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RESUMO 

 

As falhas representam não conformidades nas atividades produtivas, que 

comprometem a disponibilidade dos ativos, reduzindo a competitividade, de tal modo que 

pesquisas para seu controle e prevenção são, no mínimo, desejáveis. Assim foi iniciado um 

trabalho para redução do índice de paradas imprevistas por manutenção corretiva não 

planejada, alicerçado pela metodologia do PDCA. O trabalho em questão procura descrever 

passo a passo, através de um exemplo prático a aplicação da técnica do PDCA e das 

ferramentas da qualidade no gerenciamento de processos industriais, buscando melhorias e 

manutenção de resultados. Durante o estudo foram utilizadas as ferramentas de qualidade: 

gráfico sequencial, pareto, diagrama de causa e efeito, matriz GUT, brainstorming, método 

dos porquês e plano de ação (5W1H) no auxílio da implementação do ciclo PDCA. Após o 

estudo e a implantação do método, foram constatados resultados promissores, demonstrando a 

eficácia da metodologia ciclo PDCA. O resultado permitiu uma melhora considerável no 

índice de parada dos equipamentos, contribuindo para o aumento da disponibilidade 

operacional dos mesmos. 

 

Palavras-chaves: Ciclo PDCA. Ferramentas da qualidade. Disponibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Failures represent nonconformities in productive activities that compromise the 

availability of assets, reducing competitiveness, so that searches for its control and prevention 

are at least desirable. Thus, it started a job to reduce the rate of stops for corrective 

maintenance unplanned, supported by the PDCA methodology. The work is question tries to 

describe step by step, through a practical example, the application of the PDCA technique and 

the quality tools in industrial processes management, looking for improvements and result 

maintenance. During the study, tools were used: sequential chart, Pareto, cause and effect 

diagram, GUT matrix, brainstorming, method of whys and action plan (5W1H) in assistance 

of the implementation of PDCA cycle. After the study and implementation of the method, it 

was found promising results, demonstrating the effectiveness of the PDCA methodology. The 

result permitted a considerable improvement in the equipment breakdown level, contributing 

to the increase of their operational availability. 

 

Keywords: PDCA. Quality tools.  Availability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A fábrica estudada pertence a um grande grupo empresarial do ramo papeleiro e tem 

sido incentivada pela sede da organização a desenvolver trabalhos para melhorar sua 

produtividade, como por exemplo, o controle de perdas por paradas não planejadas. Como se 

trata de uma indústria de processo contínuo, as paradas não planejadas exercem um impacto 

significativo nos custos de produção da fábrica. Por sua relevância, as paradas por 

manutenção corretiva não planejada foram os motivadores do estudo em que foi aplicada a 

metodologia de melhoria PDCA.  

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A pesquisa sobre o ciclo PDCA foi fruto de esboço bibliográfico e de um estudo de 

caso, no qual contribuiu para o aprofundamento dos estudos referente ao tema. Dessa maneira 

este estudo pretende responder ao seguinte problema: De que maneira o ciclo de PDCA 

pode reduzir do índice de paradas por manutenção corretiva não planejada? 

A hipótese é que o ciclo PDCA integrado com as ferramentas da qualidade colabora 

com a redução dos desperdícios, a padronização, e o aprimoramento contínuo. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL  

 

O objetivo desse trabalho é descrever a aplicação prática da técnica do PDCA em uma 

situação real de busca de melhoria do índice de paradas por manutenção corretiva não 

planejada dentro de uma indústria de fabricação de papel. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) levantar e analisar dados do sistema e planilhas manuais, buscando as principais falhas dos 

equipamentos; 

b) elaborar o diagrama de Ishikawa, para melhor visualizar as causas fundamentais do 

problema;  

c) criar ações de modo a mitigar as causas levantadas e melhorar o resultado;  

d) aplicar à ferramenta PDCA a rotina da empresa estudada;  

e) aumentar a produtividade. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

O trabalho de conclusão de curso está estruturado em quatro seções. Após esta seção 

introdutória, a segunda seção apresenta o referencial teórico sobre os conceitos que deram 

base para a aplicação da metodologia proposta, tais como os conceitos de Manutenção, 

Falhas, do ciclo PDCA e a aplicação das ferramentas da qualidade. Na terceira, há o estudo de 

caso na empresa estudada. O trabalho é encerrado com uma seção que traz as considerações 

finais sobre o trabalho realizado. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O capítulo 2 é destinado a apresentar os principais conceitos utilizados, bem como os 

resultados da revisão da literatura que apoiou o trabalho. 

 

2.1 CONCEITUANDO A MANUTENÇÃO 

 

Desde o surgimento da vida, têm-se os conceitos de manutenção implantados em nas 

rotinas diárias. Pode-se o cuidado com o corpo em relação à alimentação, doenças, resfriados 

e gripes, etc. Quando o corpo não se sente bem se procura logo algum tipo de auxílio médico 

ou algum medicamento para corrigir o mal-estar. Também se pode prevenir esse mal-estar, 

diariamente o prevenindo de situações que os proporcionem. Por exemplo, qual mãe nunca 

falou para levar aquele casaco nos dias que ela achava que iria fazer frio. Esse tipo de 

manutenção, a biológica, é extremamente importante para o mantimento do corpo em 

perfeitas condições para uma vida saudável e de grande produtividade. 

Para os equipamentos, a manutenção também é importante, principalmente para “a 

vida” do processo a qual esse equipamento faz parte. A manutenção, derivada do latim, 

“Manutenere”, que significa “ter na mão”, destina-se a restituir ou manter o estado 

operacional de um equipamento em suas condições normais, proporcionando assim sua 

efetiva produtividade e qualidade de produção. Esse conceito é alcançado pela detecção de 

desgastes e falhas nos equipamentos, de maneira econômica e em equipamentos selecionados 

de importância para o parque fabril (críticos). De acordo com Mirshawka (1991, p. 103), a 

definição de manutenção é “... o conjunto de ações que permitem manter ou restabelecer um 

bem a um estado específico ou, ainda, assegurar um determinado serviço”. O objetivo 

principal de um departamento de manutenção é manter os equipamentos que estão sobre sua 

responsabilidade. 

Fazendo uma análise crítica e objetiva, verifica-se que o objetivo de um departamento 

de manutenção de uma indústria qualquer é manter a máxima continuidade operacional da 

planta ao menor custo possível, com segurança e sem agredir o meio ambiente. Todos os 

aspectos do trabalho convergem para a consecução desse objetivo. (VERRI, 2007, p. 3) 

A manutenção de equipamentos vem acompanhando a evolução há muito tempo. 

Conforme Viana (2002, p. 1), a manutenção aparece efetivamente no início do século XVI, 

em companhia dos “novos” teares mecânicos, como função dos próprios operadores dos 

teares (mesmos), não sendo assim, um setor específico de manutenção. Essa nova atividade 
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tinha a função de manter o equipamento atingindo sua meta de produção. Essa função 

continua como meta em todos os setores de manutenção, porém, adquirimos novos conceitos 

se tratando a maneira de atuação em equipamentos. 

Viana ainda divide a história da manutenção em três gerações. 

A Primeira Geração chega ao seu fim no inicio da Segunda Guerra Mundial. Nesta 

época a indústria não era composta de grandes tecnologias, os equipamentos eram 

superdimensionados. As atividades de manutenção se baseavam em apenas serviços de 

limpeza lubrificação e reparos após a parada do equipamento, isso era um reflexo ao foco da 

produção que não era produtividade.  

Na Segunda Geração, o período se estende do inicio da Segunda Guerra Mundial até 

os anos 60. A produtividade vira o foco da produção, devido aos reflexos do fim da guerra, 

que implica diretamente na disponibilidade e confiabilidade do equipamento. Isso 

proporcionou ao conceito de que as falhas deveriam ser evitadas, pois comprometiam aos 

prazos de entrega, resultando assim na manutenção preventiva. Os custos de manutenção 

aumentam em relação aos custos operacionais e proporciona o surgimento dos sistemas de 

planejamento e controle da manutenção, setor que na atualidade é parte integrante da 

manutenção moderna. A mão de obra nesta nova geração se torna escassa devido a novas 

tecnologias empregadas nos equipamentos, que se tornam mais complexos.  

Já a Terceira Geração inicia após a década de 70 e proporciona mudanças nas 

indústrias. A paralisação da produção era vista como custo elevado de fabricação, devido à 

implantação dos conceitos de “just-in-time” no parque fabril com a redução de estoques. Uma 

pausa na produção ou na entrega poderia proporcionar a paralisação da fabrica por completo. 

Neste período a automatização e a mecanização aumentam e proporcionam avanços 

tecnológicos nas indústrias da época. Mais uma vez a disponibilidade e a confiabilidade são 

metas fundamentais para todas as empresas desta geração em diferentes setores (saúde, 

gerenciamentos de edificações, telecomunicações, e processamento de dados). Neste período 

as falhas devido às automatizações, eram preocupação quanto à capacidade de manter os 

padrões de qualidade desejáveis. Os padrões de exigência nas áreas de meio ambiente e 

segurança estão aumentando rapidamente no passar dos anos, e tendem a aumentarem cada 

vez mais. As falhas provocam serias consequências nestas áreas, que podem se tornar 

intoleráveis, proporcionando o fechamento do parque fabril a qual provoca um grande dano 

de segurança e/ou meio ambiente. 

Embora a manutenção, seja conhecida em muitos casos, como um “mal necessário”, 

em relação ao custo, com um bom gerenciamento dos equipamentos e custos pode 
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proporcionar um setor indispensável. A manutenção, por si só, é um setor que não agrega 

valor ao produto, por isso que tem boa fama. A manutenção é considerada um setor de serviço 

e o mesmo deve ser feito da maneira correta, pois influencia diretamente na produção. Se 

tomarmos a decisão errada em uma atuação, podemos comprometer todo um lote de produtos. 

Essas decisões devem ser tomadas utilizando hoje as tecnologias de manutenção.  

A Engenharia de Manutenção é uma importante ferramenta para a tomada de decisões 

no campo da manutenção da atualidade. Ela tem o intuito de progredir com o progresso 

tecnológico da manutenção, através do conhecimento cientifico e histórico dos profissionais. 

Esses conhecimentos são utilizados para encontrar a solução de problemas em equipamentos, 

processos e dilemas que atravessam os caminhos da manutenção diariamente. Esse setor 

busca também a melhoria continua nos índices de manutenibilidade, produtividade, segurança 

e meio ambiente. As técnicas de análise de falha, estudos de campo, ensaios, busca de novos 

fornecedores, normalização de procedimentos gerenciamento preditivos, entre outros, 

proporcionam um correto e eficiente gerenciamento dos equipamentos fabris da atualidade. 

 

2.1.1 Tipos de manutenção 

 

Pode-se separar a manutenção da atualidade em três principais tipos: 

a) manutenção preventiva; 

b) manutenção preditiva; 

c) manutenção corretiva. 

 

2.1.1.1 Manutenção preventiva 

 

Viana (2002, p.10) a define como: “todo o serviço de manutenção realizado em 

máquinas que não estejam em falha, estando com isto em condições ou estado de zero 

defeito”. 

Já Nascif e Kardec (2001, p. 39) a definem como “a atuação realizada de forma a 

reduzir ou evitar a falha ou queda no desempenho, obedecendo a um plano previamente 

elaborado, baseado em intervalos definidos de tempo”. 

A manutenção preventiva atua em intervalos fixos, baseados no histórico de vida de 

componentes do equipamento que obteve a partir da experiência ou a do construtor com o 

intuito de eliminar a chance de ocorrer qualquer falha. A parada do equipamento é acordada 

com a produção reduzindo assim a chance de perdas de fabricação do produto. A Preventiva 
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substitui componentes por novos numa determinada frequência, não se dando conta da real 

condição do mesmo. Isso torna esse tipo de manutenção com valor considerável. As máquinas 

produzem com a chance de quebra muito reduzida, porém as peças são substituídas sem 

atingir a total vida útil. 

 

2.1.1.2 Manutenção preditiva 

 

Pode-se definir a manutenção preditiva como uma manutenção inteligente, que entra 

em atuação na hora correta. Ela também é conhecida por manutenção condicional ou 

manutenção com base no estado do equipamento (KARDEC E NASCIF 2001). De uma forma 

mais técnica teríamos: 

É uma expressão norte-americana definindo um tipo de manutenção condicional que 

permita reajustar as previsões das operações de manutenção a efetuar, estimando-se a 

tendência evolutiva do funcionamento não adequado detectado no equipamento ou máquina e 

o tempo durante o qual é possível continuar a utilizá-lo antes da avaria. (MIRSHAWKA, 

1991, p.108) 

Pode-se definir também como: 

[...] tarefas de manutenção preventiva que visam acompanhar a máquina ou peças, por 

monitoramento, por medições ou por controle estatístico e tentam predizer a proximidade da 

ocorrência da falha. (Viana 2002, p. 11) 

O foco da manutenção preditiva é informar as condições do equipamento. Essa 

monitoração é feita com o acompanhamento de diferentes parâmetros para prevenir uma 

falha, proporcionando uma maior disponibilidade do equipamento ou sistema de produção. 

Essa monitoração é feita com o equipamento ou sistema de produção em pleno 

funcionamento. Ao passar do tempo essas variáveis, decorrentes aos parâmetros monitorados, 

informam que o grau de degradação está aumentando e é necessária uma intervenção antes 

que ocorra uma falha. Com o acompanhamento, podemos pré-agendar uma parada do 

equipamento com a produção e preparamos peças e ferramentas necessárias para que tal 

intervenção seja bem-sucedida. Essa intervenção é chamada de Manutenção Corretiva 

Planejada, que se caracteriza como uma manutenção corretiva, porém é executada em um 

período programado, onde essa parada não irá interferir na meta de produção. 

O investimento em manutenção preditiva proporciona vários benefícios, um deles é a 

redução dos custos de manutenção, pois proporciona a utilização total da vida dos 

componentes monitorados. Outro benefício importante é a implantação da “Engenharia de 
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Manutenção”, a qual proporciona, aos técnicos, o enriquecimento de seus conceitos 

relacionados a tal técnica. Esses conceitos determinam novas modificações resultando na 

elevação da disponibilidade dos equipamentos monitorados. 

 

2.1.1.3 Manutenção Corretiva 

 

A manutenção corretiva é a mais conhecida dentre os tipos de manutenção. A 

manutenção pode ser definida de acordo com Kardec e Nascif (2001, p. 36) como sendo “a 

atuação para correção da falha ou desempenho menor do esperado”. Ela ainda pode ser 

separada em dois tipos: 

a) manutenção corretiva planejada; 

b) manutenção corretiva não planejada. 

 

2.1.1.3.1 Manutenção corretiva planejada 

 

Segundo Kardec e Nascif (2001, p. 38), entende-se que a “manutenção corretiva 

planejada é a correção do desempenho menor que o esperado ou da falha, por Decisão 

Gerencial, isto é, pela atuação em função de acompanhamento preditivo ou pela decisão de 

operar até quebrar”. 

A Manutenção Corretiva Planejada é caracterizada pela atuação no equipamento de 

maneira planejada. O planejamento de uma manutenção é sempre mais barato, mais seguro, 

mais rápido, com maior qualidade e mais eficiente que uma manutenção não planejada. A 

Manutenção Corretiva Planejada pode ser aplicada para equipamentos em que se opta por 

levar o equipamento ao fim de sua vida útil. Essa medida é bem-sucedida quando algum 

planejamento é feito, desde algum conjunto seja adquirido para a substituição ou algum kit de 

reparo ou um posto de trabalho com um dispositivo para agilizar a manutenção. Exemplifica-

se com a figura 1 p.17 a este tipo de manutenção. Podemos notar que existe o tempo TPM. 

Neste instante é conhecida a necessidade de atuação no equipamento e é iniciado o 

planejamento de atuação. 
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Figura 1 - Manutenção Corretiva Planejada 

 

Fonte: Autor “adaptado de” Kardec, 2001. 

 

2.1.1.3.2 Manutenção corretiva não planejada 

 

A Manutenção Corretiva Não Planejada é a correção da falha de maneira aleatória. 

(KARDEC e NASCIF 2001). Ela é caracterizada pela imprevisibilidade e pela falta de 

previsão de retorno do equipamento à suas atividades normais, dependendo de quanto for à 

complexidade da falha. Essa manutenção acarreta em um custo elevado de manutenção, 

devido ao equipamento estar parado. A Manutenção Corretiva atua onde possam ocorrer 

consequências graves aos equipamentos produtivos, riscos ao trabalhador e/ou ao meio 

ambiente e é caracterizada de atuações aleatórias. Também é considerada de alto risco, 

quando são equipamentos que possam ter consequências bastante graves. Para equipamentos 

que trabalham em plataformas de petróleo, em queimadores de estufas, empresas de cimento, 

empresas petroquímicas, as falhas em equipamentos, a extensão dos danos pode ser muito 

maior quando ocorrer uma falha inesperada. 

Uma característica dos setores que utilizam este tipo de manutenção como principal 

forma de atividade mantenedora é o fato de o setor ser comandado pelas máquinas, também 

conhecida como “correr atrás da máquina”. Esse tipo de gestão de atuações não está adequado 

às necessidades competitivas da atualidade e por isso é o motivo de estudo deste trabalho. A 

figura 2 exemplifica a manutenção corretiva não planejada.  

 

Figura 2 - Manutenção Corretiva Não Planejada 

 
Fonte: Autor “adaptado de” Kardec, 2001. 
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2.2 O QUE SÃO FALHAS E POR QUE ELAS OCORREM  

 

As falhas, segundo Moubray (2001), Pinto e Xavier (2001), Lafraia (2001) e Siqueira 

(2009), consistem na interrupção ou alteração da capacidade de um item desempenhar uma 

função requerida ou esperada a atender o seu propósito específico. O estado de um item é a 

condição existente antes da ocorrência da falha e após a falha. 

Segundo Takaiama (2008), os estados de um item podem ser classificados como 

estado de indisponibilidade ou estado de disponibilidade. O estado de indisponibilidade é 

caracterizado pela ocorrência de uma pane, incapacidade temporária ou permanente. Já o 

estado de disponibilidade é caracterizado pelo desempenho da função requerida, do 

funcionamento do equipamento.  

A falha completa é resultado do desvio de características além dos limites 

especificados, causando perda total da função requerida do equipamento, enquanto que a falha 

parcial não causa a perda total da função requerida (PALLEROSI, 2007). De forma 

normatizada, falha é definida como o final da habilidade de um item desempenhar as funções 

para o qual ele foi projetado (RAUSAND; HOYLAND, 2004). Desta maneira a falha 

caracteriza a perda da função de um componente. A perda da função ou a ocorrência da falha 

é devido a diversos fatores, denominado mecanismos de falha ou modos de falhas. Segundo 

Simões (2006), mecanismo de falha é um conjunto de processos físicos, químicos ou outros 

que conduzem a uma falha.  

Segundo Salgado (2008), o termo modo de falha refere-se à forma como uma falha se 

manifesta. A identificação dos modos de falhas ou dos fatores é um trabalho que requer tempo 

e dedicação, uma das formas adotadas é a utilização da técnica FMEA, outra forma é a análise 

estrutural dos materiais dos componentes que falharam. 

Segundo Zaions (2003), a causa da falha representa os eventos que geram (provocam, 

induzem) o aparecimento do tipo modo de falha, e pode ser detalhada em diferentes fatores 

para diferentes situações e segundo Sica e Oliveira (2010), as causas do modo de falha são os 

motivos que levaram o modo de falha a ocorrer, podem estar nos componentes da vizinhança, 

fatores ambientais, erros humanos, ou no próprio componente. Segundo Almeida e Fagundes 

(2005), o modo de falha pode ser definido como o efeito pelo qual uma falha é observada em 

um item que falhou, ou seja, é como nós podemos observar o defeito.  

Os modos de falhas podem ser identificados nas análises estruturais dos materiais 

(deflexão excessiva, fadiga, fratura dúctil e frágil, desgaste, escoamento, flambagem e 
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fluência), ou em diferentes situações, segundo Afonso (2006), Castro e Meggiolato (2011) e 

Lafraia (2001), são induzidos por diversos fatores, os quais podem destacar os principais:  

a) falha de projeto:  

- as falhas de projeto ocorrem quando o projetista não consegue identificar claramente as 

necessidades do cliente ou quando estas não estão adequadamente identificadas e não 

consegue aplicar os requisitos de engenharia corretos para a aplicação ou não possui 

sistema capaz de modelar o projeto; 

b) falha na seleção de materiais:  

- embora o material para construção das peças das máquinas seja escolhido na fase do 

projeto, é citado separadamente em que pode ocorrer defeito em função da aplicação do 

equipamento. As falhas na seleção do material estão relacionadas à incompatibilidade dos 

materiais na aplicação, materiais que reagem com os agentes do processo;  

c) imperfeições no material:  

 - as imperfeições no material são tanto internas como externas, as quais estão intimamente 

ligadas ao processo de fabricação, que podem levar a uma redução da resistência mecânica 

dos componentes, sendo um caminho preferencial a propagação de trinca nos 

componentes. Alguns processos são mais característicos de imperfeições como: peças 

fundidas (inclusões, gotas frias, vazios e porosidade); forjados (dobras, emendas e 

contração); laminados (dupla laminação e coesão linear);  

d) falha na fabricação:  

- uma vez que o projeto tenha sido adequadamente abordado, a fase de fabricação do 

equipamento pode provocar falhas quando os processos utilizados na confecção dos 

componentes, como usinagem (tensões em entalhes), tratamento térmico (uso de 

temperaturas inadequadas para têmpera e revenimento), soldagem (concentração de tensão 

na região da solda) e conformação a frio (altas tensões residuais);  

e) erros de montagem ou de instalação:  

- erros de montagem ou instalação são eventos frequentes, muitas vezes ligados a erros 

humanos. É comum encontrar erros humanos em montagens de rolamentos (impactos, 

sujeiras), no ajuste de peças móveis, em parafusos frouxos, mancais e eixos montados 

desalinhados;  

f) falha na utilização ou manutenção inadequada:  

- por último, o uso incorreto do equipamento em condições severas de velocidade, carga, 

temperatura e ataque químico, ou sem monitoração, inspeção e manutenção por falta de 

instrução do fabricante ou de treinamento do cliente na utilização. 
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2.3 O PDCA: HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO  

 

O conceito de Método de Melhorias, conhecido como Ciclo PDCA foi originalmente 

desenvolvido na década de 1930, nos Laboratórios da Bell Laboratories - EUA, pelo 

estatístico Walter A. Shewhart, definido como um ciclo estatístico de controle dos processos 

que pode ser aplicado para qualquer tipo de processo ou problema. 

Este método foi popularizado na década de 1950, pelo também estatístico, W. Ewards 

Deming, que o aplicou de forma sistemática dentro de conceitos da Qualidade Total em seus 

trabalhos desenvolvidos no Japão. Após refinar o trabalho original de Shewhart, Deming 

desenvolveu o que ele chamou de Shewhart PDCA Cycle, em honra ao mentor do método 

(Deming, 1990). 

As letras que formam o nome do método, PDCA, significam em seu idioma de 

origem: PLAN, DO, CHECK, ACT, que significa respectivamente, PLANEJAR, 

EXECUTAR, VERIFICAR e ATUAR (ver Figura 1). Esses módulos fazem parte dos passos 

básicos concebidos originalmente por Shewhart, sendo aprimorados posteriormente por 

Deming. 

 

Figura 3 - O Ciclo PDCA 

 

Fonte: Peters (1998, p.108). 

 

Segundo Aguiar (2002), o ciclo para controle e melhoria de processos ou sistemas, é 

um método gerencial de tomada de decisões utilizado para garantir o alcance das metas 

necessárias à sobrevivência das empresas, podendo ser adaptado a outras áreas como 

sistemática para resolução de problemas. 

A utilização do Ciclo PDCA envolve várias possibilidades, podendo ser utilizado para 

o estabelecimento de metas de melhoria provindas das diretrizes da alta administração, com o 
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objetivo de coordenar esforços de melhoria contínua, enfatizando que cada programa de 

melhoria deve começar com um planejamento cuidadoso (definir uma meta), resultar em 

ações efetivas, em comprovação da eficácia das ações, para enfim, obter os resultados da 

melhoria que garantem a sobrevivência da empresa. Outra aplicação do método é na resolução 

de problemas crônicos ou críticos, que prejudicam o desempenho de um projeto ou serviço 

qualquer, denominado por Campos (2004) como Gerenciamento da Rotina, com a definição 

de uma meta e ações a serem efetivadas, bem como a atuação contínua sobre o problema 

detectado.  

De acordo com Campos, 2004, devemos realizar um estudo detalhado do problema e 

descobrir as suas causas fundamentais. Somente após este estudo devemos conceber um plano 

para bloquear as causas fundamentais. Para isso poderá ser preciso empregar várias 

ferramentas da qualidade para a coleta, o processamento e a disposição das informações 

necessárias à condução das etapas do PDCA. O quadro 1 mostra o ciclo PDCA de forma mais 

detalhada, com as oito etapas utilizadas na resolução de problemas e as ferramentas 

recomendadas para cada etapa, e que serão a base para este trabalho. 

 

Quadro 1- Ciclo PDCA e as ferramentas da qualidade recomendadas para cada etapa. 

 

Fonte: Autor “adaptado de” Campos (1996) 
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De acordo com Campos (2004), a solução de problemas das organizações deve ser 

feita de forma metódica e deve envolver todos os funcionários, do presidente ao operário. São 

de suma importância que todos os envolvidos na solução de problemas sejam exímios 

solucionadores de problemas. No Brasil, por influência americana, costuma-se dar muita 

importância às ferramentas e pouca importância ao método. 

A consequência de não se dar muita importância ao método é que todos se tornam 

ótimos conhecedores das ferramentas, porém, não sabem o que fazer com elas. É necessário 

que se pratique iniciando-se por problemas mais fáceis, até que o indivíduo domine o método, 

depois se aprendem todas as ferramentas. Campos (2004) ainda sugere algumas 

recomendações para melhorar a difusão deste método, a saber: 

a) comece a utilizar o método com problemas mais simples, ao nível de cada seção; 

b) seja fiel ao método, ainda que inicialmente, isso possa lhe parecer desnecessário; 

c) não evite a etapa da observação, ela é importantíssima; 

d) quando for apresentar o problema dentro da organização, sempre mostre a etapa do 

método que está sendo analisada; 

e) na fase do aprendizado não deixe de ler a coluna das observações, em cada etapa de 

cada processo. 

 

2.4 FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

 

As ferramentas da qualidade surgiram a partir 1950, com embasamento em 

julgamentos e práticas existentes e contribuem para a manutenção e melhoria dos processos. 

Há que se ressaltar que essas ferramentas da qualidade colaboram para a melhoria dos 

processos, visando o aperfeiçoamento contínuo, isso sob a ótica de Marshall Junior (2006). 

De acordo com este a discussão entre os especialistas e usuários apareceram das disposições 

sobre o formato de incorporar e usar algumas ferramentas de controle e/ou de planejamento. 

Nesse contexto, é importante destacar que algumas ferramentas são utilizadas com menor 

assiduidade e outras são aplicáveis em determinadas atividades. O quadro 2 p.23 ilustra as 

principais ferramentas da qualidade, bem como suas finalidades e objetivos ao longo do 

funcionamento dos ciclos PDCA. 
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Quadro 2- Ferramentas da Qualidade para o PDCA 

Ferramentas da Qualidade Finalidade 

5’S 

Colaborar na modificação comportamental dos colaboradores, a 

fim de ter um senso de organização conservando o ambiente 

agradável e abolindo os desperdícios. 

5W2H 

Representar e unificar os processos, na organização de planos de 

ação e na afirmação de métodos adjuntos aos indicadores, sendo 

assim de cunho gerencial. 

Brainstorming 

Detalhar as percepções em relação a um determinado assunto, 

buscando assim diferentes opiniões a partir da criatividade 

coletiva. 

Carta de Controle 
Acompanhar a variabilidade por meio da medição e o tempo do 

processo e é um gráfico. 

Diagrama de causa efeito 

ou Diagrama de Ishikawa 

Identificar a semelhança entre o resultado e todas as causas de 

um problema. 

Diagrama de Dispersão 
Fornecer dados estatísticos das variáveis dependentes e 

independentes de um processo produtivo. 

Fluxogramas 
Proporcionar uma descrição de fácil visualização das sequências 

das etapas do processo por meio de gráfico de barras. 

Folha de Verificação 
 Numerar as constantes ocorrências de um processo produtivo, 

em um determinado período de tempo. 

Gráfico de Pareto 
Favorecer a identificação, a medição e a prioridade dos 

problemas mais constante de um processo. 

Histogramas 

Colaborar por meio da união dos dados, a medição e 

tornar visível a flexibilidade de um determinado processo e é 

representado por um gráfico. 

Matriz de GUT 
Representar os problemas ou riscos potenciais por meio 

das prioridades, visando diminuir os efeitos. 

Fonte: MARSHALL Junior, 2006 p. 96 – 114 

 

2.5 INTEGRAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE QUALIDADE AO PDCA 

 

Neste capítulo serão detalhados os módulos do PDCA e a integração das ferramentas da 

qualidade a eles. 

 

2.5.1 Módulo PLAN (P) 

 

O primeiro módulo do ciclo PDCA é o expresso pela letra P (PLANEJAR). Esse 

módulo é considerado como o mais importante, por ser o início do ciclo, desencadeando todo 

o processo referente ao ciclo PDCA. 
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Ou seja, a eficácia futura do ciclo estará baseada em um planejamento bem elaborado 

e minucioso, o qual proverá dados e informações a todas as etapas restantes do método. 

No módulo PLAN do ciclo do PDCA deve ocorrer o envolvimento de todas as pessoas 

participantes do ciclo, com o objetivo de procurar meios para melhorar seus negócios, 

discutindo-se questões como: qual o objetivo específico (meta) a ser alcançado; quais serão os 

prazos e recursos despendidos para a efetivação do plano de ação a ser elaborado; quais são os 

dados a serem coletados durante o processo; enfim, perguntas que envolvem todo um 

planejamento detalhado do processo a ser executado. 

O módulo PLAN do ciclo PDCA é subdividido em cinco etapas, as quais são 

elencadas a seguir, segundo Campos (2004): 

a) identificação do problema; 

b) estabelecer meta; 

c) análise do fenômeno; 

d) análise do processo (causas); 

e) plano de ação. 

 

2.5.1.1 A identificação do problema  

O primeiro item, identificação do problema, segundo Campos (2004), é realizado 

todas as vezes que a empresa se deparar com um resultado (efeito) indesejado, provindo de 

um processo (conjunto de causas). 

A identificação adequada de qualquer problema, delimitando seu campo de atuação e 

reconhecendo sua importância (prejuízos) para o processo, e então, sendo detalhado para 

todos os envolvidos, proporcionará um aumento da eficácia da solução do problema. 

Conforme abordado por Campos (2004) e Werkema (1995), devemos nos basear em fatos e 

dados para que possamos estar certos de que a meta de melhoria e o problema correspondente 

que serão analisados são os mais importantes, no momento, para a empresa. Portanto, a 

empresa deve despender um prazo relevante para que o problema possa ser bem definido e 

esclarecido. 

Para nos auxiliar nessa avaliação, as ferramentas estatísticas listadas a seguir podem 

ser úteis: 

Amostragem e Análise multivariada: A utilização das técnicas de amostragem e de 

análise multivariada permitirá que a empresa identifique seus clientes e também as 

necessidades desses clientes, as quais podem dar origem às metas que deverão ser atingidas 

por meio do giro do PDCA. Estas técnicas fornecem os métodos para escolha de um grupo 
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representativo e também fornecem formas eficientes de coleta e análise dos dados que 

permitirão o estabelecimento da meta de melhoria; 

Folha de Verificação: Empregada para a coleta dos dados necessários à identificação 

da meta de melhoria e do problema por ela gerado; 

Gráfico de Pareto: Permite a priorização de temas e o estabelecimento de metas 

numéricas viáveis de serem alcançadas por meio do giro do PDCA; 

Histograma, Medidas de Locação e de Variabilidade e Índice de Capacidade de 

Processos: Utilizadas a partir do emprego de dados históricos, dispõem e processam as 

informações de forma a que seja possível perceber a existência de uma falta de capacidade do 

processo em gerar produtos que atendam às especificações. Esta falta de capacidade pode dar 

origem a uma meta de melhoria;  

Gráfico de Controle: Permite a visualização do nível de variabilidade do processo 

provocada pelas causas comuns de variação. Estas causas podem resultar nos problemas 

crônicos e dar origem a uma meta de melhoria. 

Tendo identificado e classificado o problema, o passo seguinte é o estabelecimento da 

meta. 

 

2.5.1.2 Estabelecimento da meta 

 

Uma meta sempre deverá ser definida para qualquer produto ou serviço, em quaisquer 

circunstâncias. Um problema, segundo Campos (2004), será sempre um resultado indesejável 

de um processo. Em outras palavras, segundo o mesmo autor, o problema será sempre a meta 

não alcançada, sendo a diferença entre o resultado atual e um valor desejado chamado meta. 

As metas devem ser sempre estabelecidas nos fins (no produto, na satisfação e 

segurança das pessoas envolvidas com o processo), e nunca nos meios (no processo), pois no 

processo não haverá metas, mas sim medidas (ou contramedidas) para as causas dos 

problemas. 

Toda meta a ser definida deverá sempre ser constituída de três partes - objetivo 

gerencial, prazo e valor - a fim de se obter um conceito completo do termo meta (Campos, 

2004). 

A primeira parte dessa meta deverá ser composta pelo objetivo gerencial, o qual irá 

demonstrar a proposta da meta a ser colocada. Este objetivo gerencial especifica, geralmente 

por meio de um verbo no infinitivo, a finalidade da meta. A seguir, exemplos de objetivos 

gerenciais: 
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Ex.: 

Reduzir os custos de manutenção em... 

Aumentar o Índice de Utilização do equipamento “X” em... 

A segunda parte do termo meta é relativa ao valor. Toda meta deverá possuir um 

valor, podendo este estar implícito no objetivo gerencial, ou caso contrário, deverá ser 

explicitado na meta. Esse valor pode ser tanto de ordem absoluta como de ordem percentual. 

A seguir, exemplos de valores associados ao objetivo gerencial: 

Ex.: 

Reduzir os custos de manutenção em 5%... 

Aumentar o Índice de Utilização do equipamento “X” em 95%%... 

A terceira parte integrante do corpo da meta é o fator prazo. Este é fundamental para 

que haja o cumprimento do objetivo definido. A colocação do prazo, normalmente, é no final 

do texto da meta. 

Seguem alguns exemplos de metas constituídas das três partes – objetivo gerencial, 

prazo e valor: 

Ex.: 

Reduzir os custos de manutenção em 5% até dezembro de 1995. 

Aumentar o Índice de Utilização do equipamento “X” em 95% até dezembro de 1995. 

Tratando-se da origem da meta, essa pode ser derivada de duas vertentes, sendo 

diferentes em sua concepção, porém possuindo tratamento igual perante o método de 

melhorias (Campos, 2004). 

Um primeiro tipo de meta poderá ser originado do Planejamento Estratégico – 

proveniente de um benchmarking e/ou voltado a necessidades impostas pelo mercado/clientes 

– de uma empresa. 

Essa meta, denominada como Meta para Melhorar (ou Meta de Melhoria), deve ser 

atingida pela empresa, a fim da mesma garantir a sua atuação no mercado consumidor. 

 

2.5.1.3 A análise de fenômeno 

 

Essa parte do módulo PLANEJAR irá tratar exclusivamente da análise detalhada das 

características do problema detectado, através dos fatos e dados, ou seja, irá descobrir todas as 

características do problema em questão por meio de coleta de dados. Nesta fase de 
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reconhecimento do problema é aconselhável que se despenda o maior tempo possível, pois 

quanto mais estratificado estiver o problema, mais fácil será resolvê-lo. 

Para tanto, deve-se fazer um levantamento do histórico de ocorrências desse problema 

– através da análise de relatos anteriores (os quais podem estar formalizados ou não), e 

empregar ferramentas específicas– ferramentas de análise e melhoria de processos – a fim de 

estratificá-lo, facilitando a atuação sobre o mesmo. Essas ferramentas podem variar de acordo 

com cada caso. 

A descoberta das características do problema por meio de coleta de dados inicia-se 

com a observação do problema sob vários pontos de vista (estratificação). Esses pontos de 

vistas podem ser listados da seguinte maneira (Melo, 2001): 

a) tempo:  

- os resultados são diferentes de manhã, à tarde, à noite, às segundas-feiras, feriados, entre 

outros? 

b) local:   

- os resultados são diferentes em partes diferentes de uma peça (no caso do problema ser 

focado em um produto), apresentando defeito no topo, na base, na periferia? Os resultados 

diferem de acordo com locais diferentes (no caso do problema estar focado em serviços)? 

c) tipo:  

- os resultados são diferentes dependendo do produto, da matéria prima ou do material 

utilizado? 

d) sintoma:  

- os resultados são diferentes se os defeitos são cavidade ou porosidade (no caso do 

problema ter foco no produto), se o absenteísmo é por falta ou licença médica (problema 

focado nos recursos), se a parada do serviço é devido a fatores climáticos, ou falhas 

mecânicas (no caso do problema ser focado no serviço)? 

e) outros fatores:  

- os resultados são diferentes por turmas de trabalho, operadores, processos, instrumentos 

de medições, ferramentas, sazonalidades? 

Podem existir, neste caso, inúmeros pontos de vista, sendo que a empresa deverá optar 

por aqueles que melhor estratificam o problema, delimitando-o e estratificando-o da maneira 

mais clara, para que possa ser analisado minuciosamente. 

A observação do problema também deve ser realizada in loco. Após um pré-estudo do 

problema, o mesmo deve ser observado no próprio local da ocorrência, para a coleta de 

informações suplementares que não podem ser obtidas na forma de dados numéricos. 
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Realizando essa análise no local da ocorrência, as características apresentadas para o 

problema poderão ser confirmadas, ou sofrer alterações, de acordo com o que realmente foi 

relatado no local da ocorrência do problema. Recomenda-se nesta fase a utilização de câmeras 

fotográficas e/ou filmadoras, para que o relatório de análise do problema in loco se apresente 

da maneira mais clara possível (MELO, 2001). 

Para que o problema seja analisado da maneira mais detalhada possível, algumas 

ferramentas disponíveis no meio gerencial são utilizadas, a fim de aperfeiçoar essa análise, 

como por exemplo: 

Estratificação: Estratificar as informações sob vários pontos de vista, tais como: 

tempo, local, tipo, sintoma, indivíduo, etc. 

Folha de Verificação: Todos os fatores de estratificação de interesse (máquinas, 

operadores, turnos, matérias-primas, tipo de defeitos, etc.) devem ser incluídos na folha de 

verificação que será utilizada para a coleta e o registro dos dados empregados na observação 

do problema. No quadro 3, segue um modelo de folha de verificação destinada a coletar dados 

sobre a inspeção dos tipos de defeitos no produto final (Vieira, 1999).  

 

Quadro 3 - Folha de Verificação 

 
Fonte: Autor “adaptado de” Vieira, 1999. 

 

Gráfico de Pareto: Dispõem de forma visual as informações obtidas a partir da 

estratificação dos dados. Serve para hierarquizar o ataque aos problemas e informar que a 

maior parte dos problemas num sistema acontece devido a poucas causas. 

Observa-se pelo gráfico da figura 4 pag.29 que as saliências, asperezas e os riscos são 

os grandes responsáveis pelos defeitos no produto final, devendo a empresa se concentrar 

nesse problema, identificando as causas para os mesmos e partindo para as contramedidas 

(ações) que irão eliminar esses problemas.  
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Figura 4 - Gráfico de Pareto 

Fonte: Autor “adaptado de” Vieira, 1999. 

 

De acordo com o resultado do gráfico de Pareto, a empresa poderá estar atacando mais 

de um problema, porém, restringindo-se sempre aos problemas que mais influenciam no 

aspecto geral do problema detectado. 

Histograma e Medidas de Locação e Variabilidade: Estas ferramentas processam as 

informações de tal forma que é possível observar se o problema está mais relacionado à 

localização do valor médio ou à magnitude da variabilidade dos resultados gerados pelo 

processo. 

Intervalos de Confiança, Testes de Hipóteses e Análise de Variância: Estas técnicas 

estatísticas podem ser empregadas para verificar se o problema ocorre de maneira diferente 

nos diversos grupos definidos na estratificação realizada, sendo possível manter um controle 

do erro que pode ser cometido no estabelecimento da conclusão. 

Técnicas de Avaliação da Capacidade de Sistemas de Medição: Para que os dados 

coletados com o objetivo de estudar as características do problema considerado no giro do 

PDCA sejam confiáveis, é necessário que o sistema de medição empregado forneça resultados 

acurados (precisos e não viciados). Para que possamos avaliar se esta condição está sendo 

satisfeita, será necessário quantificar a repetibilidade e a reprodutibilidade dos métodos de 

medição. 

 

 

 

 



29 

  

2.5.1.4 A análise do processo 

 

Consiste na descoberta das causas fundamentais relativas ao problema que está sendo 

ao considerado e estudado. Em outras palavras, segundo Campos (2004), analisar o processo é 

buscar as causas mais importantes que provocam o problema, através da análise das 

características importantes. 

Para que essa fase obtenha êxito, o processo de identificação das causas deve ser 

executado da maneira mais democrática e participativa possível. Explanando essa premissa, 

todas as pessoas que trabalham na empresa e que, independente do cargo que ocupam, estão 

envolvidas com o problema identificado e podem contribuir para a solução do mesmo, devem 

participar da reunião de análise das causas, enriquecendo com diversos pontos de vista a 

percepção das causas mais prováveis que provocam tal problema (MELO, 2001). 

As reuniões de análise de causa devem, então, seguir algumas premissas para que a 

mesma possa atingir seu objetivo, que é identificar as causas fundamentais do problema que 

se quer resolver. Uma reunião de causa bem-sucedida possibilita transformar informação em 

conhecimento, que será utilizado posteriormente para a tomada de decisões. Essas premissas 

se apresentam, nesse caso, sob a forma de uma metodologia de análise de causas, denominada 

Análise de Causa e Efeito. 

Segundo Godoy (2001), essa metodologia consiste em se analisar as causas – por meio 

de métodos participativos como o Brainstorming – e expô-las de forma clara para toda a 

equipe envolvida, utilizando um Diagrama de Causa e Efeito, conhecido pelo nome do seu 

criador, Diagrama de Ishikawa. 

O Diagrama de Ishikawa, conhecida como diagrama de espinha de peixe, conforme 

exemplo do diagrama na Figura 5 pag. 31, foi desenvolvida na década de 40 por Kaoru 

Ishikawa na Universidade de Tóquio e tem como objetivo representar as possíveis causas que 

podem levar a um determinado efeito. É uma ferramenta utilizada para apresentar a relação 

existente entre o problema a ser solucionado e os fatores do processo que podem provocar o 

problema. Além de sumarizar as possíveis causas do problema, também atua como um guia 

para a identificação da causa fundamental e para determinação das ações que deverão ser 

adotadas. 
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Figura 5 – Representação gráfica do Diagrama de Ishikawa 

 
Fonte: Autor “adaptado de” Cuatrecasas (2010, p. 70). 

 

É importante destacar que as causas relacionadas no diagrama devem ser reduzidas por 

meio da eliminação das causas menos prováveis. Esta redução pode ser feita com base nos 

resultados obtidos a partir do emprego das técnicas estatísticas na fase anterior (observação). 

As causas são agrupadas por categorias e semelhanças, a ferramenta exige equalização 

de uma sequência de perguntas que evidenciam os fatos, podemos utilizar para identificar 

causas, descobrir problemas e causas, estratificar as ações, entre outros.  

A grande vantagem é que podemos atuar de modo mais específico e direcionado no 

detalhamento das causas possíveis.  

Em linhas gerais, Lins (1993) sugere que para a montagem do Diagrama de Ishikawa 

seja utilizado em conjunto o Brainstorming, para que se possa pensar nas possíveis causas do 

problema. 

Segundo Behr, Moro e Estabel (2008) o Brainstorming é uma ferramenta simples, 

realizada em grupo, para evidenciar problemas e que pode ser utilizada em qualquer situação. 

Meireles (2001, p.20) reforça que esta é “uma ferramenta associada à criatividade” e 

especifica que ela deve ser utilizada na fase de planejamento. 

Osborn (1975), criador do Brainstorming em 1938, definiu algumas regras para sua 

aplicação: O grupo deve ter um líder para gerenciar a aplicação do Brainstorming e um 

secretário para auxiliar o líder. Os componentes do grupo devem ser profissionais das diversas 

áreas envolvidas no problema a ser discutido. É sugerido um número médio de dez pessoas 

participantes do Brainstorming; E, o tempo de duração da seção não deve exceder 45 minutos. 

No quadro 4 pag. 32 é apresentado, segundo Behr, Moro e Estabel (2008), as etapas de 

aplicação do Brainstorming. 
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Quadro 4 - Etapas de aplicação do Brainstorming 

 
Fonte: Autor “adaptado de” Behr, Moro e Estabel (2008) 

 

O primeiro passo na integração do Diagrama de Ishikawa com o Brainstorming é a 

explicação do problema (ou meta, de acordo com o objetivo da reunião – no caso, será 

discutida o problema priorizado na fase de análise do fenômeno). (GODOY, 2001). 

Para sistematizar o trabalho, segundo Godoy (2001), é solicitado aos participantes que 

reflitam sobre os fatores que influenciam o problema, podendo ser identificados de acordo 

com as seguintes categorias (essas categorias são sugeridas para serem usadas no Diagrama de 

Ishikawa, porém diferentes categorias podem ser criadas, de acordo com a necessidade do 

grupo):  

a) pessoas ou mão de obra (relativo à mão de obra, etc.); 

b) medidas (padrões estabelecidos pela empresa); 

c) meio-ambiente (condições ambientais); 

d) métodos (executivos ou de produção); 

e) máquinas e equipamentos; 

f) instalações físicas e Matéria-prima. 

Após essa primeira reflexão, a fase seguinte é a determinação das causas. De uma 

forma organizada, com a participação de todos e com oportunidades iguais, as pessoas 

apontarão as causas que influenciam nas características mais importantes do problema. Nessa 

etapa, recomenda-se utilizar a sistemática de escrever as causas em um papel avulso (como 

um bloco de recados) para que o coordenador possa organizar essas causas escritas de acordo 

com os grupos (fatores) respectivos a causas em comum, e colocá-los no Diagrama de 

Ishikawa para apreciação da equipe. 

De posse de todas as causas apontadas pelos participantes, e tendo colocado as 

mesmas para a devida apreciação da equipe, organizadas em grupos respectivos as causas em 
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comum, o coordenador solicita aos participantes que reflitam sobre as causas apontadas, a fim 

de priorizar as causas mais importantes (ou seja, as que provocam com maior intensidade o 

problema em questão). Para essa etapa, pode ser utilizado o sistema de votação das causas 

baseado na metodologia de priorização Matriz GUT. 

A Matriz GUT tem por objetivo ranquear as tarefas por ordem de prioridade para tratar 

um determinado problema, levando em consideração: gravidade (G), Urgência (U) e 

Tendência (T) dos itens a serem resolvidos. (GOMES, 2006; CESAR, 2013). Para Ferroli 

(2000, p.15) “O uso desta ferramenta promove condições de estudo de um problema 

específico, fornecendo subsídios para a elaboração de um plano de ação.”. 

Cesar (2013) classifica os fatores Gravidade, Urgência e Tendência como: 

a) gravidade: Impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou 

organizações e efeitos que surgirão em longo prazo, caso o problema não seja resolvido; 

b) urgência: Relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema; 

c) tendência: Potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de crescimento, 

redução ou desaparecimento do problema (CESAR, 2013, p. 49-50). 

Para cada item (causa/problemas) é atribuído uma nota para três fatores (gravidade, 

urgência e tendência) que varia de 1 a 5, onde é 1 tem a menor grau e 5 o maior grau. Como 

pode ser observado no exemplo do quadro 5, as linhas representam as causas do problema ou 

o problema em si, e as colunas os fatores a serem pontuados de 1 a 5 (GOMES, 2006; 

CESAR, 2013).  

 

Quadro 5 - Exemplo de utilização da Matriz GUT 

 
Fonte: Cesar (2013, p. 48) 

 

E, após a atribuição de pontos para os fatores Gravidade, Urgência e Tendência, deve-

se multiplicar os fatores (GxUxT) de cada causa para se determinar sua prioridade. Quanto 

maior o resultado obtido, maior a prioridade (GOMES, 2006). 

Enfim, finalizando o processo do brainstorming, e consequentemente, a análise do 

processo, o coordenador, apresenta as causas prioritárias, realiza uma análise de consistência 

das mesmas (a fim de verificar se há evidência técnica de que é possível bloqueá-las), e as 
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encaminha para serem utilizadas na elaboração do Plano de Ação, que conterá as medidas 

para as causas apontadas. 

Outras ferramentas estatísticas, apresentadas a seguir, são muito utilizadas nesta etapa: 

Amostragem: O emprego das técnicas de amostragem permitirá que sejam coletados, 

de forma eficiente, dados representativos do processo. Estes dados devem ser utilizados na 

análise das causas mais prováveis para o problema. 

Gráfico de Pareto: Tomando como ponto de partida o conjunto das causas mais 

prováveis que tenham sido confirmadas após a realização dos testes de hipóteses, o gráfico de 

Pareto permite a visualização de quais são as poucas causas vitais que deverão ser bloqueadas 

para que a meta possa ser atingida. 

Histograma e Medidas de Locação e Variabilidade: Processam a informação de modo 

a tornar possível a avaliação de como as causas mais prováveis que estão sendo testadas 

afetam a locação e a dispersão dos resultados (efeito) do processo. 

Diagrama de Dispersão: Pode ser utilizado para a visualização do tipo de 

relacionamento existente entre o problema considerado no giro do PDCA e cada causa mais 

provável que tenha sido identificada. O emprego desta ferramenta também pode permitir a 

visualização de algum possível relacionamento entre duas causas mais prováveis para o 

problema. 

Análise de Regressão: Pode ser empregada para modelar e quantificar a intensidade do 

relacionamento existente entre o problema que está sendo solucionado e as causas mais 

prováveis identificadas nesta fase de análise. Portanto, a análise de regressão processa as 

informações de modo a identificar e priorizar as causas influentes no problema. 

Gráfico de Controle: A possível visualização de configurações especiais nos gráficos 

de controle pode nos fornecer indicações sobre as prováveis causas do problema. 

Intervalos de Confiança, testes de Hipóteses e Análise de Variância: Estas ferramentas 

podem ser utilizadas no teste das causas mais prováveis (hipóteses), permitindo a 

confirmação, ou não, da existência de um relacionamento entre o problema (efeito) e as 

causas mais prováveis identificadas. 

Planejamento de Experimentos: É uma técnica estatística de grande importância na 

execução da fase de análise do PDCA, porque seu emprego permite a identificação das 

principais causas do processo sobre as quais devemos atuar no sentido de fazer com que a 

meta seja alcançada. As causas mais prováveis podem ser identificadas e testadas, com o 

mínimo de tempo e custos e, ao mesmo tempo, com a manutenção de um nível de confiança 

pré-estabelecido para as conclusões, por meio da realização de experimentos estatisticamente 
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planejados. Estes experimentos são importantes quando é necessário projetar um novo 

processo ou fizer modificações substanciais no processo existente para que a meta possa ser 

alcançada, mas também podem ser empregados no melhoramento contínuo de um processo já 

existente. 

Otimização de Processos: Para que a técnica de otimização de processos possa ser 

utilizada, na maioria das situações, será necessário realizar interferências no processo, ou seja, 

deverão ser provocadas alterações planejadas e controladas nos fatores do processo com o 

propósito de observar as mudanças correspondentes nos seus efeitos. Este procedimento irá 

gerar informações que serão processadas para que possamos confirmar as causas mais 

prováveis e determinar o sentido no qual o processo deverá ser direcionado, com o propósito 

de atingir a meta. 

Análise Multivariada: Processa as informações de forma a facilitar o entendimento do 

relacionamento existente entre as variáveis de processo. 

Confiabilidade: Nesta fase os testes de vida acelerados são importantes para uma 

rápida obtenção de dados referentes à durabilidade de produtos/componentes. A modelagem 

estatística adequada dos resultados obtidos sob condições de aceleração permite a condução 

de uma análise de tempo de falha nas condições de uso do produto/componente. 

 

2.5.1.5 O plano de ação 

 

O plano de ação se apresenta como o produto de todo processo referente à etapa 

PLAN do ciclo PDCA. Nele estão contidas, em detalhes, todas as ações que deverão ser 

tomadas para se atingir a meta proposta inicialmente. 

Segundo Campos (2004), “os planos de ação colocam o gerenciamento em 

movimento”. Essa ferramenta viabiliza a ação concreta no gerenciamento, delegando 

responsabilidades para todos os envolvidos no plano.  

A fase de elaboração do plano de ação consiste na concepção de um plano para 

bloquear as causas principais que tenham sido identificadas na fase de análise, ou seja, 

consiste no estabelecimento das contramedidas às causas principais. As conclusões obtidas 

por meio do emprego das técnicas estatísticas para o processamento das informações 

envolvidas no cumprimento das fases anteriores devem sempre ser mantidas em mente 

durante a elaboração da estratégia de ação. 

Para que o plano de ação possa ser bem compreendido, deve-se elaborar um plano de 

ação para cada causa prioritária eleita na etapa anterior. Ou seja, existirão várias medidas para 
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cada causa apontada, beneficiando o controle de cada ação a ser tomada. Porém, a meta para 

todos os planos de ação será a mesma, estipulada inicialmente. 

Esse processo deve ser realizado por meio de discussão em grupo, sendo as pessoas as 

mesmas envolvidas nas etapas anteriores (caso houver necessidade, outros participantes 

poderão estar sendo convidados a atuarem nessa etapa). As medidas tomadas por esse grupo 

devem ser as de custo mais baixo, mais eficazes, rápidas e simples. 

Para a elaboração do plano de ação, deve-se seguir uma metodologia. A mais indicada, 

segundo Campos (2004), é a metodologia conhecida como 5W1H.  

O 5W1H consiste em elaborar o plano de ação baseado em seis perguntas que irão 

definir a estrutura do plano. Essas perguntas, compostas no idioma inglês, se apresentam, 

segundo definição de Melo (2001), da seguinte maneira: 

WHAT (O que) – define o que será executado, contendo a explicação da ação a ser 

tomada (utilizam-se geralmente verbos no infinitivo, de maneira sucinta, a fim de demandar 

uma ação); 

WHEN (Quando) – define quando será executada a ação (prazo de início e termino da 

ação); 

WHO (Quem) – define o responsável pela ação (nesse caso, aconselha-se que haja 

apenas um responsável por ação, a fim de manter a credibilidade da execução da ação); 

WHERE (Onde) – define onde será executada a ação (pode ser um local físico 

especificado, como um setor da organização); 

WHY (Por que) – define a justificativa para a ação em questão (esse campo apresenta 

a finalidade imediata da ação a ser tomada); 

HOW (Como) – define o detalhamento de como será executada a ação (este campo é 

um complemento para o primeiro campo – WHAT – detalhando a ação estipulada neste 

último). 

A figura 6 pag. 37 apresenta o detalhamento do 5W1H: 
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Figura 6 - Representação gráfica do 5W1H 

 

Fonte: Autor “adaptado de” Melo (2001). 

 

Analisando esses seis tópicos, pode-se proceder a estruturação do plano de ação, de 

uma maneira clara e detalhada, sendo que o mesmo deverá ser divulgado para todos os 

envolvidos nas ações tomadas. 

Qualquer tópico adicional que, eventualmente, a empresa vier a definir como 

necessário poderá estar sendo integrado ao corpo do plano de ação. 

Elaborado o plano de ação, finaliza-se a etapa PLAN do ciclo PDCA, e inicia-se a 

etapa seguinte, DO, que irá colocar em prática as ações definidas no plano de ação. 

 

2.5.2 Módulo DO (D) 

 

A etapa posterior à etapa PLAN é definida como DO, tendo como melhor tradução 

para o idioma português o termo EXECUTAR. 

Nesta, todas as metas e objetivos traçados na etapa anterior, e devidamente 

formalizados em um plano de ação, deverão ser postos em prática, de acordo com a filosofia 

de trabalho de cada organização. 

A etapa DO permite que o plano de ação seja praticado de forma gradual, organizada, 

em uma escala gradual, permitindo maior eficácia das medidas a serem tomadas. 

Para que esse módulo apresente a eficiência desejada, Campos (2004) subdivide o 

mesmo em duas etapas principais: a etapa de Treinamento e a etapa de Execução da Ação. 
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2.5.2.1 Treinamento 

 

Na etapa relativa ao treinamento, a organização deverá efetuar a divulgação do plano a 

todos os funcionários envolvidos. Para tanto, torna-se necessário verificar quais ações 

necessitam da cooperação ativa de todos os membros, enfatizando essas ações a fim de que 

possam ser executadas da melhor maneira possível.  

A divulgação do plano deve ser realizada por meio de reuniões participativas 

(utilizando-se técnicas de treinamento), apresentando claramente as tarefas e a razão delas, 

assim como as pessoas responsáveis pelas mesmas. Ao final dessas reuniões, deve-se 

certificar que todos os envolvidos compreenderam as ações que serão executadas e se a 

maioria concorda com as medidas propostas (CAMPOS, 2004). 

Dessa forma, a divulgação do plano de ação estará sendo efetuada da maneira mais 

eficaz, abrangendo todos os setores envolvidos da empresa, estando pronto de fato para ser 

executado. 

 

2.5.2.2 Execução 

 

A segunda etapa do módulo DO consiste em executar o plano de ação proposto. Uma 

vez amplamente divulgado e ciente da compreensão de todos os envolvidos, o plano (ou 

planos) de ação poderá ser colocado em prática. Para tanto, durante a execução do plano de 

ação, deve-se efetuar verificações periódicas no local em que as ações estão sendo efetuadas, 

a fim de manter o controle e eliminar possíveis dúvidas que possam ocorrer ao longo da 

execução. Todas as ações e os resultados bons ou ruins devem ser registrados com a data em 

que foram tomados, para alimentar a etapa seguinte do ciclo PDCA (etapa CHECK) (Campos, 

2004). 

Algumas ferramentas estatísticas que podem ser utilizadas no módulo DO são: 

Análise de Regressão: A análise de regressão pode ser utilizada na coleta de dados do 

processo para substituição de um ensaio destrutivo, realizado para a obtenção da medida da 

variável de interesse, por um ensaio não destrutivo e para obtenção de curvas de calibração, 

que serão utilizadas para fornecer as medidas da variável de interesse. 

Gráfico de Controle: Permite o processamento e a disposição das informações sobre a 

estabilidade do processo. Estas informações são muito importantes para avaliação da 

efetividade do bloqueio adotado, tarefa a ser realizada na próxima fase do PDCA, já que após 
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a adoção das contramedidas esperamos obter um processo estável, operando em um patamar 

de desempenho mais elevado. 

Gestão à Vista: O sistema de Gestão à Vista consiste em expor, por meio de gráficos e 

diagramas de barras, os itens de controle e os planos de ação, respectivamente, pré-definidos 

para cada setor da empresa. Sendo assim, para cada item de controle estabelecido, bem como 

os planos de ação gerados para se atingir a meta deste item, deve-se organizar um sistema de 

painéis de controle, contendo a meta a ser atingida por determinado item de controle, no 

decorrer de um prazo definido, mantendo um controle regular sobre os eventuais desvios 

dessa meta (a periodicidade desse controle dependerá da complexidade do item a ser 

monitorado, sendo que na maioria dos casos esse controle é mensal). 

Para que a equipe possa manter um controle mais eficiente das ações descritas no 

plano de ação, deve-se atentar aos itens de Verificação e Controle do processo. 

 

2.5.3 Módulo CHECK (C) 

 

O terceiro módulo do ciclo PDCA é definido como o módulo de verificação das ações 

executadas no módulo anterior DO (Execução). Essa fase irá se basear nos resultados das 

ações procedentes do módulo PLAN (Planejamento), e devido a esse fato, todas as ações 

deverão ser monitoradas e formalizadas adequadamente no módulo DO, para que a 

verificação dos resultados no módulo CHECK possa ser realizada da maneira mais eficaz 

possível, sendo que, na maioria dos casos, as empresas possuem sistemas de follow up 

padronizados, a fim de relatar todos os resultados obtidos com as ações pré-estipuladas. 

Na prática a etapa verificação consiste na confirmação da efetividade da ação de 

bloqueio. Esta confirmação deve ser feita por meio do emprego dos dados coletados antes e 

após a ação de bloqueio, os quais permitirão a comparação dos resultados. Nessa fase algumas 

questões que devem ser levantadas, a fim de analisar criticamente as ações tomadas na fase 

anterior. Essas questões podem ser elencadas como: qual a eficácia das ações frente aos 

objetivos iniciais; qual o grau de desvio das ações estipuladas inicialmente, e se os mesmos 

foram aceitáveis e eficazes para se atingir os objetivos; os problemas detectados podem ser 

superados; as ações tomadas foram eficazes o suficiente para se estabelecer um padrão? 

Neste módulo, as ferramentas a seguir são especialmente importantes: 

Gráfico de Pareto: A utilização dos gráficos de Pareto para comparações “antes” e 

“depois” nos permite avaliar o impacto das mudanças efetuadas no processo e o grau de 

alcance da meta. 
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Histograma e Medidas de Locação e de Variabilidade: Adotadas após a implantação 

das ações de bloqueio, nos permitem avaliar se o bloqueio foi efetivo e se foram provocados 

efeitos secundários. 

Intervalos de Confiança, Testes de Hipóteses e Análise de Variância: Estas técnicas 

podem ser empregadas, utilizando dados coletados após a adoção do bloqueio, para processar 

as informações e forma que seja possível realizar a verificação da continuidade ou não do 

problema, mantendo um controle do erro que pode ser cometido no estabelecimento da 

conclusão. 

Gráfico de Controle: O gráfico de controle pode ser utilizado para processar e dispor 

as informações necessárias para que possamos avaliar se após a adoção das contramedidas foi 

obtido um processo estável, operando no patamar de desempenho desejado. É muito útil para 

verificação da continuidade ou não do problema. Podemos ver um exemplo de utilização do 

gráfico de controle na figura 08. 

Índices de Capacidade de Processos: Caso tenhamos obtido um processo estável após 

a adoção das ações de bloqueio, os índices de capacidade podem ser empregados como 

ferramentas que nos permitem avaliar se o processo é de fato capaz de atender à meta. 

Confiabilidade: Após a adoção das contramedidas, é possível verificar se houve 

ganhos consideráveis com relação á durabilidade do produto, por meio da realização de testes 

de vida acelerados. 

 

Figura 7 - Exemplo de gráfico sequencial na fase de verificação do problema. 
 

 

Fonte: Werkema (1995) 
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2.5.4 Módulo ACT (A) 

 

O último módulo do ciclo PDCA pode ser traduzido como módulo de atuação 

corretiva e é caracterizado pelo processo de padronização das ações executadas, cuja eficácia 

foi verificada na etapa anterior, objetivando a melhoria contínua de atuação corretiva. 

As ações neste módulo devem ser baseadas nos resultados positivos obtidos no 

módulo CHECK, na expectativa de padronizar essas ações para serem utilizadas em outras 

ocasiões semelhantes. 

 

2.5.4.1 A padronização 

 

A padronização no PDCA consiste na eliminação definitiva das causas influentes 

detectadas, ou seja, prevenção contra reaparecimento do problema. Nesta fase, o novo 

procedimento operacional deve ser estabelecido ou o procedimento antigo deve ser revisto. 

O processo de padronização, segundo Andrade (2003) e Melo (2001), consiste em 

elaborar um novo padrão ou alterar o já existente. No caso, a organização deve esclarecer no 

padrão os itens fundamentais de sua estrutura, tais como “o que” fazer, “quem” deverá 

executar tal tarefa, “quando” a mesma deve ser executada, “onde” deve ser executada, 

“como” deve ser executada, e principalmente, “por que” essa tarefa deve ser executada, sendo 

que esses itens deverão permear todas as atividades incluídas ou alteradas nos padrões já 

existentes. 

Essas medidas significam que a nova maneira de trabalhar deve ser adotada no dia a 

dia, com o objetivo de manter o processo no novo patamar de desempenho que foi alcançado. 

Neste sentido, são fundamentais a educação e o treinamento no trabalho e o acompanhamento 

da utilização do padrão.  

Na fase de padronização, as ferramentas estatísticas mais utilizadas são: 

Folha de Verificação: É útil na coleta de informações que podem ser utilizados na 

verificação da utilização do padrão.  

Amostragem: O emprego das técnicas de amostragem permitirá que sejam obtidas 

informações representativas sobre a efetividade do cumprimento do padrão. 
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2.5.4.2 Conclusão 

 

A fase de conclusão consiste na recapitulação de todo o processo de solução do 

problema e no planejamento do trabalho futuro. Nesta fase deve ser feita uma relação dos 

problemas remanescentes e também deve ser elaborado o planejamento da solução destes 

problemas. Além disso, deve ser feita uma reflexão sobre a própria atividade de solução de 

problemas. Na fase de conclusão, as ferramentas listadas a seguir exercem um papel 

importante: 

Gráfico de Pareto: O gráfico de Pareto dispõe sob a forma visual e torna evidente a 

priorização dos problemas remanescentes que devem ser “atacados” no futuro. 

Gráfico de Controle: Permite que os resultados indesejáveis remanescentes devido às 

causas comuns de variação sejam isolados das anomalias provocadas por causas especiais de 

variação, para as quais a adoção de contramedidas deve ser imediata. 

Histograma e Medidas de Locação e de Variabilidade: Estas ferramentas podem ser 

empregadas para processar as informações de modo a tornar possível a visualização dos 

resultados obtidos abaixo ou acima do esperado, os quais são indicadores importantes para 

aumentar a eficiência dos próximos trabalhos. 
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3 ESTUDO DE CASO / DESENVOLVIMENTO 

 

Será apresentado neste capítulo um estudo de caso de um PDCA de melhoria contínua 

realizado numa empresa nacional de grande porte do setor papeleiro. Este trabalho apresenta 

toda a condução da meta de melhoria do PDCA de redução do índice de paradas por 

manutenção corretiva não planejada, sendo apresentada a condução de cada etapa do PDCA. 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO  

 

A empresa estudada é uma empresa do setor de papeleiro e que atua há 30 anos no 

mercado nacional. Existe um indicador de desempenho que mede o índice de paradas por 

manutenção corretiva não planejada e existe uma meta a ser atingida para tal indicador.  

Nos primeiros quatro meses do ano de 2014 ocorreu um descontrole da meta, gerando 

a necessidade de tomada de ações para voltá-la ao patamar da meta orçada pela diretoria da 

empresa. A Figura 8 mostra a mudança de patamar do indicador do ano de 2013 para o de 

2014. 

 

Figura 8 - Indicador de paradas por manutenção corretiva imprevista. 

 

Fonte: Autor 

 

Diante deste cenário, foi realizado um PDCA para redução do índice de paradas por 

manutenção corretiva não planejada, que está detalhado no decorrer deste trabalho. 
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3.1.1 Etapa PLAN (P)  

 

Neste módulo se inicia o PDCA, o qual proverá dados e informações a todas as demais etapas. 

A seguir, são executadas suas etapas. 

 

3.1.1.1 Identificação do problema 

 

Para iniciar o trabalho foi identificado o problema, que é o aumento do índice de 

paradas por manutenção corretiva não planejada no ano de 2014. Diante deste problema, foi 

considerada a meta orçada pela diretoria da empresa estuda, conforme especificada na figura e 

na Figura 9. 

 

Figura 9 - Indicador paradas por manutenção corretiva imprevista de 2014 

 

Fonte: Autor 

 

3.1.1.2 A definição da meta 

 

A meta foi definida da seguinte maneira: “reduzir o tempo médio acumulado de 

paradas por manutenção corretiva não planejada de 16h30min (média acumulada de jan/2014 

à abr/2014) para 6h00min (meta orçada para o ano de 2014) até dezembro de 2014.”. 

 

3.1.1.3 A análise de fenômeno 

 

De posse dos dados relativos ao índice de paradas por manutenção corretiva não 

planejada, após análise dos mesmos, considerou-se para efeito de estratificação os valores do 

período compreendido entre jul/13 à abr/14, conforme mostra a figura 10 pag. 45. 
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Figura 10 - Indicador de horas paradas por manutenção corretiva imprevista. 

 

 

Fonte: Autor 

 

Com esses dados elaboraram-se gráficos de estratificação, desdobrando o índice de 

paradas, por tipo de manutenção, por equipamento e por componente e observou-se através 

deles que os tipos de parada MEC – MECÂNICA e EEI – ELÉTRICA, juntos correspondem 

a 99% das paradas, sendo assim necessário estratificá-los separadamente, levando-se em 

consideração a regra 80/20. Na figura 11 foi observado no gráfico o peso de cada tipo de 

parada. 

 

Figura 11 - Gráfico de Pareto para Paradas por Tipo de Manutenção 

 

Fonte: Autor 
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Desdobrando o tipo de parada MEC-MECÂNICA, conseguimos concluir que o 

equipamento ROLOS foi o que provocou maior indisponibilidade devida a falhas nos 

componentes ROLAMENTO E ACOPLAMENTO, como podemos observar nos gráficos das 

figuras 12 e 13. 

 

Figura 12 - Gráfico de Pareto para paradas de manutenção tipo MEC-MECÂNICA 

 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 13 - Gráfico de Pareto para equipamento ROLOS 

 

Fonte: Autor 
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Desdobrando o tipo de parada EEI-ELETRICA, conseguimos concluir que, juntos, os 

equipamentos PONTE ROLANTE, INFRA RED e ACOPLAMENTO provocaram metade da 

indisponibilidade deste grupo, como podemos observar nos gráficos da figura 14, porém não 

serão objeto de nosso estudo, pois se tratam de ocorrências pontuais que já foram tratadas 

com sucesso através de análise de falhas na empresa estudada. 

 

Figura 14 - Gráfico de Pareto para paradas de manutenção tipo EEI-ELÉTRICA 

 

Fonte: Autor 

 

Também, de posse dos dados relativos às análises de falhas do mesmo período, 

conseguimos estratificar os processos que falharam na prevenção da falha.  

Nos relatórios de análise de falhas da empresa estuda é identificado o processo que 

falhou para ocorrer a falha, os processos são indicados no relatório conforme figura 15 pag. 

48 para posterior tabulação. 
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Figura 15 - Fluxograma de identificação dos processos que falharam 

 

Fonte: Empresa estudada, 2016. 
 

Com esses dados tabulados e estratificados, foi concluído que os processos de 

Execução do Trabalho e Monitoramento da condição foram responsáveis por 50% das falhas 

conforme gráfico da figura 16. Os demais processos foram desconsiderados devidos os 

valores serem irrelevantes ou tratarem de ocorrências pontuais. 

 

Figura 16 - Gráfico de Pareto para processos que falharam para ocorrência das falhas. 

 

Fonte: O Autor 
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3.1.1.4 A análise do processo 

 

Depois de identificar as falhas mais frequentes e os processos que mais falharam, o 

procedimento seguiu com a investigação da causa raiz. O primeiro passo foi a identificação de 

causas potenciais. Para isso foi utilizado o diagrama de causa e efeito, no qual a falha é 

colocada como o “efeito” e as causas potenciais são levantadas por meio de um brainstorming 

com as pessoas envolvidas diretamente com a área e o equipamento no qual incidia o 

problema identificado. Foi realizado um brainstorming para as falhas nos componentes 

ROLAMENTO E ACOPLAMENTO do equipamento ROLOS, tendo em vista que corrigindo 

as respectivas falhas, resolveríamos em 89% dos problemas mecânicos. Já no estudo referente 

aos processos, realizamos um brainstorming para o processo “Execução e Revisão dos 

Trabalhos”, que corresponde a 30% do total de tempo indisponível. 

Esses brainstormings geraram os digramas de causa e efeito apresentados nas figuras 

17, 18 e 19. 

 

Figura 17 - Causa e efeito para a Falha do tipo Mecânica em Rolamentos de Rolos. 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 18 - Causa e efeito para a Falha do tipo Mecânica em Acoplamentos de Rolos. 

 

Fonte: Autor. 

 

 

Figura 19 – Causa e efeito para a Falha no processo de Execução do Trabalho. 

 

Fonte: Autor. 

 

Após estas análises, foram utilizadas duas ferramentas da qualidade para a 

continuidade da análise, novamente o brainstorming em conjunto com a ferramenta dos Cinco 

Porquês, conforme quadro 6 pag. 51. 
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50 

 

continua 

Quadro 6 - Identificação da causa fundamental através da ferramenta dos 5 porquês. 

 Causas 

Identificadas 1º PORQUÊ  2º PORQUÊ  3º PORQUÊ  4º PORQUÊ  5º PORQUÊ  

Causa 

Fundamental 

Nº da 

Causa 

Falha 

Mecânica em 

Acoplamentos 

de Rolos  

Lubrificante 

Inadequado 

Utilização de 

Lubrificante que 

não Atende as 

Aplicaçoes de 

Baixa Rotação 

      

Utilização de 

Lubrificante que 

não Atende as 

Aplicaçoes de 

Baixa Rotação 

1 

Falha 

Mecânica em 

Acoplamentos 

de Rolos  

Acoplamento 

Inadequado 

Identificados 

Acoplamentos 

sem Procedência 

Instalados e em 

Estoque 

Falha no 

Recebimento do 

Material 

Falta de 

conhecimento 

do Almoxarife 

quanto aos 

procedimentos 

de recebimento 

de materiais 

  

Falta de 

conhecimento do 

Almoxarife quanto 

aos procedimentos 

de recebimento de 

materiais 

2 

Falha 

Mecânica em 

Acoplamentos 

de Rolos  

Contaminação por 

Água 

Projeção de Água 

Diretamente no 

Acoplamento  

Falta de Anteparo de 

proteção contra 

projeção de água 

    

Falta de Anteparo 

de proteção contra 

projeção de água 

3 

Falha 

Mecânica em 

Acoplamentos 

de Rolos  

Desalinhamento 

Falta de 

alinhamento na 

manutenção do 

conjunto 

Procedimento 

inadequado de 

Alinhamento 

Alinhamento 

realizado 

manualmente 

  

Alinhamento 

realizado 

manualmente 

4 
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continuação 

 Causas 

Identificadas 1º PORQUÊ  2º PORQUÊ  3º PORQUÊ  4º PORQUÊ  5º PORQUÊ  

Causa 

Fundamental 

Nº da 

Causa 

Falha 

mecânica em 

acoplamentos 

de rolos  

Perda do 

lubrificante 

Falha na 

montagem da 

vedação 

Falta de 

conhecimento do 

mantenedor 

Falta de 

treinamento 

Falta de 

procedimento 

para 

montagem de 

acoplamentos 

Falta de 

procedimento para 

montagem de 

acoplamentos 

5 

Falha 

mecânica em 

acoplamentos 

de rolos  

Dimensionamento 

incorreto 

Falha na 

especificação do 

acoplamento 

Especificação 

realizada sem 

embasamento 

técnico 

    

Especificação 

realizada sem 

embasamento 

técnico 

6 

Falha 

mecânica em 

acoplamentos 

de rolos  

Montagem 

incorreta 

Falta de 

conhecimento do 

mantenedor 

Falta de treinamento 

Falta de 

procedimento 

para montagem 

de 

acoplamentos 

  

Falta de 

procedimento para 

montagem de 

acoplamentos 

7 

Falha 

mecânica em 

acoplamentos 

de rolos  

Projeção de água  

Projeção de água 

durante limpeza 

da área 

Operação projeta 

água 

indiscriminadamente 

nos equipamentos 

Falta de 

orientação 

quanto aos 

riscos de 

projeção de 

água nos 

equipamentos 

  

Falta de orientação 

quanto aos riscos de 

projeção de água 

nos equipamentos 

8 
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continuação 

 Causas 

Identificadas 1º PORQUÊ  2º PORQUÊ  3º PORQUÊ  4º PORQUÊ  5º PORQUÊ  

Causa 

Fundamental 

Nº da 

Causa 

Falha 

mecânica em 

acoplamentos 

de rolos  

Parafusos soltos 

Torqueamento 

inadequado dos 

parafusos 

Falta de 

conhecimento 

Falta de 

treinamento 

Falta de 

procedimento 

para 

montagem de 

acoplamentos 

Falta de 

procedimento para 

montagem de 

acoplamentos 

9 

Falha 

mecânica em 

acoplamentos 

de rolos  

Insuficiente 

lubrificante 

Quantidade 

inadequada de 

lubrificante no 

mancal 

Especificação 

incorreta no plano 

de inspeção 

Falha no 

cadastro do 

plano de 

inspeção 

Falta de 

revisão do 

plano de 

lubrificação 

Falta de revisão do 

plano de 

lubrificação 

10 

Falha 

Mecânica em 

Acoplamentos 

de Rolos  

Periodicidade 

Inadequada de 

Lubrificação 

Foi substituído o 

Lubrificante e não 

foi atualizado o 

plano de Inspeção 

Falta de Revisão do 

plano de 

Lubrificação 

    

Falta de Revisão do 

plano de 

Lubrificação 

11 

Falha 

Mecânica em 

Acoplamentos 

de Rolos  

Periodicidade 

Inadequada de 

Inspeção 

Plano de Inspeção 

sem periodicidade 

definida 

Inspeção realizada 

Informalmente 

Falta cadastro 

do plano de 

Inspeção no 

CMMS 

  

Falta cadastro do 

plano de Inspeção 

no CMMS 

12 

Falha 

Mecânica em 

Acoplamentos 

de Rolos  

Falta de Inspeção 
Inspeção realizada 

Informalmente 

Falta cadastro do 

plano Inspeção no 

CMMS 

    

Falta cadastro do 

plano Inspeção no 

CMMS 

13 
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continuação 

 Causas 

Identificadas 1º PORQUÊ  2º PORQUÊ  3º PORQUÊ  4º PORQUÊ  5º PORQUÊ  

Causa 

Fundamental 

Nº da 

Causa 

Falha 

mecânica em 

acoplamentos 

de rolos  

Falta de 

lubrificação 

Falta de 

comprometimento 

dos mantenedores 

      

Falta de 

comprometimento 

dos mantenedores 

14 

Falha 

mecânica em 

rolamentos 

de rolos  

Mancal incorreto 

Especificação 

incorreta do 

mancal 

Especificação 

realizada sem 

embasamento 

técnico 

    

Especificação 

realizada sem 

embasamento 

técnico 

15 

Falha 

mecânica em 

rolamentos 

de rolos  

Lubrificante 

inadequado 

Utilização de 

lubrificante 

inadequado para 

aplicações 

submetidas à altas 

temperaturas 

      

Lubrificante 

inadequado para 

aplicações 

submetidas à altas 

temperaturas 

16 

Falha 

mecânica em 

rolamentos 

de rolos  

Contaminação: 

umidade ou poeira 

Defeito nas 

vedações dos 

mancais 

Vedações não 

trocadas nos reparos 

dos mancais 

Não 

especificada a 

troca das 

vedações nos 

reparos dos 

mancais 

  

Não especificada a 

troca das vedações 

nos reparos dos 

mancais 

17 
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continuação 

 Causas 

Identificadas 1º PORQUÊ  2º PORQUÊ  3º PORQUÊ  4º PORQUÊ  5º PORQUÊ  

Causa 

Fundamental 

Nº da 

Causa 

Falha 

mecânica em 

rolamentos 

de rolos  

Temperatura 

elevada 

Falta de anteparo 

para proteção dos 

mancais próximos 

à coifa secadora 

de papel 

      

Projeto da coifa não 

especificou 

proteções para os 

mancais instalados 

próximos à coifa 

18 

Falha 

mecânica em 

rolamentos 

de rolos  

Acúmulo de borra 

mancal 

Lubrificante 

inadequado para 

aplicações 

submetidas à altas 

temperaturas 

      

Lubrificante 

inadequado para 

aplicações 

submetidas à altas 

temperaturas 

19 

Falha 

mecânica em 

rolamentos 

de rolos  

Visor de nível 

obstruído 

Acúmulo de borra 

mancal 

Lubrificante 

inadequado para 

aplicações 

submetidas à altas 

temperaturas 

    

Lubrificante 

inadequado para 

aplicações 

submetidas à altas 

temperaturas 

20 

Falha 

mecânica em 

rolamentos 

de rolos  

Vazamento de 

lubrificante 

Falha na 

montagem da 

vedação 

Falta de 

conhecimento do 

mantenedor 

Falta de 

treinamento 

Falta de 

procedimento 

para 

montagem de 

rolamentos 

Falta de 

procedimento para 

montagem de 

rolamentos 

21 
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 Causas 

Identificadas 1º PORQUÊ  2º PORQUÊ  3º PORQUÊ  4º PORQUÊ  5º PORQUÊ  

Causa 

Fundamental 

Nº da 

Causa 

Falha 

mecânica em 

rolamentos 

de rolos  

Calibração 

rolamento 

Mantenedores não 

realizam 

calibração 

conforme 

recomendação do 

fabricante 

Mantenedores 

desconhecem 

procedimento de 

calibração 

Falta de 

treinamento 

Falta de 

procedimento 

para 

montagem de 

rolamentos 

Falta de 

procedimento para 

montagem de 

rolamentos 

22 

Falha 

mecânica em 

rolamentos 

de rolos  

Falta de 

lubrificação 

Falta de 

comprometimento 

dos mantenedores 

      

Falta de 

comprometimento 

dos mantenedores 

23 

Falha 

mecânica em 

rolamentos 

de rolos  

Montagem 

incorreta 

Falta de 

conhecimento do 

mantenedor 

Falta de treinamento 

Falta de 

procedimento 

para montagem 

de rolamentos 

  

Falta de 

procedimento para 

montagem de 

rolamentos 

24 

Falha 

mecânica em 

rolamentos 

de rolos  

Desalinhamento 

Alinhamento 

realizado 

incorretamente 

Alinhamento 

realizado 

manualmente 

Falta de 

planejamento 

do alinhamento 

técnico 

Falta de 

indicação de 

necessidade 

de 

alinhamento 

técnico no 

escopo dos 

trabalhos 

Falta de indicação 

de necessidade de 

alinhamento técnico 

no escopo dos 

trabalhos 

25 
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 Causas 

Identificadas 1º PORQUÊ  2º PORQUÊ  3º PORQUÊ  4º PORQUÊ  5º PORQUÊ  

Causa 

Fundamental 

Nº da 

Causa 

Falha 

mecânica em 

rolamentos 

de rolos  

 insuficiente 

lubrificante 

Quantidade 

inadequada de 

lubrificante no 

mancal 

Especificação 

incorreta no plano 

de inspeção 

Falha no 

cadastro do 

plano de 

inspeção 

Falta de 

revisão do 

plano de 

lubrificação 

Falta de revisão do 

plano de 

lubrificação 

26 

Falha 

mecânica em 

rolamentos 

de rolos  

Falta de 

procedimento de 

inspeção e 

lubrificação 

        

Falta de 

procedimento de 

inspeção e 

lubrificação dos 

mancais dos rolos 

27 

Falha 

mecânica em 

rolamentos 

de rolos  

Periodicidade 

incorreta de 

inspeção  

Falta de revisão 

dos planos de 

inspeção 

preventiva 

      

Falta de revisão dos 

planos de inspeção 

preventiva 

28 

Falha na 

execução e 

revisão do 

trabalho 

Ferramentas 

inadequadas 

Falta de 

ferramentas 

adequadas para as 

atividades 

Falta de 

levantamento da 

necessidade de 

ferramentas 

    

Falta de 

levantamento da 

necessidade de 

ferramentas 

29 

Falha na 

execução e 

revisão do 

trabalho 

Falta de 

ferramentas 

Falta de 

levantamento da 

necessidade de 

ferramentas 

      

Falta de 

levantamento da 

necessidade de 

ferramentas 

30 
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 Causas 

Identificadas 1º PORQUÊ  2º PORQUÊ  3º PORQUÊ  4º PORQUÊ  5º PORQUÊ  

Causa 

Fundamental 

Nº da 

Causa 

Falha na 

execução e 

revisão do 

trabalho 

Falta de 

conhecimento 

técnico 

Falta de plano de 

treinamento 
      

Falta de plano de 

treinamento 
31 

Falha na 

execução e 

revisão do 

trabalho 

Falta de 

comprometimento 

do mantenedor 

        

Falta de 

comprometimento 

dos mantenedores 

32 

Falha na 

execução e 

revisão do 

trabalho 

Falta de 

procedimento para 

execução das 

tarefas 

        

Falta de 

procedimento para 

execução das 

tarefas 

33 

Falha na 

execução e 

revisão do 

trabalho 

Falta de utilização 

do procedimento 

nas atividades 

Falta de 

procedimento para 

execução das 

tarefas 

      

Falta de utilização 

do procedimento 

nas atividades 

34 

Falha na 

execução e 

revisão do 

trabalho 

Falta de 

treinamento 

técnico 

Falta de plano de 

treinamento  
      

Falta de plano de 

treinamento  
35 

Fonte: Autor 
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Realizado a análise de processo, as causas semelhantes foram agrupadas e foi realizada 

a priorização das causas com o objetivo de bloquear as causas que realmente impactam na 

meta proposta, dando um foco ao plano de ação. As causas foram priorizadas de acordo com 

critérios do quadri 7, baseado na metodologia Matriz GUT: 

 

a) 14% das causas foram notas 5 (causas frequentes e de alta impacto); 

b) 29% das causas foram notas 3 (causas frequentes ou de alta impacto); 

c) 57% das causas foram notas 1 (causas pouco frequentes e de baixo impacto). 

 

Quadro 7 - Critérios utilizado para priorização de causas na empresa estudada 

 

Fonte: Autor 

 

Neste trabalho, as 35 causas identificadas foram agrupadas em 18 causas 

fundamentais, e após a priorização foram priorizadas 13 causas fundamentais (raiz) que 

representaram mais de 72% das notas que foram dadas pelos participantes do PDCA. 

Realizou-se um corte em 5 pontos obtidos durante a priorização. Com isso, as treze 

primeiras causas foram às classificadas para a metodologia dos cinco porquês e posterior 

formação do plano de ação. (Ver Tabela 8 pag. 60). 
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Quadro 8 - Priorização das Causas 

Nº 

causa 
Causa fundamental 

Notas dos Participantes 

Pontuação 

Total 
Classif 

Gerar 

Ação? 

Engenheiro 

Manutenção 

Líder de 

Produção 

Supervisor 

PCM 

Supervisor 

Mecânica 
Eletricista Mecânico 

Operador 

de 

Produção 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

3 

Falta de anteparo de 

proteção contra 

projeção de água 

1 3 5 3 3 3 3 5 5 5 3 3 5 3 12,8 1 Sim 

1 

Utilização de 

lubrificante que não 

atende as aplicaçõe de 

baixa rotação 

5 5 5 3 1 5 1 5 1 1 3 5 3 3 10,5 2 Sim 

16, 19 

e 20 

Lubrificante inadequado 

para aplicações 

submetidas às altas 

temperaturas 

1 5 1 5 5 5 5 5 1 1 1 3 3 1 8,7 3 Sim 

31 e 

35 

Falta de plano de 

treinamento 
3 3 1 1 3 1 1 1 5 5 5 5 1 5 8,1 4 Sim 

8 

Falta de orientação 

quanto aos riscos de 

projeção de água nos 

equipamentos 

5 1 3 5 3 1 5 3 1 3 5 3 1 1 8,0 5 Sim 
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Nº 

causa 
Causa fundamental 

Notas dos Participantes 

Pontuação 

Total 
Classif 

Gerar 

Ação? 

Engenheiro 

Manutenção 

Líder de 

Produção 

Supervisor 

PCM 

Supervisor 

Mecânica 
Eletricista Mecânico 

Operador 

de 

Produção 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

2 

Falta de conhecimento 

do almoxarife quanto 

aos procedimentos de 

recebimento de 

materiais 

1 1 3 1 3 1 5 1 1 1 3 3 5 5 5,6 6 Sim 

29 e 

30 

Falta de levantamento 

da necessidade de 

ferramentas 

1 1 1 3 1 1 1 1 5 3 3 5 3 3 5,2 7 Sim 

5, 7 e 

9  

Falta de procedimento 

para montagem de 

acoplamentos 

3 1 5 1 3 3 3 1 3 1 5 3 1 1 5,2 8 Sim 

4 e 25 

Alinhamento de 

equipamentos realizado 

manualmente 

3 5 3 1 1 5 3 3 1 1 1 1 1 3 5,0 9 Sim 

33 e 

34 

Falta de procedimento 

para execução das 

tarefas críticas 

3 1 3 3 1 1 3 1 3 3 1 1 5 3 5,0 10 Sim 

10, 11, 

26 e 

28 

Falta de revisão do 

plano de lubrificação e 

ou inspeção preventiva 

5 3 3 1 5 3 1 1 3 3 1 1 1 1 5,0 11 Sim 
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Nº 

causa 
Causa fundamental 

Notas dos Participantes 

Pontuação 

Total 
Classif 

Gerar 

Ação? 

Engenheiro 

Manutenção 

Líder de 

Produção 

Supervisor 

PCM 

Supervisor 

Mecânica 
Eletricista Mecânico 

Operador 

de 

Produção 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

Nota 

O 

Nota 

G 

21, 22 

e 24 

Falta de procedimento 

montagem rolamentos 
3 1 1 5 5 1 3 3 1 3 1 1 1 1 4,6 12 Sim 

27 

Falta de procedimento 

de inspeção e 

lubrificação dos 

mancais dos rolos 

1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 3 1 3,4 13 Sim 

18 

Falta de anteparo para 

proteção dos mancais 

próximos à coifa 

secadora de papel 

1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 2,5 14 Não 

14, 23 

e 32 

Falta de 

comprometimento dos 

mantenedores 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 2,1 15 Não 

6 e 15 

Especificação de 

equipamentos realizada 

sem embasamento 

técnico 

1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1,3 16 Não 

17 

Não especificada a 

troca das vedações nos 

reparos dos mancais 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1,3 17 Não 

12 e 

13 

Falta cadastro do plano 

de inspeção no CMMS 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 18 Não 

Fonte: Autor
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3.1.2 Etapa DO (D) 

 

Após toda a estratificação e toda a análise realizada pelas ferramentas de qualidade, foi 

realizado o plano de ação de acordo com o 5W2H (O que?, Quem?, Quando?, Onde? e Por 

quê?), sendo originadas 25 ações das 13 causas priorizadas, onde a conclusão das mesmas foi 

diluída nos 3 primeiros meses do PDCA, ficando os participantes do grupo de melhoria com a 

responsabilidade sobre as ações, não necessariamente responsáveis pela execução das ações, 

mas os responsáveis por procurar quem possui a capacidade técnica para realizá-las.  

Semanalmente foi realizada a gestão do plano de ação, onde se por ventura alguma 

ação não foi realizada na data planejada, era cobrado do responsável pela ação o motivo do 

atraso e a contramedida com uma nova data para conclusão da ação conforme demonstrado na 

tabela 9 pag. 64, onde se pode observar o plano de ação e seu acompanhamento. 

 

 

. 
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Quadro 9 - Gestão do Plano de Ação 

CAUSA 
O QUE FAZER 

(Ação ou contramedida) 
COMO QUEM QUANDO STATUS 

Falta de anteparo de proteção contra 

projeção de água 

Protegem equipamentos contra 

projeção de água 

Identificar os pontos críticos, 

fabricar proteções e programar 

instalação, 

Supervisor da 

manutenção 

mecânica 

12/07/14 C 

Utilização de lubrificante que não 

atende as aplicações de baixa 

rotação 

Especificar lubrificante 

adequado para utilização em 

acoplamentos de baixa rotação 

e definir sistemática para troca. 

Consultar manual do fabricante 

do equipamento, contatar 

fornecedores de lubrificante e 

definir cronograma para troca. 

Engenheiro de 

manutenção 
12/06/14 C 

Lubrificante inadequado para 

aplicações submetidas à altas 

temperaturas 

Especificar lubrificante 

adequado para utilização em 

mancais submetidos à altas 

temperaturas e definir 

sistemática para troca. 

Consultar manual do fabricante 

do equipamento, contatar 

fornecedores de lubrificante e 

definir cronograma para troca. 

Engenheiro de 

manutenção 
12/06/14 C 

Falta de plano de treinamento 

Definir plano de 

desenvolvimento para os 

colaboradores da manutenção 

Criar cronograma de 

treinamento e viabiliza-los 

Gerência da 

manutenção 
12/06/14 C 

Falta de orientação quanto aos 

riscos de projeção de água nos 

equipamentos 

Orientar colaboradores da 

produção quanto as 

consequências da presença de 

umidade em lubrificantes. 

Realizar treinamento para a 

equipe da produção 

Líder da 

produção 
30/05/14 C 

Falta de conhecimento do 

almoxarife quanto aos 

procedimentos de recebimento de 

materiais 

Levar ao conhecimento dos 

colaborares responsáveis pelo 

recebimento de materiais o 

procedimento corporativo para 

recepção de materiais e 

equipamentos. 

Disponibilizar procedimento e 

local de fácil acesso e treinar 

equipe 

Eletricista 12/06/14 C 

 



64 

  

64 

 

conclusão 

CAUSA 
O QUE FAZER  

(Ação ou contramedida) 
COMO QUEM QUANDO STATUS 

Falta de levantamento da 

necessidade de ferramentas 

Levantar a necessidade de 

ferramental da equipe de 

manutenção elétrica e 

mecânica 

Inventariar ferramentas 

individuais e coletivas e 

relacionar as faltantes para 

reposição. 

Mecânico 30/05/14 C 

Falta de procedimento para 

montagem de acoplamentos 

Criar procedimento para troca 

de acoplamentos. 

Elaborar procedimento de 

acordo com as recomendações 

do fabricante do equipamento e 

treinar mantenedores para sua 

utilização. 

Supervisor do 

planejamento 

da manutenção  

12/06/14 C 

Alinhamento de equipamentos 

realizado manualmente 
Adquirir alinhador de eixos 

Especificar e adquirir alinhador 

de eixos 

Supervisor do 

planejamento 

da manutenção  

12/08/14 CN 

Falta de procedimento para 

execução das tarefas críticas 

Criar procedimento para as 

tarefas críticas 

Definir as 10 principais tarefas 

críticas da manutenção, 

procedimentá-las e divulgar as 

equipes. 

Supervisor da 

manutenção 

mecânica 

12/08/14 A 

Falta de revisão do plano de 

lubrificação e ou inspeção 

preventiva 

Revisar planos de lubrificação 

e inspeção preventiva 

Incluir equipamentos que estão 

fora dos planos e revisar 

periodicidade de acordo com a 

recomendação do fabricante. 

Engenheiro de 

manutenção 
12/08/14 C 

Fonte: Autor. 
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3.1.3 Etapa CHECK (C) 

 

Após oito meses de estudo e ações totalmente ou parcialmente implementadas, 

podemos verificar através dos resultados que a metodologia e as ferramentas escolhidas para o 

estudo de caso foram as mais apropriadas e os resultados mostram-se promissores como 

podemos verificar na figura 20.  

 

Figura 20 - Gráfico de acompanhamento do indicador do PDCA 

 

Fonte: Autor 

 

Analisando o gráfico acima se percebe claramente a evolução do trabalho. A meta 

proposta para o ano de 2014 não foi atingida após o fechamento do ano, porém alcançamos 

87% da meta estipulada.  
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3.1.4 Etapa ACTION (A) 

 

Ao final do trabalho de PDCA, foi atingido um resultado médio acumulado de 

7h22min no período de estudo, contra o resultado médio acumulado de 16h10min nos 

primeiros quatro meses ano de 2014, correspondendo a uma redução de 8h48min no índice de 

paradas por manutenção corretiva não planejada, conforme mostra a figura 21. 

 

Figura 21 - Gráfico comparativo, antes/depois do PDCA 

 

Fonte: Autor 

 

É valido ressaltar o auxílio das ferramentas de qualidade na identificação de 

problemas, na priorização, na análise de causa e no planejamento das ações corretivas. 

Colaborando para a realização de análises de maneira coerente e concisa. Os resultados 

obtidos são promissores, levando em consideração a redução de 08h48min, houve uma 

redução de 64% o índice de paradas por manutenção corretiva não planejada. A partir destes 

dados concluímos que a probabilidade de sucesso da implementação da metodologia PDCA 

na redução de paradas imprevistas de manutenção é factível. 
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4 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, foi evidenciada a força das ferramentas de qualidade e do ciclo PDCA, 

metodologia muito conhecida e debatida, porém, pouco aplicada, principalmente por falta de 

conhecimento de boa parte do mundo corporativo, foi evidenciado também que para se obter 

resultados satisfatórios se faz necessário ter bastante disciplina durante todas as etapas do 

método.  

É valido ressaltar o auxílio da metodologia das ferramentas de qualidade na 

identificação de problemas, na priorização, na análise de causa e no planejamento das ações 

corretivas. Os resultados obtidos são promissores, foram alcançados 87% da meta estipulada, 

porém quando realizamos um comparativo com os quatro primeiros meses do ano estudado, 

houve uma redução de 64% no índice de paradas por manutenção corretiva não planejada. A 

partir destes dados foi concluído que se as análises foram realizadas de maneira coerente e 

concisa, criando planos de ações consistentes e resultados promissores, demonstrando assim a 

eficácia do ciclo PDCA. 

Vale ressaltar também que o objetivo do trabalho de descrever a aplicação prática da 

metodologia do PDCA em situação real foi alcançado com sucesso, mostrando assim que é 

possível sua implementação sistemática em outras corporações ou situações. 
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ANEXO A – Planilha para análise de falhas da empresa estudada  
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Tabela 1 - Relatório de análise de falhas da empresa estudada 
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Fonte: Empresa estudada (2016) 
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