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Resumo: Nos dias de hoje, a busca permanente pela redução de desperdícios e de custos nas 
empresas constituem-se em atividades de importância estratégica para a sobrevivência das 
organizações. Tal estratégia pode estabelecer inclusive a continuidade de um determinado 
empreendimento. Neste contexto, o trabalho desenvolvido buscou a redução dos desperdícios 
e, conseqüentemente, dos custos de produção de um produto denominado Tubo Exel, por 
meio da análise e melhoria de seu processo fabril. A análise e melhoria do processo de 
produção do Tubo Exel, tornou-se necessária em razão da situação de desperdícios e excesso 
de produção de tubo reciclável, material utilizado para o processo de limpeza da máquina 
extrusora, parte integrante do processo de produção do referido tubo. Com a utilização da 
metodologia do PDCA e de ferramentas associadas, foi possível reduzir os custos de 
produção, por meio da redução na utilização e geração do tubo reciclável, otimizando o uso 
das matérias-primas, da energia e da mão-de-obra envolvidas no processo fabril. 
Palavras-chave: Análise e melhoria de processo, Ferramentas da qualidade, Redução de 
custos. 
 
 
1. Introdução 

Com a abertura econômica e o processo de globalização em curso, o mercado brasileiro 
se tornou ainda mais competitivo, exigindo a redução de custos e melhores níveis de 
produtividade e qualidade, entre outras necessidades. 

O desafio da sobrevivência remete as organizações à busca por técnicas e tecnologias 
que possam resultar em maior competitividade em um cenário de constantes mudanças. 
Sistemas administrativos eficientes, ágeis e suficientemente fortes para os padrões 
estabelecidos pelo mercado, são alguns dos requisitos essenciais para a sobrevivência e 
crescimento das empresas.  

Neste contexto, o Grupo Orica, multinacional de origem australiana, que atua no 
segmento de explosivos para fins civis, vem buscando ampliar sua competitividade para fazer 
frente aos níveis crescentes de concorrência no setor. Na unidade industrial de Lorena-SP, a 
Orica vem atuando para reduzir progressivamente seus custos de produção, mantendo o 
padrão de segurança e qualidade que a consagrou como líder de mercado no Brasil.  

Uma das oportunidades identificadas, diz respeito à redução dos custos de produção do 
Tubo Exel; acessório flexível, que contém em seu interior uma fina camada de explosivo, 
utilizado para a linha de detonadores não elétricos da Empresa. Este tubo flexível, com 
aproximadamente 2mm de diâmetro, é obtido pela extrusão de determinados tipos de 
polímeros. Neste processo de fabricação do referido tubo, identificou-se perdas significativas 
de matérias-primas, bem como de energia e de mão-de-obra, fazendo com que houvesse 
aumento nos custos de produção e, conseqüentemente, redução nas margens de lucro da 
Empresa. 

Neste contexto, o objetivo do trabalho aqui apresentado foi o de obter a redução dos 
custos de produção do Tubo Exel, por meio da identificação e eliminação dos desperdícios do 
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processo produtivo. Para isto, utilizou-se a metodologia do PDCA (Plan-Do-Check-Action), 
bem como ferramentas estatísticas e de análise associadas.  

 
 

2. O Ciclo PDCA e suas Ferramentas 
A análise e melhoria de qualquer tipo processo pode ser obtido pela aplicação do 

método conhecido como PDCA. Estas letras em inglês indicam as etapas do método que, em 
português, significam: P – planejamento, D – execução, C – verificação e A – ação corretiva. 
Esta metodologia, criada no início do século XX por Walter Shewhart, matemático e 
estatístico norte-americano, foi amplamente divulgada pelo compatriota W. Edwards Deming, 
conhecido Guru da Qualidade, que a utilizou para exercer controle sobre processos industriais 
(IMAN, 1989). 

Segundo Ishikawa (1982), o ciclo PDCA, conforme ilustrado na Figura 1, é composto 
das seguintes etapas e conteúdos: 

Planejamento (P) 
Esta etapa consiste em estabelecer metas e o método para alcançar as metas propostas. 
 

AÇÃO 
CORRETIVA

PLANEJAR   
(definir objetivo, 
meta e método)

EXECUTAR

(treinar e implantar)

VERIFICAR

ObjetivoObjetivo

MetaMeta

MétodoMétodoPP

DD Treinar

Implantar

CC

AA

 
FIGURA 1: Metodologia do Ciclo PDCA 
Fonte: Martins e Laugeni (2005). 
 
Execução (D) 

Executar as tarefas exatamente como foi previsto na etapa de planejamento e coletar 
dados que serão utilizados na próxima etapa de verificação do processo. Na etapa de execução 
são essenciais a educação e o treinamento para o trabalho. 
 
Verificação (C) 

A partir dos dados coletados na execução, compara-se o resultado alcançado com a meta 
planejada. 
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Ação Corretiva (A) 
Esta etapa consiste em atuar no processo em função dos resultados obtidos. Existem 

duas formas de atuação possíveis: 
• adotar como padrão o plano proposto, caso a meta tenha sido alcançada ou 
• atuar sobre as causas do não atingimento da meta, caso o plano não tenha sido 

efetivo. 

Para Campos (1992), o ciclo PDCA é um método de gestão, representando o caminho a 
ser seguido para que as metas estabelecidas possam ser atingidas. Na realização do método 
poderá ser preciso empregar várias ferramentas, as quais constituirão os recursos necessários 
para a coleta, o processamento e a disposição das informações necessárias à condução das 
etapas do PDCA. Estes instrumentos, mais conhecidos como ferramentas da qualidade, 
compõem-se de técnicas estatísticas e ferramentas de análise, entre as quais destacam-se: 

• Estratificação 
• Folha de  Verificação 
• Gráfico de Pareto 
• Diagrama de Causa e Efeito (Diagrama de Ishikawa)  
• Histograma 
• Diagrama de Dispersão 
• Gráficos de Controle 
 
Segundo Werkema (1995), quanto mais informações forem introduzidas ao método 

(PDCA), maior é a possibilidade de atingir a meta e maior será a necessidade da utilização de 
ferramentas apropriadas para coletar, processar e dispor as informações durante o giro do 
PDCA. 

Com exceção do Histograma, do Diagrama de Dispersão e dos Gráficos de Controle, 
todas as demais ferramentas apresentadas foram aplicadas ao presente estudo. Sendo assim, 
somente as ferramentas utilizadas foram detalhadas a seguir: 

 
Estratificação 

Conforme Kume (1993), estratificar é dividir um problema em estratos (camadas) de 
problemas que freqüentemente tem origens distintas. 

O processo de dividir o todo heterogênio em subgrupos mais homogênios denomina-se 
estratificação. A Figura 2, a seguir, ilustra este procedimento. 

 
 
                                                  ESTRATIFICAÇÃO 
 
 
 

 

 

 

FIGURA 2: Exemplo de Estratificação 
Fonte: Kume (1993). 

 
A estratificação auxilia na análise do processo pois é uma ferramenta que favorece a 

busca da origem do problema. 
Consiste no agrupamento da informação (dados) sob vários pontos de vista, de modo a 

focalizar a ação. 
 
 

 3 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de Novembro de 2006 

Folha de Verificação 
Consiste num formulário no qual os itens a serem verificados para a observação do 

problema já estão impressos com o objetivo de facilitar a coleta e o registro dos dados, 
organizando os dados simultaneamente à coleta para que possam ser facilmente usados mais 
tarde. 

 
Gráfico de Pareto 

É um gráfico de barras verticais que dispõe a informação de forma a tornar evidente e 
visual a priorização de temas ou problemas (ou causas de problemas). A informação assim 
disposta também permite o estabelecimento de metas numéricas viáveis de serem alcançadas. 

Para Werkema (1995), o gráfico de Pareto favorece a análise por meio da estratificação 
de temas ou problemas  em elementos menores e mais fáceis de serem analisados, prioriza os 
projetos mais importantes e viabiliza o estabelecimento de metas. A análise de Pareto é 
baseada no fenômeno que ocorre  freqüentemente de poucas causas explicarem a maioria dos 
defeitos. Sendo assim, o diagrama ou gráfico de Pareto favorece a distinção entre as questões 
“pouco vitais” e as “muito triviais”. 

O gráfico de Pareto é utilizado geralmente para dar representação gráfica à 
estratificação. Veja o exemplo da Figura 3. 

 

 
FIGURA 3: Exemplo de Gráfico de Pareto 
Fonte: Werkema (1995). 
 

Diagrama de Causa e Efeito 
Para Vieira (1999), o diagrama de causa e efeito, também conhecido  como diagrama de 

espinha de peixe (função do seu formato) ou diagrama de Ishikawa (graças ao seu criador o 
japonês Kaoru Ishikawa que em 1953 era professor da Universidade de Tóquio), é uma 
ferramenta ou método que tem por objetivo auxiliar na identificação e análise das causas 
raízes dos problemas. Utilizado para apresentar a relação existente entre um resultado de um 
processo (efeito) e os fatores (causas) do processo que, por razões técnicas, possam afetar o 
resultado considerado. O diagrama de causa e efeito é empregado normalmente nas sessões de 
brainstorming realizadas nos trabalhos em grupo. 
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Por se tratar de uma ferramenta de análise, o diagrama de causa e efeito também pode 
ser utilizado para identificar áreas em que são necessários mais dados.  
 
 
3. Metodologia Aplicada e Resultados  

O trabalho desenvolvido utilizou uma metodologia baseada nas etapas do ciclo PDCA e 
de ferramentas estatísticas e de análise associadas ao Ciclo, conforme ilustrado no fluxograma 
da Figura 4: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AAção corretiva em função de algum desvio identificado 
na etapa de acompanhamento 

CDefinição de indicadores e coleta de dados para o 
acompanhamento do processo 

DExecução das mudanças propostas para o processo 

PImplantação da Folha de Verificação 

PElaboração do Gráfico de Pareto 
 

PRealização de Brainstorming e elaboração do Diagrama 
de Causa e Efeito 

PCaracterização do problema 
(Excesso de tubo reciclável utilizado no processo) 

FIGURA 4: Fluxograma da Metodologia Aplicada 
 
 

De forma mais detalhada, descreve-se a seguir as atividades executadas em cada fase do 
ciclo PDCA, conforme descrito anteriormente, e os resultados obtidos: 
 
3.1. Planejamento (P) 

Inicialmente o problema identificado no processo foi o consumo excessivo de tubo 
reciclável para a limpeza da máquina de extrusão de Tubo Exel, caracterizado por meio do 
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histórico de produção da área nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004. Sob a 
condução do supervisor do setor de extrusão do Tubo Exel, foi planejada e executada a 
técnica de brainstorming visando à elaboração do Diagrama de Causa e Efeito. Esta etapa 
teve a participação dos membros da equipe de produção da área, composta por 9 funcionários.  

Dentre as possíveis causas indicadas como as responsáveis pelo problema em estudo, as 
mais indicadas foram: variação abrupta de energia elétrica (pico de energia), falta de ar 
comprimido no processo, falta de água, entupimento da cânula, falha do sistema de pintura, 
travamento das polias, variação do diâmetro do sub-tubo, início do processo com apenas um 
operador, limpeza da extrusora com 300 m de tubo reciclável, habilidade de cada operador, 
umidade nas matérias-primas, paradas para refeições e falta de calibrações nos equipamentos.  

Após o estudo das possíveis causas, com a utilização dos arquivos de produção do setor, 
foi elaborado um Gráfico de Pareto. Este relacionou o número de paradas do processo para 
cada uma das causas descritas anteriormente, como mostra a Figura 5. Desta forma, foi 
possível priorizar as causas que mais afetavam o funcionamento adequado do processo de 
produção no que tange ao excesso de consumo de tubo reciclável. 
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FIGURA 5: Gráfico de Pareto das Causas de Paradas na Linha de Extrusão do Tubo Exel 

 
Cada uma destas possíveis causas recebeu um estudo detalhado de sua influência no 

processo. Identificou-se assim que a causa principal era devido a própria organização da área 
para o funcionamento do processo, isto é, as paradas para as refeições. Estas prejudicavam a 
adequada limpeza da extrusora e em função disto utilizava-se uma quantidade adicional de 
tubo reciclável para este fim. Foi então elaborada uma folha de verificação para a realização 
de coletas dos dados nos três turnos de trabalho durante um período de três meses. Tal 
atividade teve por objetivo monitorar a possibilidade de redução na utilização do tubo 
reciclável durante a limpeza da máquina extrusora. 

Estabeleceu-se então como meta reduzir a utilização de tubo reciclável para a limpeza 
da extrusora. Para um melhor controle, iniciou-se um processo de redução gradativa da 
utilização do tubo reciclável. Iniciou-se com 300 m de tubo reciclável para realizar a limpeza 
da extrusora e reduziu-se 50 m a cada duas semanas. Após algumas tentativas e erros, 
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identificou-se ser perfeitamente possível a limpeza da extrusora utilizando-se apenas 100 m 
de tubo reciclável. Sendo esta a menor distância entre a base, onde ficam as bobinas com os 
tubos recicláveis, e a máquina extrusora do tubo Exel.  
 
3.2. Execução (D) 

Nesta etapa passou-se a utilizar apenas 100 m de tubo reciclável para a limpeza da 
máquina extrusora. 
 
3.3. Verificação (C) 

Após as orientações do supervisor de como deveria ser preenchida a folha de 
verificação, os operadores da linha de produção passaram a coletar dados referentes ao 
funcionamento do processo nesta nova condição. A folha de verificação gerou uma base 
consistente para a etapa subseqüente. 

Com base nos dados utilizados na etapa de planejamento, e nos adquiridos na etapa de 
verificação, pode-se notar que houve uma significativa redução no consumo de tubo 
reciclável, pois, mesmo com praticamente os mesmos números de paradas mensais, o 
consumo de tubo reciclável reduziu-se à cerca de um terço. Por conseguinte, esta redução de 
consumo do tubo reciclável, proporcionou uma redução de custos do processo; conforme 
descrito a seguir. 

Baseado nos valores referentes à utilização do tubo reciclável nos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2004, onde se utilizou 31570 m, 31520 m e 31890 m, 
respectivamente, procedeu a comparação deste consumo com valores resultados obtidos após 
processo de análise e melhoria descrito no presente trabalho e efetivado nos meses de janeiro, 
fevereiro e março de 2005. Com as modificações realizadas no processo passou-se ao período 
de monitoramento nos meses de abril, maio e junho de 2005. Os resultados obtidos foram 
respectivamente, 27500 m, 14750 m e 10800 m (Figura 6). A partir de junho, a utilização 
manteve-se aproximadamente constante em torno de 10800 m mensais. 
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FIGURA 6: Redução na Utilização do Tubo Reciclável na Produção do Tubo Exel 

 7 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de Novembro de 2006 

Contudo foi somente no mês de junho que houve uma melhor condição na redução do 
consumo do tubo reciclável, como pode ser observado pelo resultado obtido com a aplicação 
da Equação 1. 
 
  Equação 1 

 
R = C - A 

Sendo: 
R = Redução no consumo (m) 
C = Média aritmética do consumo nos meses de outubro, novembro e dezembro 
A = Valor do consumo mensal a partir de Junho (m) 
 
Aplicando-se a Equação 1, obteve-se: 
R = [(31570 + 31520 + 31890) / 3) m] – 10800 m 
R = 20860 m 

 
Desta maneira, a utilização mensal que era, na média do trimestre, 31660 m passou para 

aproximadamente 10800 m, como pôde ser verificado. 
Para efeito do cálculo do custo, foi utilizado de forma hipotética (razões de 

confidencialidade de informações da Empresa), o valor de R$ 1,00 para o metro do tubo 
reciclável. 

Desta forma, pode se afirmar, que houve uma redução anual na perda causada pelo 
consumo do tubo reciclável, conforme pode ser observado pela Equação 2. 
 
   Equação 2 
 

E = R1 X 12 

Sendo: 
E = Economia anual no consumo do tubo de reciclável (R$) 
R1 = Redução mensal no consumo de tubo reciclável (R$) 
 
Aplicando-se a Equação 2, vem: 
E = R$ 20.860,00 X 12 
E = R$ 250.320,00 

 
Este valor hipotético serviu como base para se calcular a redução percentual real que 

ocorreu no tocante a redução de utilização do tubo reciclável, considerando igualmente o 
valor de R$ 1,00 para o valor do metro do tubo reciclável antes da melhoria implementada. 
Assim, obteve uma redução percentual de aproximadamente 66%.  

Como a velocidade para a limpeza da extrusora é de 100 m/min houve também uma 
redução no tempo de limpeza, como pode ser observado nas Equações 3, 4 e 5: 

 
Tempo de Limpeza Antes do Monitoramento (TLAM) 

 
TLAM = C / V Equação 3 

 
 

Sendo: 
C = Média aritmética do consumo nos meses de outubro, novembro e dezembro, representado 
por C = [(Consumo Out + Consumo Nov + Consumo Dez) / 3] m 
V = Velocidade da máquina extrusora (m / min) 
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Aplicando-se a Equação 3, obteve-se: 
TLAM = [(31570 + 31520 + 31890) / 3) m] / 100 m/min 
TLAM = 316,6 min 
 

O Tempo de Limpeza Depois do Monitoramento (TLDM) é fornecido pela Equação 4. 
 

TLDM = A / V Equação 4 
 

Sendo: 
A = Valor do consumo em Junho ( m ) 
V = Velocidade da extrusora  (m / min) 
 
Aplicando-se a Equação 4, obteve-se: 
TLDM = (10800 m) / (100 m / min) 
TLDM = 108 min 
 

Para o cálculo da Redução no Tempo de Limpeza Mensal (R T L mensal), utilizou-se a 
Equação 5. 

 
RTL mensal = TLAM - TLDM Equação 5 

 
Aplicando-se a Equação 5, vem: 
RTL mensal = 316,6 min - 108 min 
RTL mensal = 208,6 min 
 

Com a redução do tempo de limpeza, em aproximadamente 208 minutos por mês, e 
como cada bobina de Tubo Exel contém 2800 m e demora cerca de 15 minutos para ser 
realizada sua produção, pode-se ter um aumento na produção mensal, como pode ser 
verificado pela Equação 6: 
                                                         

Equação 6 
 

PM = RTL mensal / T p 

Sendo: 
PM = Produção mensal 
RTL mensal  = Redução no tempo de limpeza mensal  
T p = Tempo de produção 
 
Aplicando-se a Equação 6, obteve-se: 
PM = 208 min / 15 ( min / bob ) 
PM = 13,86 bobinas 
ou PM = 13,86 bobinas x 2800 m 
PM = 38.808 m 
 
3.4. Ação corretiva (A) 

Após a constatação de que realmente era possível realizar a limpeza da máquina 
extrusora com 100 m de tubo reciclável, o setor de produção convenceu-se da viabilidade do 
novo padrão e realizou a sua implementação definitiva; não havendo necessidade de ações 
corretivas. 
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4. Discussão 
Com a utilização do ciclo PDCA, e ferramentas estatísticas associadas ao Ciclo, foi 

possível verificar que o maior consumo do tubo reciclável era devido à utilização inadequada 
de 300 m para realizar a limpeza da máquina extrusora, a cada início de produção do Tubo 
Exel, após as paradas para as refeições ou início dos turnos de trabalho. Este era um problema 
que já ocorria há bastante tempo em função da maneira pela qual as retomadas de 
funcionamento do processo eram realizadas.  

Após o estudo detalhado do processo e das causas da utilização excessiva de tubo 
reciclável, identificou-se que este problema poderia ser resolvido ou minimizado. A 
implantação da folha de verificação, para monitorar o consumo de tubo reciclável, foi 
essencial para se observar e analisar em que ocasiões o consumo era mais elevado. Assim, 
seguindo um planejamento previamente elaborado e descrito na metodologia, foi possível 
reduzir para 100 m a utilização de tubo reciclável a cada reinício de produção, sem que 
houvesse prejuízo para a limpeza da extrusora. Esta redução foi limitada pela distância 
existente entre a base, onde são fixadas as bobinas para realização da limpeza da máquina 
extrusora, e as paredes das instalações onde se situa o processo em estudo. Cabe ressaltar que 
aproximar ainda mais a base, onde são fixadas as bobinas contendo o tubo reciclável da 
extrusora, poderia a princípio trazer uma redução ainda maior do tubo reciclável a ser 
utilizado. Entretanto, por questões de segurança, esta possível mudança faria com que esta 
nova posição da base obstruísse algumas das saídas de emergência ou ficasse numa 
localização que dificultaria a locomoção dos operadores dentro do prédio onde fica o processo 
em estudo.  

Evidentemente, esta redução teve influência sobre os custos de produção do Tubo Exel, 
na medida em que foi possível verificar a redução no consumo do tubo reciclável. Esta 
redução pode ser relacionada com o custo total de produção do tubo Exel, já que a utilização 
de bobinas contendo tubo reciclável faz parte do processo de produção. Porém, por questões 
de sigilo de informações, não foi possível apresentar neste trabalho os valores reais. Como 
informação adicional estima-se que o custo total de produção da área foi reduzido em mais de 
1%.  

Por outro lado, poder-se-ia também melhorar a produtividade do processo, e por 
conseguinte reduzir ainda mais o seu custo de produção, diminuindo o tempo de parada para a 
limpeza da máquina extrusora. Esta redução seria possível em função da redução da 
metragem de tubo reciclável que é utilizada para a realização da limpeza. Sendo assim, 
conforme resultado apresentado anteriormente, seria possível produzir mais 13 bobinas por 
mês. Estas bobinas adicionais representam uma sensível economia quando contabilizamos o 
custo total de produção. 

Adicionalmente, convém esclarecer que, baseado na aplicação do Ciclo PDCA, 
conforme descrito na metodologia, não houve necessidade de nenhuma ação corretiva. Isto 
por que foi possível atingir o objetivo estabelecido na etapa de planejamento já no primeiro 
giro do Ciclo PDCA. 
 
 
5. Conclusões 

A análise e melhoria do processo industrial estudado, foi possível devido a aplicação de 
uma metodologia estruturada conhecida como Ciclo PDCA. Desde a análise de possíveis 
problemas no processo de produção até a identificação e redução dos desperdícios, ficou 
evidente a importância da aplicação do método, bem como do engajamento dos colaboradores 
da área de produção, sem a qual o estudo não poderia ter sido desenvolvido de maneira 
satisfatória. O comprometimento das pessoas ao longo do trabalho foi essencial para que as 
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etapas e ferramentas associadas ao Ciclo PDCA pudessem ser utilizadas adequadamente e 
trouxessem os resultados desejados. Com o monitoramento do processo para a verificação da 
eficácia das ações tomadas foi possível obter, sem investimentos adicionais significativos, a 
redução nos custos de produção do produto em estudo. 

No processo de produção do Tubo Exel, obteve-se a racionalização dos recursos 
materiais, humanos e financeiros utilizados. Houve ganhos significativos em variadas frentes 
de trabalho, o que propiciou uma sensível redução dos custos de produção da área. A 
diminuição do consumo de tubo reciclável, reduzindo-se as perdas de matérias–primas, bem 
como o tempo de parada de máquina, para a realização das limpezas, foram melhorias obtidas 
para o processo. Também o consumo de energia elétrica, para a limpeza da máquina 
extrusora, foi reduzido e agora utilizado para a produção de novas bobinas de Tubo Exel. 
Demonstrou-se assim, os ganhos que podem ser obtidos com a busca permanente de 
melhorias nos processos de produção em benefício de toda a empresa, de seus colaboradores e 
do próprio mercado consumidor; uma vez que os ganhos obtidos podem ser, total ou 
parcialmente, transferidos para os clientes. 

Os resultados apresentados, conforme descrito no trabalho, evidenciaram que, muitas 
vezes, com simplicidade e baixo custo, é possível fortalecer a competitividade da empresa; 
fator indispensável para a sobrevivência de qualquer organização nos dias de hoje. 
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