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RESUMO 

 

Essa pesquisa tem como objetivo apresentar de forma literal a ferramenta Poka 
Yoke, tão como suas aplicações focadas nos ambientes produtivos, demonstrando 
que uma empresa pode diminuir consideravelmente os desperdícios, agregando 
fluxo de valor produtivo diminuindo a incerteza e inconstância tática. Foi feito um 
estudo das literaturas existentes, de forma que o conteúdo transmitido nessa 
pesquisa seja a homogeneidade de conceitos estudados e aplicados anteriormente. 
Atualmente as indústrias manufatureiras sofrem com o excesso de desperdício em 
grande parte dos seus processos e setores, devido a esses enormes gargalos 
produtivos, foi necessário criar uma metodologia nova de produção visando à 
produção enxuta, que segue a premissa de produzir eliminando o desperdício em 
toda sua forma, assim focando toda capacidade produtiva em atividades que 
agregam valor ao cliente e seus respectivos stakeholders, em resposta a essas 
necessidades, grandes empresas ao redor do mundo adotaram o sistema de 
prevenção de falhas em suas operações levando em consideração as suas inúmeras 
funcionalidades em todo ciclo produtivo. Na elaboração dessa pesquisa o conceito 
de Poka Yoke é apresentado de forma objetiva trazendo uma leitura acessível, de 
linguagem popular e explicita. 
 

 

 

Palavras-chave: Zero Quality Control, (ZQC), Poka Yoke. 



 
 

Santos, Anderson Alves Severo. Poka Yoke Failure Prevention system in 
production environments. 2019. 26. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 
em Engenharia de Produção) – Anhanguera, Guarulhos, 2019. 

ABSTRACT 

This research aims to present in a literal way the Poka Yoke tool, as its applications 
focused on productive environments, demonstrating that a company can 
considerably reduce waste, adding productive value flow Reducing the uncertainty 
and tactical inconstancy. A study of the existing literatures was made, so that the 
content transmitted in this research is the homogeneity of concepts studied and 
applied previously. Nowadays the manufacturing industries suffer from excessive 
waste in much of their processes and sectors, due to these enormous productive 
bottlenecks, it was necessary to create a new production methodology aimed at lean 
production, which follows the Premise of producing eliminating waste in all its form, 
thus focusing on all productive capacity in activities that add value to the customer 
and their respective stakeholders,In response to these needs, large companies 
around the world have adopted the failure prevention system in their operations 
taking into account their numerous functionalities throughout the productive cycle. In 
the elaboration of this research the concept of Poka Yoke is presented objectively 
bringing an accessible reading, of popular language and explicit.           
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1. INTRODUÇÃO 

 

Devido ao cenário altamente competitivo as indústrias necessitam cada vez 

mais produzir de maneira consciente, evitando desperdícios, buscando sempre 

redução de percas e certas melhorias no processo, tornando cada vez mais 

confiável e competitivo.  Esta pesquisa apresenta o estudo realizado para conclusão 

do curso de Engenharia de Produção da Universidade Anhanguera de Guarulhos. 

Trata-se de uma pesquisa, que visa os conceitos da filosofia Zero quality Control 

atuantes na redução dos principais tipos de desperdícios em ambientes produtivos.  

O estudo feito em empresas do ramo de manufatura buscam sempre maior 

competitividade no mercado em que atuam através da otimização dos seus 

processos visando à melhoria da qualidade dos seus produtos, de forma a atender 

ou superar as expectativas do cliente, seguindo essa tendência mundial, as 

empresas vem adotando a ferramenta PokaYoke, que aborda conceitos como 

prevenção de falhas, mecanismos a prova de erro, constituindo um recurso que 

indica ao operador o modo adequado para a realizar uma determinada operação, ou 

seja, um mecanismo de detecção de erros que integrado numa determinada 

operação de fabricação, impede a execução errada dessa operação. 

Essa pesquisa demonstra os conceitos principais da ferramenta  Poka Yoke 

através de literaturas existentes, deixando bem claro a efetividade de sua aplicação 

no ambiente produtivo, de forma que sejam compreendidas as etapas que precedem 

a sua implantação e a melhoria proveniente do seu funcionamento no dia a dia 

coorporativo, evidenciando a importância desse conceito de produção para o meio 

acadêmico e para a sociedade, tendo em vista demonstrar a aplicação e 

compatibilidade  do (ZQC) Zero Quality Control e Poka yoke  com qualquer tipos de 

organizações manufatureiras, podendo se tornar um aliado de grande 

preponderância para a gestão da produção. 

Produzir mais com menor desperdício, sem abrir mão da qualidade e do 

controle dos processos vem sendo um dos principais problemas das empresas 

manufatureiras. Mas para que isso funcione necessita-se de todo o fluxo produtivo 

estar devidamente situado, envolvido e alinhado com o mesmo propósito, para que a 

melhoria seja plena de modo que a produção ocorra de forma sincronizada e com 

alto grau de produtividade. 
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Recorrente a estes problemas, este trabalho teve como objetivo principal 

demonstrar através de bibliografia existente, que por meio da utilização de 

metodologia Poka Yoke, uma empresa pode diminuir consideravelmente os 

desperdícios agregando fluxo de valor produtivo e diminuindo o grau de incerteza no 

planejamento. Para isso, foram definidos os seguintes objetivos secundários: definir 

gestão da produção, compreender os conceitos de (ZQC) Zero Quality Control e 

expor os benefícios trazidos pelo uso de dispositivos poka yoke. 

O tipo de pesquisa realizado neste trabalho foi uma Revisão Bibliográfica, no 

qual foram realizadas várias consultas por artigos científicos selecionados através de 

busca nas seguintes bases de dados: O sistema Toyota de Produção, Revista 

Qualidade Emergente. O período dos artigos pesquisados foram os artigos 

publicados nos últimos 10 anos, assim preservando a atualidade do conteúdo 

apresentado e mantendo a homogeneidade dos conceitos revisados previamente. 

As palavras chave utilizadas na busca foram: Poka Yoke, dispositivos do Poka Yoke. 
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2. A ORIGEM DA FERRAMENTA POKA YOKE 

 

No que tange as pesquisas pautas neste trabalho é necessário demonstrar e 

compreender o surgimento desta ferramenta, sendo relevante atentar-se ao fato de 

que: 

O Poka Yoke surgiu nos anos 1960, quando Shigeo Shingo, hoje 
considerado um gênio da engenharia, liderava a produção da Toyota. (...) 
Shingo começou a desenvolver técnicas que, por vingança, chamou 
de Baka (“idiota”, em japonês) Yoke (“à prova de”), em um processo que 
dispensa traduções... A lógica da ferramenta se ampliou, de modo que ela 
pode ser aplicada a qualquer situação que envolva riscos de falhas ou 
defeitos. (ENDEAVOR, 2015). 
 

Em 1963 uma trabalhadora na Arakawa Body Company recusou-se a usar 
mecanismos baka-yoke na sua área de trabalho, devido ao termo ter uma 
conotação ofensiva e desonrosa. Assim o termo foi alterado para Poka 
Yoke, que significa “mistake-proofing” (à prova de erros). (MELHORIA 
CONTINUADA, 2004). 
  

Essa palavra diferente faz parte do Sistema Toyota de Produção e tem 
como principal objetivo criar técnicas e dispositivos simples para prevenir 
erros humanos e outras falhas no processo (poka significa “erro ou 
desatenção” e, yoke, “evitar ou prevenir”). Esse conceito surgiu para 
eliminar a ocorrência de defeitos e até as inspeções e controles adicionais 
realizadas pelos operadores. (LEAN, 2018). 

 

Simples erro humano pode comprometer todo o processo de produção, 

gerando significativos prejuízos para empresa, podendo com que todos os itens 

sejam recolhidos e provocando a perda de credibilidade diante ao consumidor. 

Como consequências, não se pode descartar a possibilidade de danificar um 

equipamento por receber um produto fora do padrão estabelecido.  

O Poka Yoke foi desenvolvido com objetivo de evitar falhas e erros banais 

que pudessem provocar o desenvolvimento eficaz dos produtos na linha de  

produção da Toyota. Esta ferramenta é necessária para evitar erros durante o 

processo em produtos e sistemas. 

A qualidade na produção possibilita a confiabilidade no processo e garante a 

continuidade de fluxo. Consequentemente, a estabilidade da produção. Dentre as 

estratégias para estabilização, os poka yoke têm despertado interesse nas 

indústrias, em função da aparente simplicidade de implantação e caráter intuitivo de 

funcionamento. 

Sendo o Poka Yoke uma ferramenta de gestão de qualidade já validada por 

inúmeras empresas e de várias formas, ela é muito utilizada na produção industrial, 
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mas por ter aplicação em processos, também pode ser utilizada por outros 

segmentos e departamentos. Afinal, agir preventivamente evita diversos erros no 

processo final sendo uma preocupação constante não apenas dos gestores de todos 

os ramos de atuação, mas também para os empresários, pois estes têm interesse de 

garantir satisfação e qualidade  para o consumidor final.  

Se existe alguma imperfeição em determinado processo, é perfeitamente 

possível resolvê-la antecipadamente e de forma descomplicada, Ou seja, o Poka 

Yoke proporciona agilidade na execução de tarefas e ajuda a minimizar erros. Dessa 

forma, contribui para a segurança dos procedimentos e para a qualidade do produto 

final. 

Por meio desse pensamento, entende-se que é mais fácil prevenir que o 

problema aconteça em vez de tentar solucioná-lo depois. Afinal, isso geraria 

mais desperdícios e retrabalhos. 
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3. TIPOS DE DISPODITIVOS POKA YOKE 

 

Existem dois tipos de dispositivos na ferramenta Poka Yoke, sendo eles: 

 
3.1. PRÓ-ATIVO (PREVENÇÃO) 

 

O Poka Yoke não permite a ocorrência de erros, podendo ser classificados 

em três etapas, sendo elas:  

Contato limita ou impede fisicamente (ou por sensoriamento) a ocorrência de 

erros. 

Contagem: Utilizado para processos em que operadores devem realizar um 

conjunto fixo de tarefas, sem que nenhuma fase seja esquecida. 

Sequência de movimento: Utilizado quando uma máquina deve executar 

uma sequência pré definida de passos, para garantir a execução completa. 

 

3.2. REATIVO (DETECÇÃO) 

O Poka Yoke Indicam as possíveis  ocorrências, podendo ser classificados 

em: 

Controle: Interrompem o processo, não permitindo a continuidade sem que o 

problema seja resolvido. 

Advertência: Emitem algum sinal/aviso, indicando o problema. 
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4. POKA YOKE UMA FERRAMENTA QUE PODE IMPEDIR OS ERROS 

 

Dentro desta ferramenta existe um pensamento por trás sendo que, se há 

algum tipo de imperfeição em qualquer processo, é possível tomar atitudes 

descomplicadas para resolvê-la antecipadamente, tornando-se muito melhor do que 

tentar resolver depois, com o produto ou serviço já concluído que através disso os 

custos com desperdícios e retrabalhos seriam muito maiores. 

 

4.1. MANEIRAS DE COMO PODEMOS UTILIZAR ESTA FERRAMENTA 

 

Através de pesquisas de especialistas no assunto, são seis os passos 

essenciais que o empreendedor deve seguir para aplicar o Poka Yoke em suas 

atividades: 

 

I. conheça a falha a ser corrigida: é preciso que você compreenda 

exatamente o defeito de produto, de serviço ou de execução de alguma etapa que 

deva ser contornado. Para facilitar esta etapa, registre o defeito por meio de fotos, 

vídeos e/ou transcrição de narrativas. 

 

II. compreenda as causas: entender o que levou à ocorrência dos 

defeitos e das falhas é fundamental para corrigi-los. 

 

III. cogite soluções: primeiro, pergunte-se: como a falha pode ser 

prevenida? Se não conseguir responder, tente descobrir como o defeito pode ser 

detectado o quanto antes. Ou, ainda, se a falha ou o defeito deve ser detectado de 

forma direta (sem interferência humana) ou indireta (com interferência humana). 

 

IV. verifique a eficácia da solução: para que seja a mais eficaz possível, 

a solução Poka Yoke deve eliminar a falha ou o defeito de forma simples, sem 

grandes impactos na sua gestão de custos. Deve fazer parte do processo, sendo 

executada no local em que a falha ocorre, e deve evitar que esta falha seja passada 

para a próxima etapa. 

 
V. implante a solução: faça isso em toda a empresa. 
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VI.  registre-a: ao final do processo, colete o máximo de informações que 

conseguir a respeito dos ocorridos, comparando os resultados obtidos. Isto será 

extremamente útil para o desenvolvimento de outras soluções Poka Yoke no futuro. 

 

4.2. CONCEITOS DE POKA YOKE 

 

De acordo com a Revista Qualidade Emergente, o conceito do Poka Yoke foi 

concebido inicialmente por Shingo (1996), verificando que as características de 

controle em um determinado produto eram conduzidas, fundamentalmente, por meio 

de três técnicas baseadas em inspeção: inspeção por julgamento, inspeção 

informativa e inspeção na fonte. O Poka Yoke é conceituado por alguns autores da 

seguinte maneira: 

 “O Poka Yoke é um dispositivo de detecção de anormalidades que, acoplado 

a uma operação, impede a execução irregular de uma atividade” (GHINATO,1996). 

 “Poka Yokes são dispositivos que possibilitam a detecção, eliminação e 

correção de erros. Eles reconhecem que o ser humano comete erros que resultam 

em defeitos e são caracterizados por 100% de inspeção” (PLONKA, 1997). 

“Poka Yoke é um método, mecanismo, ou dispositivo que irá prevenir a 

ocorrência de defeitos, ao invés de encontrar o defeito após ele ter ocorrido” 

(BLACK, 1998). 

“Poka Yokes são dispositivos que realizam a detecção de defeitos” (Stewart e 

Grout, 2001). 

“Os Poka-Yokes são dispositivos para prevenir erros ou para minimizar 

impactos negativos dos erros, aplicando-se a qualquer setor da indústria, serviços e 

vida diária” (GROUT, 2007). 

 

4.3. OS DEFEITOS SÃO ORIGINADOS POR DEZ CAUSA PRINCIPAIS 

 

I. Não executado por falta de processamento 

II. Erro na execução ou no processamento 

III. Erro na disposição/no posicionamento dos elementos 

IV. Ausência ou excesso de elementos 

V. Utilização de elemento errado 
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VI. Execução ou processamento de elemento errado 

VII. Falha do equipamento 

VIII. Erro de ajuste 

IX. Falha na preparação do equipamento 

X. Ferramentas ou dispositivos inadequados 

 

4.4. AS PRINCIPAIS FALHAS HUMANAS SÃO: 

 

I. Falta de concentração ou esquecimento 

II. Inércia mental, decisão “sem pensar”, excesso de familiaridade 

III. Análise superficial e/ou rápida; identificação errônea 

IV. Falta de experiência, amadorismo 

V. Imprudência ou teimosia 

VI. Distração momentânea 

VII. Lentidão na ação, demora na decisão 

VIII. Ausência de padrão, falta de procedimento 

IX. Situação inesperada, surpresa 

X. Má fé ou intencional 
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5. EXEMPLIFICANDO POKA YOKE  

 

Todos nós já se deparamos com situações onde o sistema Poka Yoke está 

integrado em nossas atividades do dia-a-dia, como por exemplo, que não é possível 

tirar a chave da ignição de um carro sem que ele esteja desligado ou em ponto 

morto, ou ainda quando você vai conectar os cabos de uma televisão, as cores deles 

correspondem exatamente com as cores das entradas onde devem ser ligados. 

Essas são duas situações cotidianas em que vivenciamos o Poka Yoke. 

Esse conceito faz parte do Sistema Toyota de Produção e tem como objetivo 

criar técnicas e dispositivos simples para evitar que erros humanos e outras falhas 

atrapalhem o processo (poka significa “erro ou desatenção” e, yoke, “evitar ou 

prevenir”). Esse conceito surgiu para aumentar a confiabilidade no produto, 

eliminando a ocorrência de defeitos e até as inspeções e controles adicionais 

realizadas pelos operadores, diminuindo o uso da mão-de-obra e podendo fazer 

remanejamento de colaboradores para outras funções. 

Um pequeno erro humano é responsável por gerar produtos defeituosos que, 

sendo assim, gera prejuízos para empresa devido ao retrabalho, recolhimento dos 

itens e com a perda de credibilidade frente ao consumidor. Como consequências, 

ainda podemos citar a possibilidade de estragar um equipamento por receber um 

produto fora do padrão estabelecido. 

O Poka Yoke é uma ferramenta de gestão de qualidade que já foi validada por 

empresas do mundo todo e de várias formas. Ela já é muito utilizada na produção 

industrial, mas por ter aplicação em processos, também pode ser utilizada por outros 

segmentos e departamentos. Afinal, agir preventivamente para evitar erros é uma 

preocupação constante dos gestores de todos os ramos de atuação. Há alguns tipos 

de Poka Yoke, sendo eles:  

 

5.1. POKA YOKE DE PRODUTOS 

 

É utilizado para prevenir a produção de produtos defeituosos, levando em 

consideração as características físicas dele, como forma, tamanho e cor. Ao 

estabelecer um poka yoke em cada etapa do processo de fabricação e montagem, 

pode-se detectar a falha com antecedência, antes de o produto estar finalizado. 
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5.2. POKA YOKE DE PROCESSO 

 

Levando em conta características do produto e do processo, criam-se 

dispositivos e técnicas para evitar erros e falhas de produção. Por exemplo, 

controladores de temperatura, sensores de presença, entre outros. 

O erro humano tem sido uma grande preocupação no ambiente de 

manufatura e nos sistemas produtivos em geral, pois engloba aspectos que vão 

desde a concepção desses sistemas até a sua operação. 
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6. EXEMPLIFICANDO POKA YOKE  

 
I. Poka Yoke de controle: A finalidade dessa aplicação é identificar uma 

falha após um processamento, onde o dispositivo pode selecionar e eliminar o erro 

ou ainda parar o processo para que o produto defeituoso seja corrigido ou eliminado. 

Como em um disjuntor, que interrompe a transmissão de energia quando há 

sobrecargas elétricas. 

  

II. Poka Yoke de advertência: Aqui, o sistema adverte por meio de luzes 

e sons uma anomalia no processo, sendo que este pode, ou não, ser parado pelos 

operadores para evitar que um possível erro ou falha surja ali. Um exemplo comum é 

a luz do painel do carro indicando baixo nível de gasolina ou problema no motor. 

 

III. Poka Yoke de posicionamento: Nessa aplicação, usam-se 

dispositivos para garantir que as peças e produtos estejam posicionados 

corretamente, o que impede que o conjunto seja montado de forma errada. Por 

exemplo, ao dispor todas as peças em prato, pode-se observar se no final da 

montagem há itens sobrando. 

 

IV. Poka Yoke de contato: Neste caso, o sistema só libera a produção a 

partir do contato de sensores que indicam que o produto está posicionado 

corretamente. 

 

V. Poka Yoke de contagem: O dispositivo aqui atua por meio da 

contagem de produtos, onde se analisa se todas as características do produto estão 

dentro do conforme. Caso não estejam, o dispositivo alerta para impedir a 

continuidade. 

 

VI. Poka Yoke de comparação: Na última aplicação, o sistema utiliza 

sensores para comparar grandezas físicas, como temperatura, torque, pressão etc. 

Com isso, a operação pode ser interrompida automaticamente quando há 

anormalidades. 
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7. ETAPAS PARA A CRIAÇÃO DE UM DISPOSITIVO POKA YOKE 

 

A sua aplicação, tanto para processos produtivos como para processos 

administrativos, concentra-se na análise da forma de realização das tarefas. O Poka 

Yoke normalmente é utilizado para evitar a montagem incorreta de componentes, ou 

o esquecimento de fixação de certas peças de montagem. 

 
Figura 1: 

 
Fonte: https://www.nortegubisian.com.br/blog/sistemas-a-prova-de-erros-poka-yoke 

O Poka-Yoke tem como principais benefícios, facilitar que a pessoa faça a 

coisa certa ao invés da errada; tornar os enganos óbvios para a pessoa 

imediatamente; permitir a tomada de decisão de uma pessoa antes que ocorra uma 

ação irreversível. 
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Figura 2: 
 

 
Fonte: https://www.nortegubisian.com.br/blog/sistemas-a-prova-de-erros-poka-yoke 

 

O exemplo é do dispositivo Poka Yoke para evitar problemas, a peça laranja 

deve ser encaixada apenas como na posição da direita, porém sua estrutura permite 

o encaixe dos dois lados. Com a ajuda do dispositivo destacado em preto na figura, 

a peça sempre será encaixada do lado correto, sendo este dispositivo um Poka Yoke 

de prevenção. 
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Figura 3: 
 

 
 

Fonte: https://www.nortegubisian.com.br/blog/sistemas-a-prova-de-erros-poka-yoke 

Já neste exemplo, sem a ajuda das cores, os fios poderiam ser conectados 

em qualquer receptor, podendo gerar um curto ou o mau funcionamento de algum 

equipamento eletrônico. Com as cores, se torna intuitiva a conexão correta dos 

dispositivos, evitando qualquer um destes problemas acima citado. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na pesquisa realizada foi possível verificar a importância da utilização de um 

dos métodos de qualidade para a indústria. A qualidade do produto precisa ser 

confiável ou de acordo com as especificações predeterminadas, agregando ao 

produto ou serviço um fator potencial de diferenciação no mercado.   

A análise do sistema Poka Yoke sem dúvida mostrou a importância desse 

sistema na redução e eliminação de perdas nos processos de fabricação de 

indústrias manufatureiras, possibilitando e diminuindo os custos de retrabalho e, 

dessa maneira, a operação e o desperdício durante os processos.    

Com a utilização desse método, podem-se atingir os objetivos deste trabalho, 

que eram elucidar como o Poka Yoke pode auxiliar na produção, corrigindo defeitos 

na execução de diversos segmentos, buscando a conformidade no processo de 

fabricação, verificando índices de conformidade das peças fornecidas e descrevendo 

processos de produção com o uso do sistema Poka Yoke. Ao fim desta pesquisa, 

em que os objetivos a serem atingidos com a utilização do Poka Yoke eram 

contribuir para evitar erros e falhas na produção, notou-se que tanto a qualidade 

quanto a conformidade aumentam significativamente e pôde-se comprovar uma 

maior conformidade para o produto, trazendo confiabilidade para a empresa e, 

sobretudo, eliminando perdas durante o processo produtivo.  

       Este artigo científico, ao ser elaborado, buscou identificar os benefícios e as 

funcionalidades que essa ferramenta apresenta, constituindo uma possível 

contribuição positiva para as empresas que tenham acesso a este trabalho.    
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