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1. RESUMO 

As empresas que sobrevivem  e são competitivas buscam sempre inovar em 

seus  produtos, satisfazer as necessidades de seus clientes, são produtivas e 

têm processos cada vez mais eficazes.  Ao buscar melhoria em seus processos a 

empresa procura ser excelente no que faz. Este artigo tem como proposta  

utilizar o ciclo PDCA, ( iniciais de  Plan, Do, Check, Action) como método de 

gerenciamento do processo produtivo a fim de diagnosticar possíveis falhas  na 

manutenção do processo.  O desenvolvimento deste trabalho será por meios 

bibliográficos, pesquisa na internet e uma entrevista não estruturada e aberta 

com uma equipe que analisou o processo produtivo no ano de  2015 na pintura e 

sugeriu melhorias. Após um ano de aplicação analisou os possíveis resultados 

que foi a redução de até 15 minutos por turno,  o equivalente a 7 carrocerias que 

não eram produzidas. 

Palavras chaves: Ciclo PDCA. Processo. Melhoria. 

 

2. INTRODUÇÃO 

No mundo contemporâneo para se atender a demanda de produtos ofertados 

com qualidade a empresa precisa reduzir os defeitos, os custos, aumentar a 

produtividade e otimizar o seu processo. Em qualquer processo produtivo há 

falhas então de que maneira e quais ações tomar a fim de controlar e gerenciar  

os desvios encontrados  no processo. As ferramentas da qualidade são técnicas 

úteis utilizadas por pessoas que visam mensurar e analisar o processo/ produto e 

prevenir possíveis falhas ou defeitos que interferem no bom desempenho das 

atividades organizacionais. O ciclo PDCA é um método simples que auxilia na 

administração e planejamento do processo; após a criação e execução das  

metas  o projeto é verificado, caso as ações não foram suficientes para concluir o 

objetivo  haverá uma tomada de  ação corretiva frente ao problema. No entanto 

para obter um bom resultado as pessoas que utilizarem este método precisam ter 

conhecimento  e mudança de comportamento. Nada adianta metodologias 

eficazes se as pessoas não quiserem aprender de como aplicá – las no seu 

trabalho.  



3. OBJETIVO  

 O objetivo deste estudo é relatar a importância do ciclo PDCA na manutenção e 

melhorias nas diretrizes de controle de um processo realizado na área da pintura 

em uma montadora automobilística. 

 

4. METODOLOGIAS 

O método de pesquisa utilizado se enquadra no que GIL (2008) denomina como 

estudo de caso, pois permite analisar atentamente o processo e coletar dados. 

Os dados foram tratados de forma qualitativa através de pesquisa não 

estruturada com questões abertas e se utilizou de dados primários através da 

presença de uma equipe no local de trabalho que investigou o caso e descreveu 

o processo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após diversas observações, uma equipe de alunos do SENAI que se localiza no 

interior da fábrica, identificou um problema na linha da vedação automática.  A 

operação consiste em o operador remover o dispositivo da tampa traseira da 

carroceria e coloca –ló na rack de armazenamento, porém existia uma grade de 

delimitação de área que atrapalhava a atividade, trazendo perda de tempo, 

interrupção do fluxo de produção e desconforto porque a pessoa precisava elevar 

o braço para encaixar o dispositivo na rack. A solução encontrada foi executar 

um corte na grade, mantendo a parte inferior para fins de segurança do operador.  

Após um ano desta ação, voltou-se até o local e analisou o impacto disto no 

processo. Para isto utilizou o método PDCA que auxilia na identificação do 

problema, elaboração do plano de ação, implementação da ação a fim de 

bloquear a causa raiz, verificação da eficácia das ações corretivas e por fim a 

padronização. 

 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após um ano da aplicação da proposta foi possível analisar os resultados que 

foram satisfatórios. Antes o operador perdia 15 segundos para alocar o 

dispositivo no rack, hoje a operação reduziu para 11 segundos. Em um turno de 

trabalho são produzidos em média 224 carrocerias, chegava a perder 7 

carrocerias por paradas desnecessárias devido este problema. Em um mês este 

volume era de aproximadamente 280 carros porque a empresa trabalha com dois 

turnos Por todas estas, nota-se que o problema foi solucionado pois houve um 

aumento da produção e diminuição dos riscos do operador sofrer com uma 

doença ocupacional. 
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