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A gestão da qualidade em empresas de manufatura tende a refletir em 

benefícios como melhorias na produtividade, redução de custos, 

aumento da satisfação dos clientes e, consequentemente, o alcance de 

melhor competitividade. Dentre as ferramentas de apoio à gestão da 

qualidade, a metodologia MASP (Metodologia de Análise e Solução de 

Problemas) se destaca por possibilitar a análise de problemas de 

forma eficaz e apoiar a busca por soluções para eliminar ou amenizar 

o impacto destes problemas. Este artigo apresenta uma aplicação da 

metodologia MASP no processo de alteração técnica de uma indústria 

que atua em um segmento de mercado caracterizado como linha 

amarela. A metodologia MASP foi aplicada juntamente com as 

técnicas brainstorming, diagrama de causa-Efeito, “5 Porquês”, lista 

de verificação. A abordagem sugerida neste estudo para aplicação da 

metodologia MASP pode ser utilizada por outras empresas, de 

diferentes ramos de atuação, para a condução de programas de 

melhoria contínua. O Formulário MASP desenvolvido permite 

operacionalizar a aplicação de técnicas de forma centralizada, 

permitindo sincronizar as atividades de identificação, avaliação, 

atuação e controle sobre os problemas. 

 

Palavras-chaves: Metodolodia MASP, melhoria contínua, gestão da 

qualidade.  
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1. Introdução 

Todas as organizações possuem problemas que dificultam o alcance de melhores índices de 

produtividade, bem como a obtenção de produtos e serviços com melhor qualidade. Deming 

(1990) afirma que 85% das razões das falhas que comprometem a expectativa do cliente são 

relacionadas à deficiência dos processos produtivos e sistemas de apoio à gestão. O não 

atendimento das expectativas dos clientes pode implicar em quedas nas vendas, perdas de 

mercado e por em risco a sobrevivência da organização (CARPINETTI, 2010).  

A identificação, análise, controle e atuação na causa raiz dos problemas como forma de 

atenuá-los ou suprimi-los é um grande desafio para as organizações. O acirramento da 

concorrência na busca pela ampliação e sustentabilidade dos negócios exige das organizações 

competências mercadológicas e uma elevada capacidade competitiva em aspectos como custo, 

prazo e inovação (PRYBUTOK; RAMASESH, 2006).  

Neste contexto, o gerenciamento estratégico da qualidade tende a refletir em benefícios 

amplamente conhecidos pelos gestores, proporcionando para a organização melhorias na 

produtividade, redução de custos, aumento da satisfação dos clientes e, consequentemente, o 

alcance de melhor competitividade. Dentre as ferramentas de apoio à gestão da qualidade, a 

metodologia MASP (Metodologia de Análise e Solução de Problemas) se destaca por 

possibilitar a análise de problemas e gargalos de forma eficaz e apoiar a busca por soluções ou 

alternativas para amenizar o impacto destes problemas (CAMPOS, 2004; CARPINETTI, 

2010). 

Neste contexto, o presente estudo apresenta um caso de aplicação da metodologia MASP, 

juntamente com outras técnicas de apoio à gestão da qualidade, no processo de alteração de 

técnica de produtos de uma empresa fabricante de cabines e locomotivas. Nessa empresa, o 

processo de alteração técnica é bastante crítico, já que a ocorrência de não conformidades 

neste processo pode implicar em atrasos na entrega de pedidos dos clientes, paradas nas linhas 

de montagem, saldo de componentes obsoletos, produtos não conformes e transtornos para os 

clientes. A aplicação da metodologia MASP utilizando a abordagem mostrada neste estudo 

tem conduzido a empresa a resultados de desempenho bastante satisfatórios. Quanto à 

estrutura deste estudo, a Seção 2 contempla os aspectos metodológicos desta pesquisa e as 

Seções 3 e 4 apresentam uma revisão bibliográfica sobre gestão da qualidade e metodologia 

MASP, respectivamente. Já a Seção 5 foca na aplicação da metodologia MASP. Finalmente, a 

Seção 6 apresenta as conclusões deste estudo.  
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2. Aspectos metodológicos da pesquisa 

Esta pesquisa pode ser caracterizada como qualitativa, descritiva e aplicada (GIL, 2007), 

sendo subdividida nas etapas de pesquisa bibliográfica e pesquisa ação. A pesquisa 

bibliográfica foi elaborada usando livros e artigos publicados em periódicos nacionais e 

internacionais. Os artigos analisados foram extraídos de bases de dados pertinentes à área de 

gestão de operações, incluindo Science Direct (www.sciencedirect.com), Scopus 

(www.scopus.com) e Emerald (www.emeraldinsight.com). 

Segundo Miguel (2007), a pesquisa ação é um tipo de pesquisa com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo, no qual os participantes e pesquisadores representativos do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo. A pesquisa ação foi realizada em uma 

empresa que atua no fornecimento de componentes e produtos de um segmento de mercado 

caracterizado como linha amarela. Um conjunto de formulários e diagramas foi desenvolvido 

para operacionalizar a aplicação do MASP e das técnicas de apoio à gestão da qualidade na 

empresa. Para avaliar a efetividade da aplicação realizada, um indicador de desempenho 

referente à “quantidade de programas concluídos no prazo” foi usado.  

 

3. Gestão da Qualidade 

A gestão da qualidade está no auge de uma progressiva transformação, já que esta que evoluiu 

por meio de diferentes abordagens, tais como “qualidade por inspeção”, “controle estatístico 

da qualidade”, “garantia da qualidade” e “gerenciamento da qualidade total” (TQM). Estas 

transformações apontam para uma mudança fundamental, que vai além da qualidade dos 

produtos ou serviços e se concentra na melhoria da qualidade como uma filosofia implantada 

por meio de conjunto de práticas cotidianas (PRYBUTOK; RAMASESH, 2006). Não existe 

um conceito universal capaz de definir qualidade. Para Juran qualidade significa adequação ao 

uso, enquanto para Deming significa atender e, se possível, exceder as expectativas do 

consumidor. Para Crosby, qualidade significa atender às especificações (COSTA; 

EPPRECHT; CARPINETTI, 2004). 

Enquanto estratégia competitiva, a gestão da qualidade parte do princípio de que a conquista e 

manutenção dos mercados dependem diretamente de foco no cliente, devendo-se conhecer as 

expectativas dos mesmos, além de oferecer valor ao mercado. Ou seja, uma organização deve 
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ser capaz de conhecer os requisitos dos clientes e desta forma incluí-los no processo de 

gestão, possibilitando o melhoramento de processos, modificações nos produtos e outras 

mudanças nas operações da empresa em prol da conformidade com as necessidades de 

mercado identificadas (AHIRE et al., 1996; CARPINETTI, 2010). 

 

3.1 Melhoria Contínua 

Um dos assuntos mais discutidos na literatura de gestão da qualidade é a melhoria contínua, o 

que pode ser justificado pelo fato de que se as políticas e sistemas de uma empresa se 

tornassem estáticos ao longo do tempo, estes deixariam de refletir efetivamente as 

necessidades competitivas da organização em questão. Por definição, a melhoria contínua se 

apresenta como um esforço contínuo e sistemático para melhorar as operações do dia-a-dia 

com o objetivo de manter a organização competitiva e sustentar a rentabilidade. O processo de 

melhoria contínua requer um esforço de análise da situação atual, visando o planejamento e a 

implementação de ações de melhoria, sendo de fundamental importância uma abordagem 

científica que promova a tomada de decisão baseada em dados e fatos (AMARATUNGA; 

BALDRY; SARSHAR, 2001). 

O conjunto de vantagens decorrentes do desenvolvimento e implementação de melhorias no 

processo produtivo parte da minimização dos efeitos negativos das ações de controle, ou seja, 

não se deve ater ao controle ou à fiscalização do que está ocorrendo, mas sim desenvolver 

algum tipo de inovação, por menor que esta seja. A avaliação da efetividade das ações de 

melhoria é crucial, mas o controle constante de tudo que é produzido deve ser evitado 

(CARVALHO; PALADINI, 2006). Uma rotina de inspeção 100% para aprimorar a qualidade 

equivale a planejar defeitos, reconhecendo que o processo não está capacitado a satisfazer às 

especificações (DEMING, 1990). 

Segundo Foreman (1990), o processo de melhoria contínua é baseado em cinco princípios 

fundamentais: (1) O cliente deve estar satisfeito; (2) Tudo pode ser melhorado; (3) Cada 

problema identificado no processo é uma oportunidade para melhorar; (4) Um esforço 

contínuo é necessário para que todos possam ajudar a alcançar as principais metas do negócio; 

e (5) Uma abordagem sistemática para avaliação dos processos produz melhores resultados do 

que uma abordagem assistemática.  
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O feedback de informações é essencial para a melhoria contínua. Em um ambiente fabril, isto 

significa que deve ser instituído o acesso às informações de controle de qualidade por partes 

dos colaboradores do chão de fábrica, e não somente pelos inspetores da qualidade, já que não 

possuem responsabilidade direta sobre a fabricação de produtos. Logo, é importante fornecer 

aos colaboradores do chão de fábrica informações em tempo real para corrigir ou prevenir as 

não conformidades (BROCKA; BROCKA, 1996).  

Tão importante quanto desenvolver planos de melhoria e objetivos a serem alcançados em 

curto e médio prazo é poder medir o avanço para estes objetivos de maneira precisa (FAIMA, 

2007). Presley, Whitman e Liles (1997) acrescentam que durante o processo de implantação 

de ações de melhoria é necessário estabelecer um sistema de resposta e controle, o qual deve 

ter a capacidade de mostrar se os objetivos estabelecidos estão sendo plenamente alcançados. 

Deve-se destacar a importância de conhecer quais são os indicadores de desempenho 

mencionados, qual é a razão de sua importância e de que forma os mesmos estão evoluindo 

(FAIMA, 2007). Carvalho e Paladini (2006) afirmam que há a necessidade de definir os 

indicadores de desempenho em bases quantitativas, já que os mesmos estimulam as pessoas a 

pensar e agir de forma objetiva, salvo que elementos subjetivos não são suficientes pra definir 

um conjunto de indicadores e mensurar o progresso de ações de melhoria. Não existe 

consenso em relação a um framework normativo que se constitua como base para a melhoria 

contínua da qualidade, fazendo com que exista uma ausência de modelos práticos que sejam 

úteis para o monitoramento desses programas nas organizações (PRYBUTOK; RAMASESH, 

2006). 

 

4. A metodologia MASP  

A metodologia MASP (metodologia de análise e solução de problemas), também conhecido 

como QC Story, foi desenvolvido com a finalidade de tornar os processos mais organizados, 

de forma a alcançar melhorias em aspectos da qualidade (SUGIURA; YAMADA, 1995). Esta 

metodologia costuma ser usada para resolução contínua de problemas no chão de fábrica. Por 

ser alimentado por dados e fatos, o MASP promove a tomada de decisão de modo mais 

racional e menos intuitivo, uma vez que decisões baseadas somente em feeling podem ser 

extremamente dispendiosas e impactar negativamente sobre a organização (CAMPOS, 2004). 

O MASP permite a análise de dados e fatos e evita muitos desperdícios relacionados a tempo 

e dinheiro. Os princípios desta metodologia são embasados em um método conhecido como 
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ciclo PDCA (Plan - Planejar, Do - Executar, Check - Checar e Action - Agir), criado por 

Edwards Deming (1990). Campos (2004) ressalta que é essencial que os colaboradores de 

uma organização compreendam o ciclo PDCA a fim de desempenhar as ações envolvidas no 

MASP.  

Conforme ilustra Tabela 1, a metodologia MASP é elucidada por uma sequência de oito 

etapas e algumas sub-etapas (CAMPOS, 2004). Para operacionalizar a implantação de planos 

de melhoria usando essa ferramenta, várias técnicas de apoio podem ser adotadas. A 

identificação do problema pode ser feita utilizando brainstorming, questionários, gráfico de 

Paretto e FMEA (Failure Mode and Effect Analysis - Análise de Modo e Efeito de Falha). Na 

etapa de observação do problema, formulários para coleta de dados, lista de verificação, cartas 

de controle e fluxogramas podem ser adotados. A etapa de análise pode ser suportada por 

técnicas como distribuição de frequência, análise de correlação e regressão, histograma, 

diagrama de causa e efeito, curva de Gauss, análise de índices de capabilidade de processo e 

matriz de relação. A elaboração e a execução do plano de ação podem ser apoiadas por uma 

técnica conhecida como "5W2H", que será descrita na subseção 4.4. Já a etapa de verificação 

pode utilizar de técnicas como ficha de verificação, distribuição de frequência, histograma e 

análise de índices de capabilidade de processo (CARPINETTI, 2010). A seguir, serão 

detalhadas algumas das técnicas mencionadas, focando naquelas utilizadas pela ferramenta 

proposta por este estudo. 

Quadro 1 - Etapas da metodologia MASP 

 

Fonte: Campos (2004) 
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4.1 Lista de Verificação 

Uma lista de verificação é uma forma básica de ajudar a padronizar a coleta de dados. Quando 

bem elaborada, a lista de verificação influência positivamente na resolução de um problema. 

Uma lista de verificação demonstra uma lista de itens a serem conferidos e viabiliza uma 

coleta rápida para análise quantitativa. A estrutura de uma lista de verificação depende 

diretamente dos dados a serem coletados e do problema analisado, podendo ser estruturadas 

como formato de check list ou tabela (ARAÚJO, 2008). 

 

4.2 Diagrama de causa e efeito 

O diagrama de causa e efeito também é conhecido como diagrama de Ishikawa ou diagrama 

"espinha de peixe" (SHIBA et al., 1997). Conforme ilustra a Figura 1, o diagrama de causa e 

efeito subdivide as causas de um problema em seis grupos, também conhecidos como "6M": 

mão de obra, máquinas ou equipamentos, meio-ambiente (poluição, calor, poeira, entre 

outros), métodos de trabalho, medidas (instrumentos de medição e sua calibração) e material.  

Figura 1 - Estrutura de um diagrama de causa e efeito.  

Problema 

analisado

Mão de obra

Medidas

Meio-ambiente

Métodos de trabalho

Máquinas

Material

Conjunto de causas 

relacionadas

Conjunto de causas 

relacionadas

 

Fonte: Adaptado de Campos (2004) 

De acordo com Juran (1999), o diagrama de causa e efeito ajuda a identificar a correlação 

entre as causas potenciais de um problema e pode ser aplicado na identificação de problemas 

de manufatura, sendo que sua utilização estende-se praticamente a todo e qualquer processo. 

 

4.3 Método dos “5 Porquês” 
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O método dos “5 Porquês” teve sua origem na Toyota no Japão  e foi proposto para apoiar a 

identificação da causa raiz de um problema por meio de cinco questionamentos consecutivos 

de sobre o porquê ocorrem determinados eventos (OHNO, 1997). Para aplicação desta 

técnica, um indíviduo ou um grupo deve analisar as possíveis causas de um problema de 

maneira crítica, considerando a sua real participação no problema analisado. Apesar de ser 

uma técnica simples, o método dos “5 Porquês” costuma apresentar resultados significativos 

(WERKEMA, 1995). 

 

4.4 Brainstorming 

Brainstorming (ou "tempestade de ideias") é uma técnica usada com o intuito de aproveitar 

ideias e explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo, de modo colocá-

las a serviço de objetivos pré-determinados (SANTOS, 2004). Esses objetivos podem ser a 

identificação de possíveis causas ou soluções para um determinado problema, a criação de 

produtos, inovações no processo, definições estratégicas da organização, entre outros. Durante 

o brainstorming, todas as ideias sugeridas são inicialmente registradas, sem considerar a 

importância da ideia, sua usabilidade e praticabilidade. Após a coleta de todas as sugestões, 

uma análise crítica para seleção de ideias é realizada e pode ser apoiada pelo uso de 

diagramas (CAMPOS, 2004). 

 

5. Aplicação da metodologia MASP 

A Figura 2 representa um modelo de implantação da metodologia MASP desenvolvido para 

condução deste estudo.  

Figura 2 – Metodologia desenvolvida para aplicação da ferramenta MASP 
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Na etapa 1, o objetivo é identificar e avaliar o problema com base em um conjunto de 

informações extraídas de históricos da produção (indicadores de desempenho), planilhas, 

formulários, entre outros registros da empresa. Também é necessário definir as principais 

áreas envolvidas com o problema analisado e formar uma equipe para atuação sobre o mesmo. 

Na etapa 2, denominada análise e plano de ação, deve-se analisar o impacto do problema no 

processo de produção bem como suas possíveis causas, até se chegar à causa raiz. Para isso, 

brainstomings devem ser realizados. As possíveis causas levantadas durante o brainstoming 

devem ser categorizadas usando um diagrama de causa e efeito. Em seguida, o método dos “5 

porquês” é usado para se chegar à causa raiz do problema. Um plano de ação contendo ações 

visando à resolução ou à minimização do problema deve ser elaborado usando uma linha de 

raciocínio simples e um vocabulário instrucional. O plano deve atribuir um ou mais 

responsáveis por cada ação e prazos para conclusão das mesmas.  

Na etapa 3, o objetivo é monitorar o grau de evolução da implantação das ações e avaliá-las 

quanto à efetividade. Deve-se também averiguar os prós e contras das ações propostas no 

plano de ação e identificar possíveis falhas, identificando os pontos positivos e oportunidades 

de melhorias. Caso falhas sejam identificadas, deve-se voltar para a etapa 2, revisar o plano de 

ação e coletar mais dados se necessário.  

Finalmente, na etapa de padronização e conclusão, uma auditoria deve ser realizada para 

verificar a efetividade das ações propostas. Caso os resultados sejam positivos, padronizam-se 
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os novos procedimentos propostos a partir do plano de ação, incorporando-os à rotina do 

trabalho. Também é importante documentar o trabalho realizado durante o programa de 

melhoria, os resultados obtidos e as lições aprendidas. O Apêndice 1 apresenta um formulário 

desenvolvido para operacionalizar a implantação da metodologia MASP e sua utilização 

como um procedimento padrão na empresa, denominado Formulário MASP. 

A empresa onde a metodologia foi aplicada atua no fornecimento de componentes e produtos 

acabados do segmento de “linha amarela”, sendo especializada na concepção e fabricação de 

cabines e locomotivas, componentes para movimentação de terra, máquinas e equipamentos 

agrícolas. A empresa é de médio porte e conta com cerca de 1.100 colaboradores.  A 

metodologia MASP foi aplicada inicialmente no departamento de alteração técnica. O quadro 

2 descreve o fluxo de atividades desse departamento antes da aplicação da metodologia 

MASP.   

 

 

Quadro 2 – Fluxo de atividades do processo de alteração técnica 



 

 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. 

 

 

 

11 

 

 

Seguindo a metodologia de implantação do MASP, um problema frequente identificado no 

departamento de alteração técnica consiste na ocorrência de atrasos e irregularidades nas 

entregas de amostras. Analizando os valores do indicador de desempenho referente à 
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porcentagem de entregas de amostra realizadas no prazo, mostrados na Tabela 1, é possível 

perceber que a empresa não vem conseguindo atingir o desempenho desejado de 98% de 

entregas no prazo. Após decidir que o foco de atuação seria na redução de atrasos e 

irregularidades nas entregas de amostras, o formulário mostrado no Quadro 3 foi usado para 

descrever o problema, as áreas e a equipe envolvida, bem como o objetivo a ser alcançado.  

Tabela 1 - Desempenho da empresa em relação à entrega de amostras dentro do prazo 

 

 

Quadro 3 – Exemplo de formulário usado na etapa 1 

 

 

Na etapa 2, a partir da realização de um brainstorming envolvendo toda a equipe e da análise 

de todo o processo (desde a emissão do pedido de compra até o embarque da amostra), uma 

série de causas do problema foram levantadas. O Quadro 4 apresenta as causas identificadas. 

Em seguida, as causas consideradas pela equipe como as mais impactantes foram 

categorizadas usando um diagrama de causa e efeito, conforme mostra a Figura 3. 
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Quadro 4 – Causas do problema identificadas por meio de um brainstorming  

 

 

Figura 3 – Aplicação do diagrama de causa e efeito ao processo de alteração técnica 

 

  

Ainda na etapa 2, conforme mostrado no Quadro 5, a técnica dos “5 Porquês” foi usada para 

detectar a principal causa do problema, a partir do questionamento consecutivo a respeito do 

motivo da ocorrência do problema, sempre fazendo referência à resposta anterior.  

Quadro 5 – Aplicação dos “5 Porquês” para identificação da causa-raiz 
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A partir da aplicação dos 5 "Porquês", verificou-se que várias das causas conduziam à mesma 

causa raiz: a falta de um procedimento padrão de trabalho para determinadas situações. Na 

empresa não havia um procedimento para a produção de amostras que defina o prazo de 

entrega de amostras após a realização do pedido (lead time padrão), assim como um 

cronograma para a chegada de matéria prima, para a produção e liberação das amostras e 

atividades requeridas para embarque (apontamento, faturamento e identificação).  

Com base nas informações levantadas, na etapa 3 um plano de ação foi elaborado para 

minimização contínua do problema, visando assim chegar à eliminação do problema. 

Conforme ilustra o Quadro 6, neste plano, cada ação proposta (atividade) está focada no 

tratamento de uma das causas descobertas. Nesse plano, o líder do projeto de melhoria 

também definiu responsáveis pela execução das ações e as respectivas datas previstas para 

conclusão. Além do plano de ação para minimização do problema, também foram propostas 

algumas ações de contenção para bloqueio imediato do problema analisado, ilustradas no 

Quadro 7.  

Quadro 6 – Plano de ação elaborado para minimização do problema 

 

 

Quadro 7 – Plano de ação elaborado para bloqueio imediato do problema 

 

Para todas as ações propostas, foi feito um acompanhamento do progresso de sua execução 

conforme as datas estipuladas para cada ação. O monitoramento e a análise dos resultados 
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positivos e / ou negativos originados de cada bloqueio ou intervenção no processo de 

alteração técnica foi elaborado pelo líder do projeto de melhoria. Para isso, uma lista de 

verificação foi usada, conforme exibe o Quadro 8.  

Quadro 8 – Lista de verificação para acompanhamento da implantação das ações propostas 

 

Na etapa 4, após 30 dias do início da execução do plano de ação, uma auditoria foi realizada 

para verificar se o problema foi eliminado ou não. Para isso, o Quadro 9 foi usado. Uma vez 

que bons resultados foram alcançados, a conclusão da aplicação foi feita com a presença de 

todos os funcionários envolvidos. Neste evento, os resultados obtidos, as melhorias 

alcançadas, as lições aprendidas e as falhas cometidas foram discutidos entre todos.  

Quadro 9 – Formulário usado na realização de auditorias 

 

 

A implantação da metodologia MASP integrada com as técnicas brainstorming, diagrama de 

causa e efeito, método dos “5 Porquês”, lista de verificação, plano de ação e auditoria 

propiciou diversos benefícios à empresa. Após a implementação da metodologia MASP, o 

indicador de desempenho de entrega de amostras não mais apresentou valores abaixo da meta 

esperada.  

 

6. Conclusão 

A aplicação de técnicas realizada no processo de alteração técnica por meio da abordagem 

apresentada neste estudo permitiu sincronizar as atividades de identificação, avaliação, 



 

 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. 

 

 

 

16 

atuação e controle sobre os problemas. Os formulários e diagramas desenvolvidos para 

operacionalizar o uso das técnicas adotadas foram anexados aos procedimentos de trabalho do 

departamento de alteração técnica da empresa. Diante dos bons resultados alcançados, existe a 

intenção de estender uso da metodologia MASP e das técnicas utilizadas neste caso a todos os 

setores da empresa, de modo a alcançar a melhoria contínua em todos os fluxos produtivos da 

empresa. O Quadro 10 detalha algumas das melhorias alcançadas a partir da execução de cada 

uma das etapas de implantação realizadas. 

Quadro 10 – Melhorias alcançadas 

 

 

A abordagem sugerida neste estudo para aplicação da metodologia MASP em conjunto com 

outras técnicas de gestão da qualidade (Figura 2) pode ser utilizada por outras empresas, de 

diferentes ramos de atuação, para a condução de programas de melhoria contínua. O 

Formulário MASP apresenta uma estrutura simples, enxuta e fácil entendimento, 

centralizando as principais informações utilizadas para condução de programas de melhoria. 

Acredita-se que tais características contribuam para sua boa aceitação e uso por parte dos 

colaboradores da empresa. Neste sentido, pesquisas futuras podem testar o uso da abordagem 

proposta em empresas de outros setores e avaliar sua adequação às empresas de serviços. 

Aplicações futuras também podem incrementar novas ferramentas à estrutura do MASP, 

conforme a demanda de cada cenário de problema.  
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