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RESUMO 

 

Nos dias atuais, a globalização e a competitividade vêm tomando conta do mercado, 

termos como Sistematização, Otimização, Melhoria de Processo, Redução de Custos, 

Atendimento aos Clientes estão em alta, e as empresas almejando solidez e estabilidade, 

devem se atentar de maneira global a tudo isso a fim de melhorarem os seus processos. 

Projetos assertivos como Seis Sigma, que é fundamentado em princípios estatísticos, é 

alternativa para o crescimento das Organizações, com isso, existe uma necessidade de 

entendimento de diversos outros fatores como: conhecimento cultural e organizacional, 

logística interna, arranjo físico, custos, gestão de projetos e estratégia de empresa. O trabalho 

teve como objetivo a implementação de um modelo de otimização e melhoria, com intuito de 

consolidar um processo produtivo. A metodologia utilizada foi a pesquisa ação, onde um 

problema específico foi diagnosticado, sendo o longo tempo de produção de um produto e o 

atendimento dos requisitos de prazo dos clientes, para implementação de ações pertinentes. O 

tempo não é favorável aos estagnados, visto isso, chegou o momento de os gestores 

melhorarem suas posturas, seus métodos e suas mentes, a fim de que direcionem as empresas 

para os bons resultados, principalmente financeiros. 

 

Palavras-Chave: Engenharia de Produção; Seis Sigma; Otimização de Processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Nowadays, a globalization and competitiveness come to take care of the market, terms 

like Systematization, Optimization, Process Improvement, Cost Reduction, Customer Service 

are on the rise, and as companies aiming for solidity and stability, all this is an end to goals 

for their processes. Assertive projects such as Six Sigma, which is based on statistical 

principles, is an alternative for the growth of Organizations, with this, there is a need to 

understand several other factors such as: cultural and organizational knowledge, internal 

logistics, physical arrangement, cost, management Projects and strategy of the company. The 

objective of the work was the implementation of a model of optimization and improvement, 

with the purpose of consolidating a productive process. A methodology used for research, a 

specific problem for diagnosis, production of a product and meeting the deadline 

requirements of the clients, for the implementation of relevant actions. Time is not favorable 

to stagnants, as the time has come for menstruations, their methods and their minds, an end to 

which they direct as companies to the good financial results. 

 

Keywords: Production Engineering; Six Sigma; Process Optimization. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A otimização de processos é fundamental nas indústrias a fim de tornarem-se mais 

competitivas no mercado. A corrida para redução de custos, a fim de aumentar 

consideravelmente as margens de lucro é uma busca constante em toda e qualquer 

organização, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Valores destinados a impostos, 

energia, matéria-prima são similares de um concorrente a outro, sendo as melhorias 

processuais o diferencial competitivo que alavanca as que se sobressaem através de 

metodologias como, por exemplo, o DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) 

que é utilizada em projetos Seis Sigma. 

O DMAIC define-se em: Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar. Seguir essas 

diretrizes adequadamente é o primeiro passo (e o principal) para o bom desenvolvimento do 

projeto, que tem como foco principal ganhos financeiros para a organização. Atualmente as 

empresas necessitam de ganhos rápidos, cujas ações sejam simples, porém com foco na causa 

raiz do problema. A revolução em uma empresa necessita de pessoas que trabalham com a 

mesma dedicação de quando estão se divertindo, e isso é conquistado quando a atitude vem de 

cima, da alta administração (CHOWDHURY, 2005). 

Por isso, um bom projeto é viabilizado por meio do apoio irrestrito do corpo 

estratégico da empresa (diretores, presidentes, gestores), pois, faz com que os especialistas na 

elaboração e implementação do método tenham abertura para atuar, direcionando os trabalhos 

de maneira a solucionar problemas, obtendo apoio macro do corpo de funcionários atuantes. 

A formação de uma equipe multifuncional e capacitada é outro aspecto importante que 

deve ser bem estruturado pelo líder determinado. Primordial que a linha de frente não tenha 

atuação efetiva no setor em que está sendo elaborada a proposta, devido a possíveis vícios que 

podem impactar na não evolução do projeto. 

Portanto, a utilização adequada e sistêmica do método DMAIC em projetos Seis Sigma 

é fundamental. O sucesso da metodologia Seis Sigma está embasado em três pilares: Na sua 

adoção como uma filosofia de gestão; estratégia de negócio; e operacionalmente, na utilização 

de ferramentas estatísticas que suportem as decisões da empresa. Indiscutivelmente o mais 

importante aspecto do Seis Sigma são as pessoas e seus conhecimentos, o problema é 

desconhecido, este jamais será solucionado (RODRIGUES, 2011). 
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É indispensável para as Organizações estarem engajadas na criação de modelos de 

melhorias que possam direcioná-las ao sucesso. Afinal, processos bem estruturados 

minimizam margem de defeitos de produtos, além de reduzir o tempo no atendimento aos 

clientes e reduzir os custos operacionais, os quais são fatores primordiais atualmente. 

Num ambiente como o atual, que é turbulento, global, de concorrência 

crescentemente intensificada na maioria dos mercados e dinâmico, o 

desenvolvimento de novos produtos e processos é um ponto crescentemente 

importante na obtenção de vantagens competitivas. Empresas que conseguem fazer 

chegar ao mercado produtos melhores e mais rapidamente que os da concorrência, 

que atendem ou superam as expectativas dos clientes visados, conseguem alavancar 

sua condição repetitiva. Em ambientes dinâmicos, desenvolver bem produtos e 

processos inovadores e eficientes tem-se tornado quase que uma condição de 

permanência, mas aquelas empresas que atingem excelência na gestão deste 

desenvolvimento são as que de fato obterão as vantagens competitivas mais 

sustentáveis. As empresas que ficam estagnadas estão fadadas a ver seu desempenho 

operacional ficar aquém do dos concorrentes mais ágeis e, por conseguinte, estão 

fadadas a ver seus resultados financeiros piorarem. (CORRÊA, 2013). 

Devido a grande vulnerabilidade para a variabilidade existente nos processos 

produtivos, é essencial que análises estatísticas sejam feitas, a fim de afunilar o processo, 

atuando nos pontos de maior necessidade e importância. 

Quando se está em uma linha de produção, tem-se a sensação de que todas as unidades 

produzidas são exatamente iguais. Contudo, olhando com um pouco mais de cuidado, 

descobri-se que elas não são tão iguais (COSTA, EPPRECHT, CARPINETTI, 2014). 

Para a detecção de grandes desvios da média do processo, ou de aumentos 

significativos da variância, ou da fração defeituosa, os gráficos de Shewhart, ou seja, 

os gráficos da média, da amplitude, do desvio-padrão, da fração defeituosa, etc., são 

imbatíveis; contudo, eles perdem rapidamente a eficiência à medida que os 

processos vão ficando mais robustos (“robustos” no sentido de as causas especiais 

cada vez mais interferirem com menos profundidade, de modo que a magnitude dos 

desvios ou dos aumentos tende a diminuir). (COSTA, EPPRECHT, CARPINETTI, 

2014). 

Portanto, as empresas devem centralizar suas ações em questões que gerarão impacto, 

para a organização, para os colaboradores e para os clientes, alinhando a lógica (estatística) 

com a conduta profissional (cultura) bons frutos e resultados encontram-se à frente, âmbito 

econômico (empresas mais competitivas) e social (desenvolvimento humano e profissional). 
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Afinal, a organização que quer crescer deve reconhecer e difundir em todos os seus 

níveis hierárquicos o objetivo de cada trabalho de melhoria e deixar claro que: “Servir melhor 

aos clientes e atender suas expectativas, é necessário para manter a empresa no mercado”. 

(OAKLAND, 2007). 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

Uma economia atual instável exige das empresas, ordem, organização, inovação, 

métodos bem definidos e padronização. Métodos mais do que comprovados mundialmente 

são utilizados em empresas de grande porte e, ou com alto grau de maturidade dos 

profissionais atuantes. O Seis Sigma, desde que implementado de maneira metodológica, 

seguindo todos os passos tem probabilidade altíssima de contribuir com ganhos financeiros 

para as organizações, facilitando rotinas, maximizando resultados, implementando soluções 

simples e significativas. 

O Seis Sigma é uma estratégia de negócio bem conhecida, utilizada para a melhoria da 

qualidade por meio de um conjunto de métodos estruturados e medidas estatísticas para 

avaliar e melhorar as operações produtivas das organizações (ANTONY et al., 2012). 

Na atualidade, os empresários e acionistas não tem longos períodos de tempo para 

obterem-se de ganhos, altos investimentos (novas tecnologias e sistematização, equipamentos, 

capacitações) exigem metodologias industriais que consolidem rapidamente o crescimento das 

companhias, buscando sempre minimizar desperdícios, reduzir os custos, aumentar 

produtividade, enfim, tudo isso visando à satisfação integral dos clientes. Na maioria dos 

casos, uma organização utiliza o Seis Sigma para alcançar benefícios na lucratividade e na 

satisfação do cliente (RAY; DAS; BHATTACHARYA, 2011). 

A necessidade de se levantar e validar dados, que sejam relevantes para tomada de 

ação tornam-se indispensáveis, visto que métodos como tentativa e erro são caros e latentes. 

A pesquisa fundamenta-se na necessidade de mudar o estado atual das empresas, trazendo 

uma nova realidade, novas perspectivas, métodos analíticos de detecção de falhas e resolução 

de problemas, tudo isso buscando proporcionar novos conhecimentos aos interessados em 

tornar o mercado regional forte e apto para atender a demanda. 
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Por meio do DMAIC, o projeto potencializará uma nova forma de enxergar um 

processo produtivo, longe de burocratização e inflexibilidade, a ideia é criar uma lógica 

sistêmica de coleta de dados, geração de informações e ganho de conhecimento intelectual. 

A globalização é um desafio que os gerentes devem enfrentar para se manterem 

competitivos num mundo em constante mudança. Relacionado à globalização, encontra-se o 

desafio de liderar uma força de trabalho com diferenças culturais, que contribuem 

significativamente para a diversidade nas equipes (BAUMOTTE et al., 2010). 

Sendo uma das áreas da Engenharia de Produção, a Engenharia da Qualidade tem 

como uma de suas características, trazer confiabilidade aos processos produtivos, sendo 

essencial para que o setor de operações possa desenvolver suas atividades da melhor forma 

possível, dentro dos requisitos especificados. 

Segundo Chiavenato (2010), o cliente está cada vez mais exigente quanto à qualidade 

e qualquer organização que queira operar no atual ambiente competitivo complexo, exigente e 

mutável precisa de habilidade para atender necessidades e expectativas de clientes e 

stakeholders (partes interessadas), em longo prazo e de forma equilibrada. 

Uma das figuras mais conhecidas quando o assunto é gestão da qualidade, William E. 

Deming ensinou aos japoneses que quanto maior for a qualidade, menor será o custo do item 

produzido e vendido – uma ideia que até hoje muitas empresas ocidentais não aceitam 

(Mirshawka, 1990). 

A pesquisa em questão busca interação entre o processo produtivo real e questões 

técnicas e teóricas existentes, visando de uma maneira geral melhorias e evolução para a 

empresa, para as pessoas e consequentemente para a sociedade (no âmbito econômico). 

A estagnação dos processos produtivos desfavorece as empresas, e seu fim pode estar 

próximo. Segundo Jack Welch, quando o ritmo de mudança da empresa for ultrapassado pelo 

ritmo da mudança fora dela, o fim está próximo (Portal – Gestão, 2014). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Analisar e comparar as operações de fabricação de determinados produtos (Pente, 

Inserto, Bagaceira, Casquilho de Bronze, Camisa e Camisa de Alta Drenagem, Colarinho, 

Mancal, Suporte de Pente, etc.), bem como seu desempenho real (desempenho operacional, 

tempo previsto x tempo realizado) e sua margem de contribuição financeira, para desenvolver 

um método otimizado para um item dos mais relevantes visando melhor atendimento dos 

clientes envolvidos. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

- Consolidar (alinhar, organizar, atender as expectativas do cliente) o processo produtivo de 

um produto; 

- Analisar a contribuição financeira de alguns produtos a fim de identificar um potencial item 

para otimizar; 

- Implementar um modelo de otimização, utilizando o DMAIC (como metodologia para 

direcionamento), que possa ser utilizado em projetos futuros nos demais processos produtivos 

dos produtos fornecidos pela empresa; 

- Viabilizar implementação de uma metodologia para melhoria de processo em uma indústria. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1. Engenharia da Qualidade 

 

De acordo com a ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de Produção, 2008), 

Engenharia da qualidade é uma das áreas da Engenharia de Produção que consiste em: planejar, 

projetar e controlar sistemas de gestão da qualidade que considerem o gerenciamento por processos, a 

abordagem factual para a tomada de decisão e a utilização de ferramentas da qualidade. Subáreas: 

- Gestão de Sistemas da Qualidade; 

- Planejamento e Controle da Qualidade; 

- Normalização, Auditoria e Certificação para a Qualidade; 

- Organização Metrológica da Qualidade; 

- Confiabilidade de Processos e Produto. 

O termo qualidade é amplo e pode estar atribuído a diversas esferas, dependendo 

dos requisitos e necessidades dos clientes em questão. Qualidade pode ser também algo 

abstrato, em determinados momentos nem mesmo o cliente sabe o que pode solucionar 

seu problema, sendo a inovação fator fundamental para a atribuição de valores aos 

produtos e serviços que irão resolver questões cotidianas, das empresas, dos consumidores 

e da sociedade de um modo geral. 

A qualidade total está relacionada com o fornecimento do produto ou serviço com 

qualidade superior aos clientes, proprietário e funcionários. Com esse conceito é possível 

perceber que a análise não se deve limitar aos clientes externos. É necessário levar em 

consideração todos os indivíduos da cadeia administrativa, ressaltando a importância de cada 

um na conquista do objetivo comum, bom desempenho da empresa (OLIVEIRA, 2006). 

Ao enxergar a Qualidade como algo estratégico, as empresas passam a evoluir 

consideravelmente com relação a pilares importantes: alinhamento dos processos produtivos, 

atendimento aos requisitos dos produtos e serviços, satisfação profissional dos colaboradores 

internos, aumento das perspectivas de crescimento, consolidação no mercado, ou seja, a 

Qualidade na visão estratégica vai muito além de ter um produto dentro dos padrões, ela está 
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amplamente vinculada a um pacote de benefícios agregado à própria Organização e também 

aos clientes. 

Segundo Lobato (2012), com uma população global que já ultrapassou 7 bilhões de 

habitantes, teremos, cada vez mais, de refletir sobre relação demanda x oferta de 

bens e serviços. Esse cenário impõe a necessidade de as empresas tratarem 

estrategicamente suas opções, no sentido de enfrentar as turbulências ambientais 

com proatividade e vigor. A competitividade é o desafio imposto pela globalização 

às empresas do mundo inteiro. Dentro desse enfoque, as empresas que têm êxito são 

as que preveem, geram e desenvolvem as mudanças, com flexibilidade e rapidez, 

dando foco e direção às suas ações estratégicas... 

A qualidade está totalmente vinculada à forma com que os colaboradores conduzem 

suas atividades no decorrer do processo, profissionais motivados e destinados a fazerem suas 

atividades de maneira coerente contribuem para o bom desenvolvimento do negócio. 

As várias correntes acerca do comportamento do homem organizacional demonstram 

que a satisfação das pessoas é essencial para a excelência da qualidade dos produtos e 

serviços. Sendo o norteador da maneira de agir da organização que defronta com os 

indivíduos que com ela colaboram e interagem. Portanto se uma empresa de serviços pretende 

manter-se competitiva, a melhoria contínua em produtividade e qualidade deve fazer parte de 

sua estratégia e cultura corporativa (FITZSIMMONS, 2002). 

O processo de desenvolvimento de produtos está entre os processos fundamentais para 

o sucesso de uma empresa, pois fatores de desempenho de um produto como qualidade, custo 

e tempo de lançamento estão diretamente relacionados com a forma como a empresa trata seu 

processo de desenvolvimento de produtos (FORNO et al., 2008). 

Portanto, a qualidade é determinante para que as empresas se prolonguem por anos 

atuando, é fundamental para sobressair-se aos concorrentes, conquistando maior market share 

(participação no mercado), consequentemente aumentando significativamente a lucratividade. 

 

4.2. Seis Sigma 

 

Por maior que seja a maturidade de um processo, ele sempre terá vulnerabilidades a 

falhas, com base nisso, setores de controle e acompanhamento devem estar sempre atentos às 
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tendências de falhas, a fim de intervir preventivamente, minimizando os riscos de defeitos nos 

produtos e serviços prestados. 

 

O Seis Sigma trata-se de: 

- Uma estratégia gerencial ordenada; 

- Altamente quantitativa; 

- Abordagem sistêmica; 

- Tem como objetivo aumentar consideravelmente a lucratividade das empresas; 

- Busca otimizar produtos e processos e satisfação dos clientes e consumidores. 

- Seis Sigma foca em processos, o que impacta posteriormente no produto final; 

- Qualidade de processos para ser competitivo e ter lucro. 

Aspectos importantes: 

- Foco em processo, não pessoas; 

- Padronização; 

- Qualidade na visão do cliente; 

- Estatística (medições de processo e análises gráficas e estatísticas); 

- Gerido como projeto; 

- Responsabilidade, prazos, escopo, objetivos claramente definidos; 

- Foco Financeiro; 

- Precisão estatística. 

Surgiu como diferencial competitivo. Nasceu na Motorola por volta de 1987 (Ganho 

aproximado de US$ 2,2 bi), e teve grande impacto posteriormente na GE (1995 - CEO Jack 

Welch), deu grandes resultados financeiros, ex.: US$ 1,5 Bilhões em 1999. 

As raízes do Seis Sigma podem ser traçadas por duas fontes primárias: gerenciamento 

total da qualidade (TQM) e o Seis Sigma como métrica estatística originada na Motorola 

Corporation (ARNHEITER e MALEYEFF, 2005). 

O princípio fundamental do programa Seis Sigma é reduzir continuamente a variação 

nos processos e eliminar os defeitos ou falhas nos produtos e processos (ANDRIETTA; 

MIGUEL; 2007). 

Há uma dificuldade muito grande na implementação de projetos Seis Sigma, a 

imaturidade e a visão limitada de empresas que passam por dificuldades e estão numa fase de 
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incertezas devido à instabilidade econômica, impacta no sucesso desse tipo de proposta 

estratégica.  

Moosa e Sajid (2010) realizaram um estudo que tinha como objetivo analisar os 

fatores críticos para o sucesso do Seis Sigma. Para os autores o sucesso e o fracasso da 

maioria dos programas Seis Sigma, dependem de sua execução e não o seu conteúdo. Os 

autores relatam que apenas 1/4 das empresas que implantam o programa conseguem atingir os 

resultados esperados. Isto porque, inovar e modificar a mente são termos fundamentais 

atualmente, atitudes necessárias para que as Organizações possam permanecer realizando suas 

atividades no mercado competitivo. 

 

4.2.1. Metodologia DMAIC 

 

De acordo com Carpinetti (2012) o Seis Sigma é um programa de melhoria que se 

constitui de estrutura organizacional, um método para a melhoria (DMAIC) e técnicas 

estatísticas e não estatísticas (usadas no processo de análise e tomadas de decisões). 

Segundo Sodhi e Sodhi (2008), as características da Metodologia DMAIC são: 

a) Fase Definir (Define): identificar o processo para melhorar e submeter para aprovação da 

diretoria. Deve ser definido o charter (contrato do projeto), os requerimentos do cliente e um 

mapa do processo (SIPOC); 

b) Fase Medir (Measure): Deve-se desenvolver um mapa do processo detalhado, e identificar, 

coletar e apresentar os dados que serão analisados e controlados; 

c) Fase Analisar (Analyze): Identificar e entender as razões das variações nas medidas dos 

outputs, ou as formas pelas quais estas variações podem ser controladas. As ferramentas tanto 

em um projeto six sigma quanto em um six sigma pricing são iguais;  

d) Fase Melhorar (Improve): Devem ser identificadas as possíveis melhoras e então priorizá-

las, definindo planos de ação. Para o pricing há a criação de ferramentas e material de apoio a 

vendas, treinamento da equipe comercial, apresentação de novos processos, políticas e 

estratégias;  
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e) Fase controlar (Control): Criação de um painel de controle para os novos processos com 

identificação de variáveis chaves, responsáveis e contingência. Deve ser um processo 

contínuo realizado pela empresa.  

O método desde que implementado de maneira sistêmica, sem alterações, tem total 

condições de ser eficaz. Uma boa definição do projeto, contendo todas as características já no 

TAP (Termo de Abertura do Projeto), partindo para uma formação de equipe coerente e 

multidisciplinar, objetivos e metas claras, são fatores fundamentais para o sucesso da 

implementação de um projeto Seis Sigma. 

Na fase de medição, é indispensável que os dados extraídos do local de implementação 

do projeto sejam validados, não havendo posteriormente distorção das informações e 

consequentemente um conhecimento errôneo sobre o negócio. 

As análises feitas passam pelo processo de Análise Gráfica (Pareto, Histograma, 

Boxplot, etc.) que dá uma noção inicial sobre o estado do que está sendo medido, porém as 

decisões devem ser pautadas na junção das Análises Gráficas com as Análises Estatísticas 

(Anova, Dispersão, Qui Square, Regressão Logística, etc.). 

As possíveis melhorias a serem feitas, com base nos resultados das análises 

geralmente são simples, pontuais e exatas, essa cadeia de medição, análise e melhoria 

realizada dentro dos padrões possibilita que as decisões sejam assertivas, anulando qualquer 

método de tentativa e erro. 

A transição do projeto (equipe para o gestor da área) que acontece na fase controlar é 

de suma importância para que as melhorias realizadas permaneçam, e os ganhos financeiros 

obtidos se consolidem. Importante que os gestores tenham ferramentas para continuar 

controlando o processo (carta de controle, sistema operacional, check list, entre outros), 

identificando periodicamente tendências a falhas, podendo tomar ações preventivas a fim de 

manter o processo estável e equilibrado. 

 

4.2.2. Questões históricas (Crise x Implementação de Métodos como Seis Sigma) 

 

Atualmente as empresas não tem condições de implementarem projetos a longo prazo 

(acima de 5 anos) para beneficiar-se financeiramente, pois o mercado exige dinamicidade nas 
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ações e flexibilidade para mudanças significativas a curto prazo, tendo assim, projetos a longo 

prazo exigem grandes investimentos, o que hoje é mérito de poucos, e não necessariamente 

deméritos de muitos. A crise no mercado, em um determinado setor, em um determinado país, 

vai além de uma má administração estratégica, envolvendo também questões políticas. 

No fundo, todos sabem que, no processo de manter viva e ágil uma grande 

organização, há muito mais coisas do que as que podem ser representadas em propostas 

táticas, em novas estratégias, em planos, orçamentos e diagramas organizacionais. Apesar 

disso, na maioria das vezes as pessoas se comportam na prática como se não soubessem disso. 

Quando querem mudar, limitam-se simplesmente a manipular a estratégia ou a alterar a 

estrutura. Talvez tenha chegado o momento, agora, de modificar completamente a conduta 

(PETERS e WATERMAN, 1982). 

A metodologia Seis Sigma é uma estratégia gerencial implementada nas Organizações, 

a fim de aprimorar a realização das atividades (produtos ou serviços), gerando ganhos 

financeiros significativos em um curto prazo. As análises estatísticas complexas são 

simplificadas por meio de ações palpáveis identificadas e elaboradas pelos especialistas. 

Nota-se que a metodologia Seis Sigma é mais prevalente entre as empresas que 

empregam mais de 500 funcionários, o que está de acordo com a literatura, que mostra que o 

método é aplicado mais em grandes empresas (PULAKANAM e VOGES, 2010). 

Smith (1987), ao estudar a correlação entre falhas dos produtos no processo de 

manufatura, com falhas para o cliente, com base nos ensinamentos de Shewhart, apresentou 

em 1987 uma metodologia para a Motorola alcançar como limite, para a tolerância de um 

processo, seis desvios padrão (Seis Sigma) do ponto central. Esta metodologia passou a ser 

denominada de Metodologia Seis Sigma (RODRIGUES, 2011).  

John F. Welch potencializou os resultados da metodologia na década de 90, cujo 

faturamento da GE (General Electric) alcançou níveis impressionantes. De acordo com 

Rodrigues (2011), no final de 1994 o então presidente da GE, Jack Welch, iniciou o estudo da 

metodologia desenvolvida por Bill Smith, fez as necessárias contextualizações e afirmou que 

a Metodologia Seis Sigma para a GE “ofereceu a ferramenta exata de que necessitava para o 

treinamento generalizado em gestão, uma vez que ela se aplica tanto a um centro de 

atendimento ao cliente, como uma fábrica”. Welch conclui afirmando que o Seis Sigma “é 

uma linguagem universal” é o caminho para a busca de bens e serviços com qualidade 

superior a de uma maior rentabilidade para empresa. 
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4.2.3. Profissionais - Seis Sigma 

 

Assim como em um projeto tradicional, que se tem o Gerente de Projetos, Sponsor, 

Stakeholders (envolvidos) e o próprio time do projeto, um projeto Seis Sigma é composto por 

profissionais cujas funções diferenciam-se pelo grau de complexidade de um projeto, ou até 

mesmo pela hierarquia existente entre um componente e outro. 

Os indivíduos treinados na abordagem Seis Sigma são denominados Belts. Este 

sistema de formação garante que todos na organização tenham os mesmos objetivos 

coordenados, o que facilita o estabelecimento e a execução dos projetos (LANZONI e 

LIZARELLI, 2014). 

De acordo com Six Sigma Academy (2002), as definições dos principais profissionais 

que atuam em projetos Seis Sigma são: 

Existem profissionais específicos que tem potencial para trabalhar em projetos Seis 

Sigma, como mostra no Quadro 1. 

Quadro 1 – Profissionais – Seis Sigma 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017) 

 

Além das denominações citadas e especificadas, existem outras como: Champions, 

Proprietário do Processo de atuação, Membros da Equipe ou Time, Executivos e 

Patrocinadores. 
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4.2.4. Estatística Aplicada ao Seis Sigma 

 

Sigma é um conceito estatístico que representa a quantidade de variação no presente 

processo em relação aos requisitos ou especificações do cliente. Quando um processo opera 

no nível Seis Sigma, a variação é tão pequena que os produtos e serviços resultantes são 

99,9997 % livre de defeitos (BASSARD et at., 2002). 

O nível Seis Sigma de um processo identificado ao longo do tempo é de 3,4 erros por 

milhão de oportunidades, ou seja: 

- 1 hora de falta de energia elétrica a cada 34 anos; 

- 1 carta extraviada para cada 300.000 cartas postadas; 

- 1 minuto de fornecimento de água não potável a cada 7 meses. 

Métodos estatísticos são usados para ajudar a descrever e compreender a variabilidade. 

Por variabilidade, pode-se dizer que as observações sucessivas de um sistema ou fenômeno 

não produzem exatamente o mesmo resultado. Todos encontram variabilidade na vida 

cotidiana, e pensamento estatístico pode dar uma maneira útil para incorporar essa 

variabilidade nos processos de tomada de decisão (MONTOGOMERY e RUNGER, 2003). 

Uma série de fatores influenciam para que o processo saia do escopo pré-determinado, 

porem existem causas chaves que definem onde as vulnerabilidades encontram-se. Essas 

vulnerabilidades não podem ser definidas por meio do método de tentativa e erro, pois a 

probabilidade de as ações serem ineficazes são expressivas, sendo assim, a estatística vem pra 

empregar conceito e segurança as definições, tornando-as mais assertivas, podendo reduzir 

investimentos inadequados. 

De acordo com Bass (2007), métricas são medições utilizadas para avaliar o 

desempenho. São muito importantes para uma organização, não só porque mostra como está 

uma determinada área de uma organização, mais também porque leva a potencializar o 

desempenho de alguma determinada área na realização de algum determinado processo. 

Importante que os processos sejam acompanhados periodicamente, por meio de 

métricas que possam direcionar as atividades a potencialização do seu desempenho, essas 

métricas ou indicadores são ponto de partida para identificação de possíveis desajustes, que 

precisam ser modificados ou melhorados para melhor atender aos requisitos do produto ou 

serviço fornecido por uma determinada organização. 
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4.3. Layout Funcional ou por Processo 

 

A definição do tipo de processo e arranjo físico a serem adotados é fundamental em 

qualquer empresa. A definição destas variáveis é importante para reduzir movimentação de 

pessoas e materiais, permitir melhores condições de trabalho, evitar investimentos 

desnecessários e aumentar a qualidade, bem como a flexibilidade (SLACK et al., 2008). 

Com o passar do tempo e a evolução das empresas, a visão para um bom e adequado 

layout tem se intensificado. A necessidade de uma boa interação entre os recursos 

transformadores, operadores, sistemática de transporte tornam-se cada vez mais necessários, a 

fim de que os processos ocorram de maneira sincronizada e rápida, não gerando altos custos 

operacionais e desperdícios como: transporte desnecessário, longos tempos de produção, 

oscilação de máquinas e operadores, entre outros. 

Freitas (2006), afirma que o layout é uma estrutura que já foi bastante ignorada por 

seus administradores, sendo considerado secundário nos seus planejamentos. 

Fundamental que o processo dos produtos esteja adequado anterior à liberação para 

produção (já na fase de planejamento e programação), entender do processo, saber a real 

sequência das máquinas, potencializar logística da fábrica a fim de que o fluxo rode sem 

paradas, atentar-se em contrapartida para os estoques de produto em processo excessivos são 

fatores primordiais para a conformidade do sistema produtivo. 

No arranjo físico por processo, segundo Slack et al. (2008), as necessidades e 

conveniências dos recursos transformadores dominam a decisão sobre o arranjo físico e os 

recursos transformados se movimentam entre os processos de acordo com um roteiro 

preestabelecido. 

A organização do fluxo positivo é caracterizada por arranjo produtivo, ou layout. Para 

sua elaboração são necessárias informações sobre características do produto, quantidades, 

sequências de operações, espaço do equipamento e para movimentação, bem como 

informações sobre estoques, expedição e transportes (MARTINS e LAUGENI, 2006). 

O arranjo físico é fundamental para a consolidação da organização nas fábricas, a 

disposição de todos os elementos deve ser bem gerida pelos responsáveis industriais, o que 

trará resultados satisfatórios no futuro. 
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Empresas cujo layout é funcional detêm de diversas características, sendo elas 

vantajosas ou não, como mostra no Quadro 2. 

Quadro 2 – Layout Funcional ou por Processo 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Uma boa gestão deve filtrar todas as vulnerabilidades condizentes ao arranjo físico, a 

fim de tomar as decisões necessárias para que se aperfeiçoem continuamente os processos 

internos. 

 

4.4. Cultura Organizacional 

 

Um dos grandes problemas existentes nas empresas atualmente é não saber reter os 

talentos, o foco na produção para atendimento da demanda muitas vezes é pautado no “custe o 

que custar”, ocasionando em insatisfação profissional, altos custos produtivos, quebra de 

máquina por uso indevido, insatisfação dos clientes, entre outros. Bons colaboradores que 

visualizam vulnerabilidades e falhas internas buscando alternativas de melhorias, ao serem 

constantemente barrados, cessam suas ações, podendo trilhar dois caminhos: zona de conforto 

e estagnação ou total descontentamento seguido de um pedido de demissão. 

Com a sistematização das empresas, o acompanhamento do desempenho dos 

processos passou a ser mais acessível aos gestores, sendo analisado por meio de números, que 

demonstram de maneira mais analítica se estão ou não dentro do que a organização espera. 

Quanto melhor os números apresentados, maior os ganhos financeiros, o que determina se os 

colaboradores estão suprindo os requisitos que são de produzir mais, a fim de faturar mais, 
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tendo como consequência a estabilidade da companhia, em um mercado tão incerto isso é 

indispensável. 

Em prol do aumento da produtividade, as empresas romperam com as relações de 

lealdade com seus profissionais e passaram a valorizar muito mais aqueles que mais 

contribuem para o aumento dos lucros e descartar os que não dão resultados (FREITAS, 

1999). 

Competentes inconscientes (aqueles que fazem no automático o que é certo) devem 

atrelar conhecimentos técnicos de gestão à cultura organizacional, adaptando ferramentas ao 

estilo de trabalho, de modo que mantenha suas características. A adaptação das ferramentas ao 

estilo de trabalho, não deve impactar na sua eficácia. 

O sucesso ou não da implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade está 

associada à cultura organizacional, desta também sendo dependentes as técnicas da qualidade 

a serem implementadas. Há também uma ligação entre o sucesso da implementação de um 

sistema de gestão à adaptação das ferramentas e metodologias à cultura organizacional 

(GAMBI, 2014). 

Gambi (2014) associa a cultura organizacional com o uso de técnicas da qualidade, 

reforçando que a implementação de um sistema de gestão da qualidade depende de aspectos 

culturais da empresa, sendo algumas organizações mais receptivas a iniciativas do que outras, 

devido às suas características culturais. 

CEOs (Chief Executive Officer – Chefe Executivo Geral ou Diretor Executivo), 

Diretores, Gestores, devem estar abertos para o processo de mudança de cultura e quebra de 

paradigmas, a mudança deve partir do topo para a base (contemplando todo corpo de 

colaboradores), dando solidez aos projetos de inovação que irão tornar a empresa em questão, 

próspera, competitiva e com perspectivas reais de crescimento constante. 

Uma boa gestão de mudanças é fundamental em qualquer processo de otimização, as 

pessoas devem estar sedentas pelo novo. Um projeto Seis Sigma necessita de equipes 

multifuncionais que estejam engajadas no propósito de alcançar resultados incríveis, tudo isso 

por meio do uso de um método estruturado chamado DMAIC. 
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4.5. Pesquisa Ação 

 

Conforme Barros e Lehfeld (2000, p. 1), a metodologia corresponde a um conjunto de 

procedimentos a serem utilizados na obtenção do conhecimento, é aplicação do método por 

meio de processos e técnicas que garantem a legitimidade do conhecimento adquirido. 

Para Pereira (1998), pesquisa ação é o estudo de uma situação social capaz de tratar da 

melhoria da qualidade da ação que nela intervém; é um processo em que tanto os agentes, 

como a situação se modificam num processo sistemático de aprendizagem de tal modo que a 

ação educativa se converte em uma ação informada e comprometida. 

Thiollent (2007) ressalta que para uma pesquisa ser qualificada como pesquisa ação é 

vital a implantação de uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no problema sob 

observação.  

 

5. MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

5.1. Delimitação do campo de pesquisa 

 

Análise estatística de desempenho de um produto produzido em uma indústria 

mecânica, selecionando um item mais relevante e significativo para a implementação de 

melhorias processuais. 

 

5.2. Método 

 

A Pesquisa ação, que tem por objetivo diagnosticar um problema específico, a fim de 

implementar melhorias a fim de obter resultados significativos. Por se tratar de uma 

implementação, os processos serão constantemente avaliados quanto ao seu desempenho, a 

fim de identificar possíveis pontos de melhorias ou readaptações. Realizada em uma indústria 

mecânica situada na região noroeste paulista, Araçatuba – SP. Ver Figura 1. 
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Figura 1 – Métodos e Técnicas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A empresa em questão, desde 1990 atua nos setores de projeto, fabricação, montagem, 

reforma e manutenção de equipamentos industriais para vários segmentos, como indústrias 

alimentícias, mineradoras, usinas de energia, setor sucroalcooleiro e ferroviário, instalada na 

cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo. 

A coleta de dados aconteceu via informações sistêmicas, dados incorporados a um 

sistema ERP – Enterprise Resource Planning (Planejamento de Recursos Empresariais), 

utilizado na empresa. 
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6. ESTUDO DE CASO 

 

6.1. Análise Financeira do Produto 

 

Análise financeira busca identificar dentre os principais produtos fabricados, quais são 

aqueles mais relevantes, a fim de atuar na criação do modelo de melhoria de maneira 

afunilada, possibilitando maior proximidade da equipe com o produto específico. 

 

Principais produtos x Representatividade financeira estão representados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Representatividade dos Produtos 

PRODUTO REPRESENTATIVIDADE FINANCEIRA (%) 

Pente / Inserto 4% 

Bagaceira 5% 

Casquilho de Bronze 2% 

Camisa e Camisa de Alta Drenagem 36% 

Outros (Colarinho, Mancal, Sup. De Pente) 13% 

Serviços em Geral 31% 

Rodete 9% 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 Produto selecionado: Rodete. Um dos principais produtos exigidos pelos clientes, com 

uma boa margem de vendas, e com campo para melhorias. 

Os rodetes são produtos sucroalcooleiros fabricados pela empresa voltados para 

atender a demanda das usinas de álcool e açúcar. 

Em seu processo de fabricação evidenciam-se aspectos importantes para o mercado de 

atuação: tecnologia e eficiência funcional, atendendo consequentemente aos requisitos de 

projeto dos clientes. 
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Partindo da confecção dos modelos, elaborados por uma engenharia de processos 

capacitada a empregar conceitos importantes ao ferramental como: contração e sobremetal, o 

processo de fundição torna-se base para a fabricação e garantia do produto final. Devido a 

importância dessa etapa, o acompanhamento processual é essencial para o alinhamento entre 

planejamento e execução dos projetos. 

Depois de fundidos, os rodetes são tratados por equipamentos de alta tecnologia como: 

fornos de tratamento térmico e equipamento de indução, a fim de atender a uma estrutura 

mecânica capaz de atuar adequadamente nas moendas de cana. 

O processo de usinagem conta com equipamentos de precisão como: mandrilhadoras e 

tornos verticais, além de colaboradores capacitados a atender as exigências dos clientes. 

Contemplando a técnica e experiência operacional, as medições periódicas no processo 

produtivo, contam com instrumentos calibrados e totalmente controlados internamente. 

Finalizado todo o processo, testes e inspeções são realizados afim de atender as 

normas internacionais e/ou normas próprias requisitadas pelos clientes. 

Produto selecionado para desenvolver o projeto: Rodete, ilustrado na Figura 2. 

Figura 2 – Rodete 

 

Fonte: Site da empresa (2017) 

 

 



35 
 

6.2. Fase Definir 

 

Dados Iniciais 

 

- Escopo da empresa 

Produção e Manutenção de Produtos, voltados para os segmentos: Indústria Mecânica, 

Sucroalcooleiro, Papel e Celulose, Petroquímico, Mineração, Geração de Energia, Ferroviário 

e Alimentos, aplicando processos de usinagem e solda. 

- Localização: 

Araçatuba – SP (Região Noroeste Paulista). 

- Quantidade de Colaboradores (funcionários) 

180. 

- Faturamento anual 

Acima de R$ 40.000.000,00 

- Organograma (Matriz), como ilustrado na Figura 3. 

Figura 3 - Organograma 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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- Estratégia de Negócio 

Empresa de fabricação e manutenção de bens de capital e tem como política atender as 

necessidades de seus clientes buscando desenvolver com tecnologia e qualidade os seus produtos e 

serviços, através da melhoria contínua dos processos de fabricação e atendendo aos requisitos 

normativos, proporcionando assim parcerias duradouras. 

- Mapeamento dos Processos (Matriz), como ilustrado na Figura 4. 

O início do processo é no departamento Comercial (Relacionamento com o Cliente), 

após negociação e fechamento do Pedido, informações são passadas via sistema para os 

departamentos de PCP e Engenharia, que irão liberar a documentação necessária para a 

Produção, Almoxarifado libera os materiais para produção dos produtos e serviços, e a 

Manutenção realiza os ajustes necessárioas nas máquinas e equipamentos, caso não tenha 

recursos materiais para produção, o item específico é solicitado ao Compras que irá 

disponibilizar junto aos fornecedores. Ao produzir, os produtos e serviços são encaminhados 

ao Controle de Qualidade (liberação do produto) e posteriormente expedição. Outros 

departamentos de apoio são SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade), Recursos Humanos 

(capacitação, desenvolvimento, admissão e demissão) e TI (Tecnologia da Informação). 

 

Figura 4 – Mapeamento dos Processos 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Projeto 

 

Criação de um modelo de melhoria de processo para potencialização produtiva, 

visando consolidar métricas em meio ao processo de fabricação, que deem visão do negócio 

com relação a produtividade e logística interna (movimentação das peças por se tratar de um 

arranjo físico funcional ou por processo), podendo intervir e linearizar entregas e atendimento 

aos clientes. 

 

Equipe de projeto e Stakeholders 

 

 

Líder do Projeto 

 

 

Vinícius Ferreira Silva – Coordenador de Planejamento e Processos, 

 

Autoridade para definir e modificar as diretrizes do Projeto Seis Sigma, com 

responsabilidade de fazer com que a equipe atue dentro do planejado, alcançando os 

resultados inicialmente mensurados. 

Participação no Projeto 50% do tempo diário de trabalho. 

Time do Projeto 

 O projeto é composto por uma equipe, o que é designado para funções específicas, 

conforme mostra o Quadro 4. 

Quadro 4 – Time do Projeto 

Nome Função no Projeto 

Estagiário A Coleta e organização dos dados sistêmicos 

TI Criação de Relatórios Sistêmicos 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Participação no Projeto 10% do tempo diário de trabalho. 
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Dono do Processo (Gestor da área) 

Líder de Produção. 

Autoridade nos processos de usinagem leve, desde a liberação das Ordens para a 

fábrica até a expedição das peças. 

Participação no Projeto 15% do tempo diário de trabalho. 

Stakeholders 

Importante que se tenha conhecimento dos interessados no projeto, conforme mostra 

no Quadro 5. 

Quadro 5 – Stakeholders 

Identificação Representante Relacionamento com Projeto 

Direção / Sponsor 
Informação 

Restrita 

Interesse financeiro, retorno financeiro na implementação do 

Projeto. 

Almoxarifado 
Informação 

Restrita 

Responsável pela liberação de materiais e ferramentas para a 

realização do processo de usinagem. 

PCP 
Informação 

Restrita 

Responsável pela emissão das Ordens de Produção para fábrica, 

além da programação e controle de produção. 

Produção 
Informação 

Restrita 
Responsável pela gestão da fábrica, logística da fábrica. 

Expedição 
Informação 

Restrita 
Responsável pela expedição dos produtos. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Objetivo do TAP (Termo de Abertura do Projeto) 

 

Documentar, estabelecer diretrizes e dar inicialização formal ao Projeto Seis Sigma 

que será implementado no processo de usinagem leve (especificamente produto Rodete), 

atuando com foco criação de um modelo de melhoria para otimização do processo produtivo e 

consequentemente melhor atendimento dos clientes. 
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Justificativa do projeto 

 

Visto as dificuldades econômicas que exigem processos bem preparados e capacitados 

a produzirem em um potencial de excelência, viu-se a necessidade interna em implementar 

um projeto com o objetivo de criar um modelo de melhoria, que viabilize análises e tomada de 

decisões assertivas em meio ao processo (análises de produtividade e logística interna). 

 

Premissas e Restrições 

 

 

Premissas 

- Barreiras com relação à cultura organizacional, impactando nas mudanças; 

- Inexperiência da equipe com relação a projetos do tipo. 

Restrições 

- A validação das medições do projeto devem ser aprovadas pelo líder do projeto; 

- Os processos devem disponibilizar informações quando exigidas; 

- Projeto deve ser finalizado até o mês de novembro/2017. 

 

Cronograma de Marcos (Milestones), conforme Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Cronograma Básico 

Fase Data Prevista 

Definir Jan-17 

Medir Mar-17 

Analisar Mai-17 

Melhorar Out-17 

Controlar Nov-17 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Processos Envolvidos 

 

- Comercial; 

- PCP; 

- Produção; 

- TI; 

- Fundição; 

 

Fronteiras do Processo, conforme Figura 5. 

 

 As fronteiras representam especificamente onde o projeto será implementado, início 

das medições e término delas. 

- Início do processo: Produção (tornear VG – desbaste); 

- Término do Processo: Produção (rasgo de chaveta). 

Figura 5 – Fronteiras do Processo 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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SIPOC – Supplier, Input, Process, Output, Client (Fornecedor, Entrada, Processo, Saída e 

Cliente) 

 

O SIPOC é representado na Figura 6, onde identifica os fornecedores, entradas, 

processo, saídas e clientes. 

 

Figura 6 – SIPOC 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Processos Não Aplicáveis (Não está no Escopo) 

O projeto não analisa as etapas de fundição do produto, controle de qualidade 

(inspeção) e expedição (carregamento e emissão da Nota Fiscal). 

 

Fase VOC – CTQ (Voz do Cliente – Critical to Quality - Fatores Críticos da Qualidade) 

Quem é o cliente? 

- Cliente Final; 

 

Método para Identificação dos CTQs (Fatores Críticos da Qualidade) 

- Pesquisa com o diretor responsável da empresa; 

- Verificação de Dados Sistêmicos. 
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Fase VOC – CTQ representada no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – VOC – CTQ - Y 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Problema e Meta 

 

Problema 

Vulnerabilidade no processo produtivo, onde não se tem uma sistemática definida e 

padronizada para a realização da logística interna, não se tendo também padrões para análises 

dos dados sistêmicos e posterior tomada de decisão com relação aos pontos críticos e falhos 

identificados. 

 

Meta 

Criar uma sistemática de transporte padronizada e elaborar relatórios e controles de 

acompanhamento do processo que possibilite tomadas de decisões preventivas, sendo este 

modelo válido para todo mix de produtos existentes na organização. 
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Prazo para alcance da Meta 

Novembro / 2017. 

 

Escopo do Projeto 

Projeto realizado em uma indústria mecânica, onde existem vulnerabilidades no 

processo produtivo das peças, gerando improdutividade e consequentemente debilidades com 

relação ao atendimento dos prazos exigidos pelos clientes. 

 

Benefícios Financeiros 

Benefícios financeiros mensurados: R$ 52.000,00 comtemplando: redução de 

transportes internos (33%), tempo de máquina em funcionamento oscilante devido às esperas 

(24%), transportes desnecessários (18%), desperdício de tempo operacional atuando em 

atividades que não agregam (ex.: transportes irregulares) 14%, tempo com reorganização da 

fábrica 11%. Outros fatores não mensurados estão relacionados ao descontentamento e 

consequentemente redução de carteira de clientes. 

 

Sponsor (Patrocinador do Projeto) 

Diretor Industrial e Comercial. 

 

6.3. Fase Medir 

Fluxograma do Processo, representado na Figura 7. 
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Figura 7 - Fluxograma 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Importante que se tenha conhecimento do fluxo do processo e dos possíveis setores 

clandestinos (onde ocorrem os retrabalhos), dessa forma o fluxo foi desenvolvido de trás pra 

frente, identificando quais são as operações antecessoras. 

 

Coleta de Dados 

 

Objetivo da Coleta de dados: 

 

Coletar dados para identificar os possíveis gargalos existentes no processo. 

Plano de Coleta de Dados (O que medir? Como medir?), conforme Quadro 8. 

Quadro 8 – Plano de Coleta de Dados 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Dados dos tempos de processamento (em minutos): dados contínuos. 

Dados dos dias entre uma operação e outra (em dias): dados discretos. 

É essencial ter uma boa definição dos dados, a fim de que as análises estatísticas sejam 

realizadas de maneira precisa e coerente. 

 

Validação dos Dados 

 

Dados sistêmicos são conferidos diariamente via LOG de erro (existente no software) 

e também via interface (onde as telas de acompanhamento de produção são visualizadas com 

frequência), os operadores são treinados e capacitados desde sua integração, passando por 

reciclagens anuais, a fim de potencializarem seus registros produtivos.  

 

Medições dos tempos das operações 

 

Medições realizadas via código de barras nas OPs (Ordens de Produção), onde o 

operador responsável pela etapa do processo produtivo registra o início, as paradas e o 

encerramento da operação, esses dados reais são confrontados via sistema com dados 

previstos já delimitados pelo departamento comercial na emissão do PV (pedido de venda). 

Conforme mostra na Figura 8. 

Figura 8 – Desempenho Operacional 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Além do tempo de processamento, consegue-se identificar: quem realizou e em qual 

máquina o produto foi processado. 

 

Banco de dados (tempos de processamento coletados) 

 

Tornear VG – Desbaste 

 

- % do tempo total realizado x tempo total programado. 

- % de peças realizadas cujo tempo realizado foi menor do que o tempo previsto. Sistema 

calcula automaticamente os tempos de realização das operações, confrontando com os tempos 

previstos pelo departamento Comercial / Planejamento. Conforme representado na Tabela 1 

(tempo em minutos). 

Tabela 1 – Tempo Processamento 1 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Fundo de Dente 

 

- % do tempo total realizado x tempo total programado. 

- % de peças realizadas cujo tempo realizado foi menor do que o tempo previsto. Sistema 

calcula automaticamente os tempos de realização das operações, confrontando com os tempos 

previstos pelo departamento Comercial / Planejamento. Conforme representado na Tabela 2 

(tempo em minutos). 

Tabela 2 – Tempo Processamento 2 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Lixar Dentes 

 

- % do tempo total realizado x tempo total programado. 

- % de peças realizadas cujo tempo realizado foi menor do que o tempo previsto. Sistema 

calcula automaticamente os tempos de realização das operações, confrontando com os tempos 

previstos pelo departamento Comercial / Planejamento. Conforme representado na Tabela 3 

(tempo em minutos). 

Tabela 3 – Tempo Processamento 3 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

 

 



50 
 

Indução 

 

- % do tempo total realizado x tempo total programado. 

- % de peças realizadas cujo tempo realizado foi menor do que o tempo previsto. Sistema 

calcula automaticamente os tempos de realização das operações, confrontando com os tempos 

previstos pelo departamento Comercial / Planejamento. Conforme representado na Tabela 4 

(tempo em minutos). 

Tabela 4 – Tempo Processamento 4 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Tornear VG – Ø final 

 

- % do tempo total realizado x tempo total programado. 

- % de peças realizadas cujo tempo realizado foi menor do que o tempo previsto. Sistema 

calcula automaticamente os tempos de realização das operações, confrontando com os tempos 

previstos pelo departamento Comercial / Planejamento. Conforme representado na Tabela 5 

(tempo em minutos). 

Tabela 5 – Tempo Processamento 5 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

 



52 
 

Fresar Chaveta 

- % do tempo total realizado x tempo total programado. 

- % de peças realizadas cujo tempo realizado foi menor do que o tempo previsto. Sistema 

calcula automaticamente os tempos de realização das operações, confrontando com os tempos 

previstos pelo departamento Comercial / Planejamento. Conforme representado na Tabela 6 

(tempo em minutos). 

Tabela 6 – Tempo Processamento 6 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Comparativo de operações realizadas na semana 

 

A tabela tem por objetivo identificar tendências de queda na produção de uma semana 

a outra, comparando o número de operações realizadas entre uma semana predecessora e 

sucessora. Conforme Tabela 7. 
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Tabela 7 – Quantidade de Operações Realizadas na Semana 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Tempo entre uma operação e outra 

 

Tempo entre uma operação predecessora (término) e sucessora (início), identificando 

espaço tempo subdividido em: transporte e espera. Gerando consequentemente Lead Time do 

processo produtivo. Conforme representado na Tabela 8. 

Tabela 8 – Tempo entre uma operação e outra 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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6.4. Fase Analisar 

 

Análises (tempos de processamento) 

 

Comparativo entre o tempo real das operações x o tempo programado. Estando o 

realizado menor ou igual a 100% do tempo previsto, o processo é considerado eficaz. 

 

Operação Tornear VG – Desbaste 

 

 63,33% dos itens analisados foram eficazes (programado x realizado). Ver Figura 9 

(eixo x são os itens, eixo y são os tempos em minutos). 

Figura 9 – Processamento 1 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Operação Fundo de Dente 

 

 53,33% dos itens analisados foram eficazes (programado x realizado). Ver Figura 10 

(eixo x são os itens, eixo y são os tempos em minutos). 
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Figura 10 – Processamento 2 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Operação Lixar Dentes 

 

 76,67% dos itens analisados foram eficazes (programado x realizado). Ver Figura 11 

(eixo x são os itens, eixo y são os tempos em minutos). 

 

Figura 11 – Processamento 3 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Operação Indução 

 

 83,33% dos itens analisados foram eficazes (programado x realizado). Ver Figura 12 

(eixo x são os itens, eixo y são os tempos em minutos). 

 

Figura 12 – Processamento 4 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Operação Ø Final 

 

 90% dos itens analisados foram eficazes (programado x realizado). Ver Figura 13 

(eixo x são os itens, eixo y são os tempos em minutos). 

Figura 13 – Processamento 5 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Operação Chaveta 

 

 63,33% dos itens analisados foram eficazes (programado x realizado). Ver Figura 14 

(eixo x são os itens, eixo y são os tempos em minutos). 

Figura 14 – Processamento 6 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Em alguns casos específicos, por mais que a média dos processamentos tenha sido 

superior a 80%, identificaram-se causas especiais, ou seja, processamentos demorados 

(realizado muito além do previsto), o que provavelmente ocasionou em transtornos 

processuais (atrasos, hora extra). 

 

Análises (operações realizadas na semana) 

 

Comparativo das quantidades de operações realizadas durante as semanas, 

identificando picos de produção ao longo de 12 semanas. Conforme Figura 15 (eixo x são as 

semanas, eixo y são as quantidades de operações realizadas). 
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Figura 15 – Operações realizadas na semana 1 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Análise (longo prazo), o alto índice de “desbaste” (1ª) gerou gargalo na operação 

“fundo de dente” (2ª), visto que é uma operação mais demorada, a operação “lixar dentes” (3ª) 

oscilou, tendo os operadores que ser realocados em outros tipos de serviço, porém ao ter 

demanda de peças, conseguiu suprir as quantidades exigidas pelo processo de “indução” (4ª) 

que fica em outra planta, exigindo transporte de carreta (distância 6 km), “indução” supria 

parcialmente o processo “tornear VG – Ø final” em uma semana, visto que outros tipos de 

peça eram programados na máquina que realiza essa operação, mesmo realizando outros tipos 

de produtos, a 5ª operação supria o “fresar chaveta” (6ª) visto que é uma operação que exige 

mais tempo. 

 

Análises (tempo entre uma operação e outra), conforme Figura 16 (eixo x operações, 

eixo y tempo entre as operações, dados em dias). 

Figura 16 – Tempo Entre uma Operação e Outra 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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I – Desbaste – Fundo de Dente; 

II – Fundo de Dente – Lixar Dentes; 

III – Lixar Dentes – Indução; 

IV – Indução – Alívio de Tensões; 

V – Alívio de Tensões – Usinagem Final; 

VI – Usinagem Final – Chaveta. 

Operações com maior tempo de espera: 

III Indução: Visto que o equipamento fica em outra planta, tendo a necessidade de 

carregamento com carreta. 

I Fundo de dente: Visto que é a operação gargalo, tempo de processamento alto e a operação 

predecessora tem tempo de processamento mais rápido, gerando estoques intermediários. 

II Lixar Dentes: Visto que é uma operação que necessita de transição de um barracão a 

outro. 

 

Análises Estatísticas 

 

Tempo entre uma operação e outra: 

 

Abaixo têm-se o tempo entre as atividades predecessoras e sucessoras que impactaram 

na eficácia das entregas, considerando Lead Time limite de 40 dias. A análise One-Way 

estando com o P (P-Number) menor que 0,05, quer dizer que o processo impacta no 

atendimento do Lead Time. Outra forma de identificar esse impacto é por meio das linhas 

tracejadas, onde, elas não estando contidas umas nas outras, indica que o processo influência 

na qualidade do atendimento. 
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Desbaste – Fundo de Dente, conforme Figura 17. 

Figura 17 – Anova One-Way 1 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Fundo de Dente – Lixar Dentes, conforme Figura 18. 

 

Figura 18 – Anova One-Way 2 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Análise de Produtividade 

 

Operações realizadas mostra a quantidade média de operações finalizadas nas semanas 

cujas medições foram realizadas, conforme Figura 19 (eixo x são as operações, eixo y são as 

quantidades de operações realizadas). 
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Figura 19 – Operações realizadas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Total de operações (Somatória: desbaste, fundo de dente, lixar dentes, indução, Ø 

final, chaveta) realizadas nas semanas (12 semanas total), ver Figura 20 (eixo x são as 

semanas, eixo y total de todas as operações realizadas). 

 

Figura 20 – Total de operações por semana 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Análise de Tendência (quantidade de operações realizadas por semana): 

 

Fundo de dente tendência decrescente (queda a partir de janeiro), desbaste decrescente 

(queda a partir de janeiro), dentes praticamente linear (cargas padronizadas enviadas pra 

fundição, média de 8 peças), alívio de tensão crescente (importante ação imediata foi os 

alívios sendo feitos na fundição), diâmetro final crescente (algumas semanas sem produzir Ø 

final, visto a demora no envio de peças pra fundição para indução, não gerando carga para 

este processo), chaveta crescente (por ser um processo mais demorado que o Ø final sempre 

era demandado de peças, não zerando produção em nenhuma semana, porém não consegue 

manter o pico de 15 peças visto que não tem volume). Ver Figura 21 (eixo x são as semanas, 

eixo y são as quantidades de operações realizadas). 

Figura 21 – Tendência operações realizadas por semana 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Definição dos Xs do Projeto 

Fundo de Dente 

Posterior ao processo de Desbaste, os rodetes precisam fazer a usinagem do fundo do 

dente (operação que permite anular “micro trincas” do produto), o equipamento utilizado é 

uma Fresadora (FFR-2000), que faz movimento único vertical, usinando a peça de cima para 

baixo, são aproximadamente 15 dentes os quais tendem a ficar em processo por volta de 10, 
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12 horas. O equipamento encontra-se em um barracão do lado do barracão onde fica o torno 

que desbasta as peças (operação 1), transporte necessário: ponte rolante e trole, devido a 

primeira operação ser mais rápida, gera-se estoques intermediários para a operação fundo de 

dente, alto índice de espera, e consequentemente impacto nos processos posteriores. Ver 

Figuras 22, 23 e 24. 

Figura 22, 23, 24 – Fundo de Dente 1, Fundo de Dente 2, Fundo de Dente 3 

     

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Lixar dentes 

Sendo um processo posterior ao fundo de dente, o lixar dentes (operação manual, que 

prepara a face dos dentes para receber o tratamento da indução), é uma operação que não tem 

uma demanda elevada devido ao gargalo existente na operação fundo de dente (predecessor), 

fica localizado em um barracão diferente, dependendo de transporte de ponte rolante e 

empilhadeira, não há uma sistemática para transporte, ou seja, a solicitação é informal e o 

empilhadeirista carrega conforme disponibilidade de tempo. Posterior à realização do lixar 

dentes, identifica-se que tem um longo espaço de tempo para a próxima operação (indução) 

que é realizada em outra planta (filial) a 6 km da matriz, visto que o carregamento exige novo 

transporte com empilhadeira e carregamento via carreta. Ver Figuras 25, 26 e 27. 

Figura 25, 26 – Lixar Dentes 1, Lixar Dentes 2 

   

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Figura 27 – Lixar Dentes 3 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Causa e Efeito 

 

Ferramenta que ajuda na investigação de causas de um efeito que tenha impactado em 

um processo determinado. São geralmente organizadas em 6 Ms, sendo eles: Matéria-Prima, 

Máquina, Mão-de-Obra, Método, Medição e Meio Ambiente (no caso abaixo considerado 

como Outros). Ver Quadro 9. 

Quadro 9 – Causa Raiz 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

6.5. Fase Melhorar 

Plano de Ação, conforme Quadro 10. 
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Causas detectadas: 

1. Falha na sistemática para realização de inspeções preventivas nas máquinas e 

equipamentos, mantendo-os em condições para atendimento da demanda. 

2. Falha na sistemática para controle da produção, identificando pontos falhos (de 

maneira sistêmica e fisicamente, estando presente na produção), tomando as ações 

previamente para alinhamento processual. 

3. Método despadronizado e consequentemente vulnerável para realização dos 

transportes internos, não havendo sistemática definida para realização das atividades 

logísticas (carregamento dos produtos em processo). 

 

Quadro 10 – Plano de Ação 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Evidências de ações implementadas 

 

Plano de Ação - 1 (Sistematização da Manutenção) 

 

Manutenções registradas via código de barras. O sistema gera gráficos para controle, 

demonstrando horas gastas, datas, mecânicos e eletricistas envolvidos, enfim, tudo isso 

seguindo o seguinte roteiro: Manutenções realizadas no mês (totalidade das horas), elétrica ou 

mecânica (diferenciação entre os tempos de manutenção e mecânica e elétrica), tipo da 

manutenção (preventiva, corretiva, investimento) e o detalhamento (quais máquinas passaram 

pela manutenção). Conforme Figuras 28 a 31. 

Eixo x são os meses, eixo y são as quantidades de horas gastas com manutenção. 

 

Figura 28 – Manutenção Mês 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Eixo x são os tipos de manutenção (elétrica ou mecânica), eixo y quantidade de horas 

gastas com manutenção. 
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Figura 29 – Manutenção Elétrica ou Mecânica 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Eixo x são os tipos de manutenção (preventiva, corretiva, investimento), eixo y são as 

horas gastas com manutenção. 

 

Figura 30 – Manutenção Tipo 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Eixo x são as máquinas, eixo y quantidade de horas gastas com manutenção. 

Figura 31 – Manutenção Detalhado 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 A sistematização das inspeções preventivas contém: previsão da sua realização, nome 

da máquina, data de realização da inspeção (registro via código de barras), situação dos 

componentes (bom regular ou ruim), e se houve alguma troca desses componentes. O sistema 

gera automaticamente relatório confrontando previsto x realizado (no mês), identificando se a 

meta foi ou não atendida (meta de 95%). Como ilustrado na Figura 32 (eixo x são as 

inspeções preventivas a serem realizadas no mês, eixo y percentual de realização no mês). 

 

Figura 32 – Inspeção Preventiva 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Transportes Internos 

 

Criação de postos padrões de coleta, sendo. Ver Figura 33: 

Local 1 – Setor 1 (barracão 1) – corredor central; 

Local 2 – Setor 1 (barracão 2) – corredor central; 

Local 3 – Setor 1 (barracão 3) – portão de entrada; 

Local 4 – Setor 2 (barracão 4) – portão de entrada; 

Local 5 – Setor 2 (barracão 5) – corredor central; 

Local 6 – Setor 2 (barracão novo) – corredor lateral e corredor central 

Local 7 – Setor 2 (barracão de solda) – portão de entrada, portão central e portão do fundo. 

Figura 33 – Layout 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Layout 

 

Estudo de Layout para os seguintes processos: Lixar Dentes e Indução. 

Mantêm-se como abrangência devido à necessidade de estudos mais complexos a fim 

de viabilizar ou não mudanças. 

 

Medições para comprovação dos resultados obtidos 

 

Medições para acompanhamento e comprovação das melhorias serão realizadas na 

próxima safra 17 / 18, que vai de novembro/2017 até abril/2018. 

 

6.6. Fase Controlar 

 

Fase de entrega do projeto, onde a equipe realiza treinamento das ferramentas com os 

responsáveis, fazendo com que se comprometam com a sequência dos acompanhamentos, a 

fim de manter qualidade processual conquistada por meio das melhorias implementadas pelo 

time do projeto. 

 

Gráfico de Acompanhamento dos Apontamentos 

Demonstra a quantidade de operações que estão sendo realizadas com apontamento, o 

que possibilita maior controle do processo produtivo. Ver Figura 34 (eixo x horário da 

verificação dos apontamentos, eixo y quantidade de operações apontadas). 
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Figura 34 – Acompanhamento dos Apontamentos 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Gerado a cada 30 minutos um gráfico contendo todas as máquinas que estão 

registrando suas operações via código de barras. Confrontando com um total, pode-se tomar 

ações imediatas. 

 

Ponto x Apontamento 

 

Confronta os horários de entrada e saída dos operadores, com seus respectivos 

apontamentos, a fim de identificar se existem oscilação em meio ao processo. Ver Figura 35. 

Figura 35 – Ponto x Apontamento 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Tempo entre uma operação e outra 

 

Calcula o tempo total entre o término de uma operação predecessora e o início de uma 

operação sucessora. No final tem-se o lead time do produto, ou seja, tempo total de 

processamento (do início ao fim), podendo fazer análises gráficas e estatísticas. 

 

Tempo das operações em relatório 

 

Possibilita por meio de um relatório, visualizar o tempo que cada operação levou para 

ser realizada. Ver Figura 36. 

Figura 36 – Tempo das Operações 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Percentual realizado de uma OP 

 

Possibilita visualizar em quantos % um produto se encontra (ex.: 60% pronto), 

considerando os tempos previstos. Ver Figura 37. 

Figura 37 – % realizado de uma OP 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Carta de Controle 

 

As informações são todas sistematizadas, alimentadas conforme rotina dos setores, que 

alocam os dados em uma interface específica, e o software gera automaticamente os relatórios 

e gráficos de controle. Ver Figura 38. 

Figura 38 – Carta de Controle 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Identificando-se os desvios, essencial que ações sejam tomadas para alinhamento do 

processo, para isso existem alguns padrões estatísticos para análise das cartas de controle. 

 

Razões Principais de Indicar uma Causa Especial 

 

Causa Especial é uma variação, um desvio inesperado no processo, que se difere muito 

de outras amostras. Um produto ou serviço que tenha saído muito das especificações. 

a) Um único ponto fora do limite de controle; 
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b) Dois em três pontos sucessivos entre 2s e 3s no mesmo lado da linha central; 

c) Sete pontos sucessivos acima ou abaixo da linha central; 

d) Nove em dez pontos sucessivos no mesmo lado da linha central; 

e) Doze em catorze pontos sucessivos no mesmo lado da linha central; 

f) Aumentos (ou diminuições) consistentes; 

g) Catorze pontos, alternando-se para cima e para baixo. 

Recomendado que se use os testes a e b. 

 

7. SUGESTÃO DE PROJETO FUTURO 

 

Com todo processo sistematizado, os registros sendo realizados de maneira coerente, é 

possível que simulações sejam feitas por meio de softwares específicos (ex.: Promodel), a fim 

de tornar o fluxo visual, podendo fazer análises mais aprofundadas com relação ao arranjo 

físico, tomando decisões de maneira mais sólida e segura, em casos de mudanças de 

posicionamento de maquinários ou remanejamento de setores. Ver Figura 39. 

Figura 39 – Simulação 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Possíveis análises que podem ser feitas no software: peças em movimento, aguardando 

entrada na máquina, em operação ou bloqueado, equipamentos ociosos, identificação de 

gargalos, conforme pode ser visto na Figura 40. 

 

Figura 40 – Análise da Simulação 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 Visto que o projeto foi medido e analisado somente nos processos produtivos, fica 

como sugestão futura, realizar projetos que viabilizem análises e melhorias para os 

departamentos pré produção (fundição, planejamento, engenharia) e pós produção (controle 

de qualidade, expedição). 
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8. CONCLUSÃO 
 

O objetivo do estudo foi demonstrar por meio de dados, números, gráficos e 

ferramentas, que ações mais assertivas podem ser tomadas em diversos cenários profissionais, 

dependendo amplamente de um modelo estruturado e técnico de melhoria, a totalidade dessas 

ações se dá pelo engajamento da equipe envolvida. O modelo de gestão de melhoria utilizou o 

Seis Sigma como base, buscando dar direcionamento, alinhando as necessidades econômicas 

da organização com a satisfação dos clientes finais. 

O mercado irregular e instável fica à espera de mudanças potenciais que possam 

agregar valor às empresas, a fim de que voltem a estimular economicamente o mercado 

regional e até mesmo nacional. Profissionais engajados e dedicados à inovação são 

fundamentais para evolução dos processos produtivos presentes nas indústrias. Um dos 

objetivos específicos da pesquisa foi o de analisar a contribuição financeira de alguns 

produtos a fim de basear-se no processo de otimização, portanto, o foco em um produto que 

tem participação aproximada de 9% no faturamento bruto da empresa dá maior credibilidade 

ao projeto, tornando as ações mais sustentáveis e receptíveis. 

 O seguimento sem desvios da metodologia DMAIC (Definir, Medir, Analisar, 

Melhorar e Controlar), é essencial para a garantia do sucesso da implementação do Modelo de 

Melhoria, visto que aborda todas as etapas de maneira única, sistêmica, analítica e 

contemplando todas as características necessárias para que se tenha garantia de bons 

resultados no desenvolvimento de um projeto. Uma restrição é que a metodologia não deve 

em nenhum momento ser modificada. 

 Atualmente, o mercado exige estruturação, adequação, inovação e mudanças contínuas 

das empresas, fatores os quais já não são mais um diferencial, e sim uma forma de sobreviver 

em meio às incertezas externas existentes (ex.: instabilidade econômica), além de direcionar a 

Organização em questão a algo além do que se espera (foco no desenvolvimento contínuo). 

 Resistência em meio à implementação de novas ideias é natural, e isso exige da equipe 

implementadora (não se limitando): dedicação, coerência, respeito, ética, crenças positivas e 

não limitantes e conhecimento do assunto que está sendo abordado. 

Outro objetivo específico deste trabalho foi consolidar o processo produtivo de um 

produto, a consolidação do processo do produto estudado se deu por meio do controle integral 
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das etapas (via sistema), do fluxo, dos tempos (tanto das operações, quanto do tempo de 

espera e movimentação de um processo a outro), histórico, determinação do Lead Time 

geralmente exigido pelo cliente e também conhecimento dos recursos transformadores 

responsáveis pelo processamento das peças. 

 Os resultados apresentados evidenciam que 28,57% dos processos (2 dentre 7) 

precisam de um acompanhamento mais próximo, exigindo novas posturas com relação ao 

planejamento e controle, buscando alinhamento contínuo e prevenção de falhas a eventos 

vulneráveis, sobrepondo-se com ações de contenção. 

 A exigência pela sistematização dos processos é unânime para qualquer tipo de 

mercado de atuação. A sistematização cria um fluxo de dados – informação – conhecimento 

que possibilitam assertividade não somente nas ações imediatas a serem tomadas, mas 

também garante maior segurança e solidez nos possíveis investimentos futuros. Com a 

limitação no fluxo de caixa das companhias, estudos prévios dos processos são necessários 

para a tomada de decisões, que irão influenciar positivamente nos resultados. 

 As operações sendo realizadas dentro do tempo previsto são fundamentais para 

atendimento dos requisitos de produtividade, porém a qualidade do processo não se resume 

nisso, com base no produto estudado, conclui-se que o atentamento com relação aos tempos 

entre uma operação predecessora e outra sucessora são primordiais, buscando aperfeiçoar o 

fluxo de maneira a minimizar o tempo de transporte e consequentemente maximizar troca de 

peças finalizadas nas máquinas. 

 Uma boa definição de projeto exige olhar crítico dos produtos ou processos potenciais 

e análise estratégica com foco em ganhos financeiros, pós definição estrutura-se todo Project 

Charter (Termo de Abertura do Projeto), contendo informações fundamentais que iram 

embasar o desenvolvimento das atividades posteriores. As medições devem ser validadas, 

deve-se ter entendimento dos dados a serem coletados e o processo deve ser bem detalhado, 

inclusive contemplando os subprocessos (ex.: setores de retrabalho). Uma boa medição da 

base sólida para que análises tanto gráficas quanto estatísticas sejam realizadas. As análises 

garantem que as melhorias sejam assertivas e coesas, geralmente são simples e com 

excelentes resultados. Após a implementação das melhorias, o projeto deve ser repassado para 

o responsável da área, onde será acompanhado por meio de cartas de controle, a fim de 

manter o padrão de qualidade alcançado. 
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Em resposta a um objetivo específico de desenvolver um modelo de otimização, 

utilizando o DMAIC (como metodologia para direcionamento), que possa ser utilizado em 

projetos futuros nos demais processos produtivos dos produtos fornecidos pela empresa, o 

modelo de melhoria estabelecido é totalmente integrado, sistematizado e de livre acesso aos 

envolvidos, equipe foi capacitada pra fazer as análises, informando posteriormente os 

resultados aos envolvidos, para tomada de ação e realização das adequações e ajustes para 

alinhamento dos possíveis desbalanceamentos detectados. 

Não necessariamente um projeto Seis Sigma deve alcançar um padrão de 6 Sigma (3,4 

erros por milhão), chegando a uma marca de 4 sigmas, 5 sigmas, também pode ser 

considerado um projeto bem sucedido, pois mais importante que o nível de sigma são os 

ganhos financeiros, que geralmente (quando bem estruturados) são significativos, o que 

coloca a Companhia em um patamar competitivo e preparada para encarar os desafios 

constantes presentes no mercado. 
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