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RESUMO 

A utilização de modelos de ferramentas de qualidade nas empresas é cada vez 

mais frequente, o interesse crescente das mesmas em evoluir seus processos. O 

gerenciamento do processo consta em estabelecer a manutenção nas melhorias dos 

padrões montados na organização, que servem como referências para o seu 

gerenciamento. Introduzir o gerenciamento do processo, significa implantar o 

gerenciamento repetitivo via PDCA. Desta forma a qualidade é colocada como a correção 

dos problemas e de suas causas ao longo de toda a série de fatores relacionados com 

marketing, projetos, engenharia, produção e manutenção, que exercem influência sobre a 

satisfação do usuário. A qualidade é, portanto, uma maneira de se gerenciar os negócios 

da empresa e só pode ser alcançada com a participação de todos. A abordagem 

metodológica utilizada neste estudo, foram partes de um ciclo de PDCA aplicado a um 

estudo de caso envolvendo um problema de uma empresa do ramo de construção civil, 

para facilitar o entendimento e aplicação da ferramenta. 

Palavras-Chave: PDCA, modelos de ferramentas de qualidade, Qualidade, redução de 

perdas, analise de processo. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente se observa que a tendência no setor industrial em geral é propagar o 

aperfeiçoamento contínuo do processo, de modo a englobar todas as atividades da 

empresa, pois este novo cenário competitivo obriga este setor a adotar novos parâmetros 

no processo produtivo, como a flexibilidade, produtividade, redução de perdas e a 

qualidade. O setor produtivo é pressionado pela busca da redução de perdas com aumento 

de produtividade, por meio do uso de tecnologias avançadas e métodos para a redução de 

custos, prazo de entrega, aumento do lucro e pelo aumento da produtividade, 

consequentemente preparada para uma maior competitividade, a qual está associada à 

melhoria da qualidade por intermédio de um melhor controle dos processos produtivos. 

Geração de melhoria contínua é atualmente um dos pontos principais dos sistemas 

de gestão da qualidade nas empresas.   

  



A revolução da Qualidade ocorrida no Japão teve essa ferramenta como uma das 

bases estratégicas o melhoramento da qualidade em um ritmo contínuo e revolucionário 

contínua nos processos da empresa, exigindo registros que comprove que a empresa teve, 

de fato, melhoria em seu sistema. A necessidade de um estudo mais detalhado sobre as 

características da melhoria contínua, como ela está definida dentro do sistema de gestão 

da qualidade de uma empresa e como executá-la, por meio do método de melhorias 

PDCA.  

O PDCA representa o ciclo eficiente na resolução de problemas, ou seja, realizar 

melhorias por etapas e repetir o ciclo de melhoria várias vezes (SHIBA, 1997). 

OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é realizar um estudo de caso em uma empresa do 

segmento de construção civil em Guarulhos, com intuito de estudar e analisar as causas 

raízes de atrasos em sua produção e propor melhorias no processo para redução de perdas, 

gerando um aumento da produtividade para atender os pedidos futuros, para tanto serão 

aplicados conceitos de qualidade e análise destes resultados. 

A implantação da qualidade total, em qualquer segmento, só é possível através do 

desenvolvimento de métodos e técnicas que mostrem a grande contribuição que a 

qualidade traz à organização. O primeiro conjunto de técnicas da Qualidade Total envolve 

as “ferramentas”, que segundo Paladini (1997), são dispositivos, procedimentos gráficos, 

numéricos ou analíticos, formulações práticas, esquemas de funcionamento, mecanismos 

de operação, enfim métodos estruturados para viabilizar a implantação da Qualidade 

Total. 

METODOLOGIA 

Segundo Yin (2005), o uso do estudo de caso é adequado quando se pretende 

investigar o como e o porquê de um conjunto de eventos contemporâneos. O autor afirma 

que o estudo de caso é uma investigação empírica que permite o estudo de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre 

o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

  



 

A empresa Telcon possui 40 anos no mercado da construção civil, atualmente 250 

funcionários, é considerada uma empresa de médio porte e com bastante representação 

no mercado em que atual. Os produtos fabricados são telas soldadas, arames trefilados 

para diversas aplicações e treliças, a maior parte dos produtos são aplicados na construção 

de casas, prédios, vias entre outros. 

 

Neste estudo fez-se necessário a utilização da ferramenta de qualidade PDCA, a 

partir da aplicação da metodologia MASP, para identificar e priorizar os problemas 

presentes no setor produtivo com a técnica brainstorming aplicada com funcionários do 

setor. Após identificação e priorização do problema, se utilizou do Fluxograma e do 

Gráfico de Pareto como ferramentas de auxílio na caracterização do problema. 

As etapas do PDCA são: 

• Plan (Planejamento): consiste no estabelecimento da meta ou objetivo a ser 

alcançado, e do método (plano) para se atingir este objetivo. 

• Do (Execução): é o trabalho de explicação da meta e do plano, de forma que 

todos os envolvidos entendam e concordem com o que se está propondo ou foi decidido. 

• Check (Verificação): durante e após a execução, deve-se comparar os dados 

obtidos com a meta planejada, para saber se está indo em direção certa ou se a meta foi 

atingida. 

• Action (Ação): transformar o plano que deu certo na nova maneira de fazer as 

coisas. 

O controle de processos deve ser executado de acordo com o método PDCA, 

demonstrado na figura 1, para atingir as metas necessárias para sobrevivência da empresa.  

 

 



Figura 1 – PDCA – Método de Controle de Processo. 

 

Para identificar as principais causas do problema fez-se necessário entrevista com 

os funcionários responsáveis pela manutenção e a aplicação das ferramentas da qualidade: 

5 Por quês e Diagrama de Ishikawa. Finalmente, após a identificação das principais 

causas, foi possível estabelecer um plano de ação com a utilização do 5W2H. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para auxílio na identificação das causas do problema, fez-se a utilização de 

gráficos para observação do problema o primeiro foi Ishikawa sequencial que mostra os 

tempos de cada atividade durante a troca de material e o segundo um diagrama de Pareto 

para identificar quais as atividades que tinham o maior tempo na tarefa. 

 A partir desta pesquisa, foi realizada a identificação das perdas, ganhos viáveis e 

comportamento do problema. 

Perdas sem implantação das ferramentas de qualidade: 

 QUALIDADE: Atividade realizada sem qualidade e de acordo com a 

experiência de cada colaborador; 

 ENTREGA: Aumento do tempo necessário para o cumprimento das ordens 

de produção;  

 MORAL: Equipe desmotivada, não atendimento das metas, cansaço físico e 

stress; 

 FINANCEIRO: Impacto na utilização das trefilas, impactando no ganho 

financeiro da empresa. 

Possíveis ganhos após implantação de ferramenta de qualidade:   

 Satisfação da equipe 

 Confiabilidade no processo; 

 Disponibilidade do equipamento; 

 Produtividade e utilização; 

 Redução de custos; 

 Satisfazer as necessidades dos clientes. 

 



Após estudo e aplicação de ferramentas de identificação de problemas, verificou-

se que todo o atrasado causado na produção era causado por conta de atrasos na troca de 

materiais, conforme gráfico abaixo: 

 

 

Figura 2 – Gráfico de comportamento dos tempos de troca de material.  

  



 

 

Com base nas principais causas raízes identificadas na observação e analise foi 

estabelecido um plano de ação no formato de 5W2H: 

 

Figura 3- Analise de causa raiz – 5W2H. 

As ações foram executadas conforme plano de ação, abaixo um dos exemplos de ação 

que simplificaram o processo: 

   

  



Na figura 3 o operador durante a troca de material tinha que retirar e colocar novamente 

18 mangueiras, após a melhoria o número foi reduzido para 3, além da redução do tempo 

houve também a redução da contaminação do lubrificante no momento da troca. 

 

 Figura 4 - Antes e depois – Mangueiras de distribuição.  

Na figura 4 foram instalados grampos rápidos, antes as fixações dos equipamentos eram 

realizadas por parafusos, cada equipamento possui quatro pontos de fixação no total de 

doze pontos. 

 

Figura 4- – Grampos rápidos. 

Na figura 5 foram instalados engates rápidos, antes era necessário trocar todas as 

conexões durante a troca de material, gerando um tempo longo na atividade. 



 

Figura 6- Engates rápidos. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Foi realizado um gráfico para verificar o comportamento do tempo de troca de material 

após todas as ações concluídas e mostra que o resultado foi superado. 

 

Figura 7- Gráfico de tempo de troca de material 

Através da análise dos resultados obtidos, foi possível verificar que resultados 

obtidos ficaram abaixo da meta com o processo mais estável.  Visto que o processo de 



melhoria foi eficaz, fez-se necessário a padronização do projeto e criação um controle 

para verificação dos tempos das trocas de material que deverá ficar disponível nos 

quadros de gestão a vista da operação, sendo assim possível o tratamento de possíveis 

desvios. 

 

 

Figura 8- Redução prevista x redução alcançada 

 

 

Figura 9 - Controle mensal do tempo de troca de material. 

  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho atendeu os objetivos de maneira satisfatória, foi possível verificar 

onde existia o déficit dentro da linha de produção e de maneira eficaz aplicar ferramenta 

de PDCA para obter resultados positivos com isso aumento da produtividade por meio 

de maior efetividade na hora de setup. Desta forma, considera-se viável a aplicação de 

ferramentas de qualidade para resolução de problemas na industria. 

O planejamento é a base fundamental da implantação de todo o processo da 

qualidade, sendo visto como a etapa que desenvolve a interface entre a estrutura 

conceitual da qualidade e os objetivos da empresa, de um lado, e as ações destinadas à 

aplicação de conceitos e viabilização do alcance dos objetivos, de outro. 
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