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RESUMO 
 

Este estudo tem como finalidade analisar e diagnosticar, sob o olhar da qualidade, 

possíveis melhorias na performance de uma linha de produção de placas de alumínio 

revestido. Para tal, foram utilizadas ferramentas de análise de qualidade, melhoria 

continua, os conceitos de pensamento enxuto, o DMAIC, Seis-Sigma e a elaboração um 

estudo de caso. Os resultados e ações implementadas comprovaram a importância da 

melhoria contínua e redução de desperdícios para a otimização de performance da 

empresa. Seja na produção de bens, produtos e serviços, a melhoria contínua deve fazer 

parte da cultura da companhia. O estudo deve então servir para que empresas tenham 

apoio teórico em seus projetos e base para futuros estudos. 

Palavras-chave: Metodologia DMAIC, Melhoria contínua, Qualidade, Lean thinking. 

  



ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to analyze and diagnose, under the quality watch, 

possible improvements in the performance of a coated aluminum plate production line. 

To that end, tools of quality analysis, continuous improvement, the concepts of lean 

thinking, the DMAIC, Six-Sigma and the elaboration of a case study were used. The 

results and actions implemented proved the importance of continuous improvement and 

reduction of waste to optimize the company's performance. Whether in the production of 

goods, products and services, continuous improvement must be part of the company's 

culture. The study should then serve for companies to have theoretical support in their 

projects and basis for future studies. 

Keywords: DMAIC methodology, Continuous improvement, Quality, Lean thinking   
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1 – INTRODUÇÃO 
 

1.1. Apresentação e contextualização do tema 
 

Entre os componentes metálicos encontrados na terra, o alumínio figura na terceira 

posição entre os mais abundantes na natureza. Em termos de quantidade utilizada pelo 

homem, fica atrás apenas do ferro. (SABIROV et al.,2013).  

O alumínio está presente em setores industriais de grande relevância para a 

sociedade como metalúrgico, aeronáutico, farmacêutico e alimentar. Elementos 

favoráveis como leveza, níveis de condutividade, resistência, possibilidade de reciclagem 

e temperatura de fusão, colocam o alumínio como material base de grande importância 

na produção em baixa ou larga escala de diversos itens. Seu processo de obtenção se dá 

a partir da mineração de bauxita que, após refinada, da origem alumina, elemento que 

após sofrer eletrólise se torna o alumínio primário. De uma forma geral, são necessárias 

5 unidades de bauxita para uma de alumínio (CARDOSO et al., 2011). 

Apesar das últimas crises financeiras recentes a nível mundial, a produção de 

alumínio vem crescendo. Segundo o estudo apresentado pela United States Geological 

Survey em janeiro de 2016, “Mineral Commodity Summaries 2016”, a produção mundial 

de alumínio cresceu cerca de 15% quando comparado ao ano anterior, 2015. Boa parte 

graças ao aumento da produção chinesa. O estudo estima que a demanda mundial seja em 

torno de 65 bilhões de toneladas. Em 2015 foram produzidas em torno de 89% desse valor 

demandado.  

Ao lado do crescimento da produção de alumínio, a demanda desse elemento 

como material base para a produção cresce a cada ano. De acordo com um estudo da 

Ducker Worldwide 2015, apresentado pela Alcoa, a presença de alumínio na composição 

de veículos aumentou em quase 500% ao longo dos últimos 40 anos. E a tendência é que 

esse número aumente cada vez mais. As chapas de alumínio revestidas, core business de 

produção da empresa que será citada nesse estudo, são uma das principais formas da 

entrada da utilização e alumínio nesse setor.  

Neste cenário de crescimento e competição, é de suma importância que em uma 

fábrica, qualquer que seja seu foco e setor, tenha suas linhas de produção e montagem 
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controladas no que diz respeito a qualidade. Para Deming (1982), qualidade pode ser 

definida como adequação e conformidade de um produto frente às suas atribuições. Um 

modelo de produção enxuta, mais conhecido como Lean Manufacturing, ao ser aplicado, 

pode ajudar as empresas a buscar essa excelência em qualidade, carente no mercado 

global. De forma sintética, é um padrão que envolve todas as partes da empresa, não só a 

manufatura, na busca de eliminar desperdícios e enxugar custos, passando assim, a 

atender sua demanda de forma mais rápida, mais barata e com alto nível de qualidade 

(GHINATO, 1996). 

1.2. Formulação da Situação-Problema 
 

Melhoria contínua e altos níveis de desempenho têm se tornado cada vez mais 

questões chaves nas discussões de comitês e diretorias pelas fábricas de todo o mundo. 

Logo, associado também a tempos de crise em muitas regiões do globo, a quantidade de 

peças fora das especificações, quando traduzidas em dados financeiros, passou a ser um 

dos principais pontos de possíveis melhorias e diminuição de desperdícios (custos) em 

linhas de produção. Com o crescimento do pensamento “Lean”, a ação de reduzir 

desperdícios ganhou maior atenção mundialmente, e é hoje elemento primordial na busca 

por qualidade nas empresas e diferenciação na competição do mercado.  

O conceito primitivo de produtividade foi colocado em xeque e teve que se 

adequar aos novos modelos. Produtividade com qualidade, não abrange apenas a ideia 

inicial de maximizar resultados, portanto, alta eficiência. Mas sim, de forma mais 

abrangente, buscar também, a máximo, eficácia do processo (CONTE; DURSKI, 2002).  

Porém, não é tão simples, principalmente a partir de processos e linhas já 

existentes, definir focos e realizar mudanças nas empresas. Dúvidas como “Por onde 

começar? ”, “Como definir pontos focais? ”, “Quais os principais problemas e suas 

causas? ”, “É viável a implementação? ”, entre outras perguntas pertinentes em uma 

análise de melhoria, são hoje desafios para gestores de produção nas companhias. 

Pressionados cada vez mais para buscar a excelência nos processos que estão a gerir.  

 A linha de produção que servirá como base para esse estudo, se encontra em um 

galpão interno fechado e vedado, baseado nos conceitos de tecnologia de sala limpa para 

evitar contaminação das impressões e revestimento no alumínio. Entretanto, alguns 

problemas estão sendo enfrentados pela equipe de produção por não ser uma linha com 
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um sistema de total controle. Peças fora do conforme e desperdício não são registrados e 

contabilizados, já que desde o início de sua operação nenhum sistema de controle de 

qualidade foi implementado. Apesar da falta de dados numéricos, a equipe de 

gerenciamento e produção afirma que o número de peças fora do conforme é alto, tendo 

como consequência um desperdício financeiro significativo para a empresa. Apesar de a 

Empresa possuir uma forte expertise em produzir alumínio revestido, a empresa não 

possui experiência em tecnologia de sala limpa. Não existe nenhum padrão ou 

procedimento de limpeza estudado para a necessidade de nível de pureza dentro da linha. 

A gerência acredita que existem muitos pontos de melhoria no que diz respeito ao nível 

de pureza do ar e limpeza da sala, e até então não possuem um projeto para tal fato. 

1.3. Objetivos, Delimitação e Importância do Estudo 
 

1.3.1. Objetivo Geral 

 Este projeto tem como objetivo analisar, sob o olhar da qualidade, problemas e 

diagnosticar possíveis melhorias na performance de uma linha de produção de placas de 

alumínio revestido em uma empresa situada em Roermond, no sul da Holanda. Isto, a 

partir de ferramentas de análise de qualidade, melhoria continua e Seis-Sigma.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Mapear processos na produção de chapas alumínio revestido na empresa 

do estudo de caso. 

• Definir possíveis problemas, determinar sua criticidade a partir de 

ferramentas de priorização e elaboração de diagramas de causa e efeito. 

• Elaborar planos de ação e testá-los, a fim de determinar seus níveis de 

efetividade na cadeia até o produto final. 

• Tendo como base ferramentas de Lean, elaborar propostas de melhoria que 

elimine o desperdício e “otimize” os processos selecionados para o estudo.  

1.3.3. Delimitação do Estudo 

 O presente trabalho irá analisar o desempenho de uma linha de produção de 

alumínio revestido pintado contida em um galpão fechado e vedado que atenda níveis de 

limpeza de cleaning room technology, utilizando bases do pensamento Lean, em uma 
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fábrica situada em Roermond na Holanda. Entre os meses de setembro de 2014 e março 

de 2015. 

1.3.4. Importância do Estudo 

 Em tempos de crise, a competitividade pode ser o maior aliado para o crescimento 

de uma empresa. Em contrapartida, quando não enfrentado da maneira congruente, pode 

se tornar o pior pesadelo para a manutenção de suas atividades. Uma empresa enfrenta de 

maneira correta a competividade, quando busca maneiras de oferecer produtos e serviços 

de melhor qualidade para seus clientes, associado à diminuição de custos e desperdícios 

de maneira a deixar o cliente mais satisfeito com seu resultado do que dos competidores 

(BARBOSA, 1999). 

 Desta forma, é imprescindível que as empresas utilizem ferramentas de 

gerenciamento para que possam adentrar no processo contínuo de melhoria. A adequação 

a modelos de qualidade de maneira a buscar o maior nível de conformidade possível, 

associado a satisfação e adequação a necessidade do cliente, é uma estratégia utilizada 

para vencer no mercado. 

A empresa estudada no caso, passa por um processo de busca por implementação 

do pensamento Lean Six Sigma, uma abordagem que relaciona as ideias de Lean 

Manufacturing com o Six Sigma. O Lean Six Sigma é uma estratégia que relaciona os 

principais conceitos e ferramentas dessas metodologias, com foco em busca e solução de 

problemas até melhoria de serviços, produtos e processos (GEORGE, 2008). O DMAIC 

foi definido como ferramenta prática a ser utilizada nos processos de melhoria continua 

e performance na empresa abordada.  

Este estudo se torna importante, quando preenche um gap que existe na empresa 

estudada: a falta de tempo hábil para a gerência, apesar de muitos destes serem 

black/green belts, para fazer análises de melhorias na empresa como um todo, e colocar 

em prática suas ideias. Espera-se que esse estudo possa influenciar as outras partes da 

empresa, gerências de outras linhas de produção, a buscarem também esse processo de 

análise de problemas e melhoria. Vale destacar também a importância desse estudo para 

o desenvolvimento acadêmico e profissional do aluno autor e contribuição para o banco 

de dados da academia. 
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1.4. Organização do Trabalho 
 

Para que o estudo possa ser apresentado de forma mais clara, o mesmo será 

dividido nas seguintes etapas: 

No primeiro capítulo está introduzido e contextualizado o tema. Onde será 

definido a situação-problema, os objetivos por níveis do projeto, delimitação do caso e 

importância do estudo. 

O segundo capítulo expõe a revisão bibliográfica do tema, a partir de informações 

acadêmicas expostas na literatura referente aos assuntos pesquisados. 

No capítulo três, será descrita a metodologia, pesquisa, processo e estratégia 

utilizada para a definir a aplicação. 

O quarto capítulo se resume à aplicação das ferramentas antes citadas, a análise 

de fato dos dados e os resultados das aplicações. 

Ao final, no quinto capítulo, será exposto o desfecho ao tema. A conclusão do 

estudo e as propostas que serão feitas à empresa. Além dos resultados, o estudo irá sugerir 

possíveis estudos futuros a serem feitos a respeito da linha de produção abordada.  
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

2.1. O pensamento Enxuto (Lean thinking) 
 

Ohno (1988), figura importante no desenvolvimento do Sistema Toyota de 

Produção, define em partes que o pensamento enxuto se deve a eliminação total de 

desperdícios a partir de pilares como o just in time e o aumento da produtividade pela 

automação. Produzir apenas quando for necessário e minimizar os erros e defeitos 

possíveis (OHNO, 1998).  

Definir desperdício e analisar sua concepção dentro da companhia é 

imprescindível para o surgimento do pensamento Lean. Womack e Jones (2004), 

defendem em seu livro “A Mentalidade Enxuta Nas Empresas” que o desperdício é 

qualquer atividade na produção que utiliza recursos, mas que não retorna valor algum, 

não cria valor para o produto e não satisfaz demandas dos clientes (WOMACK, JONES, 

2004).  

A produção enxuta é um conceito que se torna cada vez mais importante quando 

se entende que a competitividade aumenta cada vez mais. É necessário desenvolver 

formas eficazes de gerir processos. O Lean Thinking especifica valores e sequencia tarefas 

de forma rápida e organizada, eliminando desperdícios e alcançando objetivos concretos 

que atingem o cliente. Empregando apenas o necessário da utilização das máquinas e da 

energia dos funcionários, atingindo níveis altos de eficiência/eficácia nas linhas 

(WOMACK, JONES, 2004).  

2.2. Qualidade 
 

Em um momento inicial, Crosby (1979) definiu qualidade como a conformidade 

com os requerimentos do projeto (CROSBY, 1979). Mais tarde, com um leque maior de 

ideias e convicções, redefiniu Qualidade como conformidade frente aos requisitos dos 

clientes. Com uma visão mais focada no final da cadeia, o cliente, ele defende que a 

qualidade é tangível, gerenciável e mensurável. As atribuições de um produto devem ser 

definidas, e qualquer tipo de processo realizado de forma não alinhada ao definido, 



16 
 

errado, figura como gasto de não conformidade no processo (CROSBY, 1992), que na 

mentalidade Lean, é o desperdício.   

Juran e Gryna (1980) definem a Qualidade como a adequação ao uso. Os autores 

consideram que esse conceito deve ser aplicado a qualquer tipo de organização de 

produtos ou serviços, com o objetivo de satisfazer o cliente. Juran defende que a 

Qualidade é adquirida a partir de três processos: o planejamento, o controle e a melhoria 

(JURAN, GRYNA, 1980). Pensamento semelhante ao de Deming (1982), que entendia 

qualidade como uma melhoria contínua de produtos e processos, com o objetivo de 

melhorar a satisfação do cliente (DEMING, 1982). 

Garvin (2002) defende a ideia que a Qualidade possui quatro etapas: a inspeção, 

o controle estatístico da qualidade, a garantia da qualidade e a administração estratégica 

da qualidade. Minimizando a quantidade de erros e ações em um processo. A Qualidade 

na mentalidade enxuta, pode ser facilmente associada a busca da perfeição nos 

procedimentos de cadeia como um todo.  

2.3. Six Sigma 
 

Com origem no alfabeto grego, a letra “sigma”, é um símbolo utilizado pela 

estatística para representar a dispersão dos dados em um processo. Nos anos 1980, a 

Motorola enfrentava uma forte concorrência, principalmente, quanto a preço e qualidade 

de seus produtos competidores. E foi nesse momento, segundo Werkema (2002), que Bob 

Galvin, então presidente da Motorola, resolveu focar os esforços no desenvolvimento da 

qualidade e solução de problemas. Surgindo a partir disto, uma metodologia com o 

objetivo de melhorar seus processos e produtos: o Six Sigma. Marca registrada da 

Motorola. 

O Six Sigma surge com o intuito de medir a capacidade de um processo em operar 

livre de erros e falhas. Para tal, quanto maior for o fator “sigma” da empresa, menor é a 

probabilidade de ocorrerem falhas nas operações (CAMPOS, 1999). Quando se define 

que uma empresa opera em six sigma, significa que seu processo opera com um 

desempenho de conformidade de 99,99966% ou 3,4 PPM (partes por milhão) de não 

conformidade. 
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O quadro a seguir apresenta uma relação das falhas com o seu fator sigma em 

PPM.  

 

Tabela 1 – Custo da não qualidade. Fonte: WERKEMA, 2002 

Após o sucesso da Motorola com o aumento das vendas frente a seus competidores 

e lucro, devido a implementação do six sigma, outras empresas de diversos setores 

buscaram fazer o mesmo e obtiveram sucesso. O treinamento e capacitação do pessoal 

que irá desenvolver e liderar o projeto dentro da empresa para que dominem ferramentas 

da qualidade e estatística, são pilares imprescindíveis para o sucesso do six sigma 

(BERDEBES, 2003). Alguns procedimentos devem ser respeitados: o comprometimento 

e envolvimento da alta administração, incorporação a cultura organizacional, 

treinamentos, direcionamento na estratégia organizacional, foco no cliente e os processos 

constantes de projetos de melhoria (MERGULHÃO, 2003). 

Sem pessoas capacitadas, a implementação do six sigma não se torna possível. Os 

conceitos e técnicas devem ser passados para toda a empresa, de forma cascateada de 

cima para baixo partindo da liderança. A estrutura é dividida da seguinte forma: os 

Champions (gestores treinados para direcionar a implementação da ferramenta, apoiando 

projetos e quebrando barreiras), os Master Black Belts (profissionais que dominam os 

conceitos e a ferramenta, que vão coordenar os projetos diretamente e assessorar os 

Champions em possíveis melhorias além de serem mentores dos Black Belts), Os Black 

Belts (colaboradores que de fato aplicam as ferramentas e conceitos e lideram as equipes), 

e os Green Belts (funcionários que participam em projetos liderados pelos Black Belts, 

mas que destinam apenas uma parte de seu tempo aos projetos de six sigma). Algumas 

organizações possuem o White Belts, que podem ser considerados os Green Belts a nível 

mais operacional (SCHROEDER et al, 2003). 

2.4. Lean Manufacturing 
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Aplicado primeiramente na Toyota pelo engenheiro Taiichi Ohno, o termo Lean 

Manufacturing, também usado como Lean Production, surgiu a partir de um estudo do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). Associado ao pensamento Lean, aplicado 

à produção, ele definiu a eliminação de sete desperdícios como pilares para a aplicação 

do conceito. São eles: defeitos nos produtos, excessos de produção, processamento, 

tempo de espera, movimentos e transportes não necessários e manutenção de estoques. E 

para tal, a utilização de ferramentas base como o Kaizen, Kanban, 5S, padronização e o 

fluxo de valor (LEAN INSTITUTE BRASIL, 2016). 

Rapidez, qualidade e custos reduzidos, enxutos, são objetivos claros da filosofia 

Lean Manufacturing. As empresas de manufatura devem buscar esses objetivos de forma 

conjunta de forma que seu resultado final chegue de fato no cliente final. Ou seja, 

satisfazer as necessidades do cliente no menor tempo possível, como o menor custo 

associado e com a melhor qualidade. Associada aos resultados, também acaba sendo 

pertinente o aumento da confiança e qualidade dos processos dos colaboradores da 

companhia (DAYCHOUM, 2007). 

2.5. Lean Six Sigma 
 

O Six Sigma é uma ferramenta com o foco na otimização de produtos, processos 

e serviços de maneira a satisfazer o cliente final. Associada ao pensamento enxuto, 

eliminando por total os desperdícios, a união desses conceitos trouxe para as empresas 

uma estratégia muito rica (WERKEMA, 2006). Para George (2004), o Lean Six Sigma é 

uma estratégia de maximização do capital investido, a partir da otimização de rapidez dos 

processos, satisfação dos clientes, qualidade e custos aplicados. 

Segundo Fernandes (2005), é essencial que qualquer projeto de melhoria esteja 

diretamente ligado aos objetivos estratégicos finais da empresa. Na implementação da 

metodologia Six Sigma, é primordial que o processo seja gerido de forma eficiente e siga 

as seguintes etapas descritas: 

a. Definição da estrutura e plano de implementação. 

b. Realização de um evento informativo de início do projeto com foco no 

maior engajamento dos líderes e colaboradores da organização. 
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c. No lançamento do programa, os integrantes do comitê de implementação 

devem definir os principais líderes para a implementação. Os Master 

Black Belts e Black Belts, já citados anteriormente.  

d. Elaboração dos primeiros projetos com a metodologia Lean Six Sigma. 

e. Capacitação contínua dos líderes selecionados. 

f. Acompanhamento do processo e definição paralela de valores atribuídos e 

seus retornos. De forma a fortalecer o valor das implementações.  

O Lean Six Sigma, tem o DMAIC como ferramenta de implementação base para 

projetos. Esta ferramenta será detalhada mais a seguir.   

2.6. DMAIC 

2.6.1. Introdução ao DMAIC 

 

 Na constante busca por rapidez, qualidade e eliminação de desperdícios, a 

filosofia Lean Six Sigma necessita de ferramentas que possam buscar possíveis pontos 

focais que estão contra os valores determinados e aplicar projetos de melhorias. Assim, 

as causas raiz podem ser identificadas e resolvidas, otimizando o processo. (SMITH, 

ADAMS, 2000). 

 Visando atender aos requisitos demandados pela filosofia Lean, surge a 

metodologia chamada DMAIC. A partir da sigla da junção dos significados do inglês: 

Define (Definir), Measure (Medir), Analyze (Analisar), Improve (Melhorar) e Control 

(Controlar). Trata-se de uma estratégia analítica baseada na aplicação de ferramentas de 

melhoria contínua de processos e serviços (HENDERSON; EVANS, 2000). 

2.6.2. Define 

 

No primeiro momento, são identificados, selecionados e definidos os principais 

focos de aplicação de projetos de melhoria contínua baseados nos impactos gerados no 

processo de forma alinhada aos valores e estratégias determinadas. Nesta fase é feita a 

priorização e determinação da área de atuação do projeto, a partir da definição de locais 

que possuam maiores oportunidades de otimização do processo e melhorias 

(LINDERMAN, 2003). Alinhando todos os projetos aos valores orçamentários definidos 

por cada companhia, adequando o projeto a situação de cada empresa. 
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2.6.2.1. Mapas de Processo 

 

Cada processo e cada projeto aplicados, possuem informações e propriedades 

distintas, de forma que cada ferramenta de mapeamento deve atender quesitos pré-

determinados para entender a questões pertinentes. O entendimento sistêmico e concreto 

da operação no qual está sendo estudada e aplicada a melhoria é imprescindível para o 

sucesso contínuo da implementação. Os Mapas de Processo ilustram de forma visual e 

analítica, facilitando a transmissão das informações necessárias (GEORGE, 2005).  

Nos tópicos a seguir, serão abordadas algumas ferramentas de mapeamento de 

processos que podem ser utilizadas para o estudo. As metodologias não possuem formatos 

excludentes entre si, possibilitando a utilização mútua de forma a otimizar o nível de 

informação caso demandado.  

2.6.2.1.1. Matriz SIPOC  

 

A Matriz SIPOC, acrônimo dos termos em inglês (Suppliers, Inputs, Process, 

Outputs, Customer), possibilita a identificação das principais entradas e saídas, desde 

fornecedores a clientes finais de uma cadeia. É uma ferramenta presente no início de 

projetos a partir do DMAIC, mas que também pode ser mutável ao longo do projeto. Para 

o desenvolvimento da SIPOC, devem ser abordados colaboradores e profissionais 

envolvidos diretamente com o processo, e também elementos externos que possam 

contribuir para o aumento da precisão das informações a serem definidas (GE América 

Latina, 2000). 

2.6.2.1.2.Fluxograma 

 

Descreve processos, rotinas e tomadas de decisão ao longo de procedimentos. 

Exibe de forma de fácil entendimento para todas os colaboradores envolvidos a análise 

de todas as operações de um processo, possibilitando a crítica de procedimentos que não 

agreguem valor ao cliente e desperdícios (HARRINGTON, 1997). Do ponto de vista da 

mentalidade enxuta, a demonstração do fluxo lógico de cada processo e as tomadas de 

decisões pertinentes abre um leque de oportunidades de busca de melhorias no processo. 

2.6.2.1.3.Value Stream Map (VSM) 
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O VSM possibilita a identificação do fluxo de materiais e dados (ROTHER; 

SHOOK, 2003). E define a cadeia de valor e fluxo realizado atualmente, além de como 

ficarão após a implementação da melhoria a ser realizada (GEORGE 2005). É uma 

ferramenta de processo que, além de identificar os fluxos, contabiliza dados numéricos 

do processo e seus recursos utilizados.  

2.6.2.2. A Voz do Cliente (Voice of the Customer – VOC) 

 

A compreensão das expectativas dos clientes é imprescindível para o sucesso de 

qualquer empresa. Na implementação de melhorias e projetos, é necessário que os 

mesmos estejam de certa forma alinhados à satisfação do cliente (WEBB, 2006). Essas 

informações devem ser mensuradas e niveladas pelas empresas a partir de pesquisas, 

entrevistas e questionários.  

A VOC deve ser ouvida em todos os setores da empresa, e suas necessidades 

devem ser levadas em consideração no momento da manufatura de produtos e elaboração 

de serviços (WERKEMA, 2002). 

Analisando sob a vista do pensando Lean, principalmente para redução de tempo, 

defeitos e desperdícios, a VOC é algo imprescindível para a efetividade dos projetos no 

atingimento do final da cadeia, o cliente (FOLARON, 2003). 

2.6.3. Measure 

 

Nesta etapa, busca-se a obtenção de dados que objetivem e mostrem claramente a 

atual situação do processo em questão (EDGEMAN, 1999). É, também, nesse momento, 

que são definidas as necessidades de coleta de dados para o projeto e suas variáveis base 

para servirem de métrica de entrada (RASIS; GILTOW, POPOVICH, 2002). É 

imprescindível selecionar as ferramentas de medição corretas para estabelecer a figura 

atual do processo e definir dados que possam direcionar a equipe na busca dos resultados, 

de forma que os números sejam aplicados a metodologia Six Sigma. (LINDERMAN, 

2003). 

2.6.3.1. Estatística Descritiva e Disposição de Dados 

 

Após a definição dos objetivos e atributos a serem melhorados de um processo, é 

necessário buscar uma maneira de mensurar essas características em variáveis. Na 
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estatística, essas medidas são classificadas em discretas, quando definidos em ordem 

lógica por níveis e unidades inteiras de contagem, e em contínuas, quando derivadas de 

uma escala infinitamente divisível (GEORGE, 2005). 

Pestana (2006) definiu a estatística como a ciência de tomar decisões a partir de 

dados, atribuídos a cinco classificações:  

a. População: Conjunto total de valores que podem definir o atributo a ser 

pesquisado. 

b. Amostra: Parcela determinada para representar a população em estudo. 

c. Amostra estatística: Quantidade estatística calculada a partir da amostra. 

d. Amostra randômica: Amostra em que qualquer item da população tem a 

mesma probabilidade de ocorrer. 

e. Parâmetro: Valor associado a alguma medida da população. 

 

2.6.3.2. Tipos de Métrica de Processos 

 

As métricas a serem utilizadas para medirem o processo são de extrema 

importância para definir se realmente os resultados estão sendo alcançados 

(BREYFOGLE; MEADOWS, 2001). Os inputs, as medidas de entradas do processo, são 

métricas independentes, enquanto os outputs do processo são as métricas dependentes 

que devem ser definidas como resposta do projeto. Algumas medidas como eficiência, 

eficácia e efetividade (listadas abaixo), são indicadores chaves de um projeto Six Sigma 

(LINDERMAN, 2003). 

a. Eficiência: Mede o grau de acerto em um processo ou o quão enxuto foi a 

utilização de recursos empregados necessários para o sucesso. É uma 

medida interna no processo (BREYFOGLE; MEADOWS, 2001). 

b. Eficácia: Mede o nível de sucesso frente aos resultados esperados, se as 

expectativas e prazos dos clientes internos e externos foram atendidas. É 

uma medida externa no processo (BREYFOGLE; MEADOWS, 2001). 

c. Efetividade: Mede o nível de utilidade dos resultados conseguidos a partir 

do projeto. É uma métrica que representa o nível de sucesso de do 

empreendimento sob um prazo mais longo (GEORGE, 2005). 
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2.6.3.3. O Processo de Medição 

 

Visto a importância que os valores e indicadores tem para sucesso de um projeto, 

o processo de medição eficaz se faz indispensável. Para tal, os responsáveis devem ser 

treinados e capacitados para o processo de medição garantindo a precisão dos dados que 

vão nortear o projeto (WERKEMA, 2002). 

Para George (2005), a fase inicial consiste em definir o plano de coleta de dados, 

que pode ser dividido nas cinco seguintes etapas: Decidir quais dados coletar, identificar 

fatores de estratificação, estabelecimento de definições operacionais e processos para 

medição, definição de características e tamanho das amostras e por fim, capacitar os 

responsáveis pela medição. 

2.6.3.4. Análise de Sistema de Medição de Atributos (MSA) 

 

A Análise do Sistema de Medição de Atributos, do inglês Measurement System 

Analysis (MSA), categoriza o projeto a partir de critérios pré-determinados (EDGEMAN, 

1999). Expresso através de dois indicadores que quando compatíveis com os parâmetros 

estabelecidos classificam o sistema como aceitável, caso não aconteça a compatibilidade 

o sistema operacional deve ser revisto. São eles: 

a. Repetibilidade: quando o mesmo avaliador faz novamente a mesma 

avaliação sobre o mesmo item. 

b. Reprodutibilidade: quando um outro avaliador atribui a avaliação igual a 

anterior. 

2.6.4. Analyze 

 

Após a identificação do ponto focal a ser melhorado e seus dados determinísticos, 

devem ser definidos e estudados os inputs chave para o processo. Assim como as 

possíveis causas e sua relação com o processo para geração dos outputs em questão 

(LINDERMAN, 2003). É o momento onde os principais focos do problema devem ser 

entendidos no detalhe, para que possam servir de direcionamento na geração de ideias e 
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possíveis melhorias alternativas que serão desenvolvidas na etapa seguinte (STAMATIS, 

2004). Para Henderson e Evans (2000), está é a fase maior importante do DMAIC.  

2.6.4.1. Análise de Causas Raiz 

 

A Análise de Causa Raiz, são um conjunto de ferramentas a serem utilizadas de 

forma que as verdadeiras causas de um problema sejam identificadas e seus pontos 

críticos sejam priorizados afim de a implementação de melhorias. As principais 

ferramentas disponíveis para tal análise são: Diagramas de Pareto e Histogramas para 

análise de dados; ferramentas na busca de causas como Brainstorming de causas, 

diagrama de Ishikawa, Matriz Causa e Efeito, e Análise de Modo e Efeito e Falha (Failure 

Mode and Effect Analysis – FMEA) (GEORGE, 2005). 

2.6.4.1.1. Gráfico de Pareto 

 

O Economista italiano Vilfredo Pareto, em sua ferramenta de priorização que leva 

seu nome, defende que poucas causas são fundamentais para o processo, e que muitas 

causas são triviais para o processo. Em outras palavras, ele definiu de uma forma geral 

que 20% das causas (fundamentais) representam 80% das consequências, e que 80% das 

demais causas (triviais) estão acerca da parcela menos, os outros 20% dos problemas 

(FREUNDT, 2010). A figura abaixo representa a ferramenta de priorização criada pelo 

economista.   

2.6.4.1.2. Diagrama de Ishikawa 

 

Consiste em uma ferramenta de busca de causa raiz de um efeito (problema), com 

o intuito de identificar a causa potencial a ser atacada na busca da resolução do problema 

ou melhoria do processo (FREUNDT, 2010). Conhecido também como Espinha de Peixe, 

pelo seu formato como pode ser visto na figura a seguinte, é um diagrama que classifica 

as causas em cima de 6 elementos base do processo (os 6Ms): Mão de Obra, Matéria 

Prima, Maquinário, Meio Ambiente, Medição e Método.  
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Figura 1 – Diagrama de Ishikawa. Fonte: FREUNDT, 2010 

 

2.6.4.1.3. Matriz Causa e Efeito 

 

Trata-se de uma ferramenta de priorização de entradas do sistema (inputs) e sua 

definição de sua correlação direta com as saídas mais críticas do sistema (outputs). Para 

tal, são atribuídos aos inputs críticos do processo valores de priorização de acordo com o 

seu nível de relação com os outputs (0-correlação inexistente, 1-correlação fraca, 3-

correlação moderada, 9- correlação forte) e o que tiver o maior fator multiplicado tem 

maior correlação (FREUNDT, 2010). Assim, como exemplificado na figura abaixo, 

temos os inputs em ranking de priorização relacionados aos outputs mais críticos para a 

Qualidade do processo. 

 

Tabela 2 – Matriz Causa e Efeito. Fonte: O Autor, 2016 

 

Variedade de 

modelos
Crédito

Data de 

Entrega
Cores Acessórios

1 2 3 4 5 Total

1 Cliente - - - - - x

2 Disponibildiade - - - - - x

3 Transportadora - - - - - x

4 Governo - - - - - x

5 Montadora - - - - - x

NECESSIDADE DO CLIENTE
Saídas do 

processo

Prioridades para o cliente

ENTRADA DO PROCESSO
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2.6.4.1.4. FMEA 

 

O FMEA é uma ferramenta que define o nível de probabilidade, o potencial, de 

uma falha ocorrer, e seus possíveis efeitos caso ocorram (VANDERBRANDE, 1998). As 

informações adquiridas com essa ferramenta ajudam aos times de performance das 

empresas a direcionarem seus esforços e recursos a atividades que serão mais eficazes. 

De modo que o resultado obtido seja o ótimo frente as possibilidades atribuídas (PANDE; 

NEUMAN, CAVANAGH, 2001). 

Scipione (2002) define três índices para a priorização de falhas: a Severidade 

(nível potencial da falha frente ao processo), a Ocorrência (a probabilidade de uma falha 

ocorrer) e a Detecção (a probabilidade que a falha tem de ser detectada). A figura abaixo 

exemplifica a ferramenta:  

 

Tabela 3 – FMEA. Fonte: O Autor, 2016 

 

2.6.4.2. Análise do Fluxo de Valor 

 

Consiste em uma ferramenta de visualização do fluxo como um todo, mostrando 

a afinidade entre o fluxo de informações e de materiais. E assim, identificar possibilidades 

de redução de tempo e desperdícios, ajudando na melhoria de um processo frente ao 

pensamento Enxuto.  (ROTHER & SHOOK, 1998). O objetivo da ferramenta é deixar o 

processo enxuto, de forma a se criar um fluxo contínuo, guiado pela demanda do cliente, 

desde a matéria prima ao consumidor final. A figura 3 exemplifica a análise de fluxo de 

valor de um processo de uma cadeia de gestão ambiental.  
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Figura 2 – Exemplo de processo usando a técnica de Análise da Cadeia de Valor. 

Fonte:  Adaptado, EPSTEIN & ROY, 1998 

 

2.6.5. Improve 

 

É o momento em que se é necessário, além da mensuração contínua dos dados, a 

identificação de melhorias a serem aplicadas (LINDERMAN, 2003). Essa é a etapa onde 

a geração de ideias é vital na busca pela eliminação das principais causas a partir da 

priorização previamente feita. É importante também que, ao lado da definição de 

possíveis aplicações, alternativas sejam estudadas para que testes em menor escala sejam 

feitos de forma a validar a possibilidade de aplicação em larga escala ainda com 

efetividade para eliminação dos problemas identificados (WERKEMA, 2002). 

2.6.5.1. Desenvolvimento de Soluções Potenciais 

 

As soluções potenciais surgem a partir de ferramentas de geração de ideias como 

o brainstorming, benchmarking e algumas análises de melhoria práticas que surgem ao 

longo do processo (GEORGE, 2005). 

É nessa etapa que algumas ferramentas de melhoria contínua, os chamados 

Kaizens, do Lean Six Sigma são aplicadas. Como o Kanban, Poka Yoke e a implementação 

dos 5S (senso de utilização, organização, limpeza, padronização e autodisciplina) 

(LÉXICO LEAN, 2003). 



28 
 

2.6.5.2. Desenvolvimento e Utilização de Soluções Piloto 

 

Com o intuito de identificar possíveis problemas práticos a respeito dos projetos 

de melhoria, as empresas desenvolvem testes pilotos. A partir dos quais a companhia 

simula em pequena escala, financeira e temporal, os parâmetros atribuídos ao projeto. 

Antecipando assim, alguns possíveis desafios que a implementação da melhoria pode 

gerar após de fato inseridos (GEORGE, 2005). 

Ainda segundo George (2005), o projeto piloto deve ocorrer em quatro etapas: 

a. Planejamento: criação do plano de ação a partir do 5W2H (What, Who, 

Where, When, Why, How e How Long). 

b. Revisão de design da solução: buscar possíveis falhas e revisar o plano de 

implementação do projeto assegurando que tudo sairá como planejado. 

c. Finalização do design e implementação: iniciar de fato e implementar as 

mudanças. 

d. Calculo do teste e verificação de resultados: utilizar ferramentas de 

medição estatísticas para definir se os parâmetros esperados foram 

atingidos e definir o nível de sucesso do projeto. 

 

2.6.6. Control 

 

Na fase final, é o momento onde ferramentas de desenvolvimento, implementação 

e acompanhamento contínuo devem ser aplicadas. São definidos também parâmetros que 

servem para definir se o processo está operando de acordo com o tolerado pré-

determinado ou se é necessária alguma ação para eliminação do problema (LYNCH; 

CLOUTIER, 2003).    

É comum nessa etapa, que ferramentas de acompanhamento estatística sejam 

aplicadas. A utilização de Controles Estatísticos dos Processos (SPC) e gráficos de 

controle destacam-se nesse momento (ECKES, 2001). 

2.6.6.1. Introdução ao Controle Estatístico de Processos (SPC) 

 

Do inglês Statistics Process Control, o SPC surgiu no início do século 20 com 

estudos do Laboratório Bell. Mas só em meados deste mesmo século no Japão, que o 
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controle estatístico de processos foi introduzido na indústria pelo Dr W. Edward Deming. 

E assim, como o sucesso na indústria japonesa, passou a ser uma ferramenta adotado 

mundialmente nos setores industriais, com foco em na melhoria da Qualidade a partir de 

controles da variabilidade de processos. Que pode ser dividida em Causas Comuns, 

eventos inerentes ao processo sendo esperados ao longo do tempo, e Causas Especiais, 

eventos não esperando no processo e instáveis ao longo do tempo (FREUNDT, 2010).  

2.6.6.2. Gráficos de Controle 

 

Visando um melhor entendimento das características ao longo de um determinado 

processo, os gráficos de controle possibilitam não só imagens momentâneas do que está 

a performance do processo, mas também entender seu comportamento e possibilitar a 

busca pela diminuição da variabilidade do processo (FREUNDT, 2010). Em outras 

palavras, o foco principal dos gráficos de controle é possibilitar a diferenciação de causas 

comuns e especiais, possibilitando sua análise (MASON; ANTONY; 2000).  

A partir de experimentos empíricos, chegou-se à conclusão que cerca de 99,7% dos 

dados analisados de um processo estarão dentro dos limites de 3 desvios padrão acima ou 

abaixo da média (FREUNDT, 2010). Ou seja, após a plotagem dos pontos e definição dos 

limites superior (μ +3 𝜎) e inferior de controle (μ -3 𝜎), concluímos que os pontos que 

estão além desses limites são eventos especiais no processo.  

2.7. Tecnologia de Sala Limpa 
 

“Salas Limpas” são ambientes usados para testes ou fabricação de produtos onde 

a contaminação por partículas no ar interfere no resultado, devendo assim ser controladas 

em certos níveis (Manual ASHRAE, 1999). Este tipo de ambiente é considerado 

indispensável em laboratórios químicos, laboratórios que produzem medicamentos, 

locais de fabricação de satélites espaciais, centros cirúrgicos e em diversos ramos da 

manufatura. Estas áreas são esterilizadas com controle ambiental, definido em termos de 

fluxo de ar, pressão, temperatura, umidade, ruído, vibração, luz, contaminação 

microbiana e partículas. São concebidas e utilizadas, a fim de reduzir a introdução, 

geração e retenção de contaminantes para dentro do ambiente. 

Os colaboradores e outros elementos, para entrar e sair na sala limpa, são 

submetidos a ambientes intermediários, onde muitas vezes são instalados "chuveiros" de 
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ar. Já dentro da sala, todos devem usar vestuário adequado, que inclui na maioria dos 

casos toucas, máscaras, luvas, óculos e outros acessórios que inibem a contaminação. Já 

que pessoas são usualmente a maior fonte de contaminação, é notável a redução do 

número de partículas quando a entrada e saída de pessoas é controlada (BOTET, 2006) 

O equipamento utilizado na sala limpa é projetado para evitar que ar poluído esteja 

presente dentro da sala. A mobília deve ser feita com materiais especiais que não liberam 

poluentes e facilitam a limpeza. Algumas salas limpas são também pressurizadas, isto é, 

a pressão positiva é mantida, de modo que exista uma certa abertura na qual o ar tende a 

sair para o exterior ao invés de entrar e contaminar o ambiente. A definição de “Ar limpo” 

é relativa, o que pode ser limpo para um sistema pode ser prejudicial a outros 

(TORREIRA, 1991) 

2.7.1. ISO 14644-1 e NBR ISO 14644-1 

 

Esta classificação foi estabelecida pelo US Federal Standard 209 e o nome de 

classe foi definida como o número máximo de partículas em suspensão no ar maiores ou 

igual a 0,5 milímetros por pé cúbico, permitido para uma sala limpa de uma dada classe. 

Na sala limpa norma ISO 14644-1 "Classificação de Ar Limpo" das classes são 

baseadas na fórmula: 

Cn = 10N*(0.1/D)*2.08 

Onde:  

Cn é o número máximo permitido de partículas por metro cúbico iguais ou 

maiores do que o tamanho de partícula especificado, arredondado para o número inteiro; 

N é o número de classe ISO, que deve ser um múltiplo de 0,1 e ser 9 ou menos; 

D é o tamanho de partícula em micrometros. 

Aplicado aos moldes brasileiros, a norma ISO 14644-1 de 1999, passou a ser 

representada pela ABNT através da norma NBR ISO 14644-1 de 2005 – Salas limpas e 

ambientes controlados associados – Parte 1: Classificação da limpeza do ar.  

Diferentemente das normas aplicadas pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária e outras regulações internacionais, a NBR ISSO 14644-1 não é uma norma 



31 
 

exclusiva para o setor farmacêutico. Esta é aplicada para salas limpas de setores de 

manufatura em geral, que também necessitam de um dado nível para que cumpram 

requisitos de qualidade na produção. Esta norma define níveis pela quantidade de 

particular de certo tamanho no ar, e não por níveis de contaminação por microrganismos. 

(ABNT NBR ISO 14644-1, 2005). 

A NBR ISO 14644-1 define 9 níveis de limpeza do ar, que vão de ISO Classe 1 a 

ISO Classe 9. É primordial que a empresa defina os níveis significativos e tamanho das 

partículas inerentes ao seu processo de produção. A tabela a seguir mostra os números 

para a classificação: 

 

Tabela 4 – Classes de limpeza do ar para partículas em suspensão (NBR ISO 14644-1, 

2005) 
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3 – METODOLOGIA APLICADA 
 

3.1. Introdução à Metodologia 
 

O propósito do capítulo três é fazer uma descrição da metodologia utilizada para 

a elaboração desse estudo. Com objetivos definidos no tópico 3 do primeiro capítulo deste 

artigo, a metodologia do estudo será definida em três etapas: Pesquisa Bibliográfica, 

Estudo de Caso e as Considerações Finais. 

3.2. Pesquisas Bibliográfica 
 

De forma a servir como base para o estudo, foi feita uma seleção a partir de uma 

série de materiais já publicados como livros, conteúdo em sites e artigos de periódicos, 

foram utilizados como embasamento teórico.  

Com o intuito de enriquecer o conteúdo acadêmico e teórico do trabalho, e 

também o conhecimento de temas relacionados à pesquisa a respeito do estudo de caso, 

foram realizadas leituras e pesquisas a respeito de temas chave para o estudo como Six 

Sigma, Lean Manufacturing e Lean Six Sigma. Além do mais, artigos internacionais e 

nacionais presentes no conteúdo acadêmico periódico contribuíram para o crescimento 

do conteúdo desse estudo. 

Algumas etapas dos acontecimentos que serviram para o conteúdo do estudo de 

caso que será apresentado nos próximos capítulos aconteceram em paralelo com as 

pesquisas sobre os temas abordados. É de importância ressaltar a contribuição positiva 

que as pesquisas feitas tiveram para o sucesso e bons resultados do estudo de caso em 

questão.    

3.3. Estudo de Caso 
 

Após ser abordado e definido todo o embasamento teórico necessário para a 

elaboração de uma análise efetiva, de forma a serem aplicadas de maneira correta e 

assertiva, foi realizado um estudo de caso. Com o intuito de proporcionar uma melhor 

compreensão sobre os temas presentes na pesquisa. Souza (2005) defende que esta é uma 

maneira eficiente de aumentar o poder de compreensão de temas, a partir de situações 



33 
 

reais da indústria de manufatura e serviços. Estimulando a possibilidade de novas 

aquisições teóricas e descobertas. 

 O Estudo de Caso é uma metodologia de organização de acontecimentos e dados, 

preservando seu conteúdo prévio particular. Sendo assim, um estudo de caso tem como 

objetivo investigar atributos e definições importantes para o objetivo de pesquisa 

(GOODE, HATT, 1979). 

Para Yin (2001), o Estudo de Caso é uma investigação de forma empírica com um 

método em questão de coleta e análise de dados. Para fins de estudo em organizações e 

sistemas de processos, o Estudo de Caso é considerado uma das metodologias de pesquisa 

mais eficazes (VOSS et al, 2002). 

Nesse estudo, foram utilizados informações e dados para elaboração de um estudo 

de caso a respeito de uma linha de produção de uma empresa do ramo de alumínio. De 

forma que ao final, os resultados obtidos servissem de base de estudo e melhoria para o 

processo em um ambiente real. Foram coletados dados e fatos que serviram de insumo 

para aplicação de ferramentas já citadas na revisão bibliográfica, capitulo dois, para suprir 

requisitos e metas atribuídas ao estudo a partir de entrevistas e depoimentos. 

Foi realizada uma entrevista com o gerente de produção, graduado em engenharia 

química e pós-graduado em engenharia de produção, com o intuito de buscar informações 

que documentassem dados que sirvam de base para o estudo. A observação direta do 

processo in loco e o auxílio a partir de depoimentos dos operadores, também serviram de 

embasamento para a definição dos objetivos da pesquisa. O conteúdo faz referências a 

detalhes da empresa, suas linhas de produção e possíveis pontos de melhoria de indicação 

do staff. 

 

3.4. Considerações Finais 
 

Para concluir o estudo, após a análise dos resultados obtidos sob o ponto de vista 

das ferramentas apresentadas na revisão bibliográfica deste estudo em cima do conteúdo 

prático do caso, serão apresentados os fatores positivos e negativos presentes nos 

acontecimentos. 
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 Finalizando o conteúdo com a conclusão a respeito dos resultados obtidos e as 

considerações finais sobre o trabalho. Também serão propostas sugestões de temas de 

melhoria, outros estudos e implementações. 
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4 – ESTUDO DE CASO  
 

4.1. A Empresa 
 

4.1.1. Considerações iniciais  

 

A Empresa X é uma organização americana especializada em produção, 

revestimento, pintura, distribuição e transformação mecânica de placas de alumínio. Com 

uma produção anual de mais de 15,000 km de bobinas de alumínio revestido provenientes 

de uma experiência no setor que vem desde 1969. A Empresa X abastece clientes em todo 

o mundo.  

Sua gama de produtos inclui soluções arquitetônicas inovadoras em alumínio 

quem vão desde o mercado de automóveis à construção. Para tal, possui 15 marcas que 

englobam setores distintos na utilização de alumínio e suas diversas aplicações em 

diferentes mercados e serviços.  

Sua visão é a de liderar o mercado em que suas marcas atuam de forma a superar 

as expectativas dos clientes, além de inspira-los e lhes oferecer novas ideias e soluções 

para seus projetos e produtos. 

 Com uma missão de fornecer os produtos e serviços de melhor qualidade e 

soluções inovadoras, garantindo retorno para seus investidores e sucesso para a empresa, 

seus valores incluem tópicos de caráter éticos e humildes até ideias ambiciosas e 

inovadoras. A Empresa X busca participar da produção, design e arquitetura dos projetos 

dos seus clientes  

4.1.2. Mapa de atuação  

 

Sua rede de produção e distribuição consiste de 39 instalações estrategicamente 

distribuídas, das quais 32 estão localizadas nos Estados Unidos, uma no Canadá e seis na 

Europa. Além de escritórios estratégicos de vendas na China (Xangai e Hong Kong) e 

Índia (Bangalore).  

Em específico para este estudo, será analisado o processo de produção da fábrica 

de Roermond, no sul da Holanda, onde estão situadas seis linhas de produção de alumínio 
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revestido, cada uma com uma particularidade mecânica e diferentes possibilidades de 

design para o alumínio. A linha de produção que será estudada chama-se Freedom of 

Design (FoD). 

A FoD é a mais nova linha de produção da Empresa X. Como o nome já diz, a 

ideia é que o cliente tenha total liberdade para definir que imagem e design a placa de 

alumínio possuirá após o revestimento. Devido à pouca experiência da empresa com essa 

tecnologia e por ser ainda novidade para os operadores, a FoD é uma linha que deve 

contar uma diversa gama de oportunidades de melhoria em seu processo. 

4.1.3. Responsabilidade Social 

 

Em meio a diversas “respostas negativas” do meio ambiente oriundas de impactos 

provenientes da ação humana sobre a terra, a pressão da sociedade por iniciativas 

sustentáveis tem se tornado cada vez mais presente e necessária nos últimos anos. Tal 

fato, fez com que as organizações buscassem alterações e adaptações em seus processos 

produtivos visando adequar suas atividades a normas e conceitos minimamente nocivos 

ao meio ambiente.  

Nesse contexto, a empresa estudada tem feito iniciativas para reduzir resíduos e, 

desenvolvido projetos sociais e educacionais. É atividade da empresa influenciar, com 

produtos inovadores e menos ofensivos ao meio ambiente, seus clientes, colaboradores e 

comunidade a adaptarem suas práticas e ideias a conceitos mais sustentáveis. A Empresa 

X possui 100% de suas atividades livres de Cromo e a água utilizada é toda tratada após 

rodarem em suas linhas de produção.  

4.1.4. Estratégia de Operação 

 

Visando conhecer mais profundamente seus consumidores, suas características e 

comportamentos, a Empresa X segmenta o mercado de forma a desenvolver suas marcas 

e aumentar sua parcela de mercado. Para tal, a empresa segmenta o mercado a partir dos 

seguintes fatores: 

• Região geográfica: segmenta a população de consumidores de acordo com a área 

em que vivem. As regiões são divididas por continentes, de forma a adequar não 

só os produtos oferecidos, mas também otimizar a logística da produção e entrega.   
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• Valor da marca: a partir da segmentação dos consumidores de acordo com o 

valor atribuído para cada uma das 15 marcas da companhia. Desta forma, 

permitindo uma melhor escolha de acordo com as necessidades de cada segmento 

e suas principais atribuições de valor. 

A Empresa X possui um caráter inovador em seus produtos e costuma ser pioneira em 

novas possibilidades para revestimento e utilizações mecânicas na produção.    

4.2. Metodologia DMAIC 
 

4.2.1. Captação da Voz do Cliente (VOC) 

 

Visando buscar informações que indiquem possíveis pontos de melhoria na 

fábrica da Empresa X, na Holanda, foram realizadas duas entrevistas. A primeira com o 

gerente de produção da companhia e a segunda com o líder da produção da linha a ser 

estudada. No Anexo 1, está ilustrado o questionário utilizado.  

Em um primeiro momento, procurou-se conhecer os processos da empresa e sua 

maneira de trabalhar. Nessa etapa, foram expostos também procedimentos de controle de 

qualidade e produção. A reunião para a entrevista foi conduzida pelo próprio autor no 

escritório administrativo da Empresa X. 

Em uma segunda etapa, já in loco nas linhas de produção da empresa e com um 

enfoque mais específico em processos de produção, foram analisados possíveis pontos de 

melhorias e oportunidades nas linhas de produção ao longo da planta.  

Ao final da entrevista, as informações coletadas foram compiladas e analisadas 

com objetivo de definir possíveis projetos futuros e locais de atuação. 

4.2.2. Entendimento do Processo As Is  

  

Após a coleta dos dados na entrevista, foi feita uma visita com uma análise mais 

aprofundada da linha de produção especificada pela gerência como de maior 

oportunidade, a FoD.  

Foi informado pelo time de gerenciamento da linha que, em média, 13,4% das 

peças eram rejeitadas ao fim do processo pela inspeção da qualidade. As peças necessitam 
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de um alto nível de perfeição no quesito visual e na textura da superfície da placa de 

alumínio. Visto que estamos falando de peças de alumínio já revestidas, pintadas e 

trabalhadas, um alto valor financeiro é agregado por peça. Logo, qualquer perda do 

processo gera um impacto negativo alto.  

Definiu-se então, junto à alta gerência, que o foco do estudo e projeto seria a 

redução de perdas na FoD. Uma meta de redução de 50% das perdas (6,7% da produção) 

foi definida.  

Com as informações coletadas com o gerente e líder de produção e os dados 

coletados in loco, foi possível analisar o funcionamento de cada máquina e o passo a 

passo dos processos de produção em cada célula. Desta forma, foi possível elaborar o 

fluxograma, figura a seguir, do processo de produção da linha em questão, possibilitando 

a identificação de focos de ataque para oportunidades de melhoria.  
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Figura 3 – Fluxograma da FoD. Fonte: O Autor, 2016 
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4.2.3. Detalhamento do Processo Selecionado 

 

Com o objetivo de possibilitar para seus clientes uma liberdade na escolha do 

design e imagem que será exposta no material de alumínio, a Empresa X e seu setor de 

inovação e engenharia, criaram a Freedom of Design. Trata-se de uma linha onde uma 

máquina funciona como uma impressora para placas de alumínio que, além da impressão 

da imagem/cor/design escolhido pelo cliente, faz o revestimento e aplicação da película 

de proteção deixando a superfície do metal com alta qualidade de textura e brilho. O 

maquinário tem capacidade de processar placas de alumínio de até 10mx2,6m e 80kg.  

O mercado alvo, até então, para tal produto é o de construção externas e internas 

em alumínio (telhados e laterais de edifícios e casas) além da indústria de veículos de 

grande porte (caminhões, ônibus, veículos recreativos e aviões). 

Devido ao alto nível de qualidade requerido e ao risco de contaminação da 

superfície, a FoD é uma linha que conta com a necessidade da utilização de tecnologia de 

sala de limpa. Um ambiente completamente fechado e limpo.  

O processo de produção da FoD é dividido basicamente em 6 etapas principais: 

entrada da placa de alumínio na sala limpa, impressão no metal, aplicação do 

revestimento, curar o revestimento, controle de qualidade e armazenamento para entrega.  

4.2.3.1. Entrada das Placas de Alumínio na Sala Limpa 

 

As placas chegam na FoD já cortadas e pré-pintadas em branco. Esse material 

pode vir de fora da empresa quando o próprio cliente envia, ou proveniente de uma outra 

linha da própria Empresa X. Uma pilha de placas é colocada em frente à entrada da sala 

limpa aguardando a abertura da porta pelo operador. Esse é um momento crucial no 

quesito limpeza para o processo como indicado pela própria gerência. Ao abrir a porta, o 

sistema de pressão e circulação interna deve funcionar de forma a expelir o ar interno 

para fora e não o inverso. Porém, macro partículas podem facilmente estar entre o pallet 

de placas e entrar no processo, provocando contaminação.  
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Figura 6 – Entrada das placas - FoD. Fonte: Arquivos Empresa X, 2016 

 

Após a entrada das placas, o operador as coloca na mesa rolante, remove a película 

de proteção e passa o rodo adesivo para limpeza superficial. E então, empurra a placa 

para a sala seguinte onde se iniciará o processo de impressão da imagem.  

 

4.2.3.2. Impressão no Metal 

 

Nesse momento, já com a placa de alumínio sem a película de proteção. O 

operador alinha manualmente o metal no local correto antes de iniciar a impressão. A 

imagem e as cores são pré-definidas no sistema digital da máquina e, a partir de jatos de 

tinta de movimentos horizontais e verticais, a superfície do alumínio é pintada quase que 

como um pedaço de papel. A tinta após ser aplicada, recebe um jato de vácuo da própria 

impressora para o processo de secagem. 
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Figura 5 – Impressora em alumínio - FoD. Fonte: Arquivos Empresa X, 2016 

 

Após a pintura, a primeira averiguação de qualidade é feita. O operador analisa se 

a cor bate com o gabarito, se existem manchas e possíveis falhas. Caso tudo esteja correto, 

é passado um rodo de pano colante para remover possíveis impurezas da tela. No passo 

seguinte a placa receberá o revestimento e caso existam impurezas na superfície, essa 

sujeira ficará abaixo da camada de revestimento impossibilitando sua remoção e assim, 

não passará no teste de conformidade ao final do processo.  

4.2.3.3. Aplicação do Revestimento 

 

Após a pintura, é necessário aplicar um revestimento na placa. Para tal, o alumínio 

é transportado pela esteira e um rolo automático banhado com a solução seladora é 

aplicado na superfície.  
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Figura 6 – Máquina de revestimento - FoD. Fonte: Arquivos Empresa X, 2016 

 

Agora, já com o revestimento aplicado, é necessário que sejam aplicados raios de 

luz ultravioleta para a substância secar ou curar.   

4.2.3.4. Cura do Revestimento 

 

Nessa etapa, a esteira é programada para passar em trinta segundos pela sala de 

ultravioleta. Dessa forma, o revestimento e curado e após seco, é transportado pela própria 

esteira automática para fora da sala limpa para inspeção de conformidade.  
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Figura 7 – Cura UV do revestimento - FoD. Fonte: Arquivos Empresa X, 2016 

 

4.2.3.5. Controle de Qualidade 

 

Após todos o processo de impressão e revestimento dentro da sala limpa, a placa 

de alumínio é levada da esteira para a mesa rolante. A placa é deixada para esfriar a uma 

temperatura inferior a 30°C.  

Durante o resfriamento, a inspeção de qualidade é feita de acordo com os pré-

requisitos do cliente em questão. Em caso de o item estar em conformidade, a peça é 

empurrada para a embaladora.  
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Figura 8 – Controle de qualidade - FoD. Fonte: Arquivos Empresa X, 2016 

 

4.2.3.6. Armazenamento Para Entrega 

 

Na última etapa, a placa de alumínio é passada em um rolo filme automático para 

receber uma película de proteção. De onde será transportada para a pilha de placas 

armazenadas em espera para o próximo carregamento. 

4.2.4. Processo de Medição e Definição da Causas de Não Conformidade 

 

 Nesta etapa, serão apresentadas todas as informações e dados coletados a partir da 

análise estatística do processo, com enfoque em obter séries históricas de fatores que 

sirvam de base para definição de possíveis causas que gerem não conformidades nos 

produtos gerados pela linha de produção. A análise aprofundada das possíveis causas e 

fatores que geram erro no processo é imprescindível para visualizar oportunidades de 

melhoria. 

 Logo, com o intuito de quantificar e identificar as causas raiz de não 

conformidade, foi adicionada, ao fim do processo de controle de qualidade, o 

preenchimento de uma planilha de causas de não conformidade. Visto que a cadência da 
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linha é relativamente baixa (0.2peças/min), devido ao alto valor agregado em cada peça 

e seu porte, o operador tem total condição de, além de identificar a causa e fazer seu 

trabalho, relatar os motivos da inspeção negativa.  

4.2.4.1. Causas Raíz de Não Conformidade 

 

Na planilha de causas, o operador responsável pelo controle da qualidade foi 

orientado a sempre que uma peça passar pela mesa de análise de conformidade, 

especificar dentre as principais causas, definidas em um brainstorming com os próprios 

operadores, qual é o motivo principal para não conformidade.  

Após 6 semanas, 1010 unidades foram produzidas na FoD. Durante este período, 

foram coletados todos os dados a respeito de não conformidade. Estes, que representaram 

12,8% do total produzido, tem seus principais motivos de descarte listados abaixo na 

figura 10 

 

Gráfico 4 – Causas de não conformidade na linha. Fonte: O Autor, 2016 
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O gráfico de Pareto foi analisado junto à gerência e ficaram definidos os pontos 

de ataque para o projeto. Seriam eles: poeira/sujeira e mossas/amassados. Estes defeitos 

somados englobaram 77% do total de peças não conformes produzido na FoD, além de 

9,8% da produção total.  Visto que a meta para o projeto é reduzir para abaixo de 6% do 

total da produção, estes dois itens têm boas perspectivas para planos de ataque e redução 

de perdas. 

4.2.4.2. Diagrama de Ishikawa (Causa e Efeito) 

 

Após a identificação dos principais problemas expostos pelo controle de 

qualidade, foi possível fazer um brainstorming, junto a gerência e operadores, para 

elaboração do diagrama de causa e feito para os problemas priorizados.  

A figura, a seguir, ilustra possibilidades de causas para a FoD estar produzindo 

peças com poeira e sujeira na camada de revestimento. 

 

 

Figura 9 – Diagrama 1 de causa e efeito. Fonte: O Autor, 2016 

 

A seguir a figura ilustra possíveis causas para as peças conterem mossas e 

amassados, levantadas no brainstorming realizado e referido anteriormente.  

 

Falta de máscaras Transporte Execução errada do procedimento

Falta de treinamento

Adesivo de limpeza inapropriado

Partículas provenientes do operador

Pallet de madeira trazendo sujeira

Barba e vestimenta inadequada

Filtro do revestidor inapropirado

Auditoria no procedimento de limpeza

Sistema de pressão de ar da impressora

Cuto de reparos Baixa frequência

Sujeira proveniente da area externa da sala limpa Rolo de revestimento danificado Falta de manutenção preventiva

Sujeira no coater

Limpeza 

incorreta

Diferença de pressão falha 

entre as salas

Sujeira/Poeira na 
placa de alumínio

Maquinário GerenciamentoMeio

Material Mão de ObraProcesso
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Figura 10 – Diagrama 2 de causa e efeito. Fonte: O Autor, 2016 

 

Agora com as principais causas levantadas, foi necessário se fazer a priorização 

das mesmas. Para tal, foi utilizada uma Matriz GUT (Gravidade x Urgência x Tendência), 

feita a partir da experiência de operadores da linha, do líder do projeto e de integrantes da 

alta gerência. 

 

 

4.2.4.3. Priorização de Causas 

 

Visando a busca pela priorização dos fatores a serem atacados para melhoria, foi 

realizada uma Matriz GUT com 4 operadores, o líder do projeto e líderes de produção. O 

resultado após somados os valores estipulados para cada item estão no seguinte quadro.  

Espessura das placas Transporte Execução errada

Procedimento inadequado Falta de treianamento

Processo em linhas precedentes

Umidade    Ferramentas inapropriadas Ausência de supervisão

Sistema com mal funcionamento     Falta de padronização e estudos

Morsas/Amassados

Maquinário GerenciamentoMeio

Material Mão de ObraProcesso
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Tabela 6 – Priorização de causas. Fonte: O Autor, 2016 

 

Desse momento em diante, o desafio principal do projeto era buscar metodologias 

que, de certo ponto, comprovassem que as causas Pareto vistas na GUT realmente eram 

problemas chaves no processo.  

 

4.2.5. Análise de Causas 

 

 Para obter uma análise quantitativa, além das informações da GUT, foi elaborado 

um projeto de análise para todos os 5 itens oriundos do resultado da GUT. De forma que 

possibilitasse uma visão mais clara do impacto da possível causa de falhas no processo. 

4.2.5.1. Medição dos Níveis de Partículas Nocivas no Ar 

 

 Para entender melhor o problema questão dos níveis de partículas nocivas ao 

processo no ambiente da linha, foi utilizado um equipamento de medição de quantidade 

de partículas no ar, o Lighthouse – SOLAIR 3100, ilustrado a seguir.  

Causas Gravidade Urgência Tendência GxUxT Pareto

Diferença de pressão falha entre as salas 5 3 5 75 22%

Sistema de ar com mau funcionamento 5 3 5 75 43%

Sujeira proveniente dos pallets de madeira 5 5 3 75 65%

Processo de transporte nocivo 5 5 1 25 72%

Sujeira proveniente da área externa 5 5 1 25 80%

Espessura das placas 5 1 3 15 84%

Ausência de manutenção preventiva 3 1 3 9 87%

Adesivo de limpeza inapropriado 3 3 1 9 89%

Barba e vestimenta inadequada 3 3 1 9 92%

Filtro do revestidor inapropriado 3 1 3 9 94%

Rolo de revestimento danificado 3 1 3 9 97%

Sistema de pressão de ar da impressora 3 1 1 3 98%

Falta de padronização de peças 3 1 1 3 99%

Ausência de supervisão 3 1 1 3 100%

Falta de máscaras 1 1 1 1 100%



50 
 

 

Figura 11 – Lighthouse Solair 3100. Fonte: Arquivos Empresa X, 2016 

 Tal equipamento, a partir de um mecanismo de sucção de ar, capta por 1 minuto 

o ar do local e retorna a quantidade de partículas no ambiente: entre 0,5-1µm; entre 1-

5µm; entre 5-10µm; entre 10-25µm; entre 25-50µm e maiores que 50µm. O objetivo foi 

o de, com esses dados em mãos, analisar em que nível a FoD está de acordo com a ISO 

14644-1. 

 Durante 10 dias foram medidos os níveis de partículas em 7 pontos específicos da 

FoD, em locais críticos para o processo. O quadro a seguir ilustra os valores. Os valores 

em vermelho, destacam quando o número em questão é mais alto que o número aceito 

para a sala limpa ter o nível 7 da ISO 14644-1 (nível pré-estipulado no projeto de 

construção e operação da FoD). 

 Analisando a tabela, verifica-se que os dados mostram que, de fato, os níveis de 

partículas no ar da FoD não estão de acordo com o projetado. E, assim, podem estar 

contribuindo para a quantidade de peças não conformes.  
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Tabela 7 – Quantidade de partículas no ar por tamanho - FoD. Fonte: O Autor, 

2016 

 

4.2.5.2. Testes de Fumaça  

 

 Para analisar a efetividade do sistema de circulação de ar interno, além de verificar 

se o mesmo está funcionando como indicado no projeto de construção da FoD, foram 

realizados teste de fumaça a partir de pedras porosas que esfumaçam quando agitadas em 

contato com ar.  

 Foram abertas todas as portas internas da sala limpa com o intuito de deixar o ar 

fluir de forma natural. A figura a seguir ilustra, a partir das setas, a direção que o ar fluiu 

pelas portas ou espaços entre áreas e espaço externo, além dos valores de pressão interna 

pré-determinados no projeto inicial da linha.  

Local Tamanho (µm) Semana 1 Variação Semana 2 Local Tamanho (µm) Semana 1 Variação Semana 2

0,5 66.886     55% 103.591  0,5 107.469  168% 288.049  

1 96.271     -2% 94.682     1 38.066     84% 69.955     

5 5.323       43% 7.628       5 909           -20% 722           

10 48             7% 51             10 -           0% -           

25 437           49% 652           25 42             -8% 39             

50 3               0% 3               50 -           0% -           

0,5 32.082     -24% 24.431     0,5 24.768     174% 67.894     

1 18.637     -51% 9.147       1 11.688     57% 18.354     

5 562           -31% 388           5 329           -8% 302           

10 -           0% -           10 10             -100% -           

25 35             -27% 26             25 14             -31% 10             

50 -           0% -           50 -           0% -           

0,5 84.749     74% 147.288  0,5 18.183     32% 24.085     

1 17.256     82% 31.353     1 11.464     -19% 9.281       

5 299           -17% 247           5 372           -51% 183           

10 -           0% -           10 -           0% -           

25 10             133% 22             25 13             0% 13             

50 -           0% -           50 -           0% -           

0,5 71.576     176% 197.656  0,5 53.859     10% 59.245     

1 19.911     126% 44.907     1 12.868     -2% 12.636     

5 311           27% 395           5 468           12% 525           

10 -           0% -           10 16             -33% 10             

25 16             12% 18             25 4               23% 5               

50 -           0% -           50 -           0% -           
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Figura 12 – Esquema de pressão - FoD. Fonte: O Autor, 2016 

 

Foi possível verificar um problema significativo quando se parte do princípio 

físico de que as partículas fluem de um ambiente de maior pressão para um menor. No 

caso do vestiário principal (entrada principal para a linha), o ar estava circulando 

direcionado para dentro da linha, justamente sobre o setor mais crítico da linha, a área de 

revestimento. Em outras palavras, todas as partículas trazidas pelos funcionários que 

transitam no vestiário principal estão sendo projetadas para dentro da linha no momento 

que a placa recebe o molho de revestimento. Ou seja, o sistema estava funcionando de 

maneira contrária ao sistema de circulação e pressão do projeto inicial.  

A identificação da falha do sistema de circulação da linha deixou a gerência 

surpresa e, de certa forma, assustada. Por outro lado, foi possível uma grande 

oportunidade de melhoria efetiva.  

 4.2.5.3. Análise Laboratorial de Amostras de Placas Descartadas 

 

Devido ao alto número de placas descartadas com partículas de tamanho 

significativo em algumas das camadas da peça, foram coletados alguns pedaços que 

continham a partícula não identificada para análise microscópica em laboratório. Assim, 

seria possível verificar o tipo de material e em seguida sua origem. De forma a eliminar, 

caso viável, esse elemento originador.  

15Pa 10Pa

10Pa

Vestiário secundário

Vestiário principal Sala de manutenção

Sala de cura UV

10Pa

5Pa

5 Pa

Sala de carregamentoÁrea de impressãoÁrea de revestimento

15Pa



53 
 

Após a análise minuciosa das amostras foi indicado, pela equipe laboratorial que, 

em cerca de 90% das amostras coletadas, a partículas eram algum tipo de algodão ou linha 

na cor preta. Ao que tudo indica, provenientes das roupas pretas utilizadas pelos 

operadores da Empresa X. Whyte (2010) estima que 80% das partículas consideradas 

estranhas para uma sala limpa, são trazidas pelas pessoas que ali frequentam o dia-a-dia.  

 

Figura 13 – Partícula preta de algodão no revestimento. Fonte: Arquivos 

Empresa X, 2016 

 

A partir de um corte transversal da amostra, foi possível entender em que camada 

a partícula estava presente. Em 100% dos casos a mesma se fazia presente na camada de 

revestimento. O que fez total sentido quando se viu também, nos testes de fumaça, que o 

ponto crítico, a área de revestimento, estava recebendo pelo ar sujeira proveniente do 

vestiário principal.  

4.2.5.4. Análise do Processo de Transporte 

  

Com o objetivo de identificar possíveis passos no processo que pudessem originar 

as mossas e amassados nas peças, foi analisado, pelo líder do projeto e alta gerência, o 
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trabalho de transporte realizado com as peças ao chegarem na linha para entrar na sala 

limpa, além de amostras de peças com amassados descartadas pela qualidade. 

Ficou claro que, e além de já destacado pelo próprio funcionário da qualidade, os 

amassados, em sua maioria, estavam presentes nas bordas da placa. Ao analisar os locais 

de amassados e o processo de transporte, foi visto que o operador, ao precisar levantar as 

placas de alumínio que chegam em pallets no chão até a esteira da FoD, acaba, em alguns 

casos amassando com as mãos a borda da placa. Dependendo da espessura e peso da 

placa, que podem variar bastante, isso acontece com facilidade.   

4.3. Propostas de Melhoria  

 

Após um brainstorming e priorização de possíveis causas, seguidos de análises 

que comprovassem a alta possibilidade de efetividade de melhorias no número de peças 

não conforme, foi necessária a elaboração de planos de ação.  

A partir das análises feitas e brainstorming de ideias, foram propostas pelo líder 

do projeto as seguintes atividades:  

• Criação de um processo padrão de limpeza periódica da linha e auditoria; 

• Criação de um procedimento de vestuário com a adição de uma balaclava; 

• Utilização do vestiário secundário e interdição do principal; 

• Utilização de uma mesa de elevação automática no processo de transporte; 

• Elaboração de um Balanced Scorecard para a FoD. 

Sendo assim, para cada uma das cinco atividades apresentadas, foi elaborado um 

modelo de plano ação a partir da utilização de uma adaptação da ferramenta 5W2H. A 

tabela de ataque contém as seguintes informações a respeito da atividade: “O que? ”, “Por 

quê? ”, “Como? ”, “Quem? ”, “Quando? ” e o “Indicador”. A seguir os quadros ilustram 

os detalhes de cada plano de ação.  



55 
 

 

Tabela 8 – Plano de ação 1. Fonte: O Autor, 2016 

 

Tabela 9 – Plano de ação 2. Fonte: O Autor, 2016 

 

Tabela 10 – Plano de ação 3. Fonte: O Autor, 2016 

 

O que?
Criar um processo de limpeza padronizado e periódico da linha, além de 

auditoria para tal.

Por quê?
Diminuir os níveis de partícular ofensoras ao longo da linha de forma que 

impacte na diminuição de peças fora do conforme.

Como?

Criação de um processo passo a passo de limpeza que atenda ao nível 7 da 

ISO 14644-1, definir periodicidade, capacitar os operadores e criar o checklist 

de auditoria.

Quem? Gerência da produção e Operadores.

Quando? Imediatamente.

Indicador Percentual de conformidade acima de 90% dos tópicos auditados.

Plano de Ação 1: Procedimento de limpeza auditorado

O que? Criar um procedimento de vestuário com a adição de uma balaclava

Por quê?
Evitar que partículas provenientes das roupas dos operadores caiam e se 

instalem e alguma das camadas das placas de alumínio revestida.

Como?

Pesquisar e definir material das peças de roupa, definir procedimento de 

vestuário, definir procedimento de utilização deo vestiário e capacitar os 

operadores para o novo procedimento.

Quem? Gerência da produção e Operadores.

Quando? Imediatamente.

Indicador 
Número de partículas ofensoras, por tamanho, abaixo do valor máximo 

permitido para a ISO 14644-1 nível 7.

Plano de Ação 2: Padronização do vestuário

O que?
Utilizar o vestiário secundário, além de interditar o vestiário principal até que o 

problema da circulação de ar e sistema de pressão sejam resolvidos.

Por quê?

O sistema de circulação não está funcionando como devia, gerando uma 

diferença de pressão errada entre a sala de revestimento e o vestiário principal 

(ponto de maior concentração de partículas opressoras. 

Como?
Orientar os operadores a utilizarem apenas o vestiário secundário e explicar os 

motivos para uma melhor aceitação da operação.

Quem? Gerência da produção e Operadores.

Quando? Imediatamente.

Indicador 
Número de partículas ofensoras, por tamanho, abaixo do valor máximo 

permitido para a ISO 14644-1 nível 7.

Plano de Ação 3: Utilização apenas do vestiário secundário
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Tabela 11 – Plano de ação 4. Fonte: O Autor, 2016 

 

Tabela 12 – Plano de ação 5. Fonte: O Autor, 2016 

4.4. Resultados   

 

Após a implementação e prática dos planos de ação e atividades indicadas pelo 

projeto, resultados satisfatórios foram atingidos.  

Os planos de ação 1 e 2, auditoria de limpeza e padronização do vestuário 

utilizado, foram implementados na mesma semana. Após duas semanas em operação, 

foram analisados novamente os níveis de partículas ofensoras no ar da sala limpa. O 

resultado foi a diminuição de 23% da quantidade de sujeira na sala.  

Nas duas semanas seguintes, foram colocados em prática os planos de ação 3 e 4. 

Os resultados após o período de teste impressionaram a gerência. O número de peças não 

conformes por amassados e mossas foram reduzidos a quase zero. Além disto, a média 

O que?
Utilizar a mesa de elevação automática, já disponível na empresa, 

para realizar transportes verticais das peças. 

Por quê?

Ao elevar com as mão as peças, da palleteira para a esteira inicial 

da linha, os operadores amassam as peças mais finas ou pesadas. 

A mesa automática pode elevar a peça que precisará apenas ser 

empurrada pelo operador.

Como?
Padronizar o processo de transporte e capacitar os funcionários 

para utilização da maquina. 

Quem? Gerência da produção e Operadores.

Quando? Imediatamente.

Indicador 
Percentual de não conformidade por peças amassadas e com 

mossas

Plano de Ação 4: Utilização da mesa de elevação automática para transporte vertical

O que? Criar um quadro de Balanced Scorecard para a FoD

Por quê?
O acompanhamento dos indicadores é primordial para o controle 

de uma linha e busca por melhoria continua. 

Como?

Definir com a alta gerência indicadores chaves para 

acompanhamento da produção, performance e melhoria 

contínua.

Quem? Gerência da produção

Quando? Em 3 semanas.

Indicador Atendimento ao prazo.

Plano de Ação 5: Criação de um Balanced Scorecard 
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de partículas ofensivas no ar reduziu-se em 73% do valor já após as medições depois da 

implementação dos planos de ação 1 e 2.  

Resultados extraordinários que, deste momento em diante, estão expostos em um 

BSC digital ao final da linha. De forma que a produção da FoD possa ser medida, 

controlada e melhorada, sempre que possível.  

A meta do projeto era reduzir a perda da linha por peças fora do conforme para 

6%. Ao final das implementações, a FoD passou a ter uma média de 5,2% de peças 

produzidas fora do conforme. A redução representou, em termos financeiros para a 

Empresa X, cerca de €450.000,00 (R$1.500.000,00) anuais a mais nos cofres da empresa, 

que antes seriam gastos para produzir peças que não chegariam ao cliente final.  
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5 – CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA PROJETOS 

FUTUROS 
 

5.1. Conclusões 
 

Os objetivos propostos neste trabalho foram atingidos. As ferramentas expostas 

na literatura deste estudo, além das diversas metodologias e técnicas desenvolvidas e 

utilizadas pela engenharia de produção, entre estas o DMAIC, são alternativas e 

oportunidades para as organizações aprimorarem seu processo de forma contínua. É 

necessário que as organizações persigam uma busca constante pela excelência, seja na 

elaboração de bens, produtos e serviços. Ou seja, a melhoria contínua deve fazer parte da 

cultura empresarial. 

A ferramenta de melhoria DMAIC, apesar de apresentar uma sequência de etapas 

e passos para elaboração do processo, é extremamente flexível, resultando em um caso 

particular para cada processo analisado, onde cada etapa pode ser feita através de sub 

ferramentas distintas. Trata-se de uma ferramenta dinâmica na qual a identificação e 

estruturação das etapas deve ser estudada previamente e adequada ao caso.  

O estudo na Empresa X foi desenvolvido a partir de questionamentos e definições, 

explicitadas no tópico 1.3 e anexo 1, e a partir daí, elaborada a situação problema. 

Utilizando ferramentas de melhoria e análise, constatou-se a possibilidade de melhoria de 

qualidade e excelência da linha em questão a partir da redução de perdas.  

Os resultados obtidos comprovaram a efetividade das ferramentas quando 

aplicadas de forma sistêmica, proporcionando a redução do número de peças não 

conformes significantemente. As mudanças implementadas, proporcionaram maior 

eficiência e qualidade no processo.  

Mudanças, mesmo quando geram soluções ou fatores positivos, na maioria dos 

casos sofrem resistência e enfrentam barreiras. E é nesse momento que a elaboração e 

exposição de indicadores, de forma que possibilitem a leitura dos resultados do projeto, 

podem auxiliar na aceitação. Os operadores e funcionários da Empresa X não foram 

diferentes. Entretanto, com a apresentação dos resultados semanais e evolução de 

indicadores, o projeto obteve aceitação completa e motivação da equipe. 
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No momento final, quando apresentado à diretoria da companhia e alta gerência 

da linha, o sucesso dos dados apresentados foi percebido e exaltado. A utilização das 

ferramentas e metodologias foi indicada, de fato, como primordial para o êxito efetivo do 

estudo.  

5.2. Sugestão para Projetos Futuros 
 

A aplicação do DMAIC, com o intuito de aprimorar processos e reduzir perdas na 

FoD, obteve total êxito em seus resultados. A partir da experiência de utilização da 

ferramenta e as dinâmicas empregadas na fábrica, algumas sugestões puderam ser feitas 

ao comitê da empresa para projetos futuros.  

O DMAIC pode e deve ser aplicado de forma contínua, de maneira que todos os 

projetos de diferentes abrangências sejam constantemente executados, a cada ciclo. Para 

tanto, deve ser criado um grupo de melhoria contínua, formado pelos líderes de produção 

e a gerência de todas as linhas, semanalmente. Neste grupo, deverão ser compartilhadas 

ideias e possíveis experiências de melhoria nas linhas que possam servir também de base, 

projeto piloto, para outras linhas. A aplicação do DMAIC deve ser feita, como na FoD, 

em todas as linhas de produção da planta. No grupo, serão apresentados os projetos em 

andamento, e já executados, de forma que sua importância e resultados tenham 

visibilidade na fábrica.  

Visando a maior integração dos indicadores da companhia, além da 

disponibilidade de informação base para leitura de performance de linha, foi sugerido 

também a elaboração de um Balanced Scored Card (BSC) para todas as linhas de 

produção da planta. Desta forma, um conglomerado de indicadores possibilitaria a gestão 

da performance de forma mais eficiente e prática. A Empresa X é carente de informações 

e históricos de indicadores de performance e desempenho das linhas. Um BSC elaborado 

possibilitaria definir focos de melhoria para planos de ataque de forma mais direcionada 

e efetiva. Para tal projeto, a FoD, poderia servir de linha piloto para receber o primeiro 

BSC, que depois seria replicado às outras linhas. 

Também visando a garantia de melhor performance das linhas, foi proposto, a 

criação dos processos de manutenção preventiva. Hoje a Empresa X opera a manutenção 

corretiva das ferramentas e maquinário. Um planejamento de manutenção para toda a 

planta poderia ajudar na garantia de durabilidade e rendimento máximo possível dos itens. 
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  Ao longo dos dias de estudo na FoD, foi possível perceber a falta de informação 

por parte da operação a respeito da importância, e impacto no negócio, que o nível de 

limpeza, pureza do ar e quanto aos processos de vestimenta possuem para os resultados 

da empresa. Constantemente, foram vistos operadores desobedecendo as normas e 

padrões de utilização e limpeza necessárias na linha. Por muitas vezes, possivelmente a 

falta de informação e visão futura acabam originando tais ações. Para tal, é sugerido que 

treinamentos de conscientização sejam elaborados. A criação de uma “Semana da 

Qualidade” onde, a cada ano, ou até semestre, 5 dias de trabalho sejam destinados a 

palestras e capacitação de funcionários do administrativo e operacional, onde temas 

variados podem ser abordados de forma que a qualidade do trabalho e processo seja 

aperfeiçoada.  

Por fim, foi mostrado nesse estudo que um problema grave de diferença de pressão 

e circulação de ar está presente na FoD ocasionando na presença de partículas ofensoras 

ao processo. A mudança para o vestiário secundário foi uma alternativa de carga rápida, 

porém, uma medida corretiva deve ser feita. Um projeto de estudo para correção da 

circulação interna, de forma que adeque a mesma de acordo com o projeto inicial da linha, 

deve ser executado o quanto antes e, assim, retomada a utilização do vestiário principal.  

O assunto em pauta foi estudado na profundidade julgada necessária. Todavia não 

foi possível esgotá-lo. Assim, será necessário que outros estudos retomem o tema. Como 

trabalhos futuros sugere-se: 

• Estudar a aplicação dos conceitos da filosofia Lean Sigma em empresas 

atuantes no Brasil. 

• Estudar a influência da liderança no aprimoramento da qualidade nas 

organizações. 

• Estudar a influência do grau de maturidade das empresas no nível de 

qualidade dos produtos e serviços oferecidos. 
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APÊNDICE  

 

Pesquisa de Objetivos e Foco Para o Projeto.  

 

1) A Empresa X  

a. Quais os dados relevantes sobre a empresa?  

b. Como é o mercado de atuação da empresa? 

c. Qual a estratégia?  

 

2) Estrutura Organizacional  

a. Qual o organograma da planta em Roermond, na Holanda?  

b. Quais as atividades, abrangência e perfis de cada um dos profissionais? 

c. Quantas linhas de produção existem na empresa e quais seus processos?  

 

3) Possíveis Projetos de Melhoria   

a. Quais os principais problemas enfrentados hoje pela produção?  

b. Qual a linha de produção deve ser o foco inicial e quais as etapas do seu processo?  

c. Existe algum tipo de histórico de dados que possam ser utilizados como base para estudos 

e definição de metas?  

d. Qual o orçamento para o projeto? 

 

4) A Freedom of Design  

a. Existe um histórico de não conformidade da produção da linha? Quais os principais 

motivos listados? 

b. Quais processos da linha e atividades são padronizados? 

c. Quais tipos de treinamento os operadores recebem antes de iniciarem?  

d. Qual a rotina dos operadores? 

 

 

 

  


