pequena regressão. 

Porém, com o trabalho de conscientização feito com todos os colaboradores do setor a meta 

estabelecida pela gerência foi atingida no mês de outubro. 

 5.4 Ação 
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Nesta etapa foram observados os acontecimentos do setor, através do monitoramento hora a 

hora, onde são constatadas as perdas no processo.  

Semanalmente eram realizadas reuniões coordenada pela equipe do monitoramento com a 

liderança do setor, onde é eram apresentados  o andamento semanal, demonstrando a evolução 

ou não durante a semana. 

Outra ação realizada foi a reunião diária, que contava com a presença de todos os 

colaboradores do setor cinco minutos antes do início de cada turno, onde se discutia todos os 

problemas que ocorreram no dia anterior. O objetivo era evitar que estes não se repitissem 

para que a meta estabelecida pela a empresa não fosse prejudicada. 

Com todas as ações realizadas, ficou demonstrado para a gerência e para os próprios 

colaboradores, que agindo de acordo com o planejado, sempre se consegue alcançar uma meta 

ou um objetivo estabelecido, que para muitos parecia impossível no início do projeto. 

 

6 Conclusão 

A realização deste trabalho foi de fundamental importância para a aquisição de novos 

conhecimentos do autor e para o crescimento da empresa. Conforme visto, fica claro que a 

qualidade dos processos se manifesta de forma a garantir a competitividade e a sobrevivência 

das empresas no mercado, pois juntamente com o conceito, a aplicação das ferramentas da 

qualidade e do lean foram evoluindo com o tempo e de acordo com sua eficácia, se tornaram 

práticas cotidianas da empresa. 

Através de estudos, foi possível implantar melhorias relevantes para o setor de costura 

planificada, foco deste trabalho. Essas melhorias possibilitaram uma melhor organização e 

gestão do setor, trazendo como resultado uma maior rapidez de entrega e um acréscimo 

considerável na sua eficiência. 

Por fim, os objetivos esperados no início do projeto foram alcançados, pois além de alavancar 

a eficiência do setor, outros pontos relevantes foram se desenvolvendo dia a dia, como por 

exemplo, maior interesse dos colaboradores em desempenhar suas tarefas, maior interesse da 
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liderança em motivar a equipe e consequêntemente maior satisfação do cliente quanto a 

entrega do produto. 
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