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O ciclo PDCA implantado na redução de troca de fuso esférico de um Centro 
de Usinagem CNC horizontal 

 

1. RESUMO 

As organizações estão enfrentando uma nova economia motivada por desafios cada 

vez mais exigentes. Sendo assim, este trabalho visa auxiliar a produção e a redução 

dos gastos gerados por Centro de Usinagem CNC horizontal em suas trocas de 

fusos esféricos. Fuso esférico é um sistema de acionamento, no qual a esfera 

realiza um movimento helicoidal entre o eixo do fuso e a castanha, ou seja, é um 

dispositivo mecânico de deslocamento linear. No caso do Centro de Usinagem, eles 

possuem três fusos, eixo X, eixo Z e eixo Y. Este artigo utiliza a metodologia do ciclo 

PDCA e para implantação correta dessa ferramenta serão coletados dados, 

acompanhamento e monitoramento de todo processo e implantação de ações. 

Esperamos que com a implantação dessa melhoria ocorra um aumento na qualidade 

da produção, aliado a uma redução significativa dos custos. 

2. INTRODUÇÃO 

A crescente economia, caracterizado por um mercado muito agressivo, vêm 

estimulando cada vez mais a indústria moderna a adotar métodos que possam 

garantir sua sobrevivência através da tomada de decisões de suas atividades de 

gestão, estimulando a melhoria continua de seus produtos e processos. Dessa 

forma a produção deve ser mais eficiente para produzir produtos e serviços que 

possam reduzir custos e satisfazer continuamente as expectativas dos seus clientes. 

O conceito do método PDCA encontra-se, nos dias de hoje, conhecido 

mundialmente e tem como objetivo o gerenciamento de rotinas e melhoria contínua 

de processos, sendo considerada uma importante ferramenta para o sucesso das 

soluções de melhoria contínua. 

 

3. OBJETIVOS 

Esse trabalho de pesquisa tem como objetivo mostrar, através do estudo de caso, 

como a implantação do Ciclo PDCA pode ajudar na redução das trocas de fuso 

esférico em uma máquina CNC horizontal. A ferramenta de qualidade PDCA será 

aplicada como apoio no gerenciamento da melhoria contínua no processo de 

redução da manutenção dessa máquina e como consequência dessa ação é 

esperada o aumento da produtividade aliado à redução dos gastos gerados pela 

troca excessiva do fuso esférico. 

 



4. METODOLOGIA 

O método de pesquisa utilizado para desenvolver este trabalho é classificado como 

investigativa e caracteriza-se por caráter qualitativo, sendo utilizado o método SMs 

(Solicitações de Manutenção) para a pesquisa das possíveis causas do problema e  

os efeitos causados na usinagem. Será abordado também uma pesquisa 

bibliográfica e levantamento de dados estatísticos com o objetivo de identificar o 

principal problema e atuar na resolução do mesmo. 

A apresentação deste artigo esta estruturada com base na ferramenta PDCA (Plan, 

Do, Check e Act), onde se espera implantar essa ferramenta para redução de trocas 

de fusos esféricos que estão se desgastando antes da sua vida útil. Serão 

investigadas todas as possíveis causas para eventual quebra antes da vida útil ideal, 

desde a montagem feita pelos mecânicos até possível falha de fabricação do 

fornecedor. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A coleta de dados para realização desse estudo de caso foi realizada em uma 

empresa situada em são Paulo, sendo classificada como uma empresa de médio 

porte. Após a identificação do problema e definição da meta a ser alcançada, foram 

priorizados os principais focos a serem abordados para a aplicação da ferramenta 

proposta. Para procurar entender melhor o problema, conduziu-se uma análise de 

variações sobre as principais fontes geradoras e verificamos uma grande variação 

nos tempos de paradas ao longo dos meses.  Seguindo a metodologia do ciclo 

PDCA é importante que se analise o problema em estudo e para isso foi realizada 

análise do tempo de paradas das maquinas em horas e o custo das trocas. 

Estudo de caso 

A coleta de dados para realização desse estudo de caso foi realizada em uma 

empresa situada em são Paulo, na qual é uma empresa de médio porte. Após a 

identificação do problema e definição da meta a ser alcançada, mostrada nos itens 

anteriores, foram priorizados os principais focos do problema.  

Para procurar entender melhor o problema, conduziu- se uma análise de variações 

sobre as principais fontes geradoras e verificamos uma grande variação nos tempos 

de paradas ao longo dos meses. Variação essa que ocorre de maneira semelhante 

em todas as máquinas, representado na Figura 1. No período de utilizado, percebeu-

se uma alta variedade nos três primeiros meses do problema. 

 

 

 

 



 

Figura 1: Tempo de parada das máquinas - Fonte: O Autor. 

 

Para entender melhor o processo e por consequência facilitar a identificação das 

causas geradoras foi construído um fluxograma de processos com todos os passos, 

representado na Figura 2.: 

 

 

Figura 2: Tempo de parada das máquinas - Fonte: O Autor 



Seguindo a metodologia do ciclo PDCA é importante que se analise o problema em 

estudo. Para isso, foi realizada análise do tempo de paradas das maquinas em 

horas, representado na Figura 3 e o custo das trocas, representado na Figura 4. 

 

 

Figura 3: Máquinas paradas x horas - Fonte: O Autor. 

 

Figura 4: Custo - Fonte: O Autor. 

 

Baseado nos dados acima se aplicou o conceito do PDCA onde ficou estabelecida 

como meta a redução das quebras e tempo de parada em 80%.  



Segundo WERKEMA (1995b), para atingir metas de melhoria de resultados 

utilizamos o ciclo PDCA, que nesse caso também é denominado Método de Solução 

de Problemas, já que como visto anteriormente, cada meta de melhoria gera um 

problema que a empresa deverá solucionar. 

Com objetivo de explorar as possíveis soluções para o problema apresentado foi 

realizado um brainstorming com os operadores da produção. Entres as propostas de 

melhoria apresentadas foi possível destacar as: 

 Manter os dispositivos ajustados; 

 Emitir relatórios semanais envolvendo os responsáveis das áreas pertinentes. 

 Realização de limpeza das máquinas ao fim de cada turno pelos próprios 

operadores, para evitar acumulo de cavaco. 

 Realização de um check list no começo de cada turno para saber as 

condições da máquina  

 Criar uma ficha onde cada operador pode mencionar se teve algum problema 

ou dificuldade por conta do equipamento, porém, não parou a produção. 

 

6. RESULTADOS 

Após a aplicação da ferramenta de PDCA, foi avaliado o resultado encontrado com o 

início da implantação, em que se analisou a eficiência do plano elaborado versus o 

tempo de produção das máquinas, sendo identificada uma eficiência na produção de 

20%, conforme apresentado na Figura 5: 

 

Figura 5: Máquina x Hora Parada depois do início da implantação - Fonte: O Autor 

 



Com o início a implantação também foi identificada uma redução de 27% nos custos 

totais gerados pela troca dos fusos conforme podemos ser observado na Tabela 1. 

Tabela 1: Custo depois da implantação: 

 

Máquina Custo Economia Valor Atual 

Máquina 1 R$     85.880,00 R$ 23.187,60 R$     62.692,40 

Máquina 2 R$     57.565,00 R$ 15.542,55 R$     42.022,45 

Máquina 3 R$     37.650,00 R$ 10.165,50 R$     27.484,50 

Máquina 4 R$     28.150,00 R$     7.600,50 R$     20.549,50 

Máquina 5 R$     82.865,00 R$ 22.373,55 R$     60.491,45 

Máquina 6 R$     18.300,00 R$     4.941,00 R$     13.359,00 

Máquina 7 R$     13.265,00 R$     3.581,55 R$        9.683,45 

Total R$ 323.675,00 R$ 87.392,25 R$ 236.282,75 

Fonte: O Autor. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme foi proposto neste trabalho, utilizou-se da ferramenta de PDCA para fazer 

uma análise do processo em uma Empresa de médio porte, onde se desejava 

reduzir as paradas das máquinas e consequentemente o custo da produção. Após a 

implantação do método, foi observada uma redução significativa tanto no tempo de 

parada como no custo operacional do processo o que ocasionou um ganho de 

eficiência e produtividade. 
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