
QUALITY PROGRESS

Além do PDCA -
um novo modelo de
gestão de processos

O objetivo do PDCA é planejar fazer
alguma coisa, fabricar ou fazer isso, verificar

ou checar isso para exigências necessárias,
e corrigir o processo para manter o

desempenho de produção aceitável

O
ciclo planejar-executar-verificar-agir (PDCA) tem
sido uma parte integral da gestão da qualidade por
diversas décadas. Hoje, a norma de gestão da
qualidade ISO especifica o uso do modelo PDCA
para o pensamento orientado por processos de

gestão e processos de criação. Como uma reflexão sobre o que
eu percebo ser o sucesso limitado das normas ISO 9000 para
agendar e revisar a ênfase na inspeção e teste da ISO 9001, tenho
algumas questões.

Por exemplo, por que "verificar" está incluído no ciclo
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quando a meta é reduzir a necessidade de atividades de
verificação? Diversos fatores relacionados ao custo da qualidade
comum e demandas atuais por qualidade em termos de Seis
Sigma e aperfeiçoamento virtual também me fazem questionar o
papel do PDCA. Portanto, eu decidi investigar seu papel e sua
evolução, e propor um novo modelo de gestão de processo que
eu chamo de ciclo dos 4 Ps.

Evolução do PDCA
A evolução do PDCA começou com o surgimento das

modernas ferramentas da qualidade na década de 20 (veja o texto
"Os inícios do PDCA"). O PDCA é um retorno contínuo para
identificar e mudar elementos dos processos para reduzir a
variação. Em outras palavras, o objetivo do PDCA é planejar fazer
alguma coisa, fabricar ou fazer isso, verificar ou checar isso para
exigências necessárias, e corrigir o processo para manter o
desempenho de produção aceitável.

No entanto, a literatura mostra que W. Edwards Deming deve
ter percebido que manter ou controlar um processo não era
bom o suficiente. Ele retitulou o ciclo de retorno de ganho de
conhecimento como o ciclo PDSA (planejar-executar-estudar-
agir) para melhoria contínua, como mostrado na figura I.
Portanto, o estudo de variação na saída (resultado) de processos
é importante para a melhoria contínua dos processos. O PDCA
pode ser usado para identificar a necessidade de uma melhoria, e
o PDSA pode ser usado para sustentar a melhoria.

O PDSA enfatiza o estudo de variação excessiva com
respeito aos limites aceitáveis e identificação de causas de
variação excessiva para ajustes necessários mais do que
identificar as causas-raízes do problema. É aparente que o ciclo
PDSA foi elaborado para ir além do plano de ação fora de
controle de Shewhart. Deming deve ter reconhecido que deve
existir uma tendência no sentido da redução contínua da variação
para mantê-la dentro dos limites especificados pelo consumidor.

De alguma forma, o PDSA não obteve tanta visibilidade como
o PDCA, que se tornou um método padrão para gerenciar um
processo. Como resultado, deve haver um processo para produzir
um produto com limites especificados para que o processo
funcione, de acordo com o ciclo PDCA.
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A versão atual da ISO 9001 é baseada no modelo PDCA, no
qual a entrada é composta pelas exigências do cliente e a entrega
é a saída de processos satisfazendo as exigências do cliente. Mas
o conceito de exigências tem sido entendido como especificações
ou tolerâncias. Os processos são criados para produzir um
produto dentro desses limites, e a verificação está limitada às
exigências estabelecidas ou à tolerância.

A Figura 2 mostra a implementação atual do PDCA nos
sistemas de gestão da qualidade atuais (QMSs) nos quais a saída
dos produtos ou processos é verificada em contraposição aos
limites estabelecidos. Se o produto cai dentro desses limites, é
enviado ao próximo processo. Se o produto está fora dos limites,
é tipicamente classificado, reparado, reverificado e reposicionado
através de um processo de quadro de revisão de material,
descartado ou enviado como está ou após reparos.

Às vezes, um formulário é completado para iniciar uma ação
corretiva. No entanto, devido a falta de tempo, ações corretivas são
freqüentemente limitadas a completar os formulários ao invés de
genuinamente resultarem em ações corretivas. Um erro
fundamental e não-intencionado que ocorreu na transformação do
modelo de controle de processo de Shewhart para a versão PDCA
de Deming é a ignorância dos efeitos estatísticos. De acordo com o
modelo de Shewhart, os gráficos de controle foram implementados
para determinar a aceitabilidade estatística do processo, e planos
de ação foram especificados para situações fora de controle.
Contudo, no PDCA, a verificação foi amarrada às especificações de
produto ao invés dos limites de controle estatísticos. Como
resultado, o propósito do controle de processo foi perdido,
e o PDCA começou a ser usado para gestão do produto.

PDCA e a ISO 9001
A versão atual da ISO 9001 define o ciclo do PDCA

da seguinte maneira:4

• Planejar: Estabelece os objetivos e processos
necessários para entregar resultados de acordo com as
exigências do consumidor e políticas organizacionais.

• Executar: Implementar o processo.
•Verificar: Monitorar e mensurar os processos e

produtos em contradição às políticas, objetivos e
exigências para o produto, e divulgar os resultados.

•Agir:Tomar atitudes para melhorar continuamente o
processo.

Você pode checar a aceitabilidade de implicações do
produto na satisfação de exigências. Na minha experiência
trabalhando com mais de 100 companhias, quando o PDCA
é usado como uma ferramenta de gerenciamento de
produto ou processo contra os limites especificados, o foco
se torna aceitabilidade ou mediocridade. A ação se torna
então um meio de manter o processo dentro dos limites
ou o produto dentro de suas tolerâncias sem nenhum
consideração à natureza estatística do desempenho, como
originalmente pretendido por Shewhart. Até agora, a ISO
9001 não foi acreditada para melhorias de processos
significantes pois as organizações foram certificadas para
suas habilidades de sistemas para suprimento de produtos e
serviços satisfazendo as necessidades do consumidor.

Propósitos estatísticos deixado de lado
À essa altura, podemos concluir que Shewhart desenvolveu o

paradigma de controle de processos para manter estatisticamente
um processo dentro de limites especificados. Com o atual uso do
PDCA como uma ferramenta de gestão de processo, o propósito
estatístico não foi notado. Em ambos os modelos, no de Shewhart
para gestão de produto e no modelo de Deming para gestão de
processo usando o PDCA, o foco do controle de processo tem
sido o de produzir saídas (resultados) de processos dentro de
limites especificados, levando a alguns produtos marginais e
processos medíocres. Como resultado do desenvolvimento de
um produto satisfazendo limites especificados, as organizações
utilizaram pré-inspeções, inspeções, reinspeções, testes, retestes,
conduzindo ao custo crescente da má qualidade.

Tendo o PDCA sido implementado usando ferramentas
estatísticas para visar o desempenho de meta, o custo da má
qualidade poderia ter sido muito mais baixo e muito antes. A
profissão da qualidade também pareceria muito diferente hoje -
não estaríamos trabalhando para reduzir o custo da qualidade, ao
invés disso, poderíamos estar trabalhando para garantir a
qualidade de processos e criação de produtos.

Qualquer organização desenvolvendo aos limites achará a
melhoria contínua uma jornada difícil pois isso fornece uma meta
(alvo) confusa na melhor das hipóteses e informação falha/
superada e limitada. Minhas auditorias de diversos QMSs (quality
management systems) identificaram a ação corretiva como uma
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área fraca e uma oportunidade para melhorar a eficácia dos
QMSs. Me deparei com organizações repetidamente emitindo
ações corretivas e os problemas permaneciam. Como resultado,
os engenheiros de processo ou profissionais da qualidade estão
ocupados tentando solucionar problemas ou combatendo
incêndios porque os problemas simplesmente não
desapareceram.

O uso de técnicas de estatística foi ignorado, e a
oportunidade foi perdida para melhoria com aplicação apropriada
de ferramentas estatísticas. Desde que o entendimento do
controle estatístico está perdido, os gráficos de controle de
Shewhart - controle de processo estatístico (SPC) - foram
usados incorretamente e interpretados como ineficientes.

A necessidade por melhoria continua por causa da demanda
crescente do consumidor. O "sabor" dos programas do ano
foram lançados desde a década de 80 - ciclos da qualidade,
controle de processos estatísticos, pré-controles, manufatura feita
na hora, benchmarking e criação de experimentos vieram e se
foram nas organizações.

Entram os japoneses
Para resolver os problemas da qualidade de produtos, no anos

60, Kaoru Ishikawa introduziu o conceito de análise de causa e
efeito usando o diagrama de espinha de peixe, como mostrado na
figura 3.5 O diagrama de espinha de peixe é uma ferramenta
maravilhosa para listar as principais causas para criar um efeito
sob a investigação. Ishikawa agrupou várias causas em quatro
categorias: material, máquina, método e mão-de-obra (4M's). O
diagrama de espinha de peixe é uma ferramenta não-estatística
universalmente aceita por identificar a causa-raiz do
problema.

Esses 4Ms devem estar disponíveis antes de iniciar um
processo. Devido a falta de motivação para ganhar
conhecimento de processos, as pessoas desempenham as
atividades de processo imediatamente, sem estarem
prontas. Então, enquanto utiliza a análise de causa-raiz
usando o diagrama de espinha de peixe, as pessoas
identificam aquelas causas que normalmente são entradas
ao processo - a falha na fase de planejamento do PDCA.

Nos anos 80, GenichiTaguchi'apresentou um método
diferente de medir a qualidade - a função de perda é uma
medida financeira das conseqüências do desempenho de um
produto conforme ele se desvia do seu valor de meta
desenvolvido, assim enfatizando o processo de melhoria e Limite
desempenho do produto com respeito aos objetivos e limites. mais baixo

A função de perda é uma função quadrática de
desvio do objetivo/meta. Isso implica que, quando um
desempenho de um produto se desvia de um valor de
meta, ele custa dinheiro independente de sua
conformidade com a satisfação dos limites pretendidos.
Desenvolver de acordo com os limites especificados
implica um certo custo de qualidade, enquanto
desenvolver de acordo com os objetivos minimiza os
custos da qualidade.

O desvio do objetivo/meta dentro de limites aceitáveis
pode ser atribuído à fontes não controladas de variáveis. O
uso da função de perda também permite que os usuários

minimizem o custo do produto enquanto maximizam o seu valor
percebido devido a maior qualidade.

A ênfase de Taguchi nos objetivos/metas e tolerância guiaram
os esforços pela melhoria contínua na fase de engenharia de
criação mais do que na fase de controle de processo. Esse esforço
foi chamado de controle fora de linha e levou ao desenvolvimento
para modelos de fabricação. Portanto, se o produto é criado com
respeito à capacidade do processo, os defeitos seriam menos
prováveis de ocorrerem. Isso eventualmente pode conduzir a falta
de inovação do produto com máxima utilização dos recursos de
manufatura - assim mantendo baixos os preços dos produtos
maduros.

Motorola e Seis Sigma
Em 1981, a Motorola reconheceu que ela não podia

competir com os preços de chips semicondutores produzidos
no Japão. O preço mais barato dos chips ocorria devido
principalmente às habilidades superiores de manufatura ou à
compatibilidade de criação e manufatura.

A liderança da Motorola lançou uma iniciativa para desfazer o
estilo de gerenciamento existente e acelerar a melhoria contínua.
Um ambiente de urgência e medo de extinção permitiu a
aplicação de qualquer método disponível de melhoria, incluindo a
determinação agressiva de objetivos para melhoria, métodos
estatísticos ou pré-controles, gráficos de Pareto, diagramas de
Ishikawa, histogramas, criação de experimentos e métodos de
redução de variedade de Dorian Shanin.

Procurando por melhores métodos de melhoria, o cientista e
engenheiro da Motorola, Bill Smith, desenvolveu uma visão para
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atingir praticamente o perfeito ou o mais próximo disso ao
produto alvo. O Seis Sigma foi primeiro apresentado como uma
meta para atingir o desempenho superior e planejar atingir um
índice maior (68% por ano) de melhoria.

A metodologia original de Seis Sigma consistia nos seguintes
passos:

• Definir produtos e serviços.
• Identificar clientes e suas necessidades críticas.
• Determinar suas necessidades para atingir e satisfazer as

exigências dos clientes nos níveis do Seis Sigma.
• Estabelecer o processo para fazer o trabalho.
• Medir e verificar o desempenho se menos de 3.4 partes por

milhão (ppm) ou C e C pk são menos que 2.0 e l .5 ppm,
respectivamente.

• Melhorar a capacidade de atingir o nível de desempenho do
Seis Sigma.

A metodologia Seis Sigma intensificou a necessidade de
fazer bem ou atingir o desempenho de meta. No meu trabalho,
isso também me permitiu ligar a análise de causa-raiz às
necessidades de processo para fazer bem. Hoje, a abordagem
de melhoria do seis Sigma foi embalada em definir, medir,
analisar, melhorar e controlar - geralmente conhecida como
metodologia do DMAIC - que é usada para melhorar um
processo, mas ainda falta a importância de atingir o
desempenho de meta.

Implementações do seis Sigma acentuaram as limitações de
controle de gráficos e o modelo de PDCA. O índice de defeito
exigido para um desempenho de processo do nível Seis Sigma é
3.4 ppm, que é difícil de ser atingido com os gráficos de
controle de Shewhart criados para produzir um produto com
índice de defeito de até no máximo 2,700 ppm além dos limites
de controle 3-sigma. Dessa forma, não é possível atingir o nível
de desempenho Seis Sigma de 3.4 ppm usando a atual
implementação do PDCA ou gráficos de controle.

Do controle de processo ao
gerenciamento de processo

Investigando uma fonte sublinhada de problemas nas
facilidades atuais de manufatura - a cultura de combater
incêndios, aceitabilidade de determinações mentais de métodos e
suposições e incerteza no desempenho esperado - precisamos
mudar o conceito de controle de processo para o conceito de
gerenciamento de processo. O gerenciamento de processo
implica em estabelecer o desempenho de meta esperado,
desenvolver um planejamento, fornecer os recursos necessários,
garantir a execução superior de uma metodologia sólida e cuidar
das exceções com controles de processos apropriados.
Aplicando esse conhecimento do gerenciamento de processo do
PDCA, é possível notar as diferenças.

As principais diferenças entre as abordagens de controle e
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gerenciamento estão listadas na tabela l. Quando se aplica o
modelo de gerenciamento de processo ao ciclo PDCA,
recomenda-se considerar as oportunidades de melhoria, procurar
por pedaços quebrados dos sistema de gerenciamento e
examinar os princípios de gerenciamento inalterados para
alcançar o crescimento dinâmico e rentabilidade. As seguintes
diferenças se tornarão visíveis:

•Você é direcionado pelos limites especificados do
consumidor sem estabelecer metas.

•Você é conduzido por um planejamento ineficaz para
recursos necessários.

•Você fica limitado pelo uso ineficaz do pensamento
estatístico.

Durante as últimas décadas, especialistas conhecidos da
qualidade chegaram às suas próprias viradas para melhorar o
desempenho corporativo. Além dos gráficos de controle e
modelo de controle de processo de Shewhart, Joseph M.Juran
enfatizou a execução ou gerenciamento de projeto,Taguchi
esforçou-se para o desempenho sobre metas para minimizar
perdas, Deming intensificou a conscientização da variedade, e
Ishikawa usou os 4Ms.

Todos pareciam ter melhorado os quatro específicos
elementos do PDCA que equiparam-se aos quatro estágios de
um processo:

• Juran demandou desempenho elevado por toda a parte com
melhor execução.

• Deming substituiu a verificação por estudo, o que implica no
entendimento da natureza da variação.

•Taguchi enfocou a necessidade de uma meta para minimizar
perdas ou aumentar o valor.

• Ishikawa orientou para melhor preparação das entradas para
minimizar a ocorrência de defeitos no

Preparar representa garantir boas
entradas aos processos. As entradas
consistem nos 4Ms de Ishikawa (material,
máquinas, métodos e mão-de-obra ou
pessoas). O objetivo é garantir que esses
4Ms sejam bem entregues como entradas
ao processo.

Desempenhar sugere que os passos
do processo estejam bem definidos, erros
comprovados, lean e entendidos para
execução eficaz e consistente.

Aperfeiçoar significa avaliar se o
processo é desempenhado como planejado

e se a saída (resultado) do processo está na meta (alvo). Se as
saídas do processo não estão de acordo com a meta (alvo/
objetivo), essa lacuna/diferença da perfeição/aperfeiçoamento
deve ser analisada para redução contínua.

Progredir dá lugar à melhoria no processo e sua saída é
baseada na redução de variação da meta (alvo).

Continuamente aplicando o ciclo dos 4Ps, é possível
reconstruir o processo para atingir os resultados desejados pelo
consumidor através do melhor gerenciamento do processo ao
invés de crescente inspeção. A tabela 2 mostra a diferença entre
o PDCA e o ciclo dos 4Ps. A diferença principal reside em mudar
do controle para a engenharia. As determinações mentais de
métodos e suposições dependentes de limites produzem .
desempenho comum/medíocre, enquanto um processo
direcionado por metas produz excelência. Como a criação afeta a
maioria dos fatores de custos, faz sentido controlar melhor a
criação de processos e produtos.

Portanto, é possível notar o ciclo dos 4Ps como uma evolução
natural das abordagens de Shewhart e de Deming de controle de
processo ou gerenciamento de produto (ver tabela 3). Quando se
reflete nos níveis de desempenho esperados, não se pode
alcançar o aperfeiçoamento virtual com o PDCA ou através de
soluções de problemas. Ao invés disso, deve-se aplicar o ciclo dos
4Ps para prevenir que problemas ocorram novamente.

Exemplos do uso dos 4Ps
Para institucionalizar o pensamento de processo exigido pelas

normas ISO 9001, incorporei o modelo dos 4Ps em
procedimentos. Cada procedimento inclui preparar, desempenhar,
aperfeiçoar e progredir para forçar o responsável pelo processo a
assinalar essas questões, incluindo especificação de metas.

processo.

Ciclo dos 4Ps
Eu proponho um novo ciclo para

gestão de processos que é diferente de
controle. O ciclo dos 4Ps proposto
consiste em:

• Preparar.
• Desempenhar.
• Aperfeiçoar.
• Progredir.
O ciclo dos 4Ps, como mostrado na

figura 5, novamente é baseado no modelo
de retorno de volta fechada. Ele incorpora
a sabedoria de Shewhart, Ishikawa, Juran,
Taguchi e Deming.
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A preparação requer rever os 4 Ms para identificar as
necessidades e reunir os itens necessários para estar pronto para
desempenhar uma operação. Por exemplo, se um técnico de
manutenção vai reparar uma máquina e se esquece de uma
ferramenta, o reparo não pode ser completado a não ser que o
técnico volte e pegue uma ferramenta.

O objetivo de uma preparação sólida é
adquirir recursos necessários para fazer
um bom trabalho. Assinalar necessidades
para fazer um bom trabalho é tipicamente
una área fraca na criação de processos
porque a maioria das análises de causa-raíz
dá lugar à um dos itens de preparação
como uma fonte de problemas.

Para um processo de fabricação
preciso, as máquinas foram estabelecidas e
as partes feitas e inspecionadas de acordo
com especificações e depois, enviadas ao

cliente. Porém, o índice de rejeição interno era muito alto
- de fato, para algumas dimensões, o índice de defeito era
de 100%. As análises de processo demonstram que a
preparação estava praticamente dirigida aos mais baixos
ou aos mais altos limites de especificação como uma
prática geral ou para acomodar-se para desgaste de
ferramenta.

Quando as análises C e C pk foram desempenhadas,
alguns processos aceitaram C , mas baixo C pk. Isso sugere
uma mudança no processo causada por preparações/

determinações muito próximas aos limites especificados. As razões
para desenvolver tudo com respeito aos limites acontecem porque
as especificações não possuem valores de meta.

Quando o processo estava centrado, e as especificações estavam
modificadas para objetivar os valores de meta criados, o índice de
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A década de 20 pode ser reconhecida como o período
da industrialização seguindo o trabalho de Frederick Taylor
e o amanhecer do campo da qualidade. Walter Shewhart
dos Laboratórios Bell inventou o conceito de gráficos de
controle, e H.F. Dodge e H.G. Roming desenvolveram os
métodos de amostras de aceitação. Os anos 20 também
viram os Estados Unidos aproveitarem a prosperidade do
pós-guerra como um dos vitoriosos da l Guerra Mundial.
Naqueles dias, os métodos de qualidade eram
considerados segredos de comércio porque eles
forneciam um limite competitivo. Os americanos
aproveitaram os benefícios da produção em massa
conforme o preço dos bens, tais como carros, caíram.

A figura 1 mostra a migração da manufatura de
artesanato para controle de processo.23 Os processos
artesanais feitos pelo homem parecem mais com um
serviço no qual o cliente participa todo o tempo - da
especificação à verificação do produto.

Taylor separou o trabalho artesanal dos homens em
séries especializadas de tarefas, removendo o cliente de
várias tarefas. Depois, planos de amostras foram
desenvolvidos para verificar o desempenho contra alguns
limites, antes de tomar a decisão sobre a disposição.

Desenvolvendo sobre o conhecimento ganhado da
amostragem, Shewhart experimentou observar padrões
nas saídas de processo e desenvolver métodos

estatísticos para caracterizar a saída (resultado) do
produto. A figura 1 ilustra quanto os métodos
estatísticos - chamados gráficos de controle - foram
desenvolvidos para controlar os processos.

A figura mostra os gráficos de controle realmente
desenvolvidos por Shewhart para traçar a saída do
processo (resultado) e ajustar o processo
apropriadamente. A abordagem de Shewhart parece ser
um método para gerenciar a saída do produto (resultado)
através do controle de processo usando seus planos de
ação fora de controle. Funcionalmente, o ciclo de
Shewhart consiste em 4 ações: planejar, executar,
inspecionar (inspeção de amostra) e agir.

O ciclo de controle de processo de Shewhart foi
revisitado por W. Edwards Deming. O ciclo de Shewhart
foi eventualmente nomeado ciclo PDCA - planejar-
executar-verificar-agir, como mostrado na figura 2.4 A
versão revisada de Deming do ciclo de Shewhart de
controle de processo foi um meio de reduzir a variação
entre o desempenho real e o desejado.
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rejeição caiu significativamente, como esperado, tanto quanto 98%.
Para sustentar tal melhoria, o engenheiro tem que estabelecer
procedimentos para verificar determinações/preparações em
contraposição aos valores de meta e variação disso mais que
aceitabilidade das partes dentro dos limites especificados.

Quando os partes são desenvolvidas para os limites
especificados e são marginais no desempenho, as partes
dependem muito de mecanismos de medição. Do contrário,

se as partes são desenvolvidas às metas, a saída do processo
é mais robusta e menos dependente em medir a capacidade
do sistema.

Experiências similares enfocaram a necessidade de questionar
a presença de determinações mentais de métodos e suposições
de desenvolvimento aos limites e não às metas. Isso me conduziu
à filosofia do PDCA de checar o produto em contraposição aos
limites e não verificar em contraposição às metas (alvos).
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Reduzindo a variação
Progredir representa movimento no desempenho de

processos em direção à meta (alvo) pretendida. Para chegar mais
perto da meta, você deve analisar causas para a variação e
implementar as mudanças necessárias para reduzir a variação.
Diferentes técnicas de melhoria são empregadas para reduzir a
variação para causas assinaláveis ou fortuitas.

Eu vi o modelo dos 4Ps funcionar bem em pequenas
companhias (25 empregados) até as grandes organizações (algo
em torno de l .000 empregados). Isso está fazendo os
responsáveis pelos processos a pensarem cuidadosamente sobre
suas necessidades ou preparações para fazer com que funcione
bem e estabelecer exatamente nos processos, metas de controles
e desempenhos para atingir a excelência mais do que
aceitabilidade dentro das especificações. O progresso também
garante análises e melhorias de não menos que desempenho de
excelência ao invés de suporte de defeitos e rejeições.

Reconhecimento
Eu reconheço os princípios de qualidade ensinados pelos

gigantes da qualidade Shewhart, Deming,Taguchi,Juran, Philip Crosby,
para citar apenas alguns. Sem as percepções e orientações sem
paralelos deles, a melhoria no ciclo PDCA não seria possível, e eu
não poderia ter desenvolvido o ciclo dos 4Ps de gestão de processo.
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