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"Alice - Qual caminho devo seguir? 
Gato Mes~re-Pam oncte voce quer it? 
Alice- Nao sei. 
Galo Mes~re-En1io qualquer caminho sene."" 

(Lewis Carol, Alice no Pais das Maravilhas) 

""Se eu tivesse 8 horas pam denubar uma arvore, 
gastaria 6 horas afiando o machado". 

(Abrabam Lincoln) 
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1 INTRODUCAO 

Em tempos de crise, corte de custos. redu¢o de gastos e diminui¢o de investimentos sao 

expressOes ouvidas por todos os ~ sendo tmnsmitidos por geRDtes, chetes elou 

facilitadores para todos os demais colaboradores de suas respectivas empresas. Mas sera 

este o pensamento ooueto? Nio estariam utilizando...se de ~ oonetas e eficientes no 

passado, porem, retr6gradas e antiquadas? 

Cada vez que acontece um eno num produto especifico, a empresa utiliza-se de gastos 

impossiveis de serem previstos com exatida.o, despesas oriundas de re-trabalho e 

~ pam que este seja resolvido, po11ant0, nio estariam sendo OOdados 

custos e reduzindo gastos se fossem investido recursos em treinamentos e capacitay()es? 

Nio seria. uma economia signific:ativa encontmr as causas das &.1bas no pi'O(le:S50 

produtivo e reduzir as perdas? 

Em meados da decada de 80, a Motorola viu-se na ~ de levar a ques1io da 

qualidade em seus produtos. A empresa gastava de 5 a 1 00/o, chegando a 20 em alguns 

anos (JANUZZI. 2006), do seu ~pam oonigir defeitos em seus produtos. Essa 

quantia equivalia-se a 900 milh5es de d6lares anuais, criando a necessidade da utiliza¢o 

de uma &r:nunenta que trouxesse confiabilidade nas an8lises n:alizadas. Tal fimamenta e 

conhecida por 6 SIGMA. 

Ao oonririo do que muitos pensam, o 6Sigma nio e uma feuamema que busc:a a 

qualidade como resposta as normas e exigencias de mercado, esta e uma ferramenta que 

"Mdefine a qualidade como um valor agregado por esfutv.o produtivo e se concentra em 

que a empresa consiga alcan~ar os seus objetivos estrategicos" (PYZDEK,2009). Esta 

feuamenta pode ser oomparada ao trabalho de um detetive que analisa pistas de maneita 

16gica para resolu¢o dos problemas. 

Es1aii sendo apresentado aqui um estudo, alem de ~ simples de como 

beneficiar-se utilizando desta ferramenta, da utiliza¢o desta ferramenta para reduzir a 
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gera~o de sucata de uma usina de beneficiamento de a~o. voltada para a constru~o civi~ 

com partiadaridades que nio slo comuns a outros seton:s como: a) produ(:io utilizando 

maquinas e trabalho bra~l; b) projetos diferenciados de cliente para cliente; c) materia 

prima padronizada; etc. 

1.1 Questio de Pesquisa 

Como aplic:ar a fenamema 6 Sigma em uma empresa de beneficia:mento de ~ para 

constru~ao civil, para reduzir a gera~ao de sucata durante o seu processo? 

1.2 Objefivos 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Jnstmir e exemplificar a apli~ da ferramen1a 6 Si~ em uma emptesa de 

beneficiamento de ~o para constru~ao civil, para reduzir a gera~o de sucata durante o 

processo. 

1.2.2 OBJETIVO ESPECi:FJ:CO 

a) Apresen1ar a fenamen1a 6Sigma; 

b) Realizar os testes necessarios para a pesquisa em uma empresa de beneficiamento 

de~ para consbU~ civil; 

c) Analisar as melhores a~oes para aplica~o das sol~es na empresa em questio; 

d) Elaborar um. exemplo para apli~ da fenamen1a pam demais casos de 

aplica~o da ferramenta 6 Sigma. 
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1.3 Justificativa 

Este estudo podeti ser uttlizado por empresirios do setor que veem em suas fibricas 

oportunidades de melhorias sem a fundamenta~o te6rica, que pode ser encontrada nesta 

monogmfia. 

Sera de grande ajuda a todos que buscam de:finiQoes de metodologias, onde e quando 

aplicarem as fenamentas aqui apresen1adas e bibliografia propicia pua ~ ou 

aprofundamento dos assuntos abordados. Podera ser encontradas discussaes te6ricas e 

ptiticas sobre algumas das mais uti1izadas femunentas de ges1io disponiveis. Poderi ser 

posto em check as opinioes do autor aqui descritas, embasando-se em demais 

pesquisadcm:s sobre 0 assunto. 

Sera de grande valia para introdu~o de outros alunos, pesquisadores e/ou empresarios 

que busc:am ~ sobre a fenamen1a, de uma fonna simples e c• e em um case 

aplicado em uma indilstria real, facilitando o entendimento sobre o assunto. 

1.4 Es1ndlml de Tnbalao 

Este trabalho esta dividido em 4 t6picos distintos. Neste primeiro t6pico, podera ser 

encontiada a introclu9io ao 1ema, bem como~ is fimamenlas de ges1io (estudadas 

a fundo num segundo momento ), contextualizaQoes do tema, os objetivos gerais e 

especilicos, a ques1io de pesquisa e a justilic:ativa do 1rahalho a seguir. 

0 segundo t6pico trabalha as ferramentas de gestao, seus referenciais te6ricos e suas 

utili~ dentro de um projeto 6 Sigma. E apresentado 1ambem o PDCA, bem como 

seus diferentes tipos, modelos de utilizaQao e disposi~o dentro de urn planejamento 

estmtegico ua empresa.. 
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No terceiro topico pode ser encontrada a metodologia do trabalho bern como suas 

c~ 

No quarto topico sera apresentada a metodologia 6 Sigma, suas funcionalidades 

(divididas em etapast defini~ interCerencias e metodos pam o desenvolvimemo de um 

projeto deste porte. Estarao sendo descritos tambem, um exemplo pratico da utilizaQ!o da 

metodologia 6 Sigma em uma empresa de beneficiamemo de 890 pam a co~ civil. 
visando a reduQ!o da perda durante o processo. Este exemplo encontra-se dentro dos 

quadros "ENSAI<Y" que seguem ap6s a apresen1a9io das respectivas etapas. 

No ultimo topico (quinto) setio vistas as considera~es gerais e as referencias 

bibliogtBficas utilizadas pam a constmpo deste ttabalho. 
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2 FERRAMENTAS DE GESTAO 

Antes mesmo de discutir as fenamen1as de ges1io, seus metodos, in~ dos 

resultados e beneficios, precisa-se discutir a ideia de "Por que foram criadas e onde 

podem seraplicadas estas ~r. 

Toda empresa, seja ela coorporativa ou profissional autOnomo, deseja chegar a algum 

Iugar, tem objetivos, metas e p10je1os que foram definidos e alinhadns visanclo um pon10 

de chegada. E este objetivo, este ponto de chegada, que conduz e motiva todos que 

participam desta JDaiCha (lem1mmdo sempre que me1a nio e apeoas um niunero, um 

valor, ela e composta por outras duas infonnayoes importantes, sao elas: objetivo e 

pmzo). 

0 Planejamento Estrategico de uma empresa e o ponto crucial para a vida desta maquina. 

0 conceito de Planejamento Estmtegico, segundo Falconi (2004), c:onsiste em unir pianos 

de Iongo, medio e curto prazo em uma visao de futuro, direcionar recursos para o 

cumprimento destes e definir o ""como, poderi ser al~ esse objetivo. 

Os pianos de Iongo prazo consistem em planejamentos que deverao ser estabelecidos hoje 

pam atingirem objelivos entre S e 10 anos.. Neste plano serio definidos os meios pam se 

atingir, o que o autor chama de "Visao de Futuro'' da empresa, visando pianos de 

competitividade a Iongo piUO, bem c:omo ~ em produtos e processos que hoje 

sao utilizados. 

Ja OS pianos de medio prazo que, segundo Falconi (2004), medio prazo sao OS 

planejamentos pam uma flsio de 3 anos a partir da data do planejamento estrategioo, 

servirao para estabelecer metas que irao sustentar o planejamento a Iongo prazo. Nesta 

etapa ja levam-se em~ os planejamentos financeiros pam suporte e exeQ191o 

do planejamento de Iongo prazo. 
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No plano anual, e realizado um detalhamento concreto, com metas atingiveis (desafios 

reais) pam realizar a base dos projeeos de medio e Iongo pnuro. Os delaJhes aqui podem 

chegar ate a rotina dos colabomdores da empresa, entmndo a fundo nos pianos de ~o 

financeiros e de recursoslpessoa da mesma.. A 1~ entre estes planejamentos parece 

simples, porem, existem fatores que deverao ser levados ao detalhe, e com constante 

disciplina por parte da diJe9io, pam nio deixarem estas se desvinw1arem. 

0 planejamento de Iongo prazo devera ser o foco da empresa. Devem ter objetivos claros 

e de1a1hados onde todos os colaboradores deverio 1er conhecimento da importincia de 

suas atividades dentro da corpom~o. Este planejamento deve ser revisado 

COIIS1aD.tement sendo abastecido de novas ~ bem como de~ pam que o 

foco nao seja desviado. 

Neste momento percehe se a necessidade de uma metodologia, um fluxo de raciodnio 

pam que as ideias, por mais estmnhas ou impossiveis que possam parecer, nao se percam 

pelo Iimiar de uma disc:ussio. 0 PDCA e uma metodologia que pode auxiliar na busca 

pela organ~ao e estrutum~o de um planejamento bern elabomdo e controlado 

(gerenciamento). 

PDCA e a sigla para 4 palavms, em ingles, que defmem a metodologia de constante giro 

pelos planejamentos. Segundo Aguiar (2006), sio assim definidos: 

P - PLAN (Planejar): estabelecer metas e objetivos, bem como definir recursos, fazem 

parte desta etapa; 

D- DO (Fazer): executar as tarefas que fomm estabelecidas na etapa anterior; 

C - CHECK (Checar): etapa de verifi~ das ~ execu•adas arderionnen1e e m.edir 

o avan90 (progresso) destas; 
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A - ACTION (Agir): analisar as diferen~as entre a meta e o resultado, hem como 

levantar as fidbas encontmdas e recomendar as~ oonetivas. 

A percepyao e o controle dos resultados obtidos nesta ultima etapa sao de extrema 

impodincia. 0 ciclo do PDCA sera reiniciado a partir das metas nio atingidas, sendo 

necessarios novos planejamentos e estudos para que levem aos resultados desejados no 

processo (Figura 1 ). 

Figum 1 - Cicio PDCA (A<JUIAR, 2006) 

Com o PDCA pode ser utilizado para a resoluyao de diversos problemas, realizayao de 

diversos planejamentosfgerenciamentos aos quais forem requisitados. Dependendo do 

foco em que este for utilizado, o "giro do PDCA" (AGUIAR, 2006) podeni tomar 

diferentes fo~ o que toma o quase impossivel a in~ das fenamentas de 

gestao sem uma utilizayao especifica. 

"Pam que as empresas sejam capazes de promover as m~ necessirias'J em um. 

tempo adequado, e preciso que tenham um sistema de gestao que as ajude a enfrentar os 

desafios que iriio encon1Jat"" (A~ 2006, p.l1). Pam melhor visua1iza9io dessas 
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etapas, para aprofundarem-se nas tarefas de cada um dos quadrantes do ciclo e que sao 

utiliadas as fenamentas de Gestio, especifkas para cada desafio. 

Aqui poderao ser encontradas algumas ferramentas. que serao introduzidas nas suas 

respectivas dapas do ciclo, para meJhor entendimento da sua apli~. Suas utilidades 

sao infinitas. porem, serao discutidas possibilidades e metodos de aplica~o que 0 autor 

teve acesso dutmte a sua tmje16ria, bern como as bibliogtafias utilizadas para a 

construvao desta monografia. 

Serio apresentadas aqui algumas reuamemas que podem ser utilizadas visando um 

gerenciamento para manuten~o. melhorias e inovay()es. Nesta ultima, teremos a 

oportunidade de trahalhar como 6 Sigma. assunto principal desla monogmfia. 

2.1 Os diferentes tipos de PDCA's 

Abaixo es1aremOs descrevendo alguns dos tipos de PDCA"s pertinentes ao entendimento 

desta monografia. Serao abordados 3 tipos: Manuten~o. Melhoria e Inova~o. 

2.1.1 MANUTENCAO 

Dentro das rotinas de uma empresa. sao necessarias preocupavoes constantes com a 

~para que es1aS apresen1em produtos efou set'Vi\:os com as devidas auacteristiatS 

acordadas com seus clientes. A previsibilidade desejada dentro da sua linha de produ~o 

poderi ser obtida atiav6s deum PDCAde Man~. 

Produzir dentro de um PDCA de Manuten~o. nada mais e do que se fazer cumprir os 

paddies de produ~ ji definidos pe1a prOpria empresa.. _N-ao selio realizados 

planejamentos (Etapa PLAN) diferentes do esperado dentro de sua linha de produvao, 

apeoas, deveriio ser tornados os cuidados necessirios pam controle e man~ dos 

dados ja computados e fiscalizavao de cumprimento dos padroes pre-estabelecidos (Etapa 

DO). 
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Na etapa CHECK, os dados coletados selio analisados para verifica~o dos 

procedimentos eo quan1o efieazes eles es1io. Sedo verific:adas as exist&tcias (ou Dio) de 

anomalias onde. em caso positivo, estarao sendo resolvidas na etapa de ACTION, 

apJicanclo.se ~ couetivas filzendo gimr todo o PDCA novamen~ com objetivos 

ainda mais especificos que o primeiro. 

2.1.2 MELHORIA 

As melhorias que deverao ser alcan~adas dentro de urn processo produtivo de produtos 

ou pam~ de~ devedio 1er como refirincia as m.etas da ~ den1ro 

do determinado nos planejamentos de medio e Iongo prazos (utili~ao de dados obtidos 

em meses ou ano:s anteriores) e o tndamentD de fil1has pontuais ou ct6nicas que exis1em 

no processo e puderam ser detectadas dentro do planejamento anual (curto prazo) da 

empresa. 

Dentro do PDCA de Melhorias, poderemos encontrar algumas etapas a mais dentro do 

PLAN. Nesa etapa sed. nec::ess8rio realizar a identifi~ dos problemas, sejam eles 

croniCOS OU nao, analisar OS fenomenos de ocorrencia destas falhas, bem como 

acompanhar e analisar os proc:essos destas fidhas e es1abelecer um plano de ~ pam 

elimin~o e/ou conten~o destes. 

No momento da identifi~ dos problemas, deveri fiaar daro a busca pelo problema 

que esta relacionada com a meta estabelecida, a import.ancialinfluencia deste para o 

atingimento da meta e a conveni&lcia de serem solucicmadas estas &Jhas. cw-ao deverlo 

ser gastos tempo e dinheiro na solu~o e/ou em estudos posteriores de um problema cujo 

retorno Dio seja considerado adequado pam a empresa.. ~(AGUIAR, 2006~ p. 68). 

As fases de analise do fenomeno e de analise do processo estao interligadas. Na primeira 

es1lo sendo procwadao; as awsas taizes do problema. buscando conhece-lo 

profundamente, e ao mesmo tempo desdobrando-o em partes prioritarias e 
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consequentemente mais simples. Ja a analise do processo busca desvendar quais as 

causas gemdoJas do problema, a qual esta reJacionada com a me1a espedfica nio 

atingida. 

No momento de se estabelecer o plano de a¢o. deverao ser estabelecidas medidas para a 

eli~ das filJhas prioritirias, bem como definir quais sedo es1as, testa-las pam que 

sejam entendidas e comprovadas e delegar a quem for de direito. as respectivas avoes. 

Na etapa de execupo do PDCA de Melhorias (DO) sio implememadas as ~ 

definidas na etapa anterior. Segundo Aguiar. 3 sao os passos a serem seguidos: 

- Estabelecimento e consensol~ das medidas a serem 1eSiadas com os 

responsaveis; 

- Treinamen1os sobre os procedimen1os a serem implemen1ados; 

- Acompanhamento do plano de execuyio. 

Na etapa de CHECK, sedo verificados o akance da meta abaves das medidas 

implantadas anterionnente (DO). utilizando-se de dados e infonna9oes obtidas durante a 

ex:~~ retomando a anilise dos fenOmenos e processos no caso de Dio atingimento 

destas. 

Na etapa de ayio (ACTION), pode ser visto uma abordagem diferente de quando o 

POCA foi aplicado pam Manutm.~. Aqui estario sendo ado1ados os bons resultados 

obtidos na implantayio das ayoes. Serao priorizadas as atividades de treinamento e 

~ dos processos, &zendo com que estes mudem os pa1aman::s de qualidade 

dos produtos/servivos da empresa (Figura 2). 
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Figum 2-Cicio do PDCA deMeltoria (mudarrt~ depa.wnareS} (Figura demOtJSmltiva 

da interpr~ do Autor, baseado em AGUI1\R 2006) 

0 PDCA de inova~o e utilizado sempre que estabelecido urn novo produto, bern como 

um novo processo, diferentes dos existentes ef'ou quando criados processos novos para 

produtos ja existentes, buscando com isso, elevar os niveis de qualidade, produtividade 

ou ren1abilidade da mesma 

Como no PDCA de Melhorias, pode-se separar a etapa de planejamento (PLAN) em 4 

fases: Identifi~ do problema; Analise do fimOmeno e do processo eo estabelecimento 

do Plano de a~o. 

A Identifica~o do problema, neste caso, tendera para uma Identifica~o das 

Oportunidades em que a empresa podem vir a ser inserida. Confonne Aguiar (2006) ~as 

oportunidades de mercado podem vir da necessidade dos clientes ou da capacidade da 

empresa em produzirfconceber produtos inovadores"". 

Posteriores a essa Identifica~o, devetio ser estabelecidos os Conceitos deste novo 

produto, bem como as suas viabilidades tecnicas e econ&nicas.. 0 estudo dessa 

viabilidade precisara ser completa e simples, abrangendo analises dos conceitos, 

utilidades e meroados pam este, analises econOmicas para viabili~o ou nio do negOcio 

e capacidade tecnica da empresa em executar este novo processo. 
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Para a verifica~o da viabilidade economica, deve-se utilizar dos seguintes conceitos 

{AGUIAR, 2006, p. 153): 

- Dimensionamento da capacidade do mercado para o 

produto; 

- Conhecimento do segmento de mercado; 

- Estudo das perspectivas futums do menalo pam o 

produto e da capacidade da empresa em continuar 

abmndo nele. 

Na fase de Analise do fenomeno sera estabelecido o projeto deste novo produto. Aqui 

stri necessiria uma defini\iiO clam e concre1a das necessidades dos dientes ao qual o 

produto esta sendo desenvolvido e posi~o estrategica da empresa e do produto perante o 

mereado. 

Sera necessario determinar quais semo as qualidades, os custos deste produto, sua entrega 

penmte os dientes e os beneficios para a empresa c:om o ~ desteno men:ado. A 

partir destas caracteristicas, podera ser definido as especifica~oes deste produto e a partir 

de emio, definir o processo produtivo de sua filbri~. 

Na Analise do processo, serao projetadas as condi~oes basicas de produ~o deste novo 

produto, c:om base nas especifi~ de qualidade, para que tome-se pade dos processos 

da empresa. Sera necessario desdobrar as etapas do processo produtivo em sub-processos 

e priorizi-los de ac:ordo com o seu gmu de importincia pam que este saia em suas 

condi~oes projetadas. 

Em seguida semo especificados parametros dos sub-processos e criados mecanismos de 

m~ e avaJia9io do dcse•rlpellho des1as ~ garantindo assim o cumprimento 

destes passos e a qualidade, anteriormente definida, do produto, quando este chegar ao 

alcance do cliente. Em caso de nio alcan~ estes padrOes de qualidade, deve-se 
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retomar aos desdobramentos dos processes e redefinir quais as etapas criticas, criando 

meios de medi-Jas e controli-Jas pam que aunp1811l com as c:aJaCteristic:as desejadas.. 

Ap6s o estabelecimento do processo e seus respectivos controles, e chegada a hora de 

es1abelec:er o Plano de Apo pam a impl~ clestes. Aguiar (2006). recomenda que 

as mudan~s devem ser realizadas nos processes basicos para que este seja implementado 

como um processo produtivo,. definir os treinamentos a todos os colabotadores para a 

realiza¢o de testes e que sejam propiciadas condivoes reais para que sejam realizados os 

processos. bem como, avaliadas as suas camderisticas. 

Na etapa de execu¢o (DO), serao executados os treinamentos anteriormente definidos, 

preparado o processo de produ9ID do produto e tealizado o lore experimen1al (den1ro dos 

padroes tecnicos e de gerenciamento definidos na etapa de planejamento) para entao 

iniciar-se as verifi~ de confonnidades das caracteristic:as destes e os beneficios 

apresentados pelo novo processo/produto. 

A etapa de verifica9W (CHECK) tealizaii um compatativo entre a me1a estrategica da 

empresa com este novo produto e o planejado, alem do controle e efetividade do processo 

implantado. Quando ~ os objetivos, passa-se pam a proxima etapa do PDCA e 

conclui-se o projeto de inova¢o, do contrario, retoma-se a etapa de analise do fenomeno 

para obten9io de maiotes ~ sobre os beneficios estra16gicos deste novo 

produto e toma-se a girar o PDCA novamente no intuito de que estas metas sejam 

alcan~ 

Tem-se na etapa de ayao (ACTION) duas etapas: Padronizavao e Conclusao (AGUIAR, 

2006, p.l64). Na paclroniza9io, seriio ~ os procedimentos iniciais de COidiOie, 

ap6s estes terem sido alterados inicialmente. Estes padroes serao redigidos e utilizados 

nos treinamentos das pessoas envolvidas no processo. Na conclusio,. sed. realizado o 

lanvamento do produto no mercado e urn planejamento sobre o provavel 

desenvolvimento deste. 
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2.2 Ferramentas utilizadas em PDCA's 

Segundo Aguiar3 algumas fenamemas podem sa- utilizadas em difimmtes etapac; dos 

PDCA's, porem, em circunstancias diferentes. A Tabela 1 demonstra de uma forma mais 

clam, em qual etapa detenninada temunema podeti ser utilizada As terramen1as 

consideradas pelo autor como mais importantes e que sao de fundamental entendimento 

pam o restante desta ~ estaJio em destaque. e podetio ser enconttadas mais 

detalhadamente a seguir. 
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Tabela 1-Fenameutas de Gestio pi dapBs do PDCA (lutm:pu:lal;io do~ tase:ado 
em AGUIAR, 2006). 
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2.2.15WIH 

A fenamema 5WIH, ou na sua veuio mais atualizada - 5W2H, tem como objetivo 

fomecer uma sequencia 16gica de planejamento, execu~o e monitoramento de 

atividades, oriundas de processos ou projetos. "&sa femunenta e oolizada 

principalmente no mapeamento de processos, na elabora~ao de pianos de ~o e no 

es1abelecimento de pro<:edimentos associados a indicadores'"" (MARSHAlL, 2006~ 

p.108). 

A ferramenta tern um direcionamento gerencial por ser de facil entendimento, facil 

~, ~ ripida das defini~ de responsab~ metodologias a 

serem utilizadas, prazos, recursos associados, etc. 

Os 5WIH sio iniciais de palavms em ingles, que querem dizer. 

-WHAT- 0 que; 

-WHO-Quem; 

-WHEN- Quando; 

-WHERE-Onde; 

-WHY- Por que: 

-HOW-Como; 

Mais recentemente, foi incorporado o segundo "H'', o qual faz referencia a outra 

expressio em ing1es-HOW MUCH, que quer clizer Quanto (em valores financeiros). 

A ferramenta, geralmente e apresentada em forma de planilha, sendo OS 5W2H os titulos 

das colunas e abaixo deles,. o pteeDChimento de aconlo com as atividades e fun~ que 

serao disseminadas entre os responsaveis. 
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2.2.2 ANALISE DE REGRESSAO 

A aniJise de regress&o e uma temica estatistica de gtande impot1incia para a ~ 

de forma mais e:ficiente, das ac;oes gerenciais de planejamento, manuten~o e melhoria da 

qualidade. Tem como objetivo descrever um coojun1o de dados por meios de uma 

equa~o (AGUIAR, 2006, p. 114), disponibiliza um processo de previsao de valores de 

uma detenninada variivel e suas OODS1an1eS que sio co-reJaciooadas e estima palimetros 

desconhecidos de equac;Oes. 

Uma forma de in~ da anilise de regressio ao PDCA e para manter efou melhotar 

resultados de um processo, portanto, esta ferramenta e extremamente e:ficaz durante os 

processos de~" analise~ verifica.9io e ~- Na filse de~ (PLAN), 

tem a tarefa de descobrir as caracteristicas dos problemas atraves das coletas de dados e a 

anilise de regressio ~no ~uste da ~que resume ou clescreve o conjunto de 

dados que se relacionam ao problema (WERKEMA, 1996, p.2). 

Na &se de anilise (I'LAN1 podeii ser utilizada para modelar-se o telacionamento 

existente entre o problema e os fatores do processo que foram detenninados como as 

possiveis causas. Dmante a execu9io (00),. pode-se ntitizar a reuamema para colela e 

estudo dos dados que serao utilizados na con:finna~o da efetividade dos resultados ap6s 

apli~execu9io (WERKEMA, 1996, p.9). 

Na etapa de veri:ficac;ao (CHECK), pode-se utiliza-la para o monitoramento das metas de 

de1enninados indialdores e a~ do alcance, ou nio, dos mesmos. Nesta~ com 

base nos valores anterionnente obtidos, pode-se prever os resultados dentro de um prazo 

estabelecido. 
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2.2.3 BRAINSTORMING 

A "'tempestade de ideias'" e um processo de grupo em que os individuos dispOes suas 

ideias livremente, sem criticas, no menor esp~o de tempo possivel. E recomendavel que 

sejam wlun1irios eque as regms emetas sejam~ 

0 objetivo do Brainstonning e despejar ideias e detalha-las, desde que dentro de urn tema 

especifico, dentro de um grupo onde nio mgam im~. Busca--se a diversidade de 

opinioes a partir de urn processo de criatividade em grupo (MARSHALL, 2006, p.98). 

Pode-se de:s1aalr dentro desta f.emmenta algumas camcteristic:as que passam pelas &ses 

de clareza e objetividade sobre o assunto abordado, gerayao de documentayao e ideias e 

da fase de aniJise e ~- Sio esms: 

- Capacidade de auto expressao dos participantes (livrando-os de inibiftoes e 

preconceitos); 

- Liberayao da criatividade; 

-~de~ conceituais e multidisciplillares; 

- Registro e banco de ideias; 

- Capacidade de sintese; 

- ausencia de hierarquia durante 0 processo. 

22.4 CART AS DE CONTROLE 

Tern como objetivo dispor e quantificar i tipo de variayao existente em m processo na 

~ (realiza9fu) de um determinado produto efou seni\'Q. (AGUIAR, 2006,. p.ll3). 

sua principal utilizayao e a de identificar as principais fontes de variayao do processo e 

quantific:i-las. 

As cartas de controle (Figura 3) sao gnificos especificos que servirao para 

ac::ompanhamento da variabilidade de um pmc:esso. Na simples leitwa deste, pode-se 
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identificar as causas especiais de varia~ao ( divergencias aleat6rias dos resultados) e as 

causas comuns de~ (tend&tcias do processo ). 

"As causas comuns estao relacionadas ao funcionamento do proprio sistema ( exemplo: 

projeto e equipamentos)~ enquanto as causas especiais reftetem ocott&lcias fum dos 

limites de controle (exemplo: falha humana, queda de energia, etc.)". (MARSHALL, 

2006~ p.99). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 11 H 

Umile Cont. SuperiO!t 
Umh Cont. t~ :: D 

rt.inM CetdreJ 
·C~ :Espec;ais 

Figum 3-Exemplo de mna auta de oontmle (disponivel em www.scielo.br - acesso em 

1210412009) 

Para a elabora~ao de uma carta de controle, deve-se calcular, atraves de ferramentas 

estatisticas ad~ a media (na Figum 3 representada pela ""Linha ~1 os 

Limites de Controle Superiores e Inferiores do processo em questao. 

Os resultados (pontos)~ es1ando dentro dos limites inferiores e superio~es:z, deverio ser 

lidos como estaveis (influenciados por causas comuns) e deverao ser tratados, 

gemlmen~ de fonna gerencial Uma vez que o grifico apresente pontos fum deste 

intervale, causas especiais estarao influenciando os resultados e deverao estar sendo 

tratadas quando descobertas as suas causas - gemlmente tratadas pelos proprios 

operadores. 
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2.2.5 DIAGRAMA DE ARVORE 

Este diagrama e utilizado para mapear e estrutumr 0 caminbo a ser perc:orrido para 0 

alcance de uma meta. E uma ferramenta que pode desdobrar o objetivo e/ou a a~o em 

etapas seqUeo.ciais as quais trazem credtDilidade e segumnp. na impleme11_., das ~ 

por serem de mcil verifica~ao e de embasamento estruturado na implementa~o. 

""0 diagrama de arvore pennite identificar de modo sis1emitico, com gmu cresc:ente de 

detalhamento. todos os meios e tarefas necessarios para se atingir um objetivo". 

~2006,p.lll). 

Este diagrama interliga as tarefas a serem executadas e seus objetivos para atingirem as 

metas es1abelecidas, atmves de uma seqUencia de desdobramentos estmturados e 

coerentes na implanta~o da tarefa. Pode ser utilizado tambem para determina~o. de 

fonna cresc:ente e detalhada, das causas primirias de um problema, focando esfo~ para 

o concerto de falhas pontuais. 

22.6 DIAGRAMADEBARRAS 

Fornece e estabelece um cronograma, seja de planejamento ou execu~o, para finalizar 

etapas e cumprimento de ptazOS dos estudos ou 1arefits a serem cumpridos. 

E a mais antiga tecnica de administra~o de projetos. Criada por Henry Gantt no inicio do 

s6culo com a finalidade de atender a fins mililares e estrategic:os, o Diagrama de Gantt 

utiliza barras horizontais colocadas dentro de uma escala de tempo (Figura 4). 0 

comprimen1o reJativo das banas derennina a~ das atividades. 
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D -

a :-

Figum 4-Gtifioo de Gantt (Diagrama de Banas-Intmpr~o do A~) 

As vantagens da sua utiliza~o sao a facil interpretaQao dos dados ali alocados e 

verifi~ de atmsos com gnmde fiwilidade. Como desvan~ podemos citar a 

dificuldade em visualizar as pendencias e a falta de informaQao quanto as variaQ6es que 

ocomm durante o seu cumprimento. 

2.2. 7 DIAGRAMA DE CAUSAE EFEITO 

Tambem oonhecido como Diagnuna de Ishikawa ou Bspinba de peix~ e uma femunenta 

amplamente utilizada na representaQao das possiveis causas que podem levar a 

detenninados efeitos. Tem como objetivo dispor~ de uma forma grifica, a~ entre os 

problemas a serem tratados e suas causas provaveis. 

As causas sio agrupadas de fomaa a apresentarem-se por c:ategorias (Figma 5) e 

semelhanQas previamente estabelecidas ou que foram percebidas apenas durante o 

processo de classifi~ destas. A principal van1agem do diagrama e a de direcionar os 

pontos de atuaQao das tarefas de uma forma mais detalhada, visando a correQao da falha 

peroebida e de suas camas reais que fumm relacionadas durante o processo de 

classificaQao das falhas. 
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Figur.a 5 --D.iagmma de causae efeito. (Ishikawa-= disponivel em 

www.tecnicadeadminima@o.com.br - aoesso ~em 1210412009) 

Segundo Marshall (2006), a constru~o do diagrama deveni seguir algumas etapas de 

elabo~~ sio estas: 

- Discussao do assunto a ser analisado, contemplando seu processo, como e onde ocorrem 

e as areas envolvidas no escopo; 

- Descri~o do efeito no lado direito do diagrama (V er figura 5); 

- Levantamento das suas possiveis causas e seus agropamentos~ por categoria; 

- Analise do diagrama elaborado e coleta de dados para determinar a frequencia de 

ocon&lcia das diferentes causas. 

2.2.8 FJ\1EA 

A metodologia de Analise do Tipo e Efeito de Falha, conhecida como FJ\1EA (do ingles 

Failure Mode and Effect Analysis)=~~ e uma fimammta que~ em principio~ evdar=~~ por 

meio da analise das falhas potenciais e propostas de a~oes de melhoria, que ocorram 

faJhas no projeto do produto ou do processo. (CAPALDO~ 2009). 

"Quanto aos objetivos, podemos dizer que identificar, quantificar e eliminar falhas 

conheci.das ou potenciais, erros e ou1ms problemas de sistema antes que ~""-
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(AGUIAR, 2006, p.l05). a ferramenta e utilizada para descobrir, visualiza.r e prioriza.r as 

causas do problema a ser tndado. 

Segundo Capaldo (2009), a metodologia de apli~ao segue os seguintes passos: 

- Descri9io dos objetivos e almmgencia das au8lises (identificar qual produtol'proces 

sera analisado ); 

-Fonna~ dos grupos de tmbalho; 

- Planejamento das reuniaes; 

-~da~. 

A metodologia de aplica~o sera a mesma, seja para produto, processo ou procedimento. 

Inicia-se identificando para o produto/process, quais as suas fun9i)es,. os tipos de fiiJhas 

que podem ocorrer, os efeitos e as possiveis causas desta falha. Em seguida sao avaliados 

os risoos de cada causa da fiiJha por meio de incli<.es e, com base nes1a avaJia9io, e 
tomadas as a~oes necessarias para diminuir estes riscos, aumentando a confiabilidade. 

(CAPALDO, 2009). 

0 formuhirio do FMEA e dinamico. Este necessita.ra ser revisto conforme forem sendo 

modificados os produtosfproces aos quais tndam. Deve-se ter um acompanhamento 

proximo para evita.r o surgimento de novos pontos de falhas por nao terem sido previstos 

anteri.onnen1e. 

Segundo Capaldo (2009), a metodologia FMEA se faz importante para a empresa por 

propoiC10II8I: 

-Forma sistematica de se catalogar informa~aes sobre fulhas em produtos/processos; 

- Melhor couhecimento dos problemas nos produtosfproces; 

- A~oes de melhorias baseadas em dados devidamente monitorados (melhoria continua); 

- Beneficios de se incotporar, den1m da cqm~o, a atitude de prevell\3o de &lhas. 
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2.2.9 IDSTOGRAMA 

Tem como finalidade apresenlar a dimibui~ de um oonjunto de dados por meio de 

graficos, distribuidos por categorias. Diferenciam-se dos graficos de controle, pois, 

enquanto estes mostmm o oompodamento da variivel numa fiUxa detenninada de tempo, 

o histograma oferece a representayao grafica desta variavel num determinado instante. 

Segundo Marshall (2006), o histograma representa uma distribuipo de fi'eqtiencias. Estas 

sao agrupadas estatisticamente na forma de classes, nas quais, pode-se observar a 

tendencia de sua~-

Citando Aguiar, (2006, p.90) a sua utilizayao serve para conhecer e tabular a distribuiyao 

e a centraliza~ de caracteristicas da qualidade por meio de grificos e de medidas 

numericas, de forma a obter conhecimento que permitirao avaliar se e ou nao 

conveniente, invest:ir no alamce da mda. 

Histogratna 
VOJJl« :!Mdt:> & &r(n 

.._ ... ~ 
~411l~·ll!> 
i!zo=. 

1)10:!:5 

'frc~o($~ 

Figma 6-Histogmma. (disponivel em www.ifiunicamp.br - acesso em 1210412009) 
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2.2.10 LIMITES E ESPECIFICACAO 

U61iala como prop6sito de especificar componemes de um produto para que este tenha 

a especificayao desejada Define os limites de tolerincia aceitos pelas especifica~oes e 

natureza do produto atem de auxiliar na elabo~ de sub-processos e proc:essos que 

atendam a uma determinada especifica~o. 

Es1as develio estar baseadas em nonnas especificas. Devetio ser aprovados em otgios 

regulamentadores e adaptados a empresa para manter-se em dia com os cumprimentos 

destas metas exigidas. 

2.2.11 MAP A DE PROCESSO 

Tem o objetivo de dispor um ftuxogmma de processo com~ sobre as entradas 

e saidas dos seus sub-processos, seus parametros de processo (controlados ou nao) e dos 

produtos destes processos.. (AGUIAR, 2006, p.l 07). 

Aguiar segue dizendo que a utiliza~o desta ferramenta servira para documentar o 

funcionamento do processo relacionado como problema a ser batado, como objetivo de 

facilitar o entendimento do seu :funcionamento. Ira identificar os sub-processos criticos 

em re~ aos prob~ o que e ou nio~ con1rolado nos sub-proassos e serviri de 

referencia para estudos realizados com o objetivo de identificar as causas destes 

problemas. 

2.2.12 MAP A DE RACIOCOOO 

Utilizado em 1Ddo o ciclo do POCA, es1a remunenla auxilia a planejar as ~ que se1io 

realizadas durante o ciclo e servirao de hist6rico para implanta~es futuras do PDCA 

Deveni. ser atualizado a medida que as ~ forem realizadas e que sio obtidos os 

resultados. 
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Sao seqiiencias 16gicas de acontecimentos que guiarao as decisoes conforme forem 

aparecendo as necessidades de m~ ou man~ de um processo continuo. 

Devem ser escritos de forma simples e clara para que sejam interpretados por todos os 

envolvidos oom o mesmo. 

ESCONDA 

Figura 7-Exemplo de mapa de mciocinio de um prooesso (TAKASHINA, 2002) 

2.36SigJDa 

Segundo Marshall, em 1981, Bob Galvin, o en tao presidente da Motorola, tentou seguir 

os passos do CEO da Hewlett-Pacbrd John Young, e instituiu na sua empresa o que ele 

chamou de programa de melhoramentos "lOx". Galvin pediu que seus engenheiros 

fizesse em 5 anos o que a BP levara uma decada pam reali2ar. 

A partir disso, a Motorola saiu em busca de uma metodologia para implementa9io destas 

melhorias. Bill Smi~ um dos seus en~ em o responsive} pela pesquisa da vida 

util de um determinado produto e pela coleta de informa~oes da freqiiencia de troca 

necessiria d~ em seu processo de filbri~. Em 1985~ Smith apresentou a conclusio 

de seu trabalho e concluiu que, se todos os defeitos fossem detectados e corrigidos, esta 

fidha se tomaria, estatisticameote &lando~ improvivel 

32 



Com a vit6ria da Motorola no Premia Naional de Qualidade Malcolm Baldrige, em 1988, 

o Seis Sigma passou a ser reconhecido como a metodologia e o programa responsivel 

pelo sucesso da empresa. (MARSHALL, 2006, p.120). 

Difundido por voba de 1987, quando se fizeram conhecidos os n:sul1ados obtidos pela 

Motorola e devido aos ganhos conseguidos pela General Eletric, AlliedSignal e outras 

gnmdes emptes26. ""De uma maneim gem), as~ propapdas sobre o progmma 

eram de que essas empresas estavam conseguindo colocar os seus processos em niveis de 

quaJidade elevadissimos" (AGUIAR, 2006, p..203). 

Jack Welch, o CEO da GE, em 1996, investiu US$ 450 milhoes no treinamento de 5 mil 

masters black belts e black belts e mais outms 60 mil green belts - cen::a de 30% da sua 

for~ de trabalho - e em 1999, colhendo os frutos deste investimento, a GE obteve 

ganhos de US$ 1,5 bilhOe:s ~ segundo o proprio Jack Welch, esses resubados 

fmanceiros decorreram do aumento do market-share da empresa a medida que os clientes 

passaram a pen:ebe£ os beneficios do progmma seis sigma em seus neg6cios. 

(MARSHAL, 2006, p.120). 

Marshall complementa dizendo que ""o Seis sigma tmduz os ~ de meJhoria das 

organiza~es na meta especifica de reduzir defeitos para proximo de zero". 0 objetivo do 

seis sigma e reduzir as c:hances de fillha pam 3,4 defeitos por milbio de produtos 

produzidos, orientando-se no entendimento especifico das necessidades dos 

clienteslconsumidores, utilizando-se de &tos, dados e anilises estatis1icas pam melhor 

gerenciamento da melhoria e/ou reinven~o dos processos. 

""0 progmma seis sigma promove uma ~ na cultuta de uma empresa, poi$, ap6s a 

sua implementa~o, modifica o posicionamento da mesma em rela~o aos seus problemas 

e ~ na fonna de identifiai-los, (AGUIAR, 2006, p.205). Aguiar anda ci1a 

algumas mudan~ recorrentes a implan~o do programa, sao elas: 
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- A atua~o da empresa ficara voltada ao atendimento das necessidades dos clientes e as 

metas a serem ~ peJa mesma, devem ser definidas vUndo ataKier a es1as 

necessidades; 

- Todo projeto a ser desenvolvido dCMri t1a2er um retomo lll0Del8ri.o minimo (induem

seas metas de qualidade); 

- Aperfei~ os funcionirios de forma a conduzirem seus trabaJhos sem perdas, re

trabalhos elou nao conformidades no produto; 

- Padronizar as fonnas de so~ de problemas e atingimenms de metas (definir uma 

metodologia). 

Sobre o nome da metodologia, Marshall diz que o sigma e uma letra do alfabeto grego, a 

qual os es1atislicos utilizam pam representar o desvio padlio de uma amostra. Uma das 

virtudes do seis sigma e que este traduz o desvio padmo para uma medida- ou o produto 

atende ou nio atende as expedativas dos dientes, sendo tudo aquilo que nio atende as 

necessidades dos clientes, defeitos. 

Sio duas as metodologias adotadas nos programas seis sigma, o PDCA e o DMAIC. 0 

DMAIC (Define - definir I Measure I medir I Analyze - analisar I Improve- melhorar I 

Control- oontrolar) e uma metodologia de so~ de problemas utilizada como objetivo 

de realizar melhorias em produtos, servi~s e/ou processos e para projeta-los. (AGUIAR, 

2006, p.207). 

Aguiar continua dizendo que no programa seis sigma o procedimento para solu~o de 

problemas e ensinado mostrando a ~ das fenamen1as da qualidade a este, como 

objetivo de mostrar como estas ferramentas podem ser utilizadas em suas etapas para 

tmnsfoonar as infu~ obtidas em conhecimento necessirio a solu(:io do problema 

emquestao. 

Uma das principais vantagens que pode ser percebida na metodologia e a nao existencia 

de tennos como "'qualidade"" ou "estatis1ica"", os quais poderiam, devido a sua 

denomina~o, trazer algum preconceito por parte dos responsaveis pelos projetos. 
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Focando o problema e tendo maneiras/recursos de se medir os resultados de urn processo 

dmante um determinado tempo, tem-se dados suficientes para plo1agem da Cutva de 

Gauss, tambem conhecido como distribui~o normal. Este grafico "Medida X Tempo", 

sera de extrano valor pam enteodimen1o de onde a fenamema seis sigma estati atuando 

ao Iongo do projeto. 

MusbaJI destaca quatro abonlagens para o Seis Sigma. sio estas: 

- Metrica - onde a metodologia e utiliza.da para medir o desempenho e a variabilidade 

dos proc::essos; 

- Metodologica - quando esta e associada a urn rigoroso enfoque estatistico e a urn 

aiSenal de fenamen• como objetivo de camc1erizar as funtes de~; 

- Filosofica - ajudando a tmduzir os objetivos globais da organiza~o em metas de 

qua1idade; 

- Cultural - estimulando o tmbalho em equipe para se atingirem os mais altos resultados 

de desempeoho de produ6vidade e eficicia. 

Aguiar destaca tambem pontos de fun~es e responsabilidades, dentro do programa, para 

que este venha a apreseo1ar os resubados espetados. Um destes pontos e o papel que a 

alta dir~o devem desempenhar. Devera ser selecionado urn "responsavel de peso" para 

dar aedibilidade na impl~ e oonfiabilidade ao prognuna. 

Este responsavel devem estar fomecendo informa~es pertinentes ao projeto para a alta 

~" sem perder de vis1a o olhar critico sobre a empre:sa, men:ado, produtos e clienCes. 

Nao pode ser esquecida a visao de futuro da empresa, com o objetivo de definir metas a 

serem alcan~ pelo ptognuna. 
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3 METODOLOGIA 

Confunne apRSeldado por Scherer (20081 esta monogtafia e um tmba.lho cientifico que 

visa refletir sobre um tema ou problema especifico e que resulta de um procedimento de 

investi~ e pesquisa bibliogdfic:;as sobre o assun10. Ele ainda si1a que "ideias de 

pesquisa representam a primeira aproxima~o da 'realidade' que se pretende pesquisar, 

ou os fen6menos, eventos e ambiente:s a serem estudados"". 

Scherer (2008) tambem cita que o enfoque qualitativo e baseado em um esquema 

indutivo, e expansivo e em geral nio busca criar questOes de pesquisa nem provar oubas 

hip6teses, mas sim, deixa que estas surjam no delinear do trabalho. Fazendo com que esta 

monogmfia classifique-se desta funna. Sdlerel' (2008) prossegue dizendo que pesquisas 

qualitativas sio, geralmente, individuais, nao ira medir numericamente os fenomenos 

estudados nem 1io pouco pretende genemJizar os resul1ados de sua pesquisa.. 

Definindo a abordagem metodol6gica desta monografia, esta se caracteriza como um 

estudo descritivo, pois, segundo Scherer (2008), estes estudos pmocupam-se com a 

observa~o. registro, analise, classifica~o e interpreta~o dos fatos, sem que o 

pesquisador interfira sobre estes. Scherer (2008) ainda deslaca que a pesquisa descritiva 

tem como principal objetivo descrever caracteristicas de determinadas populav6es ou 

fenomenos ou o es1ahelecimen10 de re~ entre as wriiveis. 

Por ser preferencialmente utilizados em trabalhos de natureza explorat6ria (SCHERER, 

20081 esta monogmfia coocentra-se em um estudo de caso e limi1a-se a nio 

generaliza~o de resultados e/ou outros objetivos/fenomenos. Como pesquisa 

bibliogtifica, foi bueada em trabalhos de referencial te6rico sobre o tema para sUS1ente 

as suas bases. 
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4 0 PROJETO 6 SIGMA 

Uma metodologia pam ino~ e me1horias dentro das o~ Esle eo intui1o do 

programa 6 Sigma que, alem dessa sua fun~o, pode-se citar a redu~o nas variayoes, 

ap6s implaJda9io~ dos produtoslservi~ e o desenvolvimento de pessoas~ suas 

capacidades intelectuais, criticas e analiticas dentro do processo. (LICIDONIO, 2009). 

Um oonceito estatistico pode ser utilizado pam entender melhor o que e o 6 Sigma. A 

Figura 8 ajudara na interpretay!o deste conceito. 

Figura 8-Escala 6 Sigma (LICIOONIO~ 2009) 

A letra grega a (sigma) representa o desvio-padrao, que e uma medida relativa a varia~o 
de uma po~. Dizer que um processo e 6 o significa afinnar que as chances de fitlha 

sao praticamente nulas. Seria algo como se um rel6gio atrasasse apenas 3 horas durante 

um s6culo inteiro~ (LICIDONIO~ 20091 ou colodl-lo dentro de uma JD8Igt'm de eno de 

3,4 erros por milhao de oportunidades (MARSHALL, 2006). 

A metodologia,. pam melhor ~ dos passos, es1aJi sendo apresen1ada em 11 

etapas separadamente. A Figura 9 demonstra com maior clareza a divisao das etapas e 

seus respectivos tOpicos dentro do PDCA 
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Figuta 9-Etapas da mdodologia 6 Sigma (Autor,. 2009) 

A seguir. estarao sendo apresentados. passo a passo. as etapas mencionadas na Figura 8 e 

a experi&lcia da implama~ des1e em uma empresa de belleficiamemo de • pant a 

constru~ao civil. visando a redu¢o das perdas no processo. 

4.1 Etapa I- IDENTDICA(:AODAS PIUORIDADES 

0 projeto deveni ser vinculado a a~es de melhorias e/ou inov~oes que precisam ser 

realizadas dentro da oqpniza~o. E.slar aJinbado com o planejamento estJategico da 

empresa dani ao lider do projeto. argumentos necessarios para solicita¢o de recursos e 

m~ que devetio sel" execu1adas pant o suc:.esso deste. 
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Problemas cronicos da empresa como erros constantes, baixa produtividade e 

despenticios excessivos, nonnalmente es1io associados a projelos de melhorias e,. 

portanto, poderao fazer parte de urn escopo de projeto 6 Sigma. 

Segundo Licidonio~ (20091 existem premissas pam alinhamento do escopo do projeto 

junto a gerencia da empresa, sao eles: 

- 0 objetivo do pmjeto deveri estar alinhado com a estmtegia da empu::sa; 

- Deverao existir dados hist6ricos para servirem de parametros ( e os mesmos deverao ser 

coofiitveis); 

- Nao podeni ser alvo de grandes investimentos (ex: mudanya de tecnologia); 

- Deveri haver ptUO de encemnnento do projeto. 

A definiyao de urn escopo para o projeto e de extrema importancia para o inicio deste. 

DecisOes precisatio ser tomadas e mudan~ oconetio em velocidades variadas, sendo 

necessario a manuten~o do foco destas. Saber o que esm, ou nao, incluso no projeto, as 

suas premissas e ~dado o direcionamentonecesmio pam este. 

ENSAIO 

As penJas sio originadas da &ba de otimizapo - banas utilizadas durante 0 

beneficiamento do 390, em oulms palavras, utifizando..se de oomprimeotos pre 
estahelecidos por normas ~ e coosidelado pada 1odos os pecJapJs restanks da 

utitizapo das banas pam p~ de 3\» pam a~ civil 

~ em imbito nacional previmm a red~ deste indi:ar.lor como um dos 

objetivos esttategicos do anode 2008. Atem disto, a unidade Ubliada como mldnciaji 

havia identificado es1a penJa. como uma das taziies do aliD cusiD opemcionalda tilial 

Sendo assim, foi considemdo esnategico e significativo pam empresa o inwstimeulo na 

imp~ deum projeto 6 Sigma pam~ desteindicadoc 
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4.2 Etapa ll- ESTABELECIMENTO DA META GERAL 

Confonne visto anteriotmen~ definir uma meta (valorll pmzo e objetivo) toma-se 

fundamental para a existencia do projeto. Ter indicadores rastreados anteriormente, 

confiiveis e de metodologia de adculo aplicadas confonne o projetoll datio 

confiabilidade para os estudos que serao realizados posteriormente. "Focar o problema e 

nio a solu9ID"" (LICIOONIOll 2009)ll deve ser o fooo destas elapas iniciais. 

Os valores desta meta deverao ser embasados em dados mensuraveis, seJam eles 

adquiridos abaves de pesquisas de Beodnnadc ou a~ dos dados histOricos a 

respeito desses indicadores. Quantificar financeiramente ajudara e comprovar os ganhos 

do projeto e serio o melhor argumento no momento de focar os esfo~ de todos para o 

atingimento deste. 

Hist6dco 
Mellor 

.___ ____ Me1a 

Hoje 

• .. . 
"' . 
II ' Uelhor 

~-=.·..____· ---~ ~ Meta 
I 

Hqe • 

Desafi . do' I \fU a . 1'8~1..~ 

Figura 10 - Exemplo de Metas (LICIDONIO, 2009) 

Confonne pode ser visto na Figwa 10~ metas as quais sio realiziveis dutante um. periodo~ 

porem, nao estabilizadas, podem ser consideradas "Frouxas", tirando a motiva~ao 

necessaria para oontin~ do projeto. Patamares atingidos no passado ~ 
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posterionnente, perderam o controle, tomam-se metas "Desafiadoras" e traze-las a estes 

patamares podeti ser satisfidOrio se alinhado como planejamento estrategico da empresa. 

Vale observar que mudan9as negativas de patamares deverao ser investigadas a fundo 

dentro do setor responsive! pam que sejam reconhecidos e tmtados os seus sintomas. 

Devem ser tornados cuidados com indicadores que dependem de outros fatores pois 

podem se tomar demasiadamen1e perigosos e frustrantes em se tmtando do andamento do 

projeto. Urn exemplo disso e a cria9ao de urn projeto 6 Sigma para aumento da 

capacidade ~ sendo que, os depadamentos de Marketing e Cotnemial estio 

sinalizando recuo nas vendas durante o mesmo periodo do projeto. 

Outro exemplo de meta pode ser adquirido via pesquisa de Benchmark Apesar ~ 

geralmente, estes dados trazerem diferen9as gritantes de urn processo para o outro, os 

n6meros atingidos por outms empresas conootrentes podem ser extlemamente 

motivadores. Alem disso, pianos a Iongo prazo podem ser tornados e metas podem ser 

divididas. A Figwa II retrata um exemplo disso. 

Vaor base (desempenho aruat) 

~ 
II Ill 

• It 1!1 
• It S: 

.. .. ...... ~ }' :: : }; Desalio: 
; i :: : :~ · 50o/o da 
II I II • i 

I 1 ::-------; · • lacuna 
: 1 Lacuna :: : 

' .... ~ ....,;~· ! :: : 
' II 8 

-~-~---~--1 u • 

R II 

II 

II 

Benchmark 

ii 
'L.___ ____ '>r..------~: 

Pedodo lnido <b 
base projeto 

Ill . 
II 
II 

• 
~~ . . ·' ' ' 

I 

Figum II -Meta basmda em Bendtmadc e planejatnento a lroago pmm (LICIDONIO, 

2009) 
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Os prazos para encerramento dos projetos deverao ser coerentes com a complexidade do 

mesmo~ lembtando sempre que estes devem estar tambem alinbados com os objetivos e 

metas do planejamento estrategico da empresa. Criar expectativas e compromissos sem 

fer os resultados comprovados e as ~ previs1as dunmte o projeto~ ex~ 

poderiam por em risco a credibilidade do trabalho. 

ENSAIO 

: Es1e indicador vem sendo aa!1111p81thado desde a ~ da uaidade. Os nlores sio 
I 
1 mensais e podem ser utilimdos desde 2006, onde havia sido 1roc:ado o responsive~ pelo 

! seu acompanhameniD e 1mnou-se fisica (em forma de padrio iBkmo da empresa) a : 

l metodologia de ealculo do mesmo. A defini~ da mebl £oi imposa e partiu de sugesiOes 
' 

' 
1 Os valores do ano de 1007 (utilizados como refer&lcia para o ptOjelo do ano de 2008) 

; baviam variado cen::a de 7%, pam. mais e pam. menos cJmante o decona-do~ da meta 

[ especificada pam tal periodo. Houvemm amilises que ~lam a 1ntlumcia de 
j 

I indicadores ~ demanda de men:ado e ~ de diade;, que poderiam 

I intluenciac este resu1fado (seja positiva ou ~). Esfes indicadores bam 

estudados e utilizados doomte todo o projelo. 

! Como pesquisas de Ben.dtma1k, tOmm tdilizados dados de out1as ~ com 

i capacidades de ~ direrentes da filial em questio, podm, com n-6meros multo 

: inferiores se rompamdos aos ablais (aproxnwwJameate 2CM meROI' que a media do ano 

; de2007). 

' 
i 
i Foi es1abelecido o pram de 8 meses~ COidando do inicio do projeto emjaaeirolaoo8, mais 

i os meses, exigidos peJa empresa. pam ~ e acmr...,_tento do ~ 

: oomprovando assim a efici&tcia das ~ proposlas. 
i 
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4.3 Etapa m-DESDOBRAMENTO DO PROBLEMA 

Segundo Licidonio (2009) a principal premissa pam iniciar esta etapa e a oonfiabilidade 

dos dados existentes. Nao ter uma fonte de dados confiaveis, o projeto pode acabar 

levando a ~ em causas enadas,. enos no dimeosionamento dos problemas ou 

mesmo fuzer que acreditem que o problema esta solucionado quando. na realidade. o 

problema ainda atua pam 0 nio cumprimento da meta. 

0 desdobramento do problema consiste em dividir o problema (escopo do projeto) em 

problemas menores, &cili1ando a visuali:a9io de focos de problemas bem como o 

tamanho e influencias de cada urn destes. Segundo Licidonio (2009), ainda nao e hora de 

conhecer o "Potqll€" da ocorrencia do problema e s~ e hma de descobrir e entender 

"Como" ele age. 

A utiliza~o de Diagramas de Pareto e de extrema importancia para o entendimento das 

info~ &cili1ando a leitma e a~ destes pam que todos possam auxiliar no 

andamento da estratifica~o e nao somente os envolvidos diretamente no projeto. 

A Figma 12 tiaz um exemplo de de:sdobJamento do prob~ destaamdo as fontes do 

problema a ser investigado. Observem que os valores estao apenas em percentagem. No 

caso abaixo, a ~ dtegou ao seu ultimo nivel, &zendo c:om que os iteos 

selecionados somassem 70,4% do total, ou seja: se focarem nestes 3 problemas criticos, 

couseguinm solucionar suas &Jhas e enos,. sera possivel nduzir 78,4% do niunero atual 

(36,lkg/t). 
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Figum 12-Exemplode desdobmmemo (LICIDONIO~ 2009) 

Sintoma 

Com dados oonfiaveis e meta definida, deu-se imcio a ideutifi~o de possiveis 

oomplicadores pam atingimento do objetivo do projeto: .reduzir a perda do prooosso de 

beneficiamentow Neste momento foi peroebida a divisio dos peosamentos deutro da fit~ 

pois havia oub"O fooo gemdor de penla que em significativow 

A produyio de um pmduto especiGoo~ ditigido a dientes do interior dO estado de Santa 

~ gemva cerca de~~~ da perda da unidade. Nio havia rom pam a solugio deste 

prob~ por isso; foi uabalhado em oo~unto com o projeto, 6 Si~ (o qual tinha 

objetivos semeftwtte). 

Ao desdobmr a perda total da unidade por miquinas decidiu-se focar em rdois potdos 

especificos: Miqoina de corte de laminados com 12 metros e no produto especifim para 

o mercado Catarinensew Estes dois fOOos seriam responsaveis por 76 e 11%, 

respectivamente, de toda a perda da unidade. 

Desdob13Ddo novamente a miquina de cone de laminados, emmmos no campo dos 

diimetros produzidos desre material Esta miquina em responsavel pela ~ de S 

diimetros diferentes, os quais I representava 31% da petda total da miquina Ao fim 

deste desdobramento:ll po~ ter dados relevantes pam foca:r o probl~ bem oomo a 



neoessidade de ~ em detenninadas mBquinasfdiimwos e seas cfiCelemes pRKiutos 

que oonttibuiam pam a gempo da penla total da filial 

Vale des1acar a neoessidade de dados rem e pmcisos pam a realizapo desles 

desdobrameldos. No caso citado acima. finm realizados ~ dmaale um 

intmvalo de tempo~ junto a ~ pam que fossem pesadas todas as perdas gemdas. 

sepamdas pe1os diferen1es diimetiOS tAhalhados em suas tesped.ivas miquiDas. Desta 

furma, o fuco pode serrefomado e a seqii&lcia do pmjelo pode sepirbaseada em &Mos. 

4.4 Etapa IV- DETERMINA<;AO DAS OPORTUNIDADES NAS V ARIA<;OES 

Pata iniciar uma discussio sobre as ~ entre os dados adquiridos chmude o 

processo de desdobramento, alguns conceitos precisam ser alinhados. 

0 prim.eiro deles tiata 0 tipo de vari&vel que esti sendo contabilizada Bxistem dois tipos: 

variaveis quantitativas e variaveis qualitativas. Quantitativas sao todas as variaveis que 

podem ser meosmadas e definidas dentro de uma unidade de medida (ex: idade, peso~ 

salario, etc.). Variaveis qualitativas sao caracterizadas por um grupo de atributos 

descritivos (ex: profissio~ es1ado civil, sem, etc.). 

0 segundo fala sobre os tipos de variavoes que poderao ser apresentadas a seguir. 

Poderiio ser enconttadas ~ por amsas comuns ou por causas especiais. As causas 

Comuns sao pequenas variavoes permanentes do processo, sendo mais dificeis de 

localizar e tratar~ erdletanto, as causas Especiais sio grandes ~ nio pteVistas, que 

ocorrerem durante o processo. A Figura 13 apresenta uma Carta de Controle e seus itens 

especificados. 
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Figura 13- Carta de Controle (LICIDONIO, 2009) 

Utilizando-se de fenamentas estatisticas~ definimos os limites de mn1role. 0 Limite 

Superior e de:finido utilizando a mediae somando a tres vezes o desvio padrao (LSC = 

media+ 3x desvio padtio). 0 Limite inferior e exatamente igual, com e~ do sinal 

Ao inves de somarmos tres vezes o desvio padrao, estaremos subtraindo (LIC = media -

3x desvio padtio). Os limites superiores efou inferiores 1ambem podem partir de 

especi:fica~es do proprio produto e/ou cliente. Urn exemplo disso e a perda de processo, 

a qual nio podeti ser menor que zero~ &zendo desta o seu limite inferior de oontrole. 

Com dados confiaveis e uma Carta de Controle construida corretamente, identi:fica-se 

com gmnde fiwilidade as causas especiais oconidas dentro de um intervalo de tempo. 0 

atingimento do padrao 6 Sigma sera encontrado quando, ap6s plotadas as Cartas de 

Controle e as vari~ do processo forem iguais as~ to1ais do produto. A Figura 

14 demonstra urn gra:fico resumo. 
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Figwa 14-Gdfico padtio 6 Sigma (LICIDONIO, 2009) 

Anteriormente ao atingimento deste patamar de qualidade, estarao sendo encontrados 

divetsos problemas. ~ de medias e red~ das ~ sio problemas 

constantes dentro de urn projeto deste porte. Encontrar a melhor forma de diminuir estas 

intederencias e nio pennitir que fidores extemos contribuam pam o nio atingimento da 

meta, sao os desafios do 6 Sigma (Figura 15). 

~- - ·· · ··-· · -· · ~- .. --- ~ ... 

~ Afta variebiidade :~ 
~ devdo a causas ~ 

~ .~~C- -·'··- •· •w· ' ··· •··-~j: 

Figwa 15-V~ possiveis dentro do projdo 6 Sigma (LICIDONIO, 2009) 
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ENSAIO 

A partir dos dados obtidos junto aos aoompanhamemnsdescritmantelionnetd.e e focaBdo 

na analise destes~ podem-se ~ OS gt{dioos pam itfenfitica~ das possiveis variiveis 

influentes no prooesso. As figums abaixo exemplmcam os remftados obtidos: 

Cartas de Controle e Hismgmma (exemplos)!l obtidos uttlizandO dados do diimetr~ 

12,5mm da maquina de corte de laminados room.l2metro.s.. 
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Cat1as de Controle e Histogmma (~mplo)~ obtidos utilizando dados das .petdas obtitlas 

dos produms pam o meroado Camrinense. 

A partir destes resultad~ fotam previstos metas especificas. de redu~o para os 

respectivos fooos e ma ordem de prioriza~n:, as quais setio tmtadas e destacadas na 

HtapaV. 



4.5 Etapa V- ESTABELECIMENTO DE MET AS ESPECiFICAS 

Es1a e1apa inicia-se pela cria9io de crirerios de prio~ de problemas especfficos. 

Utilizando-se dos problemas encontrados no desdobramento, Etapa m, setio 

estabelecidos criterios para definir quais dos focos seiio tmtados e quais estaJio sendo 

deixados para uma outra oportunidade (lembrando que calcular o retorno financeiro que 

seriio tmzidos podem. auxiliar na escolha do problema). 

Fatores de criticidade, mcilidade (causas especiais sao sempre mais simples de intervir) e 

autoridade (mftuencia e atuapo no foco deste) podem ser relevantes para a escolha. 

Segundo Licidonio, 2009, em se tratando de facilidade, deve-se iniciar sempre 

ttabalhando em cima das Causas Especiais, por se lndalem de acon1eeimeotos isolados e 

de facil rastreabilidade. Altera~o da media seria a segunda op~o. devendo ser deixado 

por ultimo a interfirincia em Causas Comuns. 

As metas especificas deverao ser definidas levando-se em conta a redu~o total do 

projeto. A Figma 12 ~ em peroentagem,. a quantidade que cada um dos itms e 
responsavel na contribui~o do numero total. Baseado nestes nilmeros e nos mtores 

crlticos descritos anteriormente. deve-se tomar a decisio e criar as metas especific:as de 

cada item para serem reduzidos e chegar ao atingimento da meta geral. 

Apresen1ar es1as metas, ap6s definidas, e divulga-Ias de fonna que sejam interpretadas de 

maneira positiva pelos responsaveis da area defmida e de extrema importancia para 

mo~ e ~de novos recwsos, (tdeias e pontos de vista). aiem de unir a todos 

em prol de urn objetivo comum. 

ENSAIO 

Plotadas mdas as cartas de contmle necenirias, de todos os fOcos de penlas priorizados 

anferiormenfe, e identificadas as suas causas (no caso~ causas comuns para os diimetros 
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. produzidos na miquina de ame de 1amimdos e desvio de media pam os produlos pam o 

: meroado ca1arinense~ fomm definidas as metas especificas 
' 

i pmduaos especifioos do men:ado Catarioense em 85% e da ~ dos materiais 
' 
! fabricados a partir de Jaminados de 12 ~ nas bdoJas de 10. 20,12,5 e 25mm em 
1 19,5, 19,8, 18,8 e 18,1%, respectiv.amtnle.. 

; Dentre esses, haseado nas ~de tiacilidadc de iuselpo de a9ies devido aos 

. acessos a areas especificas dentro da filial, onleoou-se da seguinte maneim:: 

1° Produtos Odarineoses; 

r Laminados de cfiimetm de 10mm; 

3° Demais diimetros de laminados. 

4.6 Eapa VI- IDENTD'ICA(:AO DAS CAlJSAS PO'I'ENCI.AIS 

4.6.1 REDUCAO POR CAUSAS ESPECIAIS 

A in~ pua encontrar explica.\iies pua causas especiais sera sempre a mais ficil 

de trabalhar. Tendo em maos os padroes de execu~o da tare:fu/produto proposto, toma-se 

simples a conclusio de onde pode1er bavido desvios pua a oonclusio defieiente deste. 

Apos plotada a Carta de Controle, todos os pontos fora dos limites (superior ou inferior) 

tomam-se focos de enos por causas Especiais. Jnvestiga-los, descobrir os passos 

percorridos pelos responsaveis pelas tarefas e assimilar as infonna~oes repassadas sera de 

extrema importincia pua identifi~ das possiveis an1sas 

50 



Encontrados as causas potenciais, sera necessario executar trabalhos em equipes para 

diwtsifi~ dos pensamentos e llOV;6 visOes, ideias e pontos de vista sobre o assunto. 

Segundo Licidonio (2009), sao recomendadas a utiliz~ao de ferramentas como o 

Brainstonning e o Diagmna de CausaiEteito (Ishikawa) pam levantamento de todas as 

possiveis interferencias, bern como rastrea-las em suas respectivas atividades, mantendo 

o fuco nas inter1erencias e nio aa so~ das mesmas. 

Em varias oportunidades a interferencia geradora da causa Especial nao e seu fator causal 

principal Investigar a fundo e desoobrir o real motivo do erro requer uma ~ 

minuciosa e a participaQao de uma equipe, preferencialmente multidisciplinar, para que 

~am avaliados ctiferentes ingulos e do proc:esso em si e de fundamental impotdncia 

para o sucesso desta investigaQ§o. 

4.6.2REDUCAOPORDESLOCAMENTO DEMJIDIA 

Para melhor visualizaQao destes deslocamentos de media, sera necessaria a construQ§o de 

t1uxos de processo pam destacarem os itens crilicos de todo o perauso. Nestes itms 

criticos, seriam vinculadas as atividades principais, pontos de atenQ§o, de uma possivel 

:Conte de euos. 

Estas atividades estarao sendo classificadas entre Item Controlavel ou Ruido. Nestes 

casos, Controlivel seti todo item que podem ser altetados segundo controles do processo 

(ex: velocidade, limpeza, ruidos, etc.) e Ruido, toda interferencia extema ou interna, nao 

oontrolada dmante o proc:esso (ex: combus1ive1, lubrificante, etc.). Entre es1es, deveJio 

ser destacados os considerados Crlticos quando forem provaveis focos de :fitlhas durante o 

processo. 

A tratativa destes itens crlticos sera o foco nesta situaQ§o. Os itens que interferem 

direlamente no produto final, devedo ser estudados a fimdo (utilizando as me:smas 

ferramentas citadas anteriormente: Brainstorming e Ishikawa) para desvendarem suas 

influencias e relacionar as primeilas posst"biiidades de uma c:one9io, uma vez que, o 
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processo encontra-se estavel, apenas serao necessarios ajustes para direciona-lo de volta a 

media. 

Estatisticamente existem outras ferramentas que podem servir para avalia~ao dos 

potenciais filtores causais em se tratando de deslocamento de media. 0 Diagtama de 

Dispersao relaciona duas variaveis (Figura 16) e se estas encontram-se interligadas numa 

esp6cie de ~rea9io (quando uma aamtece a outm desloca-se positiva ou 

negativamente ). 

~·:.fl!F 
llf 
-lll.fii .... 

.. . , .. - ~ . .. ifl .. 

Figum 16-Diagntma de Dispersao com ooa~ posiliva eDtre·as variitveis 

(LICIDONIO~ 2009) 

4.6.3 REDU<;AO POR CAUSAS COMUNS 

Es1a tratativa toma-se a mais dificil devido as ~ dentro do processo que 

precisarao ser modificadas. Processos estaveis apresentam problemas de forma 

sistemicosll sendo necessirio altent-losll de forma pontua13 em possiveis focos de enos 

durante todo o processo. 

A elabota~ de ftuxos efou mapas de processosll alem do Btainstonning sio necessirios 

para tentar localizar esses possiveis focos e trabalhar, de forma localizada, na busca de 

co~ e acertos destes. Como ji havia sido explicado no item 3.6.~ devem ser 

destacados os itens considerados pela equipe como criticos. 

A busca pelas especi.fi~ deveti estar sempre sendo lembmdas por todos. PacJroes de 

aceita~o do produto ( qualidade) devem ser conhecidos por todos os colaboradores 
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responsaveis pelo processo. Essas especifica~oes devem ser o norte e a redu~o de falhas 

dentro de um processo estabilizado um c:aminbo balizado por especifi~ rigorosas e 

claras. Os estudos. quando baseados em informa~oes verdadeiras e corretas. deverao 

checar possiveis efeitos c:ola1emis que possam ser originados das ~ oconi~ 

uma vez que o processo era estabilizado anteriormente. 

ENSAIO 

Utilizando.se de fi~namen• confimne descrito ~pam tnlbalhos sitemioos 

dnmnfe 0 processo de pmdupo, fimun encoo1mdas possiveis CRJJS1lS que estariam 

: interferindo na gem9io de perdas deldro da filial Pam a miquina de code dos Jaminados 

: de 12 mebos, contbnne descri.to~ classificado comoCausas ~Coram 

i reatizados os mapas de plOC'eSSOS e des1acadas as possiveis •aiS&s (wnfolme figma 
I 
I abaixo). 
I 

Par8melros de Prooessos 

~i!1111111C1ms 
semi!ID!PIImiilllllldlas 

~<ikilm!llil&· 
~ 
IRFBJill.......p&<~m~ 
iillniSG 

.!llilir:llsrili!iD 
;p~ 

1131n<Giedl!iltll§h 
113m de illibl!jlietlijjBIII 

Srilmlsdelilllbllill 
~·QD 
SOma ei!Riillllde 
~ 

Pl'ogmm sia --- T8a1ica --- P!PJrcalllllllusi§i;JiiDa·---lng· r a 

...... !ihe .. .............. 
&!l!a• 11 ...... 
50pali!i910 eiRil!lli !llhl!: 
~ 

~~ 

7 57 • 7 
75' ..... 
IBII4l!ladl!lillili!la 
i1'!811!!adei~ ..... _ ;v ....... 
r 

rts t• ·eMiSI ............ 

p 7-

EJ . . 
. 

Exemplo de Mapa dePmoessos pam id~-possiveis fotttes depenlasde 

prooessos (miquina de code de laminado5 coml2 meuos) 
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Sobre os produtos especificos pam o men:ado Catarinense~ Gmun CODStluidos os mesmos i 
mapas, ~ oom caminhos e ftuxos divelgentes do vism ~pam miteS de 

Jamioados com 12 metros.. A Fipm a seguir demousba essa ~ hem GOmO~ 

destaca as possiveis fomes de penlas nesteprocesso. 

Parimebos de Proa!Ssos 

Qm;p!l ·;...., Lis ............ 
Pliagu naP~G -~--... PlicduPitr -• Lclfslial 

................. --.. I ;IN __ _.,.. 
2 , I I IJiliiD iii!R;rariift de 

0 •WIIwaltu iHHMl ... __,., 
dllii!R!IIb! do lli1lliltuill fililta do 1AiiNiiiiD de-

dill' !j&dllls~ 
w TT z .--Easr ,•liill•ta..., 

ilJ!gellda; 

..-; 
~~ ..... ~ 

-llllflllll. 

Exemplo de Mapa dePmcessos pam.~ das pos&iveis ·fontesdepenlu de 

processos (produtos especificos do Sui Catarineuse) 

4.7 E1apa VB 

POTENCIAIS 

QUANTIFICA.c\.0 E PRIORJZAc\.0 BAS CA.1JISAS 

Quando os problemas ocorrem por Causas Especiais. a quantifica~o e a priorizaQao das 

c:ausas serio vistas ao enc:enamento do Bmins1ouning ou ao completanm os Diagtamas 

de Causa/Efeito que possam ser originados durante a etapa de IdentificaQ!o. 

Onleoar os problemas por otdens cronolOgi.cas e de filcilidade de i.merven~ itio 

facilitar o trabalho dos responsaveis pelas respectivas aQ()es de controle ou bloqueio 

des1as. 
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Quando os problemas forem percebidos como Deslocamento de Media ou Causas 

Comuns~ estes sio 1mlados seguindo a logica do mciocinio~ Obsetva-se a classifi~ 

dos problemas encontrados em rela~ao a serem Quantitativos ou Qualitativos. 

As causas Quanti.tativas devetio ser tmbalhadas visando a sua ~ e m:ol~ 

dentro da nova carta de controle estabelecida para alcance da meta. Priorizar as causas 

com maior &cilidade de interv~ ~ como nas Causas ~ a maneira de 

iniciar os trabalhos para organiza~ao e priorizar das causas. 

Quando causas ~as~ devetio ser vobadas pam~ dos novos 

indices e esclarecimento das especifica~oes. Treinamentos e esclarecimento das duvidas 

de todos devetio &zer parte do plano de a9W~ 

ENSAIO 

Esta elapa do proj.eto senriu pam organizar todas as ~ que for.am adquiridas 

dom.tde as etapas. anteriores~ Foi. preenchida. uma planilha, mtdiJrme sera vista a~ 

mule todas as inf~ ~OtTelacionadas em smrs e1apas e seqiihcias de~ 

A planilha foi elaborada de forma a ~pergunta~ ao projeto qual o prOximo passo a se.Ur. 

Exemplo de organiza~o dos dados e seqilincia depassos durmteoprojeto, baseado nas 

informa9ies enoontmdas ate aEtapa VI[ 

A partir desta planilha, :foi enamada a etapa de plan~ do pmjelo.. A etapa 

:seguinte oonsistini em elabomr a9(ies, bem como as oonseqUellcias destas a.pOs a 

implan~, visandoo atingimentoda meta e., oomo ~· osucessodo~eto. 
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4.8 Etapa VIll- TESTE DE MEDIDAS E ELABORA~AO DO PLANO DE A~AO 

Nesta e1apa, &z-se necessirio um dominio sobte a femunen1a SWIH pam~ dos 

responsaveis e para manuten~o do foco dos responsaveis dentro do periodo dado para 

encenameldo das n.spectivas 1arefas.. 

Pontos que merecem destaque e contam para a credibilidade do Plano de Avao e a 

disposi9io das 1atefils que devem ser deJegadas a responsiveis que tealmente podem 

intervir e modificar a atual situa~o e o apoio da alta gerencia que devera estar 

aoompanbando o andamento do cronograma pam o cumprimento de todas as~-

Faz-se util urn Diagrama de Barras, usado neste caso em forma de cronograma, para 

acompanhamento visual dos prams pam encemunento das pendencias e 

acompanhamento gerencial de todo o andamento do projeto, vinculados a isso, as 

sequ&lcias de reso~ dos problemas e ~que dependem umas das outras.. 

'ENSAIO 
! 

Em reuniio oom a equipe do pmjeto efaa pessoas: ~ pelas atmdades 

oonsidemdas criticas durante a Htapa VI, a utili~ das &munenfas Btainstotming ~ 

posteriollllelde, 5WIH, tolllou-5e de exttema oblidade. As ~ de amtmle efou 

~de atividades que intetfaem direlamenteno processo pmdutivo ham seodo 

: detaJhadas em JDicro..tarefil as quais fimun JIIOStlando.se mais simples pam novas 

i~~--
! IIUiaJQ~. 
! 

Cuidados extras necessitalam sa- tornados pam man~ do fooo dwante as , 
l 

atividades. Emtiam duas trentes de tlabaJbo inclependemes uma da ouua: a~ das ' 
i 
: petdas nos produ1os Calarineoses e a ~ nos m11es de Jamiaados oom 12 tnetms. 

; Esta necessidade smgiu pelo film dos dois processos pmdutivos oconerem a mesma 

i pJanta, porlanto, a\i)es pam ~ de peRias pam uma das fimtes Dio poderiam 

afetar a ouba 
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As ~ fotam registmdas e apresentadas pn. a alta ~ da filial A apro~ 

previa dos responsiveis fez com que ~ e recmsos fossem apmvados pam 

impJanta9io destas. Ap6s apmvado~ o Plano de Apo 10i apmsentado a 1Ddos os membros 

da equipe, etas mais divelsas ~ dentlo da fi~ a fimna de planilbas pam a &ell 

4.8 Etapa IX- EXECUf;AO DO PLANO DE Af;AO 

Segundo Vteita (2001). tres sio os aspectos priori13rios para execupo de um. Plano de 

A9ao, sao eles: 

- Treinarmdos os enwlvidos; 

- Clara apresentaQ!o das tarefas e a razao destas; 

- Entendimento e conoordincia de 1odos os enwlvidos. 

Para execu9ao do plano de a9ao, cuidados com o comprometimento dos responsaveis e 

dos seus respectivos gaentes, acompanhamento do cronognuna estabelecido3 observa(io 

in-loco da qualidade das aQ()es implantadas eo registro dos desvios ocorridos durante a 

execupo deste plano sio obrigatOrios para um. acompanhamento germcial do projeto 

(VIEIRA, 2007). 

A elaboraQ!o e preenchimento de um RAP A (Relat6rio de Acompanhamento do Plano de 

~) sio de exbema impomincia para ~ do andamemo do proje1o. Suas 

etapas, cronograma e a9oes corretivas de falhas durante o processo de execuQ!o devemo 

faze£ parte deste relatOrio. Propostas pam ~ das ~ nio executiveis ou que, 

posterior a elaboraQ!o do plano, foram remodeladas, tambem devemo estar presentes. 
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ENSAIO 

Virias das ~ previslas pam o suamo do ~ fiHam imediatameme ioieiadas A 

participapo de 1odos dman1e os processos de~ das Causas e ~do 

Plano de ~ (Etapas VI e VB. ~) most1a1am que a ~ de 

: processos seria inevitavel e que a~ de todos os eavoMdos seria decisiva pam i 

I o suresso do projelo. 
! 

! Um cronogmma foi eJabomdo pam ammprmhamento e pam ~ das ~ AqOes 

: que precisariam de pmms mais eJistioos fomm mvis1as e suiHiivididas pam terem 

l maiores cbaltces de oconerem demro do pnu.o derremtin:ado pam o encenamento do 
! 
i projeto. 
' 

! Outro pon1D de~ smge nas ~que depeadem de kKeitus ou que~ 
! 

! de aproV39iJes de eomi.1es (imbito nacional) pam serem realizafas Confonne havia sido 
! 

i discutido ~ ~ devem se£ priorizadas pol' onlem de facilidade de 
1 i~ e mudan\;Cls de w.mologia devem ser evitadas devido ao seu Iongo 1em(lo de 

implantapo. ~ (lOOI tOeo em DIIJdanr.as de eultmas e ~ nos caminloos dos 

produtos fumm priorizados e os resullados Cooun apamcmdo denim do esperado_ 

4.10 Etapa X- VERIFICA~AO 

Ap6s o periodo de imp~ etas ~ di--se inicio a verifica9io dos resultados 

obtidos. Comparar esses resultados durante a implementa~o das a~oes dani uma simples 

visio do caminho que foi decidido durante a Etapa VB.. 0 resul1ado final do Plano de 

A~ao apenas podera ser julgado, passados todas as execu~s previstas. 

Os resul1ados obtidos devetio ser compamdos por meios de Cadas de Control~ Gtificos 

de Pareto ou histogramas e das avali~oes destes niuneros poderao ser vistos os efeitos 

seamdirios ou possiveis fidhas durante o processo de impJarda(:io etas ~- Segundo 

58 



Vieira (2007), as medidas adotadas podem provocar altera~oes positivas ou negativas em 

outros indicadores co-reJacionados a melhoria impos1a. 

A leitura deveni ser realizada tendo-se em mente as metas gerais e as especificas. Quando 

nio al~ as me1as gerais.. estas devem ser revisadas e reavaliadas na E1apa n. onde 

estas foram decididas. Da mesma fonna, se nao alcan~os os indicadores das metas 

especificas, estes devem ser reavaliados e ~ porem,. na E1apa V. onde fomm 

originados. 

Quando alcanQadas as metas (gerais ou especificas). iniciara o ciclo da Etapa XI. o qual 

iii gamntir a permaneocia dos resuhaclos al~ e a defiui~ de~ (novas~) 

que irao ser realizadas para que o indicador volte a ser atingido. 

ENSAIO 

0 acompanhamento gamciaJ das 8\iies e suas ~ ~ enm 

' acompaohados por meios de cronogmmas e m1amrios enviados a gerencia da fitial.. 

·Nesks rela1Drios oontinham dados 90bre o ~ dos iadicadoresji altemdos 

(~ implamadas) e das ~ aioda peodeotes,. nestes casos,. seus .rela16rios de FCA"s 

(Fato-Causa-~) deveriam ser aptc:scsdados. 

As meras especificas apreseobD8m indices basmnte nJins no idido da ~ das 

a.90es devido a~ de resuhaclos dmaate o petiodo de~ destas,. ponm, 
reverteu-se a 1elldincia ao encenamento de aooes peiidena, poiWI, ~ is 

demais realizadas anteriotmente. 

Nio fonun verificados efei&os seaandirios devido ao gnmde mmpmmetim.ento da equipe 

dutante o processo dep~ (ondehouve tempo pam divasas visdas e simulavfies 
in-looo, pam defini~ das ~que seriam impfantadas). 
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: Apeoas 0 padtio de ~ dos produtos catarineme& fbi allemdo. Algumas 

modifi~ quanto a quatidade do produlo e seus niveis de 1DiedDc::ias precisat:am ser 

modifi~ ponD, a maior ~ ocom:u no processo pmdutiw (R8imado no 

padlio de produ(:lio da empmsa) por terem a9fieS quamo a iltlaJru,..as de aanainhos da 

materia primae~ na miquina que filz o apontameoto neoessBrio das ,.s. 

4.11 Etapa XI- A(;GES A SEREM EXECUTADAS 

Confunne visto anterionnente, o nio atingimen1o da meta filii com que ~ tomadas 

anteriormente sejam revistas e reavaliadas, seja na Etapa ll ou V. 

Estas ~ develio ser registradas tendo como base um relalOrio 3G(3 ~1 

o qual constara informa~oes sobre o passado, presente e futuro da a~o tomada, bern 

como as novas~ realizadas dutante o pmc:esso de Verifi~. Partem disso as 

novas metas especificas ou gerais para que um novo ciclo inicie-se, sendo necessaria a 

passagem portodas as etapas seguintes de cada nova~-

Quando atingidas as metas, a necessidade de novos padroes (seja elabora~o ou simples 

~) &z--se eminente.. Vieila (2001) destaca alguns aspectos importantes: 

- Verifica~o das necessidades reais de altera~es de padroes ou normas existentes; 

- LembJar sempre do usuirio principal destes novos padrOes (altrnndo-o de fonna a 

suprir as necessidades reais dos usuanos principais). 

Comunicados e 1reinamentos nes5e5 novos paddies setio de extrema importincia pam a 

permanencia do resultado obtido. Comunicar a todos as ra.zOes destas altera~es, datas de 

inicio e areas envolvidas datio credibilidade ao projelo. Dmante OS treinamen1os, e 
preciso garantir que todos os envolvidos entendam os novos padroes e entendam as 

~ oconidas (VIEIRA, 2007). 
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A verifica~ao do cumprimento dos novos padrOes e necessaria. Todos OS cuidados 

devetio ser tornados pam que as ~ realizadas e oomprovadas atraves dos 

resultados obtidos, sejam cumpridas. Na averigua~ao de falhas nesses padroes ( ou nos 

cumprimentos desses), ~ de bloqueio e anilise devem ser tomadas, bern como as 

corr~6es relativas a estes. 

ENSAIOS 

Favorecido pelo Plano de~ que pmticameDte refez todo o pen:u130 da matEria prima 

e produto acabado dentm da UDidade pam reduzir as penlas, poum tbi teito em se 

, 1latando de treinameutm em padriles e!ou em llahilidades espedficas de coJaboradores. 

As mu~ no peremso fomm mpassadas e padmnizadas junto aos mspans:;iveis e estas 

tOmm. acompanhadas e cumpDdas de aamlo com o treinamemo fiJmecido pela ilea 

. responsiveL 

Os resultados fonun sustm1ados duran1e um Iongo periodo. ponim. mndanps bmsca& no 

mercado fizer.am algumas 8QOes, principalmeftte as ligadas aos setonlS de pogt8illa\7i0 da 

~ retrooodessem.. Es1as ~ tmuxaam benefieios ~pam 0 ~ 

potem, adecfua9iies quanto ao novo JlleiQkJo que se ~Rio eompodariam estas 

impos~ 

A 1endincia e de uma melhota pam o setur,. tmzeodo o 1et&omo da .. ahrmdmadas 

devido a esta ~ de meR::ado, e melhorias nos pmcessos liOkaram a ser foco da 

gerencia da filial Um 110\'0 cido do PJX;A e necessam pua que. passadas as 

~ e ~ ao novo processo~ es1e se ~ suqpndo nova 

oporiUDidades depmjelos eiiO'WIS uril~ da metodologia 6 Sigma 
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5 CONCLUSOES 

Alguns problemas remanescentes podelio ser alvos de criticas efou fooos de possiveis 

falhas durante o processo. Metas especificas que nao conseguirem atingir a meta, mesmo 

que a meta geral esteja sendo alcan~ devetlo ser fooo de novos estudos ou ate 

mesmo, razao para novos projetos como este. 

A~ sobre o cronogmma do a.tmpiimento do projeto, usos da metodo~ 

comprometimento da equipe e conhecimentos gerados se fazem importantes para 

avaJiapo da gerencia sobre novas opoitUDidades de apli~ da me10dologia ~ 

2007). Ter o controle dos recursos e conseguir verificar o real ganho, tanto em valores 

financeiros quanto em o1imiza~o do processo, poderio ser mgumentos para um proximo 
projeto. 

Alguns aprendizados do au1or aparecem aqui descritos, sio eles: 

- Reservar tempo e dedica~o exclusivos para o acompanhamento do projeto e seus 

estudos tnri confiabilidade as~ e crech'bilidade para as m~jmdo a gerencia; 

- 0 Plano de A~o devem conter o maior niunero possivel de a~oes as quais poderao ser 

reaJizadas pelo c:oonlenador do projeto, pois, nlo setio todos os oo1abotadores da 

unidade que estarao dispostos a aceitar, ou mesmo assumir, as altera~es em seus 

respedivos setores; 

- 0 envolvimento e a prioriza~o do projeto, por parte da gerencia. deverao estar 

clammeme evideociados para que, des1a forma, a colabotapo de todos seja IUdUial e 

venham a somar nas infonna~oes e dados necessarios para o andamento do projeto. 

Fazer mdar o PDCA das meJhorias nio-impJantadas tnri aprendizados e contrib~ 

para futuros projetos. 0 embasamento te6rico devera ser reciclado sempre que tomada a 

iniciativa de utilia-lo e os conhecimentos 1&nicos adquiridos deWiio es1ar presen1es 

sempre que a unidade necessitar de altera~es para melhoras em seus resultados. 
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Vale lembrar sempre que, a metodologia sozinha, nunca trani resultados. Os resultados 

sao meritos das pessoas e es1as merec:em os cridilos de toda melhoria encontnu1a ap6s a 

implan~o. Investir sempre em treinamentos, praticas e tecnicas trario a qualquer 

empresa os resultados necessirios para a longevidade compe6tiva.. 

63 



6 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

AGUIAR, Silvio~ lntegtapo das F'e~Ta~~~e~~tas da Qualidade ao PDCA e ao 
Programa Seis Sigma. Nova Lima, MG. Ed. 0 Lutador, 2006 

BEUREN, Dse Maria CoJDO elaiMmlr tnlbalhos lllODOp'ificos eRl con1ablidade~ Sio 
Paulo. Ed. Atlas, 2006. 

CAPALDO, Daniel ! GUERRERO, Vander ! ROZBNFELD, Prof Henrique~ FMEA. 
Disponivel em http://www.numa.org.br/conhecimentos/. Acesso em 0110412009. 

FALCO~ Vicente~ GerenciaJneato pelas Diretri&es.. Nova~ MG Ed 0 Lutador, 
2004. 

HARRIS:~~ William. Como fiaodona o sis: sjgma. Disponivel em. 
www.empresasefinancas.hsw. uol. com. hr. Acesso em 2410212009. 

JANUZZL Glauter~ In1roduPo ao Seis Sign& Disponivel ern www.ogerente.com.bc 
Acesso em 21/0212009. 

LAMEiltA, Rodrigo~ A hist6ria do m sipua Disponivel em 
www.sixsigmabrasil.com.br. Acesso em 2410212009. 

UCIDONIO:~~ Luis Fernando Lucas~ Prognuaa Seis Sigma I TRinalaeato GRell Belt 
Porto Alegre, RS. 2009 

SCIIERE.R, Luciano Maroio~ Metodologia do Traballto Ciftadlico~ Curib~ PR 2008~ 

MARSHALL, lsnard Junior I ALVES, Agliberto Cierco I ROCHA, Alexandre Varanda I 
MOT~ Ednuuson BaceJar ! LHUSIN:~~ S&gio. Gestio da Qoalida~ da sirie 
Gerenciamento de Projetos- FGV. Rio de Janeiro, RJ. Ed. FGV, 2006. 

PYm~ Thomas~ Sa Sigala a UJD passo da perfeipo~ Disponivel em 
www.catho.com.br. Acesso em 2110212009. 

TAKASHINA, N~ Tadachi Conceitos e F'uadalnados de Gestio. Rio de Janeiro:~~ Rl~ 
Petrobms/UC- UFF, 2002. 

~Ana Cristina! DARE, Claudia Tureta! F~ Miroia Dayrell! SJLV~ 
Pedro Augusto. Green Belts Industrial. Nova Lima, MG. 2007 

WERKEMA, Maria Cristina Catarino~ Anilise de Regnssio: CoRIO eatader o 
relacionamento entre as variaveis de um processo. Belo Horizonte, MG. Ed. UFMG, 
1996. 

64 




