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1. RESUMO 
O ciclo PDCA é conhecido por ser uma ferramenta da qualidade muito utilizada e por 
conseguir obter um alto índice de desempenho, independente da área em que seja 
aplicado, assim possibilitando a melhoria do processo em que ele é focado. Para a 
elaboração dessa aplicação foi analisado primeiro o método de uso do PDCA, como 
ele pode promover as melhorias e como aplica-lo, cada etapa e seus principais 
tópicos, além de como proceder em cada uma delas para obter melhores resultados.  
Além de basicamente sua história, idealizador e disseminação de aplicações. Por 
fim, foi aplicado no setor de produção em um processo de soldagem que consiste 
em uma linha de produção onde a parte do porta luvas do Volkswagem UP consiste 
em duas parte que são unidas pela soldagem em cinco pontos de maneira 
distribuída. Depois que a soldagem é realizada a próxima etapa acontece a partir de 
um teste de arrancamento, onde uma força de até 200N é aplicada com o uso do 
dinamômetro de maneira centralizada, o qual foi detectado um procedimento 
passível de melhoria de maneira que aperfeiçoará o processo como um todo. 
2. INTRODUÇÃO 

A melhoria de processos produtivos com o uso de ferramentas da qualidade se 
tornou muito utilizado na indústria e passou a ser necessário para obter maior 
lucratividade nos processos passíveis de melhorias. O ciclo PDCA que consiste de 
quatro ações que podem ser repetidas dentro de um processo até ser otimizado por 
inteiro, consiste em quatro etapas, para que a melhoria aconteça, essas etapas 
devem ser seguidas e realizadas com sucesso, são elas: Plan (planejar), Do (Fazer), 
Check (Checar), Action (Agir). Nesse caso o PDCA foi executado em uma linha de 
produção de painéis de veículos motores, de maneira que fossem detectadas falhas 
antes que o produto final chegasse ao cliente, ou seja, para obter a melhoria do 
produto fornecido e evitar devoluções que acarretariam em custos maiores de 



produção. Dessa maneira foi analisada a linha como um todo e foi detectado o 
desplacamento da tampa do glove Box, parte integrante do painel (porta luvas) do 
Volkswagem UP, o qual pode ser detectado um problema no processo de soldagem 
da tampa, onde foi notado pelo cliente que na hora da montagem do painel completo 
estava ocorrendo o desplacamento das partes do glove Box em quantidades 
significativas. Devido a esse indicador fornecido pelo cliente e conseqüentemente 
uma considerável quantidade de peças terem retornado para retrabalho, foi 
identificado à necessidade de localizar e corrigir o problema no processo de 
soldagem, através de uma ferramenta de qualidade efetiva. Por sua vez será 
promovida a melhoria do processo de maneira que o problema seja solucionado por 
completo. 
3. OBJETIVOS 
Para melhoria desse processo seria possível aplicar diversas ferramentas da 
qualidade, como por exemplo, diagrama de Ishikawa, entre outros. Porém, optou-se 
por aplicar o ciclo PDCA, pois de trata de um processo de linha de produção onde a 
melhoria contínua poderá ser explorada em diversas etapas utilizando a mesma 
ferramenta. Aplicaremos o ciclo PDCA no processo de soldagem de uma peça do 
painel do veículo automotivo Volkswagem UP, para que a solda seja resistente e 
segura de maneira que ao chegar ao cliente final não apresente falhas de encaixe 
ou de soldagem.  
4. METODOLOGIA 

Será executado o ciclo PDCA em um processo de produção de uma peça do  painel 
para o veículo automotivoVolkswagem UP com foco na soldagem de uma das peças 
integrantes do referido painel.O mesmo ao chegar ao cliente, mesmo tendo passado 
pelo teste de arrancamento, apresentou defeitos de maneira que as peças soldadas 
e testadas se soltavam, comprometendo a montagem dos painéis e gerando 
retrabalho. Após o cliente entrar em contato com a empresa e comunicar sobre os 
problemas apresentados, foram recolhidas as peças e imediatamente iniciado o 
planejamento para uso de uma ferramenta de qualidade o qual determinamos que 
fosse o PDCA. 
Na primeira etapa foi localizada uma falha no alinhamento da máquina de solda de 
maneira que a soldagem era comprometidaafetando diretamente a qualidade do 
produto final, depois de estabelecido que a máquina deveria ser alinhada com a 
utilização de 4 parafusos e verificada a cada trimestre. Além disso, foi definido que o 
teste de arrancamento da tampa seria realizado em quatro regiões diferentes da 
tampa ao invés de uma como normalmente é feito, onde anteriormente o teste de 
arrancamento era realizado de maneira manual com o dinamômetro aplicando a 
força de até 200N no centro da peça e a partir da melhoria seria feito através de 
maquinário apropriado com aplicação de força de até 800N. Então os resultados 



alcançados serão analisados e se viável será realizado treinamento para execução 
do novo processo. 
 
5. DESCRIÇÃO DAS FASES 

Como proposta de melhoria foi sugerido a aplicação da ferramenta de qualidade 
PDCA. 
Planejar 
Definir as metas e os métodos, que no caso seriam a maior eficácia da soldagem e 
teste de arrancamento mais confiável.  
Executar 
Treinar a mão de obra para operar o equipamento de solda de maneira correta e o 
novo dispositivo para o teste de arrancamento utilizando maquinário. 
Verificar 
Acompanhar o processo onde as falhas ocorreram para garantir que a etapas de 
melhoria sejam realizadas de maneira correta e que a peça não volte a apresentar 
problemas na montagem final do painel que será executada pelo cliente. 
Ação 
Comprovando através de indicadores que os métodos adotados supriram a 
necessidade e corrigiram os problemas encontrados, o método será aplicado de 
maneira permanente em todo o processo. 
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