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RESUMO 

 

O presente trabalho fala acerca da manutenção preventiva de uma ferramenta chamada 

Tree Running Tool utilizada para extração e produção de petróleo. Esse processo 

corresponde a 65,5% da rentabilidade da empresa estudada e aplicou-se a filosofia Seis 

Sigma conforme a metodologia DMAIC visando a diminuição da variabilidade das 

horas de manutenção desse processo, impactando positivamente no aumento da 

lucratividade da empresa. A aplicação seguiu a metodologia DMAIC, na qual definiu-se 

o problema na etapa Define, coletou-se os dados na etapa Measure, analisou-se estes 

dados na etapa Analyze e, finalmente, foram propostas melhorias na etapa Improve. Por 

último, coletou-se os dados novamente após a implementação das melhorias para 

verificar a eficácia das mesmas e os resultados foram muito satisfatórios, sendo eles: 

diminuição da variabilidade das horas de manutenção, diminuição do lead time do 

processo e processo sob controle. 

 

 

 

 

Palavras-chave: DMAIC, Lean Manufacturing, Manutenção Preventiva. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, vivemos em um mundo altamente globalizado e competitivo, no 

qual as empresas estão em constante busca por ferramentas para aumentarem a 

qualidade de seus processos a fim de enfrentarem a concorrência. Além disso, o cenário 

das empresas petrolíferas não é nada animador, uma vez que vêm sofrendo com a baixa 

do preço de venda do commodity. 

“O Seis Sigma é uma estratégia gerencial disciplinada e altamente quantitativa, 

que tem como objetivo aumentar expressivamente a performance e a lucratividade das 

empresas, por meio da melhoria da qualidade de produtos e processos e do aumento da 

satisfação de clientes e consumidores.”(WERKEMA, 2004, p. 19).  

Dessa forma, a filosofia Seis Sigma se encaixa perfeitamente neste mercado, 

pois é uma estratégia que visa a melhoria de processos através de análises estatísticas, 

tendo como objetivo final proporcionar ganhos financeiros para a empresa, seja através 

de custos evitados ou através do aumento da eficiência. 

 

Neste contexto de busca por uma maior da qualidade nas empresas, o modelo 

Seis Sigma vem se mostrando uma ferramenta importante na condução de 

negócios, pois possui uma forma particular, uma metodologia própria de 

tornar uma empresa extremamente boa naquilo que faz, atingindo ótimos 

níveis de qualidade. (ROTANDARO, 2008, p. 80)  

 

O termo sigma representa a taxa em que o processo opera sem imperfeições. 

Quando há um nível “Seis Sigma”, implica em uma drástica redução da variabilidade no 

resultado final. A variabilidade do processo está em uma taxa de 3,4 falhas por milhão 

ou 99.99966% de perfeição.  

Destaca-se que um  projeto Seis Sigma segue duas metodologias DMAIC e 

DMAV. A primeira é utilizada na melhoria de processos já existentes, enquanto a 

segunda foca na criação de novos desenhos de produtos e processos. 

Desse modo, o presente trabalho tem como finalidade o estudo sobre a filosofia 

seis sigma e a aplicação desta no processo de manutenção preventiva da ferramenta 

Tree Running Tool, utilizada para instalar equipamentos submarinos para extração de 

petróleo em uma fábrica de reparos. A aplicação da filosofia Seis Sigmas será através da 

metodologia DMAIC que visa a redução da variabilidade e o aumento dos ganhos 
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finaceiros deste processo, o qual tem um enorme impacto nos lucros ou prejuízos da 

fábrica, pois significa 65,5% de sua rentabilidade da empresa estudada. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

As empresas petrolíferas estão sofrendo com a atual crise do petróleo. Com a 

queda do preço do barril, elas lidam diariamente com a dimuição de investimentos e, 

consequentemente, suas margens de lucro caem drasticamente, obrigando-as a se 

adaptarem a este novo cenário ou irão à falência. 

Dessa forma, atrasos, produtos não conformes e variabilidade fora de controle 

nos processos são fatores inaceitáveis. Para evitá-los, faz-se necessário a implementação 

de uma filosofia como a Seis Sigma no processo de manutenção preventiva para que a 

empresa estudada consiga sobreviver a este cenário desafiador. 

Por último, espera-se ao fim deste trabalho que as melhorias propostas 

impliquem em uma diminuição da variabilidade da manutenção preventiva para que 

haja um aumento da sua lucratividade e também espera-se obter um maior domínio 

pessoal sobre o assunto dissertado. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetvo geral deste trabalho consiste em aplicar a estratégia Seis Sigma no 

processo de manutenção preventiva da ferramenta Tree Running Tool que é utilizada 

para instalar equipamentos submarinos para extração de petróleo empresa em estudo. 

Destaca-se que para alcançar este objetivo, deve-se realizar os seguintes objetivos 

específicos: 

 Definir o problema a ser estudado; 

 Coletar e medir os dados; 

 Analisar as causas da variabilidade do processo; 

 Propor melhorias para diminuição desta variabilidade. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO  
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Este trabalho limita-se a aplicar a metodologia DMAIC no processo de 

manutenção preventiva da ferramenta Tree Running Tool (TRT) para extração de 

petróleo, sem fazer uso da etapa control. 

Convém lembrar que todas as ideias de modificações propostas foram 

unicamente baseadas na real necessidade da empresa estudada, visando  otimizar-se 

internamente para obter maior competitividade no mercado em que atua. 

 

1.4 ESTRUTURA 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo 

serão(são) dissertados: justificativa, objetivos e delimitação do trabalho. 

O capítulo dois traz o referencial teórico a respeito de: manutenção preventiva, 

ferramenta Tree Running Tool, estratégia Seis Sigma, histórico seis sigma,variabilidae 

do processo, projeto Seis Sigma, metodologia DMAIC e ferramentas Lean 

Manufacturing. 

 O capítulo três aborda a metodologia empregada no trabalho e no capítulo 

quatro é apresentada a aplicação da metodologia. No capítulo cinco é exposto o 

referencial bibliográfico. 

  



11 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Gil (2002, p. 78),  

 

Esta é a parte dedicada a contextualização teórica do problema e a seu 

relacionamento com o que tem sido investigado a seu respeito. Deve 

esclarecer aqui, portanto, os pressupostos teóricos que dão fundamentação a 

pesquisa e as contribuições proporcionadas por investigadores anteriores. 

Essa revisão não pode ser constituída apenas por referências ou sínteses dos 

estudos feitos, mas por discussão crítica do “estado atual da questão”. 

Quando esta parte se mostrar muito extensa, pode ser apresentada como um 

capítulo independente, logo após a introdução. 

 

Dessa forma, neste capítulo é reportado o referencial teórico deste trabalho. 

 

2.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

A manutenção preventiva consiste em todo serviço de manutenção realizado em 

máquinas que ainda não estejam em falha, ou seja, é realizado mesmo quando a 

máquina está em condições operacionais. “Este tipo de manutenção de máquinas são 

serviços efetuados em intervalos predeterminados ou de acordo com critérios prescritos, 

destinado a reduzir a probabilidade de falha.” (HERBERT, 2005, p. 33) 

Entre as diversas vantagens da manutenção preventiva, citam-se a diminuição da 

quantidade de intervenções corretivas, a diminuição de intervenções ocorridas em 

momentos mais difíceis de serem lidados como por exemplo: períodos noturnos, fins de 

semana, durante a produção, etc., e, por último, o fato que a manutenção preventiva 

sempre é mais barata que a manutenção corretiva, uma vez que esta envolve altos custos 

de trabalho extra e elevado tempo de paralisação da produção.  

De fato, a manutenção preventiva evita que ocorra a falha em uma determinada 

máquina, no entanto ela se torna extremamente cara à medida que não permite o total 

aproveitamento da vida útil do equipamento, uma vez que este será parado e 

manutenido em intervalos de tempo predeterminados antes que atinja seu 

aproveitamento máximo. 

Para minimizar este agravante, deve-se sempre estudar e ter conhecimento da 

vida útil do equipamento ou máquina. Algumas empresas já fornecem aos clientes a 
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vida útil de cada equipamento para facilitar a elaboração do planejamento correto da 

manutenção.  

A manutenção preventiva também possui alguns pontos negativos, pois, segundo  

Lafraia (2006), esses pontos podem ser: 

 Desperdício decorrente da troca de um elemento que ainda esteja distante da 

falha; 

 Falha humana durante a troca; 

 Falha dos elementos novos colocados na máquina; 

 Danos durante a parada e partida dos equipamentos; 

 Falha no procedimento de manutenção. 

 

A manutenção preventiva é uma ferramenta eficaz, pois tende a manter a boa 

qualidade dos equipamentos, elevando sua vida útil e vem atrelada a algo 

chamado plano de manutenção, que nada mais é do que a determinação de 

onde e como será aplicada a manutenção preventiva. (HERBERT, 2005, P. 

32)  

 

2.2 FERRAMENTAS SUBMARINAS PARA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO 

 

As Ferramentas submarinas são aquelas utilizadas para instalação de 

equipamentos no fundo do mar para a extração ou produção de petróleo. O principal 

equipamento utilizado pela empresa estudada chama-se Árvore de Natal Molhada, cuja 

finalidade é controlar o fluxo de óleo provido do poço de petróleo até a sonda de 

produção. A figura 1 ilustra uma Árvore de Natal Molhada totalmente montada. 
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Figura 1 Árvore de Natal molhada montada 

 

Fonte: (GE REPORTS BRASIL,2016) 

 

Este nome surgiu na década de 1930, quando habitantes de províncias 

petrolíferas terrestres, nos EUA, associaram o equipamento - que estava coberto de neve 

- a um pinheiro de Natal. Inicialmente a produção de petróleo era somente terrestre, no 

entanto passou a acontecer no fundo do mar ao longo dos anos, fazendo que o termo 

ganhasse o adjetivo “molhada”.  

 

A Árvore de Natal Molhada consiste em um conjunto de válvulas operadas 

remotamente, que controlam o fluxo dos fluidos produzidos ou injetados no 

poço. Suporta elevadas pressões e diferentes faixas de temperatura ambiente. 

É instalada na cabeça do poço submarino, com o auxílio de mergulhadores 

(profundidades de até 300 metros) ou de veículos de operação remota (ROV), 

para águas profundas e ultraprofundas. (PETROBRAS,2016) 

 

A principal função da Árvore de Natal é distribuir o petróleo para os 

equipamentos que fazem parte do processo de refino do produto. As árvores de natal 

podem ser instaladas a até 2 mil e quinhentos metros de profundidade e, dependendo da 

vazão, podem bombear de 5 mil a 15 mil barris de petróleo por dia.  
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O peso e as dimensões das estruturas podem variar de tamanho, dependendo 

de especificações da instalação, que levam em conta, por exemplo, a pressão 

máxima de trabalho. Um equipamento com pressão máxima de trabalho de 5 

mil psi (unidade de medida de pressão), pesa cerca de 86 toneladas e mede 

aproximadamente 7 metros. (GE REPORTS BRASIL,2016) 

 

Para a instalação deste enorme equipamento na cabeça do poço, faz-se 

necessária a utilização de uma ferramenta chamada Tree Running Tool. Esta por sua 

vez, funciona acionando uma trava para prender a válvula de uma árvore junto a cabeça 

do poço. Destaca-se que esta ferramento será o objeto de estudo neste trabalho. 

 

2.3 SEIS SIGMA 

 

O Seis Sigma é uma estratégia gerencial disciplinada e altamente 

quantitativa, que tem como objetivo aumentar expressivamente a 

performance e a lucratividade das empresas, por meio da melhoria contínua 

da qualidade de produtos e processos e do aumento da satisfação dos clientes 

e consumidores, levando em conta todos os aspectos importantes de um 

negócio. (WERKEMA, 2004, p. 27)  

 

Destaca-se que também há uma outra definição para Seis Sigma que  é uma 

sistemática para melhoria da qualidade por meio da redução da variabilidade dos 

processos e aplicação de métodos estatísticos e por meio de ferramentas de gestão da 

qualidade (GRYNA, 2001), que tem como característica a capacidade de ligar a 

melhoria de processos e ganhos financeiros, seja com corte de custos, seja com aumento 

de receita. (SCHROEDER et al., 2007). 

Além disso, “o Seis Sigma pode também ser uma filosofia de melhoria constante 

do processo e da busca pela redução da variabilidade, além de servir como Estratégia e 

como Visão de levar a organização a ser a melhor do seu ramos de atuação.”(DUARTE, 

2011, P.20) 

Pode ser entendido então como uma metodologia que visa a diminuição da 

variabilidade de um processo em uma determinada empresa a fim de aumentar a 

lucrativadade da mesma. Para almejar tal objetivo, ela faz uso de algumas ferramentas 

estatísticas para poder analisar o que está influenciando na varibilidade do processo e 

diminui-la para uma variabilidade cuja taxa está em 3,4 falhas por milhão ou 

99.99966% de perfeição, em outras palavras tornar o processo 6 sigma.  
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Vale ressaltar que, segundo WERKEMA (2004), para alcançar a taxa de 

variabilidade de um processo seis sigma, altos custos estão envolvidos, portanto deve 

ser considerado se é viável economicamente despender tanto esforço tentando almejar 

tamanha perfeição quando, na maioria das vezes, um processo 4 ou até mesmo 3 sigma 

já gera enormes lucros para a empresa. 

 

2.4  HISTÓRICO SEIS SIGMA 

 

“A abordagem Seis Sigma foi desenvolvida pela Motorola na década de 80, com 

o objetivo de reduzir a taxa de falhas em seus produtos. Inicialmente, consistia na 

contagem de defeitos nos produtos e na gestão da variação e a melhoria sistemática de 

todos os processos.” (CORONADO, 2002, p. 143) 

Segundo Barney (2002, p. 41), “o Seis Sigma na sua origem estava relacionado a 

uma medida de qualidade e uma abordagem para solução de problemas de qualidade. 

Na seqüência, evoluiu para uma metodologia de melhoria geral do negócio.”  

Seis Sigma começou começou a se popularizar na década de 90 quando em 1997 

o presidente da General Eletric (GE) - John Welch - anunciou o maior faturamento da 

empresa em décadas e um lucro absurdo, atribuindo a esse resultado a implementação 

da filosofia Seis Sigma. Sem dúvidas a GE é uma empresa de excelência e serve de 

modelo para muitas outras, então com esse anúncio de John Welch, a metodologia 

ganhou significativa repercussão pelo mundo dos negócios. Dificilmente encontramos 

uma empresa que não possua projetos Seis Sigma nos dias atuais.  

 

2.5 VARIABILIDADE DO PROCESSO 

  

Segundo Rotondaro et al. (2008, p.18), “o termo sigma mede a capacidade do 

processo em trabalhar livre de falhas”. 

 

A terminologia Seis Sigma vem da representação estatística de nível de 

variabilidade de um processo, ou adequação do processo a uma 

especificação. O Sigma (σ) é a letra utilizada para representar o desvio 

padrão de uma distribuição e, quanto menor for o desvio padrão de um 

processo, mais desvios padrões passam a ser aceitos dentro da especificação. 

(DONADEL, 2008, p. 98) 
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“Um processo é definido como tendo desempenho Seis Sigma quando estiver 

com a média da população centrada no valor nominal da especificação e os limites de 

especificação estiverem distantes seis desvios padrões da media da população.” 

(HILSDORF, 2002, P. 77) 

 

Um defeito é uma característica mensurável de um processo ou de um 

resultado que não é aceito pelo cliente, ou seja, não atendeu as expectativas 

e/ou necessidades do cliente – não conformidade com as especificações. 

Estatisticamente, em um processo classificado como 6 σ, estaríamos lidando 

então com uma parcela de apenas duas partes por bilhão fora da 

especificação, ou seja, a cada um bilhão de operações executadas, duas 

dariam errado. (USEVINICIUS, 2004, P. 69) 

 

Segundo WERKEMA (2004), variabilidade consiste na oscilação da média ou 

ponto ideal do processo, então reduzir tal variabilidade significa redução de produtos 

não-conformes, uniformidade da produção, diminuição de retrabalhos e, 

consequentemente, evita a reclamação de clientes. 

Os níveis de defeitos que podem existir em um processo são chamados de sigma 

e foram criados para avaliar o seu grau de qualidade. A variabilidade é dividida em seis 

estágios, ou em seis sigmas, sendo o sigma mais alto a menor variabilidade e o sigma 

mais baixo a maior variabilidade, conforme observado na Figura 2. 

 

Figura 2: Percentual de defeitos por nível sigma 

 
Fonte: Adaptado de DUARTE (2011) 

 

Quando uma empresa possui processos no nível seis sigma, pode-se considerar 

que ela alcançou a perfeição quanto à variabilidade. No entanto, segundo WERKEMA 

(2004), é muito difícil de se alcançar tal nível, por isso que a maioria das empresas 

trabalham no nível 4 ou 5 sigmas. A figura 3 resume a comparação entre o padrão 4 

sigmas e 6 sigmas. 

 

Nível Sigma Quantidade de defeitos admissível

Sigma Um 69,1 %

Sigma Dois 30,9 %

Sigma três 6,7%

Sigma quatro 0,6%

Sigma cinco 0,02%

Sigma seis 0,0003%
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Figura 3 Comparação entre o padrão 4 sigmas e 6 sigmas 

 
Fonte: Adaptado de DUARTE (2011) 

 

De acordo com Linderman (2003, P. 59), “um processo deve objetivar o nível 

sigma 6, apenas se isto for importante para o cliente e desde que o investimento para o 

salto em nível sigma não seja tão alto a ponto de inviabilizar economicamente este 

processo.” No entanto, segundo PANDE (2001, P. 101), “não necessariamente é preciso 

chegar a um nível de não conformidade seis sigma, sua aplicação contínua é que torna o 

seis sigma uma conseqüência.” 

 

2.6 PROJETO SEIS SIGMA 

 

WERKEMA (2004) define que para se executar um projeto seis sigma com 

êxito, faz-se necessário de alguns integrantes chaves, tais como:  os Champions, os 

Black Belts, os Green Belts e os Master Black Belts. A seguir são reportadas as funções 

de cada integrante para execução de um projeto seis sigma. 

• Champions: geralmente são os integrantes no nível gerencial da empresa. São 

responsáveis por liderar e validar o projeto. 

• Black Belts: são os integrantes que dominam muito bem as ferramentas 

estatísticas para solucionar os problemas. São responsáveis principalmente por 

identificar problemas na empresa e propor melhorias. 

• Green Belts: são integrantes menos treinados que os Black Belts, mas que são 

de extrema importância na liderança do projeto. 

• Master Black Belts: são os integrantes que atuam como consultores internos da 

empresa, identificando os problemas para selecionar os projetos e a equipe. 

Quinze minutos de 

fornecimento de água não 

potável por dia

Um minuto de fornecimento 

de água não potável a cada 

sete meses

Sete horas de falta de energia 

por mês

Uma hora de falta de energia 

a cada 30 anos

5.000 operações cirúrgicas 

incorretas por semana

1,7 operação cirúrgica 

incorreta por semana

3.000 cartas extraviadas para 

cada 30.000 cartas postadas

1 carta extraviada para cada 

300.000 cartas postadas

Quatro Sigma (99,38% 

CONFORME)

Seis Sigma (99,99966% 

CONFORME)

Comparação entre o padrão atual (Quatro Sigma) e a 

performance SEIS SIGMA



18 

 

 

Com uma metodologia disciplinada, o Seis Sigma utiliza ferramentas 

estatísticas clássicas, organizadas em um método de solução de problemas, 

denominado DMAIC e que passa por cinco fases: Definir (Define - D), Medir 

(Measure – M), Análise (Analyze –A), Melhoria (Improve – I) e Controle 

(Control - C) . (CARVALHO,2005, p. 88) 

 

2.7 METODOLOGIA DMAIC 

 

Para se fazer muito eficaz, a metodologia utiliza de ferramentas estatísticas, de 

modo que, segundo DUARTE (2011),  ela garante uma sequência lógica, ordenada e 

eficaz no gerenciamente do projeto Seis Sigma. Além disso, segundo WERKEMA 

(2004), metodologia é dividida em cinco fases e visa estruturar o projeto Seis Sigma e 

fornecer aos líderes um direcionamento padrão de como executar o projeto através de 

suas cinco fases: definir, medir, analisar, melhorar e controlar. 

A tabela 1 resume a estrutura da metodologia DMAIC em uma sequencia lógica 

de fases a fim de auxiliar o gerenciamento do projeto para que ele garanta a 

identificação, quantificação e minimizaçao das fontes de variação de um processo, 

assim como a sustentação e a melhoria do desempenho deste processo após seu 

aperfeiçoamento. 

 

Tabela 1 - O modelo DMAIC 

Passos Melhorias de processo Projet/Reprojeto de 

Processo 

1. Definição ● Identifique a oportunidade; 

● Defina recursos; 

● Estabeleça métricas; 

● Estabeleça metas e 

entitlement. 

● Identifique problemas 

específicos ou ambos; 

● Defina objetivo/Mude a 

visão; 

● Esclareça o escopo e as 

exigências do cliente 

2. Medição ∙●Valide oportunidade/metas; 

● Faça mapas com variáveis 

de entrada e saída por fase do 

processo; 

● Redefina 

● Meça desempenho em 

relação às exigências; 

● Colete dados sobre a 

eficiência do processo. 
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problema/objetivo; 

● Meça passos-chaves e 

entradas. 

3. Análise ● Desenvolva hipóteses 

causais; 

● Identifique causas-raiz; 

● Valide hipóteses. 

● Identifique melhores 

práticas; 

● Redefina exigências. 

4. Implementação 

da melhoria 

● Desenvolva ideias para 

remover causas-raiz; 

● Teste soluções; 

● Padronize soluções/meça 

resultados. 

● Projete novo processo; 

● Implemente novo 

processo. 

5. Controle ● Estabeleça medidas-padrão 

para manter desempenho; 

● Corrija problema quando 

necessário. 

● Estabeleça medidas e 

revisões para manter 

desempenho; 

● Corrija problema 

quando  necessário. 

Fonte: (Pande, 2001) 

 

As etapas resumidas na tabela 1 serão definidas com maior detalhe a seguir. 

 

2.7.1 Define 

 

Esta é a fase inicial da metodologia DMAIC que tem como finalidade definir de 

forma específica e objetiva o problema que será tratado no projeto. Segundo 

WERKEMA (2004), esta definição deve atender às expectativas do patrocinador em 

termos de qualidade, custo e prazo de execução. 

Ainda segundo a autora, nesta fase é definida a meta que deseja-se alcançar ao 

fim do projeto bem como o processo afetado. Dessa forma, deve-se definir uma meta 

possível de ser alcançada para atender às expectativas do patrocinador. Especificamente 

neste trabalho, o processo afetado é a Manutenção Preventiva da Ferramenta Tree 

Running Tool. 

Entende-se como patrocinador – ou sponsor – do projeto aquele que identificou 

a baixa qualidade no processo e acredita que este pode ser melhorado e, após a 
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melhoria, gerará mais lucro para empresa, por isso está disposto a patrocinar 

financeiramente o projeto Seis Sigma. 

 

Um resumo dessa fase acorre conforme o fluxograma da figura 4: 

 

Figura 4- Etapa DEFINE. 

 
Fonte: Adaptado de DUARTE (2011) 

 

2.7.2 Measure 

 

Segundo Werkema (2004, P. 76), “neste ponto são levantados os resultados que 

devem ser medidos e os focos prioritários do problema.” 

Nesta etapa, deve-se iniciar a coleta de dados e estuda-los. Dessa forma, segundo 

WERKEMA (2004), o problema é desdobrado em problemas menores e de menor 

complexidade. Deve-se sempre estar atento ao objetivo do projeto e à causa raiz do 

problema – definidos no tópico anterior – a fim encontrar as devidas soluções e também 

a fim de priorizar os problemas sem fugir do propósito do projeto. 

Após a priorização dos problemas, deve-se iniciar a analiar as causas da 

variabilidade. Esta análise tem como finalidade também o acompanhamento e medição 

do andamento dos processos, permitindo que melhorias possam ser implementadas em 

conformidade com os resultados obtidos. 

Selecionar novo 

projeto.

Identificar se o projeto é prioritário para a unidade 

de negócio e se será patrocinado pelos gestores 

envolvidos.

Definir os participantes da equipe e suas 

responsabilidades, as possíveis restrições, 

suposições e o cronograma preliminar.

Identificar as necessidades 

dos principais clientes do 

projeto.

Definir o principal processo 

envolvido no projeto.

Descrever o problema do 

projeto e definir a meta.

Avaliar: histórico do problema, retorno econômico, 

impacto sobre os clientes/consumidores e 

estratégias da empresa.

O projeto 
deve ser 

desenvolvido
?

N'aNão

Sim
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A partir desta análise, deve-se desdobrar a meta estabelecida para o problema 

inicial em metas específicas para os focos definidos. Essas metas específicas 

podem ou não ser delegáveis, sendo delegável no caso de o tratamento não 

pertencer à área a qual o projeto está atrelado, devendo, portanto, ser tomada 

como meta inicial de um novo projeto, atribuído a área responsável 

(WERKEMA, 2004, P. 47). 

 

O resumo desta estapa pode ser observada conforme figura 5: 

 

Figura 5- Etapa MEASURE 

 

 
 

Fonte: Adaptado de DUARTE (2011) 

 

2.7.3 Analyze 

 

Esta etapa tem como principal finalidade o estudo dos dados adquiridos na fase 

de medição. Para Werkema (2004, P. 51), “aqui são respondidas as perguntas levantadas 

nos passos anteriores do por que existirem os problemas prioritários.” 

Ainda segundo a autora, é nesta fase que há uma lógica gerencial na qual a partir 

da definição correta do problema, as análises são definidas para gerar uma diretriz para 

Atribuir responsável e 

acompanhar o projeto para 

alcance da meta.

Ir para etapa Analyze.

Identificar a forma de 

estratificação para o 

problema.

Planejar e coletar 

os dados.

Preparar e testar os 

sistemas de 

Medição/Inspeção.

Coletar os dados.

Estudar as variações dos 

problemas prioritários 

identificados.

Estabelecer a meta de cada 

problema prioritário

Decidir entre as alternativas 

de coletar novos dados ou 

usar já existentes na empresa.

A meta pertence
à área de 

atuação da 
equipe?

Sim
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o correto seguimento do projeto. Geralmente os black belts e master black belts 

coordenam esta etapa. 

Primeiramente deve-se realizar a observação do processo ao qual o problema 

prioritário está relacionado, para um melhor atendimento o fluxo e identificar 

as oportunidades de melhoria existentes. Deve-se então, através do uso 

intenso de ferramentas estatístico, analisar os dados do problema prioritário e 

de seu processo gerador, com o intuito de identificar os fatores que produzem 

variações nos resultados relacionados ao problema e como se dá a 

manifestação dessas variações. (WERKEMA, 2004, P. 52) 

 

A figura 6 mostra um fluxograma resumindo como deve-se proceder nesta etapa 

 

Figura 6- Etapa ANALYZE 

 
Fonte: Adaptado de DUARTE (2011) 

 

2.7.4 Improve 

 

Esta fase consiste, segundo WERKEMA (2004), na busca pela a melhor solução 

e implanta-la, visando a melhoria da variabilidade do processo. Para se alcançar tal 

objetivo, ideias deverão ser geradas e mapeadas através de fluxogramas para melhor 

visualização de todos os integrantes do projeto. Cabe aqui também a realização de 

projetos pilotos para validar as soluções propostas.  

Deve-se ressaltar que a análise dos resultados obtidos nas fases de Definição, 

Medição e Análise deverão ser consistentes, uma que vez servirão de subsídios para que 

a fase de Melhoria possa estar gerando mudanças que realemnte impactem 

positivamente no processo, caso contrário de nada servirá o projeto seis sigma. 

 

Inicialmente deve-se realizar um Brainstormig para a geração de idéias de 

soluções potenciais com a finalidade de eliminar as causas fundamentais dos 

problemas identificados anteriormente, e eliminar as causas de variação 

destes problemas. As idéias listadas devem ser refinadas e combinadas para 

Identificar e organizar as 

causas potenciais do 

problema prioritário.

Priorizar as causas potenciais 

do problema prioritário.

Quantificar a importância das causas 

potenciais prioritárias (determinar as 

causas fundamentais).

Analisar dados do problema 

prioritário e seu processo 

gerador. (Data Door)

Analisar o processo gerador 

do problema prioritário. 

(Process Door)
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darem origem às soluções potenciais para o alcance da meta prioritária. 

(WERKEMA, 2004, P. 64) 

A figura 7 resume bem as atividades que compõem esta fase 

 

 

Figura 7 - Etapa Improve 

 

 
Fonte: Adaptado de DUARTE (2011) 

 

2.7.5 Control 

 

Para finalizar a metodologia DMAIC e o projeto seis sigma com êxito, existe a 

etapa control cujo objetivo, segundo WERKEMA (2004), é regular os processos 

existentes, aplicar medições com o intuito de monitorar o andamento dos processos e 

antecipar ações corretivas e de prevenção de desvios.  

 

Deve-se definir e implementar um plano para tomada de ações corretivas 

caso surjam problemas no processo, pois a agilidade na detecção de 

mudanças no comportamento do processo é importante para que ações 

corretivas apropriadas sejam tomadas e o processo seja corrigido sem causar 

grandes transtornos. (WERKEMA, 2004, p. 71). 

 

 

Elaborar e executar um plano 

para implementação das 

soluções em larga escala.

Retornar à etapa Measure.

Testar em pequena escala as 

soluções selecionadas (Teste 

piloto).

Identificar e implementar melhorias ou 

ajustes para as soluções selecionadas, 

caso necessário.

Priorizar as soluções 

potenciais.

Gerar ideias de soluções 

potenciais para a eliminação 

das causas fundamentais do 

problema prioritário.

Avaliar e minimizar os riscos 

das soluções prioritárias.

A meta foi 
alcançada?

Sim

Não
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A figura 8 resume as atividades compostas nesta etapa: 

 

Figura 8- Etapa CONTROL 

 
Adaptado de DUARTE (2011) 

 

Por fim, Werkema (2004, p. 72) reitera que “ deve-se sumarizar tudo que foi 

aprendido e que se devem recapitular todas as atividades desenvolvidas com o intuito de 

avaliar o modo como foram conduzidas. ” 

 

2.8 COEFICIENTE DE VARIAÇÃO 

 

Esta medida de dispersão relativa é utilizada, segundo MONTGOMERY (2012) 

para verificar o grau da variabilidade dos dados. Ela é calculada pela razão entre o 

desvio padrão e a média da amostra, visando medir o quão perto o desvio padrão se 

Definir e implementar um plano para 

tomada de ações corretivas caso surjam 

problemas no processo.

Sumarizar o que foi aprendido e fazer 

recomendações para trabalhos futuros.

Definir e implementar um plano para 

monitoramento da performance do 

processo e do alcance da meta.

Retornar à etapa 

Measure.

Avaliar o alcance de 

meta em larga 

escala.

Padronizar as alterações realizadas no 

processo em consequência das soluções 

adotadas.

Transmitir os novos 

padrões a todos os 

envolvidos.

Sim

Não

A meta foi 
alcançada?
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encontra da média, permitindo inferir se os dados são homogêneos, quando há uma 

baixa variabilidade, ou heterogêneos, quando há uma alta variabilidade dos dados. 

Além disso, ainda segundo MONTGOMERY (2012), esse valor pode ser 

medido em percentual ao multiplica-lo por 100 e, caso o coeficiente seja menor que 

15%, tem-se uma baixa variabilidade, caso esteja entre 15% e 30%, tem-se uma média 

variabilidade e, caso seja maior que 30%, tem-se uma alta variabilidade dos dados. Tal 

coeficiente é adimensional e pode ser calculado conforme fórmula: 

 

    
             

     
        

 

2.9 TESTE DE HIPÓTESE 

 

Teste de Hipótese, segundo MONTGOMERY (2012), é um procedimento que 

visa tomar-se uma decisão acerca de uma hipótese particular. Para tomar tal decisão, o 

teste de hipótese se baseia no uso de informações de uma amostra aleatória proveniente 

da população de interesse. Dessa forma, se a informação for consistente com a hipótese, 

esta não é rejeitada, mas se a informação for inconsistente, a hipótese certamente será 

rejeitada. 

Além disso, a decisão nunca é tomada com 100% de certeza, a menos que a 

população inteira seja analisada – algo muito raro. Por isso, faz-se necessário o uso do 

nível de signifância, que segundo MONTGOMERY (2012) representa o nível de 

precisão que você deseja inferir dos dados, ou seja, quanto maior o nível de 

significância, melhor será sua tomada de decisão. 

 

2.10 DISTRIBUIÇÃO PROBABILÍSTICA DE NORMALIDADE 

 

A distribuição probabilística consiste em descrever o comportamento dos dados 

de uma amostra, pois, segundo MONTGOMERY (2012), a distribuição de uma variável 

aleatória X descreve as probabilidades associadas com os possíveis valores de X e, em 

alguns casos, é conveniente expressar esta probabilidade através de fórmulas. 

Além disso, existem diversas distribuições probabilísticas e a mais comum delas 

– também utilizada neste trabalho – é a distribuição normal, na qual MONTGOMERY 

(2012) define que toda vez que um experimento aleatório for replicado, a variável 
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aleatória que for igual ao resultado médio (ou total) das réplicas tenderá a ter uma 

distribuição normal à medida que o número de réplicas se torne grande. 

 

 

 

2.11 BOX-PLOT E DOT-PLOT 

 

Também conhecido por Diagrama de Caixa, o box-plot é muito utilizado para 

identificação de possíveis outiliers, isto é, pontos fora da curva. Isto pode ser observado 

na figura 9, na qual o box-plot está representado através da caixa e os outliers através 

dos asteriscos. Também, o diagrama é definido por Montgomery da seguinte forma: 

Diagrama de caixa é uma apresentação gráfica que descreve simultaneamente 

várias características importantes de um conjunto de dados, tais como, centro 

dispersão, desvio da assimetria e identificação das observações não usuais ou 

outliers. (MONTGOMERY, 2012, p. 139) 

Figura 9 – Box-plot e outliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de MONTGOMERY (2012). 

 

Outro diagrama muito utilizado na análise de dados é o dot-plot, ou gráfico de 

pontos, cuja principal finalidade é analisar a diposição dos dados em torno da média, 

pois, segundo MONTGOMERY (2012), este diagrama analisa a variabilidade, com 
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isso, se os dados -  representados através de pontos – estiverem muito afastados de sua 

média, conclui-se que são heterogêneos e há uma alta variabilidade, mas se estiverem 

concentrados próximos à média, os dados são homogêneos e possuem baixa 

variabilidade. 

A figura 10 mostra duas distribuições de dados representados pelo Diagrama de 

Pontos que possuem a mesma média de 70 horas, no entanto é observado que para a 

primeira distribuição, há uma grande dispersão dos dados ao longo do eixo se 

distanciando da média, portanto são dados com alta variabilidade. Já na segunda 

distribuição, os dados estão concentrados em torno da média de forma mais homogênea, 

caracterizando uma baixa variabilidade. 

 

Figura 10 – Dot-plot comparativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de MONTGOMERY (2012) 

 

2.12  FERRAMENTAS LEAN MANUFACTURING  

 

Para MONTGOMERY (2001), o Lean Manufacturing tem como principal 

objetivo tornar a produção de uma empresa em uma produção enxuta, isto é, sem 

grandes desperdícios e atividades que não agregam valor, buscando, dessa forma, uma 

melhoria contínua nos processos produtivos.  

Teve início no Japão pós-guerra que encontrava-se devastado e sem recursos. 

Foi então que o executivo da Toyota Taiichi Ohno criou e implementou um sistema de 

produção cujo principal foco era a identificação e eliminação de desperdícios, com o 
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objetivo de redução de custos e aumento da qualidade, o que viria impulsionar a 

economia japonesa posteriormente. 

“Lean Manufacturing é uma iniciativa que busca eliminar desperdícios, isto é, 

excluir o que não tem valor para o cliente e imprimir velocidade à empresa.” 

(WERKEMA, 2012, P. 23) 

Para se alcançar tais objetivos do Lean, faz-se necessário a utilização de algumas 

ferramentas. Dentre as principais ferramentas e as utilizadas neste trabalho estão: 

histograma, gráfico de pareto, fluxograma do processo, mapa do fluxo de valor, 

diagrama espaguete e FMEA. 

“As ferramentas do Lean Manufacturing e da qualidade vêm sendo fortemente 

utilizadas em empresas visando à melhoria da qualidade e produtividade de processos e 

produtos e a redução de custos. ” (MONTGOMERY, 2001, P. 44) 

A seguir, algumas dessas ferramentas são reportadas. 

 

2.12.1 Histograma 

 

Consiste em um gráfico de barras, no qual os dados distribuem-se em intervalos, 

o que permite a visualização de como as variáveis se comportam em um determinado 

momento. Além disso, o histograma tem a característica de mostrar a distribuição 

probabilística que os dados se encaixam.  

“Distribuição probabilística é um modelo estatístico para o padrão de ocorrência 

dos valores de uma determinada população.” (WERKEMA, 1995, P. 17)  

 

O histograma é um gráfico no qual o eixo horizontal, subdividido em vários 

pequenos intervalos, apresenta os valores assumidos por uma variável de 

interesse. Para cada um destes intervalos é construída uma barra vertical, cuja 

área deve ser proporcional ao número de observações na amostra cujos 

valores pertencem ao intervalo correspondente. (WERKEMA, 1995, P.20) 

No gráfico 1, observa-se que os dados possuem aproximadamente uma 

distribuição probabilística Normal.  
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Gráfico 1– Histograma 

 
Fonte: Adaptado de (WERKEMA, 1995). 

 

 

2.12.2 Gráfico De Pareto  

 

Consiste em um gráfico de barras com os dados categorizados que tem como 

principal objetivo auxiliar  na priorização do problema ou causa do tema estudado. 

Além disso, a informação do gráfico é, assim, disposta e permite o estabelecimento de 

metas numéricas viáveis de serem alcançadas. 

Segundo Werkema (1995, p. 31) “o gráfico de pareto dispõe a informação de 

forma a permitir a concentração dos esforços para melhoria nas áreas onde os maiores 

ganhos podem ser obtidos.” 

 

O princípio de Pareto foi inicialmente estabelecido por J.M. Juran, o qual 

adaptou aos problemas da qualidade a teoria para modelar a distribuição de 

renda desenvolvida pelo sociólogo e economista italiano Vilfredo Pareto. 

Este mostrou que a distribuição de renda é muito desigual, com a maior parte 

da riqueza pertencendo a muito poucas pessoas. Foi quando Juran notou que 

esta ideia poderia ser aplicada aos problemas da qualidade, uma vez que a 

distribuição dos problemas e de suas causas é desigual, logo as melhorias 

mais significativas poderão ser obtidas se nossa atenção for concentrada, 

primeiramente, na direção dos poucos problemas vitais e logo a seguir na 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF5s_w5rzRAhUDh5AKHS5BDqcQjRwIBw&url=http://docplayer.com.br/29963348-Aplicacao-de-tecnicas-da-qualidade-para-a-melhoria-continua-em-um-projeto-de-producao-enxuta.html&bvm=bv.143423383,d.Y2I&psig=AFQjCNHQ3eMmaPS4EY33iCHcnnFb3QMoIg&ust=1484317211799984
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direção das poucas causas vitais destes problemas. (WERKEMA, 1995, p. 

32)  

 

 

Neste gráfico as barras são disposta de forma decrescente e há uma curva 

mostrando a frequência acumulada das causas ou problema, conforme gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Gráfico de Pareto 

 
Fonte: Adaptado de (WERKEMA, 1995). 

 

 

 

 

 

2.12.3 Fluxograma do Processo 

 

Consiste na representação do processo através de símbolos gráficos a fim de 

descrever passo a passo a natureza e o fluxo do processo. A principal finalidade é 

mostrar de forma prática o fluxo de informações e elementos, além da sequência 

operacional em que ocorre o trabalho. 

“O fluxograma de processos é uma ferramenta gerencial e de comunicação 

essencial para líderes e organizações que querem promover melhorias, é uma excelente 

ferramenta para entender os processos atuais e a identificar pontos de mudanças.” 

(TEIXEIRA, 2013, p. 81) 
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O fluxograma utiliza de formas básicas, tais como círculos, triângulos, 

retângulos, linhas, setas,etc e cada uma dessas formas tem seu significado. A figura 9 

exemplifica o que foi dissertado anteriormente. 

 

Figura 9 – Formas básicas e seus significados 

 
Fonte: ANSI - American National Standards Institute (2008) 

 

2.12.4  Mapa do Fluxo de Valor 

 

O Mapa do Fluxo de Valor, também conhecimento como VSM (Value Stream 

Map), consiste em mapear o processo de uma forma que vai permitir a identificação e o 

desenho de fluxos de informação, de processos e de materiais. No  mapa considera-se 

todo o percurso realizado ao longo da cadeia de fornecimento, considerando os 

fornecedores de matéria-prima até a entrega do produto final ao cliente. 

“O mapeamento do fluxo de valor, ou Value Stream Map, fornece uma visão 

global de todas as etapas pelas quais o produto passa dentro da empresa até chegar ao 

cliente, em termos de fluxos físicos e de informação.” (MOREIRA, 2001, p. 3). Ainda 

segundo Moreira (2001, p. 3), “esta é uma ferramenta qualitativa que permite a 

representação do fluxo de produção – da matéria prima ao consumidor – de forma 

simples e de fácil compreensão, por meio de desenhos.” 

A vantagem do VSM é que ele permite uma melhor visualização do fluxo de 

materiais e informação, auxilia na identificação e eliminação de desperdícios e permite 

a identificação de ações de melhoria na fábrica e no fluxo de valor.  

Além disso, é possível extrair do VSM algumas informações de suma 

importância, tais como o lead time do processo – duração do processo -, quantos 
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operadores estão operando a mesma máquina, em quantos turnos a fábrica está 

operando e a eficiência de cada atividade. 

Geralmente, elabora-se o VSM em duas partes: mapa atual e mapa futuro. O 

primeiro consiste em modelar como o processo está atualmente, enquanto o segundo 

visa modelar o processo como deverá estar no futuro após as ações de melhoria 

propostas. 

Para o mapeamento do fluxo usam-se determinados ícones classificados em 

materiais, informações e gerais. Os ícones e suas respectivas definições estão descritos 

no Quadro 1, adaptados dos autores Rother e Shook (1999, p. 109 - 111). 

 

Tabela 2 - Quadro 1: Representação dos ícones presentes no VSM 

 

Processo de Produção: equivale a uma 

área do fluxo. Todos os processos devem 

ser identificados. Pode representar 

também um departamento. 

 

Contatos Externos: representa 

fornecedores, clientes e processos de 

produção externa.  

 

Dispositivo para limitar quantidades e 

garantir o fluxo entre dois processos, 

garantindo o consumo do “primeiro que 

entra primeiro que sai” (FIFO). Indica a 

quantidade máxima.  

 

Caixa de dados: registra informações 

relativas a um processo de manufatura, 

departamento ou cliente.  

 

Movimento de produtos acabados para o 

cliente e matéria prima do fornecedor.  

 

 

Produção Empurrada: o item é produzido 

e enviado à operação seguinte sem que 

esta tenha solicitado, normalmente 

seguindo uma programação.  
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Entrega por caminhão: anota-se a 

frequência das entregas.  

 

 

Estoque: a quantidade média estocada e o 

tempo de cobertura devem ser anotados.  

 

 

Supermercado: um estoque controlado de 

peças em um processo anterior, com 

dificuldade de nivelamento.  

 

 

Retirada: indica a puxada de materiais, 

geralmente de um supermercado.  

 

 

Fluxo de informação manual. Uma 

programação de entrega por exemplo.  

 

 
Fluxo de informação eletrônica.  

 

 

Informação: descreve um fluxo de 

informação.  

 

 

Kanban de produção: um cartão que avisa 

a um processo quanto e o que deve ser 

produzido. Usa-se um por container e as 

linhas pontilhadas indicam a rota do 

Kanban.  

 

 

Kanban de retirada: cartão ou dispositivo 

usado para solicitar a movimentação de 

materiais de um supermercado ou 

processo anterior para o processo 

consumidor.  

 

 

Bola para puxada sequenciada: instrui a 

produção imediata de uma quantidade e 

tipo pré-determinado, geralmente de uma 

unidade, sem usar o supermercado.  

 

 

Kanban de sinalização: usado em 

processos com setup longo.  
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Nivelamento de carga: ferramenta para 

nivelar o volume e o mix de produção  

 

 

Posto de Kanban: local para manter e 

coletar o Kanban para transferência.  

 

 

Kanban chegando em lotes.  

 

 

Programação da produção “vá ver”: ajusta 

a produção verificando os níveis de 

estoque.  

 

 

Necessidade de Kaizen: indica os 

processos que precisam ser melhorados  

 

 

Estoque de segurança ou pulmão: a 

quantidade deve ser anotada.  

 
 

 

Operador: representa uma pessoa vista de 

cima. 

Fonte: Adaptado Rother e Shook (1999) 

 

 Também, o VSM permite o cálculo do Lead Time do processo que, segundo 

Ericksen,  “Lead Time é a típica quantidade de tempo, em dias corridos, desde a criação 

da ordem, passando pelo caminho crítico, até que pelo menos uma peça do pedido seja 

entregue ao cliente". (Ericksen et al., 2007, p. 155). Ainda segundo o autor, o caminho 

crítico do processo é o caminho mais longo que ele percorrerá, dessa forma o cálculo do 

Lead Time permite a visualização do tempo total que o processo leva para ser 

executado, que poderá ser diminuído durante a construção do Mapa Futuro do processo. 

  

2.12.5  Diagrama Espaguete 

 

Este diagrama é uma ferramenta do Lean Manufacturing utilizada para 

elaboração de um layout mais enxuto. Basicamente auxilia na definição de um layout 

industrial ou administrativo através da análise gráfica da distância percorrida e pela 

quantidade de movimentações que operador faz em um produto no sistema produtivo. 

O Instituto Lean Brasil define essa ferramenta como:                                                                             
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Diagrama do caminho percorrido por um produto na medida em que ele é 

movimentado ao longo de um fluxo de valor. É assim chamado, pois, na 

produção  em massa, a rota dos produtos comumente se parece com um 

prato de espaguete. (Lean Institute Brasil, 2014) 

Para a elaboração desse diagrama, precisa-se ter a planta do local onde se visa a 

melhoria do layout e, a partir dela, deve-se desenhar linhas representando o caminho 

que o produto e a informação percorre. Para diferenciar o fluxo do produto do fluxo da 

informação, deve-se usar linhas com cores diferentes. 

 Além disso, quanto mais linhas forem desenhadas, mais movimentações o 

produto executa, o que geralmente não é bom, pois movimentações de produtos 

dependem de filas e transportes, isto é, dependem de atividades que não agregam valor.  

A figura 10 exemplifica o que foi dissertado anteriormente, em que as linhas 

verdes representam o fluxo da informação, as linhas roxas o fluxo de pessoas e as linhas 

vermelhas o fluxo do produto. 

Figura 100 – Exemplo de um Diagrama Spaghetti 

 
Fonte: Adaptado Lean Institute Brasil (2014) 

 

 

2.13 GRÁFICOS DE CONTROLE 

 

Os gráficos de controle consistem em uma representação gráfica, constituídos 

fundamentalmente pelos dados do processo representados através de pontos, por uma 

reta representando a média dos dados – LM -, por uma reta representando o limite 

superior de controle – LSC - e por uma terceira reta representando o limite inferior de 

controle – LIC. Tais gráficos são comumente utilizados para verificar a variabilidade de 

um processo e, principalmente, para verificar se processo está sob controle ou não. 
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Afirma-se que um processo está fora de controle quando os dados extrapolam os limites 

superiores ou inferiores de controle. 

Para Montgomery (2001, p. 89), “trata-se de uma representação gráfica da 

qualidade que foi mensurada a partir de uma amostra, relacionada com o tempo ou com 

o número da amostra. ” 

A figura 12 ilustra o que foi dissertado anteriormente, uma vez que exibe os 

dados de um processo representados através de pontos, a linha média e os limites 

superiores e inferiores de controle. Ainda nesta figura, pode-se observar que o processo 

(a) está sob controle – todos os pontos estão dentro dos limites de controle – 

diferentemente do processo (b), pois nem todos os pontos estão dentro dos limites de 

controle e, portanto, este processo demanda de atenção para que sua variabilidade seja 

tratada. 

 

Figura 12 Gráficos de Controle. (a) Processo sob controle. (b) Processo fora do Controle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de MONTGOMERY(2001). 

 

Montgomery ainda ressalta que: 

Ainda que todos os pontos fiquem na região de controle, ou seja, entre o 

limite superior e o limite inferior de controle, caso se observe uma situação 

sistemática, onde os pontos apresentem alguma configuração especial que 

exclua a aleatoriedade dos dados, o processo pode estar fora de controle, uma 
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vez que processos sob controle são caracterizados pela aleatoriedade. 

(MONTGOMERY,2001, p. 93) 

 

 

Por último, segundo o autor, pode-se inferir que um processo está sob controle 

ou não caso uma ou mais das averiguações listadas abaixo ocorram no gráfico de 

controle: 

 

1. Averiguar que o ponto esteja localizado entre os limites de controle; 

2. Averiguar se existem nove pontos consecutivos dispostos acima ou 

abaixo da LC; 

3. Averiguar a existência de seis ou mais pontos consecutivos decrescentes 

ou crescentes; 

4. Averiguar a existência de catorze pontos alternando em uma linha; 

5. Averiguar a existência dois de três pontos localizados no mesmo lado a 

dois desvios-padrão acima ou abaixo da linha central; 

6. Averiguar a existência de quatro a cinco pontos localizados no mesmo 

lado a um desvio-padrão acima ou abaixo da linha central; 

7. Averiguar a existência de quinze pontos consecutivos localizados, em 

qualquer lateral, a menos de um desvio-padrão da linha central; 

8. Averiguar a existência de oito pontos consecutivos acima ou abaixo, em 

qualquer lateral, a mais de um desvio-padrão da linha central. 

 

Neste trabalho, utilizar-se-á do gráfico de controle X-AM, uma vez que os dados 

possuem uma distribuição Normal e o tamanho da amostra é unitário. Este gráfico de 

controle tem por finalidade exibir a variabilidade dos dados coletados dentro da mesma 

amostra acusando se o processo está ou não sob controle. Para a correta elaboração 

deste gráfico, faz-se necessário utilizar das fórmulas: 

 

Gráfico                           LSC =    + 3AM/    

                                       LM =    

                                      LIC =    – 3AM/   

 

Gráfico AM:                    LSC =    AM 
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                                       LM = AM  

                                      LIC =   AM 

 

As constantes D3, D4 e d2 são tabeladas em função do tamanho da amostra, x é 

a média e AM é a amplitude móvel da média. 

3 METODOLOGIA EMPREGADA 

 

Como base de desenvolvimento do trabalho e quanto aos objetivos, uma 

pesquisa exploratória será realizada a fim de familiarizar-se com o processo de 

manutenção preventiva em que se deseja aplicar a metodologia Seis Sigma. Além disso, 

a pesquisa será quantitativa seguindo a metodologia de uma pesquisa-ação, uma vez que 

há intervenção do pesquisador no projeto ao propor diversas vezes melhorias no 

processo para diminuição da variabilidade da manutenção preventiva da ferramenta 

Tree Running Tool.  

Kemmis e Mc Taggart definem a metodologia de pesquisa-ação da seguinte 

maneira: 

"Pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão 

coletiva empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a 

melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e 

educacionais, como também o seu entendimento dessas práticas e de 

situações onde essas práticas acontecem. A abordagem é de uma pesquisa-

ação apenas quando ela é colaborativa...” (KEMMIS e MC TAGGART,1988, 

p.248). 

Quanto aos procedimentos, será realizado um estudo bibliográfico visando a 

aprofundar-se sobre o tema Seis Sigma, com o propósito de aplica-lo na empresa em 

estudo a fim de reduzir a variabilidade do processo de manutenção preventiva de 

equipamentos submarinos e aumentar os ganhos financeiros deste processo 

De acordo com Gil (2002, p. 108), “a principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. ” 

Além disso, as etapas de execução do trabalho ocorrem conforme a metodologia 

DMAIC: 

1. Definição do problema; 

2. Coleta e medição dos dados; 

3. Análise dos dados; 
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4. Propostas de melhorias; 

5. Medição dos novos dados a fim de assegurar a melhoria do processo; 

6. Conclusões. 

Por último, a revisão bibliográfica acerca do tema a ser abordado foi realizada 

primeiramente para obter embasamento nas decisões tomadas ao longo do trabalho e as 

outras etapas do mesmo foram gerenciadas e direcionadas pelo DMAIC, um método de 

análise e solução de problemas, como descrito anteriormente. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA ESTUDADA 

 

Antes de iniciar a aplicação da metodologia DMAIC, este capítulo é escrito com 

a finalidade de contextualizar o leitor com a empresa estudada e com alguns de seus 

processos específicos que serão utilizados ao longo do trabalho. Sendo eles descritos 

nos tópicos a seguir. 

  

4.1 A EMPRESA  

 

Globalmente conhecida por fornecer equipamentos e ferramentas submarinas 

para exploração e produção de petróleo, a empresa conta com mais de 30 mil 

funcionários espalhados por 18 países, onde possui escritórios ou fábricas. Sua base de 

Macaé conta com mais de 500 funcionários e é responsável exclusivamente por prestar 

serviços de manutenção para o seu portifólio de equipamentos e ferramentas submarinas 

em sua fábrica de reparo – assim chamada pelos colaboradores. Por realizar apenas 

serviços, a base é também conhecida como Subsea Services e está estruturada em 9 

setores: 

 Planejamento: responsável pela planejamento e controle das 

manutenções; 

 Produção: responsável por executar a manutenção dos equipamentos e 

ferramentas; 

 Projetos de Serviços: responsável por gerenciar os projetos de 

manutenção e também responsável pela interface com o cliente; 

 Engenharia Industrial: responsável pela manutenção da fábrica de reparo 

e elaboração de roteiros para execução da manutenção; 

 Segurança: responsável por garantir que todos os funcionários estejam 

seguindo as normas de segurança do trabalho; 

 Suprimentos: responsável pelo gerenciamento da cadeia de suprimentos 

da empresa; 

 Logística: responsável pela movimentação e armazenamento dos 

equipamentos e ferramentas; 

 Grupo de Melhoria de Processos (GMP): responsável por identificar 

processos falhos e realizar projetos de melhoria contínua; 
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 Comercial: responsável por emitir propostas de vendas visando novos 

serviços de manutenção. 

 

4.2 PROCESSO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA TRT 

 

Como descrito no tópico 2.2, para exploração do petróleo no fundo do mar, faz-

se necessário da Árvore de Natal Molhada (ANM), cuja única forma de se prender à 

cabeça do poço é através da TRT que faz o torqueamento entre a ANM e o poço, 

permitindo que o fluido suba de forma ordenada para a plataforma de petróleo. Dessa 

forma, é necessário que a ferramenta sofra uma manutenção preventiva periodicamente 

a fim de evitar imprevistos durantes sua operação. 

Assim, a manutenção preventiva da TRT ocorre em um determinado período de 

tempo, que pode variar de TRT para TRT dependendo de sua complexidade. Por 

exemplo, TRTs de águas rasas – aquelas que operam em até 100 m de profundidade – 

são ferramentas menos complexas e, por isso, são manutenidas em períodos mais 

longos, já as TRTs de pré-sal – aquelas que operam em profundidades maiores que 1 

km – são muito mais complexas e muito mais críticas, por isso, são manutenidas em 

períodos mais curtos. 

Além disso, toda manutenção preventiva da TRT deve seguir as operações 

padrões definidas pela empresa, sendo elas: 

 Teste elétrico: verificar se toda a parte elétrica da ferramenta está 

funcionando perfeitamente; 

 Flushing: injetar fluido nos dutos da ferramenta para limpeza; 

 Teste hidrostático: injetar água nas linhas de conexão para verificar se as 

mesmas suportam a pressão; 

 Lavagem da ferramenta: deve-se lavar a ferramenta antes da mesma 

entrar na piscina de teste para se evitar ao máximo a perda de 

transparência da água; 

 Teste a gás: injetar gás nas linhas de fluxo e observar se está formando 

bolhas na superfície da piscina; 

 Inspeção check-list: inspecionar visualmente a TRT. 

 

4.3 ROTEIRO 
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A empresa estudada define como roteiro um padrão fixado no SAP - podendo 

ser impresso e entregue ao operador quando necessário - que deve ser composto 

essencialmente por 3 itens: operações, horas que o operador executou na operação e 

horas que o operador deve executar no máximo para aquela operação. O primeiro item 

são as operações padrões – descritos no tópico 4.2 - que o operador vai executar para 

manutenir com êxito a ferramenta. 

Já o segundo item - horas que o operador executou na operação – consiste no 

tempo real que o operador levou para fazer a operação, enquanto o terceiro item - horas 

que o operador deve executar no máximo para aquela operação – consiste no maior 

tempo que ele pode executar naquela operação. 

A figura 12 - tirada do SAP - é um exemplo de roteiro da manutenção preventiva 

da TRT. A coluna “Operation short Text” contém o nome da operação, a coluna “Actual 

Work” contém o tempo que o colaborador levou para executar aquela operação e 

“Work” o tempo máximo que ele pode levar. Perceba que na coluna “Work” não tem 

nada preenchido, pois na empresa nunca foi definido um tempo máximo que o operador 

deve executar cada operação do roteiro. 

 

Figura 12 Exemplo de roteiro de manutenção 

 

Fonte: Autor. 

 

4.4 BANCO DE DADOS E QUALITY NOTIFICATION (QN) 

 

A empresa trabalha com um sistema integrado ERP chamado SAP e toda vez 

que o operador finaliza a execução de uma operação do roteiro, ele aponta no sistema o 

tempo que levou para finalizar aquela operação, gerando, dessa forma, um banco de 

dados chamado pela empresa de Horas Manutenidas. Na fábrica de reparo existem 4 

computadores que permitem o apontamento das horas pelo operador. 
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Esse banco de dados – Horas Manutenidas – foi extraído do SAP no período de 

janeiro de 2016 a junho de 2016 com a finalidade de ajudar nas análises que serão feitas 

no decorrer da metodologia DMAIC. As datas foram definidas nesse período em 

específico, pois correspondem ao período em que a manutenção da TRT se tornou tão 

importante para rentabilidade da empresa em decorrência da perda de outros contratos 

de manutenção. 

Ainda no SAP da empresa, existe um processo interno chamado de Quality 

Notification (QN) que consiste em notificar o colaborador e seu gestor toda vez que o 

primeiro faz uma não-conformidade. A empresa entende como não-conformidade tudo 

que gera retrabalho ou custo indevido para empresa. 

Basicamente esse processo funciona da seguinte maneira: o operador executou 

uma não-conformidade, alguém identificou e o notificou no SAP. Feito isso, o gestor e 

o operador receberão a QN por e-mail com um prazo de até 30 dias para resolvê-la e 

criar uma ação mitigadora visando que a não-conformidade não se repita. Caso a QN 

não seja tratada no prazo estipulado, o prejuízo da não-conformidade é estimado e o 

operador junto ao seu gestor assinam uma carta assumindo a culpa por essa perda 

gerada à empresa. Obviamente essa carta não gera custos ao colaborador, ela funciona 

como uma forma de repreender o funcionário perante a todos da empresa. 

Como exemplo de QN, cita-se a recente ocorrência de o operador ter embalado 

uma peça com o produto inadequado, gerando corrosão na peça. A não-conformidade 

foi identificada e o operador foi notificado junto ao seu gestor, que conseguiram 

resolver o problema da corrosão e criaram um treinamento para os outros operadores a 

fim de evitar que a não-conformidade ocorra novamente. 
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5 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DMAIC 

 

5.1  DEFINE 

 

Para aplicar esta etapa, fez-se uso do diagrama representado pela figura 4 

proposto pela Werkema. Dessa forma as estapas deste diagrama são apresentadas nos 

tópicos a seguir. 

 

5.1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E DA META 

 

A manutenção preventiva da TRT é executado pelos operadores conforme o 

roteiro e, ao fim de cada operação, esses apontam no sistema o tempo levado para 

executar a manutenção. Com isso, gera-se um banco de dados que tem exposto uma 

enorme variabilidade nas horas manutenidas da ferramenta, isto é, o tempo para 

manutenir uma TRT tem variado muito. 

Além disso, essa variabilidade tem gerado alguns problemas para empresa e para 

o cliente, tais como: 

• Inconsistência nos prazos de entrega da ferramente ao cliente, uma vez 

que os dados variam tanto que não se consegue elaborar uma previsão consistente; 

• Atraso na entrega ao cliente; 

• Multas; 

• Manutenções não-uniformes; 

• Retrabalho. 

 

Dessa forma, os problemas apresentados anteriormente dificultam ainda mais a 

sobrevivência da empresa em um cenário tão desafiador como este que ela enfrenta, por 

isso a alta variabilidade das horas manutenidas da ferramenta TRT é o problema 

que este projeto vai buscar a melhoria, cujas meta são: diminuir a alta variabilidade 

do processo para uma variabilidade baixa, bem como tornar o processo sob 

controle. 

 

5.1.2 AVALIAÇÃO DO RETORNO ECONÔMICO, DOS IMPACTOS SOBRE O 

CLIENTE E AS ESTRATÉGIAS DA EMPRESA 
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Como falado anteriormente, o processo de manutenção preventiva da TRT 

representa atualmente 65,5% da rentabilidade da empresa e esta vem deixando de 

faturar em média 12 a 13 manutenções por mês devido a previsões incosistentes. Esta 

contrariedade se dá pelo fato de que as horas de manutenção variam tanto que a empresa 

prevê que finalizará uma determinada quantidade de manutenções em determinado mês, 

no entanto nunca alcança a previsão, deixando de faturar mensalmente. 

Além disso, para cada manutenção entregue fora do prazo previsto, a empresa 

leva multa, diminuindo sua receita e também sua credibilidade junto ao cliente, um 

valor muito importante para que a empresa consiga manter e conquistar novos contratos 

de manutenção, expandindo assim seu portifólio de serviços prestados. 

Sabe-se que a empresa fatura R$ 3690,00 por cada manutenção e leva uma multa 

de 35% sobre o valor da manutenção toda vez que a finaliza fora do prazo. Dessa forma 

pode-se avaliar que, com a resolução do problema – alta variabilidade das horas de 

manutenção – a empresa conseguirá fornecer uma previsão consistente de prazos para 

entrega da ferramenta manutenida, gerando a si um grande retorno financeiro. 

Também, os impactos ao cliente serão positivos: este terá sua ferramenta no 

prazo previsto, evitando que sua produção seja interrompida, uma vez que a TRT é 

fundamental para a produção e exploração do petróleo. Vale também ressaltar que o 

aluguel de uma plataforma de produção é muito custosa para o cliente – milhares de 

reais por dia –, por isso a ferramenta precisa estar manutenida no prazo previsto.  

Por último, as estratégias da empresa para resolver o problema são: 

 Executar um projeto Seis Sigma para diminuição da variabilidade das 

horas de manutenção; 

 Fornecer treinamento aos operadores; 

 Após as o projeto, gerar KPI’s para controle do processo; 

 Expor as melhorias ao cliente. 

 

5.1.3 IDENTIFICAÇÃO DA PRIORIDADE DO PROJETO E PATROCÍNIO DOS 

GESTORES 

 

Após a definição do problema, da meta e da avaliação do retorno financeiro, dos 

impactos ao cliente e da estratégia da empresa, o projeto foi exposto ao gerente geral da 

base através de uma reunião com os membros da equipe Seis Sigma. Com isso, o gestor 
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acredita que o problema é prioritário para a empresa e aceitou ser o sponsor – 

patrocinador - do projeto. 

No entanto ele definiu um custo máximo para o projeto no valor de R$ 

65.000,00 e um prazo máximo de 7 meses -  isto é  - a equipe deverá executar o projeto 

de melhoria sem ultrapassar o custo e o prazo determinado. Dessa forma, a equipe 

aceitou o desafio e o projeto será desenvolvido. 

 

5.1.4 DEFINIÇÃO DA EQUIPE, RESPONSABILIDADES, RESTRIÇÕES E 

CRONOGRAMA PRELIMINAR 

 

A equipe do projeto contará com os 3 colaboradores do setor GMP, setor este 

responsável pelos projetos de melhoria da empresa como definido no tópico 4.1. 

Também auxiliará no projeto um quarto colaborador – o supervisor da produção – que 

possui uma enorme experiência técnica acerca do processo de manutenção preventiva 

da TRT. Com isso, os integrantes, suas responsabilidades e restrições no projeto são: 

 Especialista em Melhoria de Processos: graduado como Champion, é 

responsável por liderar e validar o projeto, também responsável por atuar 

como consultor identifcando os problemas e suas melhorias. Sua única 

restrição é gerar melhorias sem ultrapassar o custo do projeto; 

 Engenheiro de Melhoria de Processos: graduado como Black Belt, é 

responsável por utilizar das ferramentas estatísticas para analisar 

corretamente os problemas e também criar soluções. Sua única restrição 

é gerar melhorias sem ultrapassar o custo do projeto; 

 Estagiário de Melhorias de Processos: estudante de Engenharia de 

Produção, é responsável por documentar o projeto, auxiliar na elaboração 

dos diversos diagramas (VSM, Espaguete, Gráficos de Controle, entre 

outros) e também auxiliar o Black Belt nas análises e propostas de 

melhorias. Sua única restrição é sugerir melhorias sem ultrapassar o 

custo do projeto; 

 Supervisor da produção: graduado em Engenharia Mecânica, é 

responsável por fornecer todas as informações acerca da manutenção 

preventiva da TRT. Não possui restrição dentro de suas 

responsabilidades. 

 



47 

 

Por último, foi definido o cronograma preliminar do projeto com a duração de 7 

meses que segue conforme figura 13: 

 

Figura 13: Cronograma Preliminar 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

5.1.5 IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS PRINCIPAIS CLIENTES DO 

PROJETO 

 

Os principais clientes do projeto são a empresa estudada e o cliente externo, 

sendo este o dono da ferramenta que solicitou a manutenção preventiva para evitar 

falhas na TRT e para que sua produção de petróleo não seja interrompida. Suas 

necessidades são identificadas conforme tabela 3: 

 

Tabela 3 - Clientes e suas Necessidades 

Cliente Necessidades 

 

 

Empresa Estudada 

 Menor variabilidade das horas de manutenção; 

 Informar prazos de execução consistentes; 

 Atender aos prazos; 

 Faturar a quantidade de manutenções previstas 

mensalmente; 

 Não levar multas. 

 

Cliente Externo 

 Ter a ferramenta disponível no prazo previsto; 

 Não interromper sua produção. 

Fonte: Autor 

 

5.1.6 DEFINIÇÃO DO PRINCIPAL PROCESSO ENVOLVIDO NO PROJETO 

 

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
Fase Define

Fase Measure

Fase Analyze

Improve

Cronograma do Projeto
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O principal e único processo a ser estudado pelo projeto Seis Sigma é a 

Manutenção Preventiva da TRT, cuja definição já foi esclarecida no capítulo de 

contextualização do trabalho, no tópico 4.2. 

 

5.2 MEASURE 

 

Esta é a etapa de medição dos dados e será descrita conforme o fluxograma 

proposto pela Werkema - representado pela figura 5 – nos tópicos a seguir. 

 

5.2.1 DECIDIR ENTRE COLETAR NOVOS DADOS OU UTILIZAR OS JÁ 

EXISTENTES NA EMPRESA 

 

Como definido na etapa Define, o problema a ser estudado pelo projeto é a alta 

variabilidade das horas de manutenção preventiva da TRT, as quais são apontadas pelo 

operador no SAP gerando um banco de dados. Este banco é consistente e possui os 

dados do período que se deseja estudar – janeiro de 2016 a junho de 2016 -, período este 

que a manutenção da TRT se tornou tão importante para rentabilidade da empresa em 

decorrência da perda de outros contratos de manutenção. 

Dessa forma, a equipe do projeto decidiu por utilizar os dados já existentes na 

empresa. 

 

5.2.2 PLANEJAMENTO DA COLETA DOS DADOS 

 

Como a ocorrência da etapa da medição segue posteriormente ao período que se 

deseja analisar as horas de manutenção, os dados já estão disponíveis no SAP. Dessa 

forma, o planejamento da coleta dos dados será simples e objetiva: extrair os dados do 

ERP para uma planilha de excel, que servirão para a análise dos dados na etapa Analyze. 

 

5.2.3 PREPARAR E TESTAR O SISTEMA DE MEDIÇÃO 

 

O sistema de medição é o próprio SAP que já está medindo as horas e 

acumulando-as em um banco de dados, portanto o sistema está preparado e 

funcionando. 

 

5.2.4 COLETAR OS DADOS 
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O SAP possui uma opção de extrair os dados e salva-los em uma planilha de 

excel facilmente, e em junho o banco de dados já estava concluído com todas as horas 

de manutenção desde janeiro. Dessa forma, os dados foram extraídos em uma amostra 

de 40 ferramentas e são reportados na tabela 1 em anexo A. 

Nesta tabela a coluna NP – Part Number - consiste no número de identificação 

da ferramenta para fins de rastreabilidade da mesma, a coluna Descrição reporta o nome 

da ferramenta e a coluna Realizado mostra a quantidade de horas que o operador levou 

para manutenir a ferramenta. Esta última coluna possui os dados que serão alvo do 

estudo desse projeto para diminuição de sua alta variabilidade. 

 

5.2.5 ESTUDAR AS VARIAÇÕES DO PROBLEMA PRIORITÁRIO 

IDENTIFICADO 

 

Como definido na etapa Define, o problema prioritário é a alta variabilidade das 

horas de manutenção preventiva da TRT, que é gerada pelo apontamento dos 

operadores ao concluir a manutenção. Dessa forma, a equipe Seis Sigma foi ao chão de 

fábrica acompanhar alguns operadores executarem algumas manutenções e verificou-se 

que o processo é simples: os operadores apontam no sistema o horário de início da 

manutenção, executam as operações e apontam o horário do término no SAP, gerando o 

banco de dados. 

No entanto, na empresa não há um procedimento padronizando a forma de 

trabalho e também não há um tempo padrão para executar a manutenção, fazendo com 

que os operadores trabalhem desordenadamente, gerando uma enorme variabilidade nos 

tempos de manutenção. Dessa forma, a falta de procedimento e a falta de um tempo 

padrão são causas que influenciam na variabilidade dos dados e não o problema 

prioritário, sendo este então, invariável e definido como a alta variabilidade das horas de 

manutenção. 

 

5.2.6 ESTABELECER A META DO PROBLEMA PRIORITÁRIO 

 

Sabe-se que a análise dos dados será feita na etapa Analyze do projeto, no 

entanto, ao olhar para a tabela A em anexo, é visível que os tempos de manutenção 

estão variando muito. Tomam-se como exemplos a primeira ferramenta da tabela – NP 

P7000005683 –  que levou 527 horas para ser manutenida, enquanto a segunda – NP 
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180-570-704 – levou 183 horas e a última – NP P7000021194 – levou muito menos 

tempo: apenas 32 horas. 

Além disso, - conforme descrito na etapa Define – essa alta variabilidade tem 

gerado problemas para a empresa e para o cliente externo e, como foi estudado no 

tópico anterior que o problema prioritário não possui variações e, portanto, permanece o 

mesmo definido na etapa Define, as metas do problema também permancerão as 

mesmas: diminuir a alta variabilidade do processo para uma variabilidade baixa, bem 

como tornar o processo sob controle. 

 

5.3 ANALYZE 

 

Com o fim da etapa Measure, segue-se para a etapa de análise do processo e dos 

dados que é reportado nos tópicos a seguir. 

 

5.3.1 ANÁLISE DO PROCESSO GERADOR DO PROBLEMA PRIORITÁRIO 

 

O processo gerador do problema prioritário se inicia quando a manutenção tem 

seu prazo vencido e o setor de projetos de serviços solicita a autorização do serviço ao 

cliente. Uma vez autorizado, uma ordem de serviço é gerada e informada ao setor de 

Engenharia Industrial para que crie e adicione o roteiro de manutenção padrão. Em 

seguida, a ordem é impressa e encaminhada para o colaborador. 

Com o roteiro em mãos, o colaborador vai executar a manutenção da ferramenta 

e ao final, se a ferramenta for reprovada, este vai gerar um relatório de avarias para 

consertar os problemas detectados, o que encerra a manutenção. Caso a ferramenta não 

seja reprovada, esta será encaminhada para a inspeção de check-list e, por último, a 

TRT é armazenada pelo setor da Logística. 

A inspeção de check-list é uma inspeção visual, na qual o inspetor segue um 

formulário com alguns itens básicos a serem verificados na ferramenta TRT. Esta 

inspeção de é de suma importância para garantir que a ferramenta seja liberada sem 

nenhuma pendência. Esse formulário pode ser observado conforme tabela 4. 
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Tabela 4 - Exemplo de Check-list 

 

Fonte: Autor. 

 

Assim, para melhor analisar a manutenção preventiva da TRT, utilizou-se do 

VSM para identificar atividades que não agregam valor e que estão influenciando na 

variabilidade do processo. No entanto, antes de apresentar o desenho do Mapa do Fluxo 

de Valor (VSM) atual, deve-se explicitar as atividades do processo e seus respectivos 

tempos de execução. Os tempos de cada atividade do processo foram cronometrados e 

reportados a seguir:  

1. Solicitar autorização ao cliente: o setor de projetos de serviços percebe a 

necessidade da manutenção e solicita via e-mail a autorização ao cliente - Tempo: 48 

horas; 

2. Gerar ordem de serviço: ao receber a autorização, uma ordem de serviço é 

gerada - Tempo: 24 horas; 

3. Enviar ordem para o setor Industrial: envio do número da ordem para que o 

setor Industrial inclua o roteiro da manutenção na mesma - Tempo: 1 min; 
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4. Incluir roteiro na ordem: setor industrial inclui o roteiro na ordem de serviço - 

Tempo: 24 horas; 

5. Encaminhar ordem: somente apartir do recebimento da ordem que a fábrica 

pode iniciar a manutenção - Tempo: 15 min; 

6. Teste elétrico: verificar se toda a parte elétrica da ferramenta está funcionando 

perfeitamente - Tempo: 6 horas; 

7. Flushing: injetar fluido nas linhas da ferramenta para limpeza das mesmas - 

Tempo: 6 horas; 

8. Teste hidrostático: injetar água nas linhas de conexão para verificar se as 

mesmas suportam a pressão - Tempo: 6 horas; 

9. Lavagem da ferramenta: deve-se lavar a ferramenta antes da mesma entrar na 

piscina de teste para evitar contaminação da água - Tempo: 2 horas; 

10. Teste a gás: injetar gás nas linhas de fluxo e observar se está formando 

bolhas na superfície da piscina - Tempo: 6 horas; 

11. Inspeção check-list: conforme definido no tópico 7 - Tempo: 1 hora; 

12. Hold Point: é um retrabalho que consiste em uma segunda inspeção da 

ferramenta pelos técnicos off-shore – aqueles que trabalham embarcados – pelo simples 

fato de não confiarem na manutenção dos técnicos on-shore – aqueles que trabalham em 

regime administrativo - Tempo: 2 horas; 

13. Movimentar ferramenta: retirar a ferramenta da fábrica e armazená-la ao fim 

da manutenção - Tempo: 1 hora. 

Convém ressaltar que todas as atividades do processo descrito ocorrem em um 

único turno e são executados por um único operador. Dessa forma, o VSM segue 

conforme figura 14. 
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Fonte: Autor. 

 

Conforme definido no subcapítulo 2.7.4 e, como o processo é contínuo, isto é, 

ocorre sem interrupções, tem-se que o Lead Time é igual ao Tempo de Ciclo do 

processo inteiro que são iguais a 128 horas e 16 minutos. Deve-se destacar que a 

execução da manutenção da ferramenta TRT só se inicia no Teste Elétrico e tudo antes 

disso é processo administrativo, o qual tem como Lead Time 96 horas e 16 minutos – 

75% do Lead Time do processo total.  

Para finalizar a análise do processo, utilizou-se do diagrama espaguete para 

auxiliar na identificação de problemas relacionados ao layout. Com isso, verificou-se 

que existem 7 locais nas quais a TRT é movimentada para que sua manutenção aconteça 

com êxito e todas as movimentações ocorrem através de uma ponte rolante – vide figura 

Movimentar 

ferramenta

Lavar Ferramenta Teste a gás Inpeção Check-List Hold-Point

Enviar ordem para 

Setor Industrial

Incluir Roteiro na 

Ordem

Teste Hidrostático Flushing Teste Elétrico Encaminhar Ordem

Solicitar 

Autorização ao 

Cliente

Gerar ordem de 

Serviço

Figura 11 VSM Atual 
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15-, com exceção da movimentação para área externa de armazenamento, a qual ocorre 

através de um caminhão, tais locais são: 

 Galpão de armazenamento: local de armazenamento da ferramenta; 

 Área de teste elétrico: quando a manutenção vai iniciar, a ferramenta é 

solicitada da área de armazenamento para esta área através de um 

caminhão a fim de que seja executado o teste elétrico; 

 Área de flushing: após o teste elétrico, a ferramenta é movimentada para 

esta área para executar a operação de flushing; 

 Área de lavagem: após o flushing, a ferramenta é lavada nesta área; 

 Piscina de teste: após a lavagem, a ferramenta é movimentada para a 

piscina de teste onde será executado o teste a gás; 

 Área de check-list: após todos esses testes, a ferramenta é movimentada 

para esta área onde será inspecionada.  

 Hold Point: consiste em uma segunda inspeção da ferramenta pelos 

técnicos off-shore – aqueles que trabalham embarcados – pelo simples 

fato de não confiarem na manutenção dos técnicos on-shore – aqueles 

que trabalham em regime administrativo. Caso a ferramenta seja 

liberada, esta será movimentada para o galpão de armazenamento, 

finalizando assim suas movimentações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagens do Google 

Figura 12 Exemplo de uma ponte rolante 
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Além disso, mediu-se as distâncias entre as áreas e contou-se o número de 

movimentações da ferramenta, totalizando 1200m e 8 movimentações. A distância 

percorrida pela ferramenta é um número relativamente alto, mas não impacta na 

variabilidade das horas manutenidas, uma vez que a velocidade com que a ferramenta 

percorre essa distância é sempre a mesma, isto é, constante independente da distância. 

O que realmente preocupa é o número de movimentações, pois, como falado 

anteriormente, a ferramenta só é movimentada com auxílio de uma ponte rolante e a 

disponibilidade da mesma é algo variável, uma vez que ela pode estar ocupada 

movimentado outra ferramenta ou outro equipamento, o que impactará na variabilidade 

das horas de manutenção. 

O diagrama Spaghetti está ilustrado na figura 16, na qual as linhas de cor 

vermelha correspondem às movimentações de ida e as linhas de cor azul correspondem 

às movimentações de retorno da TRT ao galpão de armazenamento. 
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Didilson mininu linuuuuu 

 

Figura 33: Spaghetti Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

Fonte: Autor. 

Figura 16 Diagrama spaghetti 
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5.3.2 ANALISAR OS DADOS DO PROBLEMA PRIORITÁRIO 

 

Para análise dos dados, será utilizado o software estatístico SPSS e um nível de 

significância de 5% para os testes de hipótese. 

A partir dos dados coletados, reportados na tabela 1 em anexo A, foi verificado 

um ponto fora da curva através do box-plot. Conforme figura 17, verifica-se que esse 

ponto é a primeira ferramenta de NP P7000005683, cujas horas manutenidas foram 527 

horas.  

 

Figura 13 Box Plot 

 
Fonte: Próprio autor. 

  

 

Ao retirar o ponto extremo, fez-se o teste de hipótese para avaliar normalidade 

dos dados, onde a saída computacional deste teste encontra-se na tabela 3. Pelo teste de 

hipótese realizado verifica-se que a distribuição dos dados não é normal, uma vez que o 

p-valor (0,002) é menor que nível de significância adotado (0,05). 
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Tabela 5 Teste de Normalidade 

TESTE DE HIPÓTESE 

 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Horas .899 39 .002 

Fonte: Autor. 

 

Também, calculou-se algumas medidas descritivas – reportados na tabela 6 – 

para as horas de manutenção. Com uma média de 103 horas de manutenção e uma 

amostra de 39 ferramentas, temos que a variância é de 1211 horas², o desvio padrão 35 

horas e o coeficiente de variação de 34%. Ao interpretar este último, deve-se lembrar 

que quando o coeficiente de variação está acima dos 30%, há uma alta variabilidade dos 

dados, quando está entre 15% e 30%, há uma média variabilidade e quando está abaixo 

dos 15%, há uma baixa variabilidade, o que confirma a afirmação de que as horas de 

manutenção estão variando muito e, consequentemente, impactando negativamente na 

empresa. 

 

Tabela 6 – Medidas descritivas 

Medidas Descritiva 

Média 103 horas 

Variância 1211 horas² 

Desvio Padrão 35 horas 

Coeficiente de Variação (CV) 34% 

Fonte: Autor 

 

Com intuito de ilustrar a variabilidade presente neste processo, construiu-se um 

gráfico de pontos. Conforme pode ser observado na figura 18, existem pontos longes da 

média tanto a sua direita quanto a sua esquerda variando ao longo do eixo das horas.  
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Figura 148 Grafico de Pontos 

Fonte: Autor. 

 

5.3.3 IDENTIFICAR AS CAUSAS DO PROBLEMA PRIORITÁRIO 

 

A equipe Seis Sigma conta com o Supervisor da Manutenção que possui uma 

enorme experiência acerca do processo, uma vez que trabalha no chão de fábrica, lida 

diariamente com os operadores da manutenção e com o próprio processo. Dessa forma, 

ele foi de grande auxílio para identificação das causas do problema prioritário que são 5: 

falta de procedimento e tempo padrão, ponte rolante, Hold Point, lavagem da 

ferramenta e tempo de estabilização da pressão da TRT. 

 O supervisor informou que existe um roteiro padrão com as operações que os 

operadores devem executar para manutenir a ferramenta, mas não existe um 

procedimento e um tempo padronizando o serviço, dessa forma, os colaboradores 

realizam a manutenção como acham melhor, gerando tempos desordenados, geralmente 

tempos elevados. O supervisor informou ainda que os operadores só realizam a 

manutenção em tempos baixos quando são pressionados por ele ou por um gestor mais 

importante na empresa. 

 A segunda causa – a ponte rolante – se deve pelo fato de que a ferramenta só 

pode ser movimentada através da ponte e esta é única na fábrica de reparos, servindo 

para movimentação não só da TRT, mas de outras ferramentas e equipamentos. Dessa 
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forma, o supervisor informou que sua disponibilidade varia muito, pois ela pode estar 

ocupada ou não e o ideal é ter uma segunda ponte. 

 A terceira causa – Hold Point – é um retrabalho e não agrega valor nenhum ao 

processo. Além disso, os operadores ficam esperando a disponibilidade dos operadores 

offshore para inspecionarem e liberarem a ferramenta, o que impacta na variabilidade 

das horas que levam para manutenir a TRT. 

 A quarta causa – lavagem da ferramenta – é uma causa necessária, uma vez que 

a ferramenta encontra-se suja de graxa e precisa sempre ser lavada antes de entrar na 

piscina de teste para que esta não fique muito suja impossibilitando a visualização de 

bolhas na sua superfície durante o teste à gás. No entanto, a TRT só é lavada na cabine 

de lavagem e esta área pode estar ocupada ou não, obrigando o operador esperar que a 

cabine desocupe para seguir com a manutenção. 

    Por último, o tempo de estabilização da pressão da TRT. Para realizar o teste 

hidrostático, deve-se esperar que a pressão interna da TRT estabilize - caso contrário o 

teste não será confiável – e algumas ferramentas demoram para que isso aconteça. Vale 

ressaltar que essa causa é pouco frequente, mas quando ocorre, certamente impacta nas 

horas de manutenção. 

 

5.3.4 QUANTIFICAÇÃO DA IMPORTÂNCIA E PRIORIZAÇÃO DAS CAUSAS 

DO PROBLEMA PRIORITÁRIO 

 

Assumiu-se que quanto mais frequente a causa ocorre, mais importante ela é 

para solução do problema prioritário, ou seja, a frequência de ocorrência da causa é 

diretamente proporcional a sua importância. Dessa forma, o Supervisor da Manutenção 

auxiliou na identificação das frequências de ocorrência, que podem ser observadas 

conforme tabela 7: 
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Tabela 7: Frequência de Ocorrência 

Causas Frequência de Ocorrência 

Muito Alta 

40% 

Alta 

20% 

Média  

15% 

Baixa 

5% 

Procedimento/Tempo Padrão X    

Ponte Rolante  X   

Hold Point  X   

Lavagem da ferramenta   X  

Tempo Est. Pressão da TRT    X 

Fonte: Autor. 

 

Dadas as frequências de ocorrência, estabeleceu-se a priorização dos problemas 

que pode ser observado pelo Gráfico de Pareto a seguir. 

 

Gráfico 3 Pareto das Causas 

 

 

Fonte: Autor. 
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5.4 IMPROVE 

 

Após a análise das causas que impactam na variabilidade do processo de   

manutenção preventiva da TRT, este capítulo propõe a criação e implementação de 

melhorias chaves, isto é, aquelas que são fundamentais para diminuir a variabilidade das 

horas de manutenção. Tais melhorias são descritas nos subcapítulos seguintes. 

 

5.4.1 IDEIAS DE SOLUÇÕES PARA ELIMINAÇÃO DAS CAUSAS 

FUNDAMENTAIS DO PROBLEMA PRIORITÁRIO 

 

Através de um Brainstorming realizado entre os integrantes da equipe Seis 

Sigma, chegou-se a diversas soluções das causas do problema prioritário, mas nem 

todas são viáveis dadas as restrições impostas ao projeto definidas durante a etapa 

Define. Dessa forma, realizou-se um filtro das ideias e chegou-se a 4 soluções 

fundamentais: modificar o processo (VSM Mapa Futuro), formular um procedimento e 

um tempo padrão máximo para executar a manutenção, adquirir uma segunda ponte 

rolante e injetar ar nas linhas de fluxo da TRT. Cada uma dessas soluções é explicada 

nos subtópicos a seguir. 

 

5.4.1.1 MODIFICAR O PROCESSO (VSM MAPA FUTURO) 

 

Esta ideia de melhoria visa especificamente acabar com duas causas de alta e 

média frequência de ocorrência: Hold Point e Lavagem da Ferramenta, respectivamente. 

Para que a melhoria ocorra, perceba que solicitar a autorização ao cliente leva 48 horas 

e não há como mudar este fato, pois é o cliente externo ao processo e não há como 

mudar seu processo. No entanto, pode-se gerar a ordem de serviço e, no dia seguinte, 

incluir o roteiro de manutenção na ordem em paralelo ao processo de solicitar 

autorização ao cliente. Com isso, ganha-se 2 dias a menos no Lead Time. 

Além disso, a lavagem da ferramenta ocorre somente na Cabine de Lavagem que 

pode estar ocupada ou não lavando outra ferramenta, portanto a segunda melhoria 

consiste em lavar a ferramenta em paralelo ao teste hidrostático na própria área do teste, 

uma vez que esta área já possui mangueiras que possibilitam a lavagem da TRT. Com 

isso, diminui-se a variabilidade do processo e ganha-se 2 horas a menos no Lead Time. 

Por último, foi discutido e acordado em reunião com a gerência que o Hold 

Point (HP) não agrega valor nenhum ao processo, pois é um retrabalho e os operadores 
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da fábricam ficam aguardando a disponibilidade dos operadores off-shore para 

finalizarem a manutenção, por isso o HP não deve existir mais. O processo agora terá 

apenas como inspeção o check-list e, com isso, o futuro VSM futuro da manutenção 

preventiva ocorre da seguinte forma: 

1. Solicitar autorização ao cliente, gerar ordem de serviço, enviar ordem para 

setor Industrial e incluir roteiro na ordem: 48 horas; 

2. Encaminhar ordem: 15 min; 

3. Teste elétrico: 6 horas; 

4. Flushing: 6 horas; 

5. Teste hidrostático e lavar ferramenta: 6 horas; 

6. Teste a gás: 6 horas; 

7. Inspeção check-list: 1 hora; 

8. Movimentar ferramenta: 1 hora. 

Dessa forma, o novo Lead Time é de 74 horas e 15 minutos, gerando uma 

redução de 42% no Lead Time antigo. A figura 19 ilustra o futuro VSM futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 

Solicitar autorização ao cliente

Teste hidrostático Teste a gás
Inspeção de check-

list

Lavar Ferramenta

Incluir Roteiro na 

Ordem

Flushing Teste elétrico Encaminhar Ordem

Gerar ordem de 

Serviço

Enviar ordem para 

Setor Industrial

Figura 19 - VSM Mapa futuro 
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5.4.1.2 ELABORAR UM PROCEDIMENTO E TEMPO MÁXIMO PADRÃO PARA 

EXECUTAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA TRT 

 

Como descrito nos capítulos anteriores não existe um procedimento ou um 

tempo máximo padrão para que se execute a manutenção, dessa forma os operadores 

trabalham desordenadamente. Assim, com o intuito de padronizar então a forma de 

trabalho, voltou-se ao banco de dados e convocou-se o operador que manuteniu a 

ferramenta de menor tempo de manutenção - apenas 32 horas. Em seguida, solicitou que 

o operador realizasse novamente a manutenção, pois o tempo seria cronometrado pela 

equipe Seis Sigma e o resultado foi que o operador levou 32,5 horas para manutenir a 

ferramenta. 

Com isso, concluiu-se que o tempo de 32 horas era possível de ser alcançado, 

mas para isso, o trabalho deveria ser padronizado. Também se concluiu que o operador 

só conseguiu alcançar esse tempo tão baixo, pois era muito experiente no processo e, 

por isso, possuía uma maneira específica de trabalhar. Dessa forma, a equipe anotou a 

maneira como o operador executava cada operação e tornou sua forma de trabalho 

padrão para todos os outros operadores, gerando um procedimento de trabalho, na qual 

todos os outros operadores serão treinados. 

Além disso, foi cronometrado o tempo que o operador levou para executar cada 

operação do roteiro e adicionou-se uma margem de segurança de 25% em cima deste 

tempo levado, padronizando o tempo máximo que o operador pode levar para manutenir 

a ferramenta em 40 horas. O novo roteiro padrão encontra-se no SAP e pode ser 

observado na figura 20, na qual a coluna “Work” mostra o tempo máximo que o 

operador deve executar cada operação da manutenção preventiva. 

Figura 20 Novo Roteiro 
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Fonte: Autor. 

A ideia de se ter um tempo máximo padrão no roteiro é para que o colaborador 

gerencie o seu tempo de execução corretamente, de modo que a ferramenta seja 

manutenida dentro do tempo estimado e, consequentemente, o prazo de entrega ao 

cliente será atendido. Além disso, para garantir o cumprimento desse tempo, decidiu-se 

também por abrir uma QN – processo interno da empresa definido no capítulo de 

contextualização – no nome do operador que ultrapassar as 40 horas de manutenção. 

Dessa forma, o operador saberá que agora existe um padrão e ele precisa ser seguido 

para que os prazos sejam atendidos, caso contrário medidas corretivas serão tomadas. 

 

5.4.1.3 ADQUIRIR UMA SEGUNDA PONTE ROLANTE 

 

A ideia de adquirir uma segunda ponte rolante para a fábrica é algo antigo na 

empresa, mas, diante do cenário de crise, a ideia acabou perdendo força. No entanto, 

como constatado nos capítulos anteriores, a ponte tem sido um gargalo na manutenção 

preventiva, pois com tantas ferramentas precisando ser manutenidas, acaba gerando uma 

fila de espera para serem movimentadas, impactando diretamente na variabilidade do 

processo. 

Além disso, o projeto tem uma restrição de custo de R$ 65.000,00, por isso 

levantou-se ofertas de fornecedores, chegando a um valor de R$ 60.000,00 para uma 

ponte rolante capaz de transportar até 20 toneladas. Com esta capacidade, a ponte 

poderia movimentar não só a TRT, mas também outros equipamentos. 

Também, sabe-se que a empresa fatura R$ 3.690,00 por cada manutenção da 

TRT e são manutenidas de 3 a 4 destas ferramentas por semana. Logo, em 17 

manutenções ou em 5 semanas, o dinheiro gasto na ponte já seria recuperado. Isso sem 

levar em consideração as manutenções de outros equipamentos que a empresa faz, haja 

visto que a ponte é capaz de transportar qualquer equipamento da empresa. 

 

5.4.1.4 INJETAR AR COMPRIMIDO NAS LINHAS DE FLUXO DA TRT 

 

Como informado pelo Supervisor da Manutenção, a causa de demora para 

estabilizar a pressão da TRT ocorre com pouca frequência, mas quando ocorre impacta 

na variabilidade do tempo de manutenção. Dessa forma, foi estudado que a causa ocorre 

quando ainda existe algum fluido diferente da água dentro das linhas de fluxo da 
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ferramenta e, quando se injeta água para executar o teste hidrostático, os fluidos têm 

massas específicas diferentes, o que provoca uma instabilidade ao medir a pressão que 

só se estabiliza, quando todo fluido diferente da água sai das linhas, processo este que 

leva um tempo muito variável para acontecer. 

Dessa forma, a melhoria proposta é de se injetar ar comprimido nas linhas de 

fluxo antes de executar o teste hidrostático para expulsar todo fluido que ainda esteja 

presente nas linhas. Posteriormente, água será injetada e o teste hidrostático ocorrerá 

normalmente, evitando a espera pelo tempo de estabilização da TRT. 

 

5.4.2 PRIORIZAR AS SOLUÇÕES POTENCIAIS 

 

O critério utilizado para priorizar as soluções potenciais é o grau de importância 

da causa que ela resolverá, isto é, quanto maior a importância da causa, maior a 

prioridade de sua solução. Dessa forma, a priorização segue da seguinte forma: 

1. Criar procedimento e tempo padrão para manutenção da TRT; 

2. Adquirir segunda ponte rolante; 

3. Modificar o processo (VSM Mapa Futuro); 

4. Injetar ar comprimido nas linhas de fluxo da TRT. 

 

5.4.3 AVALIAR E MINIMIZAR OS RISCOS DAS SOLUÇÕES PRIORITÁRIAS 

 

Após a criação das soluções para as causas, avaliou-se os riscos dessas, 

chegando-se a identificação de dois possíveis riscos: criar a ordem de serviço antes da 

autorização do cliente, pois este pode não autorizar o serviço, gerando custos indevidos 

à empresa e o outro risco é de se lavar a ferramenta na área do teste hidrostático, pois 

nesta área não há ralos para escoamento da água e da graxa retirada da ferramenta, o 

que pode gerar acidentes de trabalho. 

Para minimizar o primeiro risco, foi acordado com o setor de Projetos de 

Serviços que eles vão criar a ordem no sistema, mas não vão libera-la até a autorização 

do cliente. Sem liberar a ordem no sistema, ninguém pode imprimi-la e, portanto, 

executar a manutenção, além disso liberar a ordem demora apenas 1 minuto. 

Por último, para minimizar o segundo risco, será feita uma obra no valor de R$ 

4.200,00 – valor dentro do custo do projeto – para instalação de ralos, visando o 
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escoamento adequado da água e do óleo para evitar possíveis acidentes de trabalho na 

área do teste hidrostático. 

 

5.4.4 IMPLEMENTAÇÃO DAS SOLUÇÕES SELECIONADAS 

 

Devido a minimização dos riscos das soluções e a análise de um possível não 

cumprimento do prazo do projeto devido as obras necessárias – instalação da ponte 

rolante e construção de ralos na área do teste hidrostático –, a equipe decidiu por não 

realizar um teste piloto e implementar as soluções em larga escala. Após a 

implementação, coletou-se os tempos de manutenção no banco de dados para validar 

tais melhorias. Os dados podem ser observados conforme tabela 2 em ANEXO. 

A partir dos dados coletados, construiu-se o Box Plot para verificar a presença 

ou não de pontos fora da curva. Pode-se observar através do gráfico 4 a não existência 

desses pontos. 

 

Gráfico 4 Box-plot pós-melhorias. 

 
Fonte: Autor. 

 

Obteve-se algumas estatísticas descritivas, tabela 8, onde pode-se analisar a 

variabilidade do processo através da média, da variância, do desvio padrão e do 

coeficiente de variação, sendo esses descrito na tabela 8. Perceba que o coeficiente de 
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variação está abaixo de 15%, o que mostra que tempo de manutenção está com baixa 

variabilidade, alcançando assim a primeira meta do projeto. 

  

Tabela 2 – Medidas descritivas 

Medidas Descritiva 

Média 38 horas 

Variância 18,5 horas² 

Desvio Padrão 4,3 horas 

Coeficiente de Variação (CV) 11,35% 

Fonte: Autor. 

 

Para ilustrar essa diminuição da variabilidade do processo, montou-se um 

gráfico de pontos que pode ser observado na figura 21. Através deste, pode-se verificar 

que os dados estão mais homogêneos, sempre concentrados em torno da média de 38 

horas, indicando uma redução da variabilidade do processo. 

 

Figura 21 Dot-plot pós-melhorias. 

 
Fonte: Autor 
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Foi realizado também um teste de hipótese para verificar a normalidade dos 

dados. Nota-se na tabela 9 e pela figura 25 que dados apresentam uma distribuição 

Normal ao nível de significânia de 5%. 

 
Tabela 3 Teste de normalidade após as melhorias 

Teste de Hipótese 

 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Horas .948 100 .001 

a. Lilliefors Significance Correction 

Fonte: Autor. 

 

Por fim, foram construídos os gráficos de controle para garantir que a 

variabilidade do processo está controlada. Estes gráficos podem ser observados nas 

figuras 22 e 23, as quais representam os gráficos da Amplitude Móvel e da Média 

respectivamente. A partir destes gráficos, nota-se que todos os pontos – horas de 

manutenção de cada uma das 100 TRTs estudadas – estão dentro dos limites superiores 

e inferiores indicados respectivamente nas figuras pelas siglas UCL (Upper Control 

Limit) e LCL (Lower Control Limit) e não apresentaram nenhum padrão de 

comportamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Gráfico de controle Amplitude Móvel 
Fonte: Autor. 

 

 

Figura 152 Gráfico de amplitude móvel. 
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Fonte: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Autor. 

 

Com isso, conclui-se que o processo de manutenção preventiva da TRT está sob 

controle estatístico de processo, alcançando assim a segunda meta do projeto. 

  

Figura 23 Gráfico de controle Média 
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho buscou coletar os dados acerca das horas despendidas para 

executar a manutenção preventiva da TRT e expôs ao longo do capítulo 5 – mais 

especificamente na etapa Analyze do projeto - que de fato há uma enorme variabilidade 

no processo, impactando negativamente nos ganhos financeiros da empresa. 

Tal coleta possibilitou a aplicação das etapas Define (definir), Measure (medir), 

Analyze (analisar) e Improva (melhorar) do método DMAIC, por meio da realização de 

uma pesquisa-ação, para conhecimento e entendimento das principais causas que 

estavam impactando no aumento da variabilidade do processo, concluindo, dessa forma, 

os objetivos específicos propostos de número I e II. 

Também, após a análise das causas raízes e, a partir destas, foram propostas 4 

melhorias, sendo elas: modificar o processo (VSM Mapa Futuro), elaborar um 

procedimento e um tempo máximo padrão para executar a manutenção, adquirir uma 

segunda ponte rolante e injetar ar comprimido nas linhas de fluxo antes do teste 

hidrostático para mitigar a causa de elevado tempo de estabilização da pressão da TRT. 

Essas melhorias propostas respeitaram as duas limitações impostas pelo sponsor do 

projeto: custo máximo de R$ 65.000,00 e prazo de execução de 7 meses. 

Além disso, após a aplicação das propostas de melhoria, foram coletados os 

novos dados do processo, sendo eles expostos e analisados ao longo do subcapítulo 

5.4.4, demonstrando-se resultados satisfatórios e que atingem as metas do projeto. Tais 

resultados são: 

 Diminuição significativa do coeficiente de variação, demostrando que os dados 

estão com baixa variabilidade; 

 Os dados agora estão todos dentro dos limites de controle do processo, ou seja, 

processo está sob controle. 

Por último, ressalta-se que o projeto teve, de fato, resultados que impactarão 

diretamente nos ganhos financeiros da empresa e fica como sugestão para próximos 

trabalhos desenvolver propostas de controle através da etapa Control da metodologia 

DMAIC para que o processo não retorne ao seu estado inicial de alta variabilidade. 
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8 ANEXO A 

 

 

Anexo Tabela 1 Análise Vendido X Executado 

NP Descrição 
REALIZADO 

(h) 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 527 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 183,018 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 169,673 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 165,951 

180-570-644 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 165,196 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 159,137 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 158,183 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 152,217 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 139,251 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 134,203 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 103,617 

180-570-400 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 103,617 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 102,316 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 102,316 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 100,549 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 100,549 

P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-10K F/ DU 98,817 

P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-10K F/ DU 98,817 

P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-10K F/ DU 96,817 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 96,817 

P7000021194 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 95,265 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 92,95 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 92,95 

180-570-644 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 91,7 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 91,7 

P7000021194 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 89,968 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 89,968 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 87,698 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 87,698 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 83,701 

P7000021194 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 83,701 

P7000021194 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 81,316 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 81,316 

180-570-400 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 73,101 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 73,101 
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P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-10K F/ DU 69,951 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 69,951 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 56,499 

P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-10K F/ DU 56,499 

P7000021194 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 32,267 
Fonte: Autor. 
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9 ANEXO B 

 
 

Anexo Tabela 2 Horas da manutenção preventiva da TRT após melhorias 

NP Descrição REALIZADO (h) 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 38 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 35 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 31 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 40 

180-570-644 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 36 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 44 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 33 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 42 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 40 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 36 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 39 

180-570-400 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 44 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 36 
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P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 44 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 35 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 44 

P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-10K F/ DU 34 

P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-10K F/ DU 40 

P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-10K F/ DU 33 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 30 

P7000021194 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 39 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 41 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 38 

180-570-644 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 35 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 33 

P7000021194 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 36 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 37 
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180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 41 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 43 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 32 

P7000021194 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 34 

P7000021194 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 39 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 45 

180-570-400 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 39 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 38 

P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-10K F/ DU 42 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 38 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 4 X 2-5K F/ DUA 38 

P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-10K F/ DU 45 

P7000021194 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 42 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 35 
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180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 33 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 35 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 30 

180-570-644 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 32 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 34 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 39 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 34 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 38 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 42 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 45 

180-570-400 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 33 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 41 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 41 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 33 
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P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 43 

P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 36 

P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 30 

P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 33 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 44 

P7000021194 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 34 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 34 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 40 

180-570-644 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 31 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 30 

P7000021194 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 39 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 43 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 39 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 37 
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P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 35 

P7000021194 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 31 

P7000021194 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 30 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 34 

180-570-400 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 40 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 37 

P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 44 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 43 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 37 

P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 37 

P7000021194 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 44 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 37 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 42 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 44 
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P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 37 

180-570-644 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 34 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 44 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 31 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 33 

P7000019777 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 35 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 36 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 39 

180-570-400 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 39 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 44 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 34 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 30 

P7000005683 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 38 

P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 40 
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P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 39 

P7000038967 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 40 

180-570-704 TREE RUNNING TOOL, ASSY, 5 X 2-5K F/ DUA 31 

Fonte: Autor. 

 

 


