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O Ciclo PDCA, método utilizado para o alcance de melhorias, vem 

sendo aplicado em diversas organizações por todo o mundo e esse tem 

promovido consideráveis modificações nos processos produtivos, 

através de ações que têm otimizado o desempennho desses processos. 

No ciclo PDCA são utilizadas várias ferramentas da qualidade, como: 

Estratificação, Folha de Verificação, Histograma, Gráfico de Controle 

e Diagrama de Causa e Efeito. Neste trabalho o uso do Ciclo PDCA foi 

realizado em uma indústria alimentícia de médio porte da Paraíba. 

Após diálogo com a coordenadoria de produção da empresa e análise 

dos setores produtivos, verificou-se a necessidade de melhorias no 

processo produtivo da lasanha devido à baixa eficiência produtiva do 

setor e pelas evidências de não conformidades no produto final. A 

análise dos dados obtidos durante a execução do trabalho serviu de 

parâmetro para construção de um plano de ação para melhoria do 

processo produtivo. 
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1. Introdução 

A qualidade deve ser vista pelas empresas como um aspecto importante para o seu bom 

desempenho, sejam essas produtoras de bens ou prestadoras de serviços.  

Os consumidores estão sendo atraídos dia a dia por artigos que tenham um diferencial no 

mercado, isso é conquistado através de uma política forte em qualidade.  

Segundo Paladini (2008), pode-se considerar que qualidade seja capacidade de fabricação, a 

fim de que um produto ou um serviço seja concretizado exatamente conforme seu projeto. 

Resultando em um bem que tenha atributos de qualidade para o cliente.  

Analisando a definição de Qualidade, percebe-se que existem várias características que 

conferem qualidade a um produto. 

Segundo Carpinetti (2010), os atributos de Qualidade perceptíveis aos usuários são: 

 Facilidade ou Conveniência de Uso: Inclui o grau com que o produto cumpre funções 

secundárias que suplementam a função básica.  

 Disponibilidade: Grau com que o produto encontra-se disponível para uso quando 

requisitado.  

 Confiabilidade: Probabilidade que se tem de que o produto, estando disponível, consegue 

realizar sua função básica sem falhar, durante um tempo predeterminado e sob determinadas 

condições de uso.  

 Mantenabilidade: Facilidade de conduzir as atividades de manutenção no produto, sendo 

um atributo do projeto do produto.  

 Durabilidade: Vida útil média do produto, considerando os pontos de vista técnicos e 

econômicos.  

 Conformidade: Grau com que o produto encontra-se em conformidade com as 

especificações de projeto.  

 Instalação e Orientação de Uso: Orientação e facilidades disponíveis para conduzir as 

atividades de instalação e uso do produto.  

 Assistência Técnica: Fatores relativos à qualidade dos serviços de assistência técnica e 

atendimento ao cliente.  

 Interface com o Usuário: Qualidade do ponto de vista ergonômico, de risco de vida e de 

comunicação do usuário com o produto.  

 Interface com o Meio Ambiente: Impacto no meio ambiente, durante a produção, o uso e o 

descarte do produto.  

 Estética: Percepção do usuário sobre o produto a partir de seus órgãos sensoriais.  

 Qualidade Percebida e Imagem da Marca: Percepção do usuário sobre a qualidade do 

produto a partir da imagem e reputação da marca, bem como sua origem de fabricação.  

Empresas que têm uma Gestão da Qualidade consolidada utilizam de diferentes métodos para 

conseguir atribuir à seus produtos características de qualidade. Um método bastante eficaz é o 

Ciclo PDCA.  
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O objetivo desse trabalho é demonstrar o uso das ferramentas da qualidade visando à 

padronização do tamanho da massa da lasanha produzida em uma indústria alimentícia. 

2. Referencial Teórico  

2.1. Gestão da Qualidade 

A sobrevivência de uma empresa está diretamente relacionada ao nível de satisfação dos 

consumidores, que a cada dia têm tido uma postura mais rígida no âmbito da qualidade.  

Qualidade é a consistente conformidade com as expectativas dos consumidores (SLACK et 

al., 2009).  

A conformidade está ligada a especificações de qualidade em que os materiais, instalações e 

processos sejam controlados para garantir que produtos ou serviços atendam as expectativas 

daqueles que os consomem. Esse controle é conseguido através de uma administração voltada 

à qualidade.  

Segundo Paladini (2007), a avaliação da qualidade sempre ocupou lugar relevante no 

gerenciamento das organizações, tanto pelo esforço para criar um modelo adequado para a 

gestão da qualidade inserida em ambientes competitivos, quanto pelo empenho para 

desenvolver estratégias que viabilizem o próprio processo de avaliação.  

Uma gestão que busque a inserção de métodos e ferramentas da qualidade é a que tem se 

mostrado mais eficaz na conquista de maiores parcelas de mercado. Esse tipo de 

administração de empresas se baseia no princípio da busca da qualidade por toda organização, 

nos diversos níveis hierárquicos que a compõe.  

Segundo Carpinetti (2010), a Gestão da Qualidade Total (GQT) são atividades de melhoria 

contínua envolvendo todos em uma organização em um esforço totalmente integrado na 

direção da melhoria do desempenho em cada nível da organização.  

A base da Gestão da Qualidade Total está em seus princípios que são sustentados por um 

conjunto de métodos e técnicas. Eles são: qualidade em primeiro lugar e satisfação total do 

cliente; market in – visão orientada pelo mercado; o próximo processo na cadeia de valor é 

um cliente; gerenciamento baseado em fatos; controle de processo; controle da qualidade à 

montante; ação preventiva para eliminar erros recorrentes; respeito ao trabalhador e 

comprometimento da alta gerência (CARPINETTI, 2010).  

 A formação de uma cultura organizacional que contemple os critérios de qualidade 

traz consigo maior eficácia na implementação de técnicas e métodos que promovam 

melhorias à empresa.  

2.2. Ciclo PDCA 

Um dos problemas inerentes à fabricação de um produto ou serviço é a variabilidade existente 

nos processos de produção, que repercutem negativamente no produto acabado.  

O processo de fabricação pode ser visualizado como um conjunto de causas de variação. Estas 

causas provocam as mudanças nas diversas características da qualidade dos produtos, o que 

poderá dar origem aos produtos defeituosos (WERKEMA, 1995).  

Diversas Indústrias no mundo têm utilizado de várias metodologias e ferramentas da Gestão 

da Qualidade em seus sistemas produtivos, a fim de promover melhorias e assim diminuir a 

ocorrência de não conformidades. Um desses métodos é o Ciclo PDCA ou Ciclo Deming.  
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A Figura 01 representa o método PDCA. 

 

Figura 01: Ciclo PDCA.  

Fonte: Campos, Vicente F. (1992 p. 30). 

 Etapa 1 – Plan (Planejamento) 

É a fase onde são definidas as metas ideais (itens de controle) do processo analisado, 

estabelecendo-se os métodos para a sua consecução. 

 Etapa 2 – Do (Execução)  

Essa fase compreende a educação e o treinamento das pessoas envolvidas, com a execução 

efetiva das ações planejadas. Paralelamente, as informações geradas no processo são 

registradas.  

 Etapa 3 – Check (Verificação)  

Essa fase tem por objetivo comparar a execução (a partir dos dados registrados) com o 

planejamento.  

 Etapa 4 – Action (Ação)  

Essa fase implica em ações corretivas. A partir dos resultados propostos inicialmente foram 

ou não alcançados, tem-se dois caminhos distintos a seguir: se a verificação mostrou que não 

foi possível atingir os resultados propostos, deve-se partir para o estudo de ações corretivas e 

a seguir retomar o método PDCA. 

Na utilização do método PDCA é importante o uso das ferramentas da qualidade, que 

ajudarão na coleta dos dados, processamento e disposição das informações necessárias à 

execução do PDCA. 

2.3. Ferramentas Básicas 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. Essas 

ferramentas da qualidade colaboram para a melhoria dos processos, visando o 

aperfeiçoamento contínuo.  
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Segundo Carpinetti (2010), as ferramentas da qualidade são Estratificação, Folha de 

Verificação, Gráfico de Pareto, Diagrama de Causa e Efeito, Histograma, Diagrama de 

Dispersão e Gráfico de Controle. Dentre as ferramentas citadas, somente serão tratadas a 

seguir as que foram utilizadas na execução deste estudo. 

 

2.3.1. Estratificação  

Para se ter uma melhor compreensão dos fatores que influenciam a variabilidade no processo 

produtivo, muitas vezes é necessária a utilização da ferramenta de estratificação.  

A estratificação consiste na divisão de um grupo em diversos subgrupos com base em 

características distintas (CARPINETTI, 2010).  

São diversos os fatores de estratificação, como: Tempo (A ocorrência de problemas nos 

processos produtivos ocorrem de maneira diferente ao decorrer do dia), turno de produção, 

local (Cada linha de produção possui uma variabilidade no processo diferenciada), matéria-

prima (Diferentes fornecedores resulta no processo em variabilidade no processo), 

equipamentos e pessoas.  

2.3.2. Folha de Verificação  

Folha de Verificação ou de Dados são formulários usados para padronizar e verificar 

resultados de trabalho, ou para verificar e coletar dados (BARBOSA, 2010). Ela é construída 

após a definição das categorias para estratificação de dados. Essa ferramenta facilita a coleta 

de dados, pois os mesmos ficam dispostos de forma organizada, evitando-se o rearranjo 

posterior.  

Segundo Werkema (1995), existem diversos tipos de folhas de verificação, como:  

 Folha de verificação para a distribuição de um item de controle de um processo produtivo: 

Este tipo de folha de verificação permite que os dados sejam classificados exatamente no 

instante em que são coletados, pois essa geralmente está associada a construção do 

histograma.  

 Folha de verificação para classificação: É utilizada para subdividir uma determinada 

característica de interesse em suas diversas categorias.  

 Folha de verificação para localização de defeitos: É utilizada para identificar a ocorrência 

de defeitos relacionados à aparência externa de produtos acabados, tais como arranhões, 

rebarbas, bolhas e manchas.  

 Folha de verificação para identificação de causas de defeitos: Permite a estratificação ainda 

mais ampla dos fatores que constituem o processo considerado, o que facilita a identificação 

das causas dos defeitos.  

2.3.3. Histograma  

Na produção de um bem ou serviço existe inerente a mesma uma variabilidade no processo 

produtivo, essa seguindo um padrão ou distribuição quando está sob controle estatístico.  

Para se conhecer as características associadas a alguma população de interesse, retira-se uma 

amostra da população e mede-se os valores assumidos pelas variáveis do processo. Uma 

ferramenta que proporciona essa análise dos dados é o histograma.  
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Histograma é um gráfico de barras no qual o eixo horizontal, subdividido em vários pequenos 

intervalos, apresenta os valores assumidos por uma variável de interesse. Para cada um destes 

intervalos é construída uma barra vertical, cuja área deve ser proporcional ao número de 

observações na amostra cujos valores pertencem ao intervalo correspondente. 

2.3.4. Gráfico de Controle  

Os gráficos de controle ou cartas de controle são ferramentas para o monitoramento da 

variabilidade e para a avaliação da estabilidade de um processo (WERKEMA, 1995).  

São dois tipos de causas de variabilidade processos produtivos, sendo essas causas comuns ou 

especiais. Se em um processo só estiverem atuando causas comuns, a variabilidade se manterá 

em uma faixa estável, característica do processo. Dessa forma o processo estará sob controle 

estatístico.  

Segundo Montgomery (2009), embora não possa ser possível eliminar completamente a 

variabilidade, o gráfico de controle ajuda a reduzi-la tanto quanto possível.  

O gráfico de controle é constituído de uma linha média, um par de limites de controle e os 

valores de característica da qualidade traçados no gráfico. 

 

 

Figura 02: (a) Estrutura de um gráfico de controle sob controle. (b) gráfico de controle fora de controle. 

Fonte: Werkema, 1995. 

Os gráficos de controle tanto fornecem um diagnóstico da atual situação do processo (como se 

obtivesse uma fotografia objetiva dele), como analisam como se comportará em futuro 

próximo, isto é, quais são suas tendências (PALADINI, 2002). 

2.3.5. Diagrama de Causa e Efeito  

É uma representação gráfica que permite a organização das informações possibilitando a 

identificação das possíveis causas de um determinado problema ou efeito. 

Embora não identifique, ele próprio, as causas do problema, o diagrama funciona como um 

“veículo para produzir com o máximo de foco possível, uma lista de todas as causas 

conhecidas ou presumíveis, que potencialmente contribuem para o efeito observado.”  

O diagrama pode não identificar causas, mas nenhuma outra ferramenta organiza tão bem a 

busca. A Figura 03, representa a estrutura do diagrama de Causa e Efeito. 
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Figura 03: Representação da estrutura do diagrama de causa e efeito (Espinha de Peixe). 

3. Procedimentos Metodológicos 

O presente artigo foi desenvolvido, através da aplicação prática, em uma empresa produtora 

de massas alimentícias. A definição da unidade produtiva da indústria objeto de estudo foi por 

meio de reunião com a coordenadoria de produção da empresa, onde foi estabelecido a 

unidade produtiva ideal para a utilização do Ciclo PDCA, a partir da necessidade da indústria 

em estudo. Este setor foi o de massas, visto que dentre as unidades produtivas existentes, a 

linha de produção de lasanha era a que apresentava menores índices de produtividade.  

Para a aplicação do PDCA, foi realizado um planejamento onde foi averiguado, através da 

visualização de processo produtivo, quais são os fatores que repercutiam na baixa 

produtividade da lasanha e no surgimento de não-conformidades de processo de fabricação. 

Tendo como finalidade a determinação dos parâmetros de análise (dimensões da lasanha) e 

das ferramentas da qualidade que seriam utilizadas para análise de variabilidade do processo.  

A realização da coleta de dados foi através do uso da estratificação e de folha de verificação, 

para que os dados fossem analisados foi construído gráficos (histogramas e cartas de 

controle), o que proporcionou uma análise da variabilidade dos parâmetros em análise do 

processo de fabricação. E através desses gráficos foi realizada uma análise das causas dessa 

variabilidade no produto final, através da utilização do diagrama de Causa e Efeito. 

E por fim, para finalizar o estudo do PDCA foi formulado um plano de ação de acordo com as 

causas identificadas através do diagrama de causa e efeito construído na etapa anterior, a fim 

de que sejam realizadas mudanças no processo que promovam melhoria desse com intuito de 

diminuir a ocorrência de não conformidades no produto final. 

4. Caracterização da Empresa  

A indústria alimentícia atua no mercado há mais de 40 (quarenta) anos. Ela tem como missão 

produzir alimentos com a mais alta qualidade seguindo os padrões em conformidade para 

satisfazer as necessidades de seus clientes, respeitando o meio ambiente em parceria com 

fornecedores e colaboradores.  

Para realizar tal missão a empresa é subdividida em duas unidades produtivas: a matriz, no 

estado de Pernambuco e uma filial sediada na Paraíba, a qual corresponde o foco de estudo do 

presente trabalho. Na unidade de Pernambuco as linhas de maior produção são as de biscoito, 

já para a unidade da Paraíba a maior demanda de produção é no setor de massas alimentícias.  
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O presente trabalho foi desenvolvido na planta da Paraíba. Atualmente o quadro de 

funcionários desta unidade é composta por 245 colaboradores que atuam na produção de uma 

variedade de produtos distribuídos da seguinte forma: Cafés, Condimentos, Massas, Mistura 

para Bolo e Salgadinho, a principal região para distribuição dos produtos é a do nordeste. 

5. Análise dos Dados e Discussão 

5.1. Setor Escolhido para o Estudo  

Através da mensuração da eficiência de produção das unidades produtoras da empresa em 

análise retratada na Figura 04, percebe-se que o setor produtor de Lasanha possui a menor 

eficiência da fábrica, sendo esse o fator que levou a escolha desse setor para realização do 

trabalho.  

No caso do setor de lasanha, a eficiência da produção é menor devido a fatores, como baixa 

automação do maquinário, problemas com treinamento dos colaboradores. Esses fatores 

colaboram para o surgimento de defeitos que aparecerão no produto final, provocando uma 

perda de qualidade do produto final.  

A Figura 04 representa a eficiência produtiva das unidades de produção da indústria em 

análise. 

 

Figura 04: Gráfico da eficiência de produção das unidades produtoras da indústria alimentícia foco de estudo. 

A análise realizada nesse trabalho se concentrou na unidade produtora de massas. Essa sendo 

composta por três linhas de produção de massas, que são as massas longas (Espaguete), 

massas cortadas (Parafuso, Búzio, Ninho, Argola) e a unidade produtora de lasanha. Sendo 

essa última o foco da presente pesquisa.  

A Figura 05 representa a produção de lasanha do mês de Julho de 2011.  
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Figura 05: Gráfico da produção de lasanha do mês de julho de 2011. 

Através da análise do gráfico da Figura 05, percebe-se que a linha de produção da lasanha tem 

a sua eficiência produtiva baixa devido a produção ser muito inferior a meta estabelecida pela 

empresa. Durante o mês de julho de 2011 a meta não foi alcançada, além da variação de 

produção ter sido grande, tendo pico máximo de 980 Kg e mínimo de 60 Kg.  

A baixa produtividade dessa linha de produção é reflexo das não conformidades existentes no 

produto final, que faz com que o produto final tenha que ser reprocessado, gerando perdas 

para empresa, pois haverá um maior dispêndio de energia, mão de obra, tempo, entre outros. 

5.2. Planejamento das Atividades  

Através da construção do fluxograma de processo de produção da lasanha foi identificado as 

etapas existentes na produção, facilitando a identificação dos pontos do processo onde são 

geradas não conformidades.  

Na etapa do planejamento das atividades definiu-se que os parâmetros analisados seriam o 

comprimento e a largura das lasanhas, pois é uma característica do produto em que se percebe 

a grande variabilidade resultante do processo produtivo. Nessa fase também foram definidas 

as ferramentas da qualidade que seriam utilizadas para análise de variabilidade do processo, 

por exemplo, os histogramas e as cartas de controle. 

A Figura 06 apresenta o fluxograma de processo de produção da lasanha. 
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Figura 06: Fluxograma do processo de produção da lasanha. 

5.3. Coleta de Dados  

A coleta de dados foi realizada no período de um mês (11/08/2011 à 11/09/2011). Nesse 

período, houve 21 dias de produção de lasanha.  

5.4. Gráficos de Análise do Processo Produtivo  

A fim de se obter uma análise quantitativa da variabilidade do processo foram elaborados 

gráficos como histogramas e cartas de controle.  

5.4.1. Histogramas e Cartas de Controle 

Na Figura 07, tem-se o histograma do comprimento da lasanha dos dias 11/08/2011 à 11/09/2011: 

 

Figura 07: Histograma do comprimento da lasanha dos dias 11/08/2011 à 11/09/2011. 

Através da análise do histograma da Figura 08 pode-se concluir que é assimétrico, pois possui 

maior frequência deslocada para direita do gráfico. Os dados coletados durante os dias 

11/08/2011 à 11/09/2011 retratam que a maior frequência está entre 20,73 cm e 22,53 cm, 

mostrando que a medida do comprimento da amostra não está de acordo com as 

especificações do produto, aproximadamente 25 cm.  

Na Figura 08, tem-se o gráfico de controle do comprimento da lasanha dos dias 11/08/2011 à 

11/09/2011: 
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Figura 08: Carta de controle do comprimento da lasanha dos dias 11/08/2011 à 11/09/2011. 

Entre os dias 11/08/2011 e 11/09/2011, observa-se através da Figura 09 que o valor da média 

dos pontos 5, 8, 9, 15 e 16 estão fora dos limites de controle do gráfico. No caso do desvio 

padrão amostral os pontos 01, 02, 05, 06, 11, 14, 15, 16 e 20 se encontram fora dos limites de 

controle. É perceptível para o gráfico da média, que há uma tendência ascendente entre os 

pontos 09 à 15 plotados no gráfico. Essas constatações permitem inferir que o processo 

produtivo não está sob controle estatístico.  

Na Figura 09, tem-se o histograma da largura da lasanha dos dias 11/08/2011 à 11/09/2011: 

 

Figura 09: Histograma da largura da lasanha dos dias 11/08/2011 à 11/09/2011. 

Através da análise do histograma da Figura 10 pode-se concluir que é simétrico, pois os dados 

de maior frequência localizam-se no centro do histograma. Os dados coletados nesse dia 

retratam que a maior frequência está entre 3,67 cm e 3,71 cm, mostrando que a medida do 

comprimento da amostra não está de acordo com as especificações do produto, 

aproximadamente 4 cm.  

Na Figura 10, tem-se o gráfico de controle da largura da lasanha dos dias 11/08/2011 à 

11/09/2011: 
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Figura 10: Carta de controle da largura da lasanha dos dias 11/08/2011 à 11/09/2011. 

Entre os dias 11/08/2011 à 11/09/2011, observa-se através da Figura 11 que o valor da média 

dos pontos 01, 02, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 15, 16 e 21 estão fora dos limites de controle. No 

caso do desvio padrão amostral os pontos 03, 09, 11, 14, 15, 16, 19 e 21 se encontram fora 

dos limites de controle. Na média, existe tendência ascendente dos pontos 03 à 05 e 14 à 16. 

Essas constatações permitem inferir que o processo produtivo não está sob controle 

estatístico. 

5.4.2 Diagrama de Causa e Efeito do Processo em Análise  

Na Figura 11, está representado o diagrama de Causa e Efeito do processo produtivo da 

lasanha: 

 

 

Figura 11: Diagrama de causa e efeito do processo produtivo da lasanha. 
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Analisando o gráfico da Figura 12, pode-se inferir que existem causas principais que geram 

não conformidades no produto final. O efeito em evidência no diagrama de Ishikawa é a 

irregularidade nas dimensões da lasanha.  

As possíveis causas foram identificadas, a partir de entrevistas não estruturadas com os 

funcionários envolvidos no processo.  

5.5 Plano de Ação 

No Quadro 01, encontra-se o plano de ação necessário para promover melhorias na linha de 

produção da lasanha. 

 

Quadro 01: Plano de ação da linha de lasanha  
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6. Considerações Finais  

A utilização do Ciclo PDCA é um dos métodos mais eficaz para alcançar melhorias em 

processos produtivos.  

O procedimento utilizado pelo Ciclo PDCA é o uso de dados e fatos que direcionam a 

identificação de causas que geram efeitos indesejáveis no processo produtivo, a fim de 

eliminá-los.  

As ferramentas da qualidade utilizadas na execução desse trabalho foram importantes para 

constatação da variabilidade existente no processo produtivo da lasanha, que geravam muitas 

não conformidades no produto final.  

Através da análise dos histogramas e gráficos de controle constatou-se que o processo 

produtivo não é capaz de gerar um produto final de acordo com as especificações necessárias 

a esse. Nesse trabalho foram analisados os parâmetros de comprimento e largura da lasanha, 

onde a amostra apresentou-se fora do padrão.  

Atitudes importantes, citadas no plano de ação, devem ser tomadas para que o processo 

produtivo da lasanha analisado venha a produzir produtos conforme padrões de qualidade e 

assim a linha produtora analisada tenha uma aumento na produtividade. 
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