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1. RESUMO 

Devido à evolução no sistema de produção, inserida com a tecnologia e o 

sistema de qualidade e possível perceber melhorias com o passar dos anos, e 

muitas empresas investem em tecnologia e maquinas, mais às vezes esquece-se de 

utilizar uma ferramenta da qualidade para o acompanhamento do processo. 

Desta forma, a empresa Jomarca Ltda. investiu em tecnologia de automação 

concentrada na montagem de dobradiças para indústria moveleira. Visando o 

processo de montagem, identificamos que mesmo com investimentos tecnológicos 

precisa-se de uma ferramenta da qualidade para o acompanhamento dos processos 

assim consequentemente, demonstrativos de viabilidades em relação ao aumento da 

produção mostrara a eficiência de uma ferramenta da qualidade. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

Antigamente no processo de montagem de dobradiças identificamos um trabalho 

manual, no qual gerava um acúmulo de pessoas, a montagem por ser manual 

acabava não tendo um acabamento perfeito gerando assim peças de má qualidade 

e muitas vezes desperdício de materiais de peças que não foram montadas 

corretamente, além disso, o processo se tornava lento de acordo com a demanda da 

organização, os montadores só conseguiam liberar cerca de 7.000 mil peças/dia e a 

demanda da organização seria de que fossem liberadas cerca de 10.000 peças/dia. 

Sendo assim a análise crítica foi baseada a partir da falta de algum tipo de 

ferramenta da qualidade para o acompanhamento da montagem e com a 

implantação da máquina nova por motivos de qualidade, segurança e capacidade 

limitada. Com este método gerencial que pretendemos relatar no processo de 

montagem de dobradiça vamos apresentar o PDCA. 

 

3. OBJETIVO 

Nosso objetivo principal e a implantação do ciclo PDCA na produção e montagem 

de dobradiças, sendo verificado onde se encontra o gargalo que por sua vez 

prejudique a montagem dos mesmos. Tendo por objetivo inserir uma ferramenta da 

qualidade na produção de dobradiças, facilitando e eliminando problemas como 

refugos e retrabalho, assim atingindo nossa meta de produção diária. 

   



  

 

4. METODOLOGIA 
 

De forma descritiva, utilizando o estudo de caso que fora abordado em relação às 

máquinas de montagem que serão implantados o ciclo PDCA, inicialmente a mesma 

têm uma capacidade de montar cerca de 15000 peças/dia, diferente do processo 

que não á uma ferramenta de qualidade adequada para o acompanhamento, assim 

prejudicando sua meta e produzindo apenas 60% de sua capacidade diária e não 

atendendo a demanda da organização. Com a implantação do ciclo PDCA a 

empresa poderá padronizar seus recursos que possibilitará atender a demanda de 

peças montadas/dia, e com as máquinas automatizadas e sendo monitoradas pelo 

PDCA diminuirá desperdícios com peças de má qualidade e retrabalho. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

A primeira avaliação do nosso problema abrange desde origem do método em 

questão, seus principais envolvidos, até a descrição completa do processo, 

detalhando cada método de aplicação, envolvendo cada etapa, e seus possíveis 

resultados alcançados ao final do ciclo. 

 

Descrição do Processo: 

I. Fazer rosca m6 no braço e parafusar o parafuso; 

II. Colocar biela externa, na mesma estação a mola e para fixar os mesmos o 

rebite; 

III. Trava do 1ºrebite; 

IV. Puncionar a mola dando a pressão e colocando a biela interna, para fixação 

da mesma, o 2º rebite; 

V. Abrir a dobradiça pré-montada; 

VI. Transportar a caneca e fixar com o grampo “U”; 

VII. Sensores que confere se a dobradiça montada está apta para a embalagem 

ou se á possibilidade de descarte. 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

O gráfico abaixo exemplificará a produção com e sem o acompanhamento do 

ciclo PDCA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com os resultados obtidos pela análise crítica do processo de 

montagem de dobradiças usando a ferramenta da qualidade PDCA, em estudo, 

segundo o gráfico, observa-se que as frações obtidas foram significativas, por sua 

vez a produção diária passou a atingir sua meta diária proporcionando um bom 

resultado de melhoria e atingindo a demanda de pedidos exigentes a produção.       
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