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RESUMO 
 

 

O presente projeto tem como objetivo reduzir o consumo de água no processo de 

secagem por atomização através do equipamento Spray Dryer em uma indústria de 

aromas, bem como a prevenção de não conformidades de item crítico de qualidade e 

segurança de alimentos durante a produção. Utilizando metodologia Seis Sigma e 

suas ferramentas de qualidade, através da metodologia DMAIC (Definir, Medir, 

Analisar, Implementar e Controlar), foi desenvolvido melhoria na etapa de 

higienização, revisando o procedimento de higienização com a finalidade de 

padronizar entre os turnos reduzindo o consumo de água. Antes da aplicação do 

DMAIC, observou o alto consumo de água na etapa de higienização do equipamento 

Spray Dryer, falta de padronização na etapa de higienização entre os turnos, afetando 

o custo por conta do desperdício de água e colocando em risco a qualidade, o 

atendimento aos requisitos legais, mas também a saúde e segurança do consumidor. 

De acordo com os resultados encontrados na etapa medir, o projeto foi implementado. 

Conclui-se que após a aplicação da metodologia DMAIC houve uma redução no tempo 

de higienização de 60 minutos para 45 minutos, representando 25%, eliminando assim 

o desperdício de água neste processo. Além disso, houve melhoria significativa na 

eficácia da higienização, padronizando este procedimento entre os turnos, mantendo 

a qualidade e a segurança do processo sem que haja risco de contaminação cruzada 

no equipamento. 

 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Secagem por atomização. Qualidade. Seis Sigma. DMAIC. 

Higienização do Equipamento. 



 
 

ABSTRACT 
 

 
 

The present project has the objective of reducing water consumption in the dry by 

atomization process using the Spray Dryer equipment on an flavor industry. Also, the 

prevention of non-conformities of critical quality and food safety items during 

production. Using the Six Sigma methodology and its tools. Applying the DMAIC 

(Define, Measure, Analyse, Improve and Control) system, an improvement was 

developed in the higienization phase, reviewing the higienization procedure in order to 

standardize the water consumption between the production shifts. Before the DMAIC 

system was applied, there was a high water consumption in the higienization phase of 

the Spray Dryer equipment, there was no standarts between the shifts, affecting costs 

with water waste and compromising the quality, legal requirements attendance, and 

the consumer health and safety care, as well. According to the results found on the 

Measurement step, the Project was implemented. It was concluded that, after applying 

the DMAIC system there was na higienization time reduce of 60 minutes to 45 minutes, 

representing 25%, this way, eliminating water waste in this process. Furthermore, there 

was a significant improvement in the higienization efficiency, standartizing the 

procedure among the shifts, keeping quality and safety in the process with no risk of 

cross contamination in the equipment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Dry by Atomization. Quality . Six Sigma. DMAIC. Equipment Higienization 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 Objetivo 

 
Reduzir o consumo de água no processo de secagem por atomização através 

do equipamento Spray Dryer em uma indústria de aromas, utilizando a metodologia 

Seis Sigmas através da ferramenta de qualidade DMAIC (Definir, Medir, Analisar, 

Implementar e Controlar). 

 

 
1.2 Justificativa 

 
Evidenciar a eficiência da metodologia DMAIC – Seis Sigma, para redução do 

consumo de água no processo de secagem por atomização através do equipamento 

Spray Dryer em uma indústria de aromas, aumentando a credibilidade do processo, 

bem como garantindo a excelência da qualidade com um processo eficaz, seguro não 

havendo contaminação cruzada no equipamento. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 Secagem por Atomização 

 
A secagem por atomização, também conhecida como spray dryer, vem sendo 

utilizada há décadas, com descrições que datam de 1860 e oficialização da primeira 

patente no ano de 1872. O Spray Dryer é uma técnica de custo relativamente  baixos, 

o que atrai o interesse da indústria, inclusive a de alimentos (DZIEZAK, 1987; 

SANTOS et al., 2014). 

 
O Spray drying é um sistema de processamento de partículas suspensas que 

utiliza atomização líquida para criar gotas nas quais são secadas em partículas 

individuais enquanto move em um meio de secagem gasoso, usualmente ar. Spray 

drying envolve princípios de secagem por convecção, onde o calor de evaporação 

para secagem das gotas é fornecido pelo calor sensível do meio de secagem (ar ou 

gás inerte) dentro do qual a gota é pulverizada. Soluções bombeáveis (alimentação) 

são requeridas para uma atomização efetiva, e gotas, normalmente tendo uma 

variação de tamanho de partícula de 5-600 micra (0,005- 0,6mm), saem do atomizador 

entram em contato com o ar de secagem e secam as partículas enquanto se movem 

pela câmara de secagem. Se o pó resultante da secagem deste tamanho de gotas, na 

saída da câmara de secagem tem as propriedades de produto seco desejadas, em 

termos de tamanho de partícula, estrutura, quantidade de voláteis, temperatura e etc., 

nenhuma fase maior ou tratamento posterior é requerido e a câmara de secagem é 

considerada para operar em um estágio de layout do spray drying. Se este não for o 

caso, um equipamento de tratamento posterior é adaptado à câmara do spray drying 

e então estes opera em dois ou até mesmo três estágios de layout do spray drying 

(MASTER, 2002). 
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Um diagrama do fluxo de um spray dryer em sua forma mais simplificada é 

mostrado na Figura 1. 

 
 
 

Figura 1. Diagrama de fluxo básico de um spray dryer 

Fonte: MASTER (2002) 
 
 
 

 
 

O sistema de secagem caracteriza-se pela remoção de umidade até valores 

desejados, de forma que seja garantida a estabilidade do produto por tempo 

adequado, nas condições pré-estabelecidas. A secagem apresenta uma série de 

vantagens em relação a outras formas de conservação, principalmente por redução 

de peso e armazenamento em temperatura ambiente (CEREDA E VILPOUX, 2003). 

 
A secagem por atomização, pulverização ou “spray drying” é um processo 

contínuo onde um líquido ou pasta é transformado em produto seco, caracterizando- 

se pelo tempo de secagem relativamente curto. 



4 
 

 
 
 

O processo consiste basicamente na atomização do líquido em um 

compartimento que recebe fluxo de ar quente. A rápida evaporação da água permite 

manter baixa a temperatura das partículas de maneira que a alta temperatura do ar 

de secagem não afete demasiadamente o produto. É utilizado não só na indústria 

alimentícia (leite em pó, café solúvel, etc.), mas também na indústria farmacêutica, 

cerâmica, detergentes, etc. 

 
A operação de atomização está baseada em quatro fases: 

- Atomização do líquido; 

- Contato do líquido atomizado com o ar quente; 

- Evaporação da água; 

- Separação do produto em pó do ar de secagem. 
 
 

A pulverização do líquido na câmara de secagem poderá ser feita por discos 

ou bicos atomizadores. No primeiro caso (sistema centrífugo), um disco ranhurado 

girando em alta velocidade pulveriza o líquido e projeta as gotículas de maneira radial 

ao fluxo de ar quente que entra pelo dispersor de ar situado na parte superior da 

câmara. A câmara tem normalmente uma forma cilíndrica na sua parte superior e 

cônica na sua parte inferior. 

 
A atomização através de bicos especiais poderá ser ocasionada por bombas 

de alta pressão ou por sistema pneumático (ar comprimido). 

 
O aquecimento do ar pode ser feito por contato indireto (tubulações aletadas 

aquecidas por vapor, óleo ou sistema elétrico) ou por queima direta de gás, óleo ou 

outro combustível. 

 
É muito importante nas características do pó final a maneira com que o ar 

quente entra em contato com o líquido atomizado. O fluxo de ar quente é normalmente 

introduzido na câmara, através do dispersor de ar localizado na parte superior da 

mesma. O líquido pulverizado poderá ter o mesmo fluxo do ar quente (fluxo paralelo) 

ocorrendo, neste caso, um contato da partícula com ar de temperatura cada vez mais 

baixa. É um sistema usado para produtos mais sensíveis ao calor. 
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No fluxo em contracorrente, o líquido é pulverizado em uma posição oposta à 

entrada de ar quente, ocorrendo o contato da partícula mais seca com o ar mais 

quente. Este sistema utiliza eficientemente o calor, sendo indicado para produtos não 

sensíveis ao calor. Alguns atomizadores usam o sistema misto, combinando os dois 

tipos descritos. 

 
A evaporação da água do líquido pulverizado (névoa) ocorre na câmara de 

secagem quando o ar quente (180º - 230ºC) entra em contato com a partícula  úmida. 

A construção da câmara e as condições de trabalho são ajustadas de modo  a ocorrer 

uma evaporação necessária de água, sem elevar demasiadamente a temperatura do 

produto. 

 
A separação do produto seco do ar de secagem tem importância sobre as 

características do pó final, devido ao manuseio mecânico usado nesta separação. 

Excessivo manuseio mecânico resulta em um pó mais fino. Os atomizadores usam 

dois sistemas básicos de separação: 

 
1) A separação principal do pó ocorre na parte inferior (base) da câmara de 

secagem. O ar de secagem sempre arrasta partículas finas que são recuperadas em 

sistemas de separação, usualmente ciclones. O pó mais fino coletado no ciclone 

poderá ser misturado ou não com o pó obtido na base do atomizador. A figura 2 mostra 

o esquema de funcionamento de um atomizador deste tipo onde os dois tipos de pós 

são misturados antes da embalagem. 

 
2) A separação do pó ocorre somente em sistemas de separação (ciclones), 

sendo necessário assim um número maior de ciclones (de 3 a 8, dependendo de cada 

tipo). 
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Figura 2. Fluxo de um spray dryer com ciclone 

Fonte: GAVA (1984). 
 
 
 

 
 
 
 
 

As quatro fases da atomização interferem nas características do pó final. Assim, 

a maneira de atomizar e as propriedades do líquido atomizado influenciam o tamanho 

da partícula sólida, sua densidade, aparência e umidade. Já o contato líquido, ar 

quente e a evaporação influenciam a densidade do pó, aparência, umidade, retenção 

de aroma e sabor. Como já foi mencionada, a técnica de separação entre o pó e o ar 

de secagem influencia a granulometria do produto desidratado. As variáveis 

importantes no controle das características do pó final podem ser assim resumidas: 

 
• Líquido atomizado (teor de sólidos, número e tamanho de partículas e 

viscosidade); 

• Atomizador (tipo e mecanismo de funcionamento); 
 

• Ar de secagem (velocidade, temperatura do ar de entrada e temperatura do 

ar de saída). 
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Assim, a atomização consiste basicamente em colocar ar quente (180- 230ºC) 

em contato com um líquido pulverizado ocorrendo rapidamente a evaporação e a 

disposição do pó na parte inferior do aparelho. O ar de secagem sai pela parte inferior 

do equipamento a uma temperatura de 60-100ºC, passando por ciclones para 

recuperar partículas finas (através da força centrífuga) e dando saída para a atmosfera 

através de chaminés (GAVA, 1984). 

 
A secagem por Spray Dryer é um processo amplamente utilizado na indústria 

de alimentos e, em condições ideais de processamento, tem se mostrado eficaz na 

obtenção de diversos produtos. É a técnica de secagem rápida, econômica e mantém 

as propriedades do produto (SANTOS et al., 2014; SHISHIR; CHEN, 2017). 

 
Grande parte dos gêneros alimentícios secos comercializados é produzida 

através do processo de atomização por Spray Dryer. Esta técnica é a mais indicada 

para este tipo de Tabela 1 – Influência das variáveis no Spray Dryer Fonte: Masters, 

1985 6 Revista Jovens Pesquisadores, Santa Cruz do Sul, v.7, n. 2, p. 02-11, jul./dez. 

2017. produção pela alta sensibilidade dos produtos e pela necessidade de manter as 

características naturais do produto, entre elas sabor, cor, aroma, propriedades 

nutricionais (macro e micronutrientes) (OI, 2011). A secagem de frutas e vegetais é 

um processo comum e bem estabelecido na indústria alimentícia. Com a remoção da 

água há uma interrupção do crescimento de microrganismos e uma diminuição da 

deterioração do produto pelos mesmos, bem como diminuição de enzimas e reações 

não enzimáticas no material. Os produtos resultantes possuem excelente qualidade, 

isto é, baixa umidade, baixa higroscopicidade e tamanho de partícula pequeno 

(KARAM et al., 2016; SHISHIR; CHEN, 2017). 

 
O seu benefício, em relação à secagem por desidratadora, está associado ao 

baixo tempo de exposição do produto a elevadas temperaturas, fazendo com que a 

temperatura no interior da partícula permaneça baixa, o que pode levar a uma menor 

degradação dos nutrientes do produto (AZEREDO, 2004; KESHANI et al., 2015). 
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Se comparado a outros métodos como a liofilização e a secagem a vácuo, a 

secagem por Spray Dryer é considerada mais econômica devido às baixas despesas 

operacionais. A técnica é de 4 a 5 vezes mais econômica do que a liofilização e 4 

vezes mais econômica do que a secagem a vácuo (HAMMAMI; RENÉ, 1997; 

KULOZIK; FOERST, 2007 apud SHISHIR; CHEN, 2017). 

 
Em geral, esta técnica é muito adequada tanto em laboratório quanto em escala 

industrial, devido à facilidade nas configurações, a capacidade de produzir pós de um 

tamanho específico de partículas e controle da umidade, independente  da capacidade 

do secador. É uma operação rápida, que opera em modo contínuo, podendo ser 

controlado automaticamente com uma resposta rápida,  ser reprodutível, ocorrer em 

uma única etapa e ser escalável sem a necessidade de grandes modificações 

(KESHANI et al., 2015; SOSNIK; SEREMETA, 2015). 

 
Ainda, a técnica quando voltada para produtos sensíveis ao calor pode ser 

melhorada com uma análise mais sistemática das formulações dos produtos em 

relação ao seu efeito sobre os componentes ativos, as condições de secagem e 

armazenamento sejam bem 7 Revista Jovens Pesquisadores, Santa Cruz do Sul, v.7, 

n. 2, p. 02-11, jul./dez. 2017. definidas. Isso pode ser realizado por procedimentos de 

secagem de gotículas únicas combinado com modelos preditivos que podem mapear 

o comportamento de secagem e a cinética de inativação das moléculas dos 

componentes ativos (SCHUTYSER; PERDANA; BOOM, 2012). 

 
Estudos demonstram a eficiência do uso de Spray Dryer para a desidratação 

de variados tipos de alimentos. Patil, Chauhan e Singh (2014) otimizaram o processo 

de Spray Dryer para a produção de pó de goiaba usando as condições de temperatura 

de entrada de ar de 185ºC e concentração de maltodextrina de 7%, os resultados 

encontrados demonstram que o pó da goiaba produzido apresenta propriedades 

nutricionais próximas ao comercial. 

 
Triboli et. al., (2014), testou os efeitos de aditivos na obtenção de iogurte em pó 

por Spray Dryer, o estudo mostrou que, dentre os aditivos testados, o Aerosil 2- 4% 

mostrou-se mais promissor para a melhoria do processo, apresentando melhor 

recuperação do produto e menor retenção do material na parede da câmara de 
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secagem. Peng et al., (2013), avaliou os efeitos dos agentes de transporte nas 

propriedades físico-químicas, antioxidantes e biológicas do pó de batata doce roxa. 

Os resultados indicaram que os pós que foram produzidos com auxílio de um agente 

de transporte apresentaram melhor fluidez e propriedades de armazenamento, como 

baixo teor de umidade e elevada temperatura de transição vítrea, em comparação com 

os pós sem o uso do agente de transporte. Com relação aos antioxidantes, os pós que 

foram produzidos com maltodextrina e beta-ciclodextrina apresentaram as melhores 

taxas de retenção se comparados aos que foram utilizados apenas beta- ciclodextrina 

e sem agente de transporte. Além disso, os pós-produzidos com 30 g/100 g de 

maltodextrina e sem o uso de agente de transporte apresentaram melhores resultados 

na preservação fenóis, flavonoides e capacidade antioxidante, desta forma, o mesmo 

autor concluiu que a maldextrina é o melhor agente de transporte dentre todos os 

testados. 

 
Fazaeli et. al., (2012) testou os efeitos das condições do Spray Dryer nas 

propriedades físicas do pó de amora. Ele observou que uma maior temperatura de 

entrada de ar provocou um aumento no rendimento e na solubilidade e uma 

diminuição na densidade, umidade e na atividade de água. Um aumento da 

concentração do agente de transporte proporcionou um aumento no rendimento de 

secagem e solubilidade, e diminuição da densidade, umidade e atividade de água. O 

aumento da taxa de fluxo de ar apresentou um efeito positivo no rendimento e na 

densidade e um efeito negativo sobre a solubilidade, umidade e atividade de água. 

 
 
2.2 Qualidade 

 

2.2.1 Evolução da Qualidade 
 

A preocupação com a qualidade dentro das organizações existe desde o início 

do século XX, no entanto, “as diversas formas pelas quais as empresas planeiam, 

definem, obtêm, controlam, melhoram continuamente e demonstram a qualidade, tem 

sofrido grandes evoluções ao longo dos últimos tempos, respondendo a mudanças 

políticas, económicas e sociais” (Mendes, 2007, p. 12). Segundo o autor David A. 

Garvin (1988, p.3), professor na Harvard Business School 
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da Universidade de Harvard nos Estados Unidos, a evolução da qualidade está 

dividida em 4 etapas, as chamadas “Eras da Qualidade”. 

 
De maneira geral, as principais características dessas quatro eras estão 

descritas abaixo. 

 

Tabela 1. Etapas do Movimento da Qualidade 

Fonte: GARVIN (1988) 
 
 
 

 
 
 

No início do século XIX, como consequência do surgimento de um sistema de 

produção mais eficiente que o artesanal — produção em massa — a inspeção 

evidencia-se formalmente como uma atividade necessária para o controlo da 

qualidade, sendo vista pela primeira vez como uma responsabilidade distinta da 

gestão e como uma função independente (Garvin, 1988). No entanto, durante este 

período, que se voltava unicamente para o produto acabado, o conceito de qualidade 

prendia-se essencialmente com a conformidade dos bens ou serviços vendidos aos 

clientes. A resolução de problemas não era uma competência das atividades de 

inspeção (Garvin, 1988). Sendo assim, os produtos considerados defeituosos, ou seja, 

aqueles que não correspondessem aos padrões de qualidade previamente 

estabelecidos pela gestão, eram desperdiçados (Longo, 1996). 
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Na etapa seguinte, durante a década de 30, inicia-se o controlo do processo 

produtivo, recorrendo-se a técnicas estatísticas de análise de amostras que 

possibilitaram uma inspeção mais eficiente, capaz de identificar os eventuais desvios 

da qualidade e apontar as suas causas (Mendes, 2007). Nesta fase foram pensados, 

esquematizados, implementados e melhorados os primeiros sistemas de qualidade 

(Longo, 1996). 

 
Garvin (1988) considera que Walter A. Shewhart, juntamente com Joseph 

Juran, foi responsável pelo desenvolvimento do controlo estatístico da qualidade 

dando à disciplina o fundamento científico que merecia. 

 
A terceira etapa corresponde à garantia da qualidade, em que o objetivo 

principal é a prevenção de defeitos ao longo de toda a cadeia produtiva, buscando o 

envolvimento de todos os departamentos e grupos funcionais das organizações 

(Martins & Costa, 1998; Silva, 2009). 

 
A partir da década de 50, “surge uma nova filosofia de gestão com base no 

desenvolvimento e na aplicação de conceitos, métodos e técnicas adequados a uma 

nova realidade” (Mendes, 2007). Nesta fase, denominada Gestão pela Qualidade 

Total, o conceito de qualidade incorpora não só as especificidades do produto, como 

também as necessidades do mercado e dos consumidores. A gestão de topo deve 

exercer forte liderança apelando para o envolvimento de todos os colaboradores da 

organização (Martins & Costa, 1998). 

 
A gestão da qualidade total como modelo de gestão teve origem no Japão e foi 

adoptado posteriormente por empresas norte-americanas e europeias. Autores como 

Deming, Juran, Crosby, Feigenbaun, Taguchi, Ishikawa, entre outros, são 

considerados os grandes mestres da gestão da qualidade e descreveram em seus 

trabalhos alguns princípios fundamentais para a implementação deste novo modelo 

(Mendes, 2007). 



12 
 

 
 

2.2.2 Gestão da Qualidade 
 

Segundo Paladini (2010), a organização que produz com qualidade refletem as 

seguintes características, das quais resultam em benefícios para o seu próprio 

desenvolvimento: produz o aumento das receitas, através de uma maior atuação e 

ganhos de novas faixas de mercado consumir; aumenta a sua competitividade; 

trabalha com preços mais estáveis de seus produtos, evitando descontos; vincula-se 

aos seus consumidores, criando-se maior fidelidade da parte deles e, por fim, coloca 

a empresa em posição de vanguarda no mercado, significando futuras receitas. 

 
Realizar análises nos setores de produção contribui para a averiguação do 

estágio de evolução dos processos que a constituem, relacionando-se através das 

características potenciais existentes. No entanto, há possibilidades de aprimorar o 

desempenho produtivo da própria empresa com a prática dos conceitos de gestão da 

qualidade. Com este intuito, o presente capítulo tem por objetivo abordar os assuntos 

relacionados à gestão da qualidade nos processos produtivos, discutindo os principais 

problemas e impactos sobre a produção, conceituando os termos primordiais para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

 
 
2.2.3 Conceito da Qualidade 

 

É fato que o termo qualidade é conhecido pela maioria das pessoas, pois se 

trata de uma palavra de domínio público e uso comum. Sendo assim são importantes 

que sejam consideradas dois aspectos fundamentais na definição técnica de 

qualidade para Paladini (2010), onde a primeira questão se refere a não contrariedade 

do que já se sabe sobre o 20 assunto em relação a qualquer definição proposta para 

a qualidade e, a segunda é que como este termo em estudo faz parte do cotidiano das 

pessoas, é impreciso identificar e delimitar o significado de qualidade com precisão. 
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Partimos deste princípio para justificar que há uma noção intuitiva da qualidade 

dentro de organizações leigas no assunto. Segundo Las Casas (2008), tal 

característica é perceptível, pois, os funcionários que compõem uma organização são 

pessoas comuns, que fora do ambiente de trabalho recebem carga considerável de 

informações, sofrendo muitas vezes os mesmo impactos da qualidade de produtos ou 

serviços que estamos preocupados em aperfeiçoa-los através da gestão da qualidade 

e, quando não há uma definição estratégica gerencial sobre o assunto, é natural supor 

que estes conceitos empíricos migrem com notável intensidade para os processos 

produtivos das empresas, acarretando equívocos quanto à compreensão correta do 

termo. 

 
Paladini (2010) acrescenta que a formulação adequada de qualidade 

compreende inicialmente a junção de atributos ou elementos que constituem o produto 

ou o serviço, havendo dois elementos importantes para serem contextualizados 

quando referidos a conceitos de qualidade, a componente “espacial” do conceito e a 

“temporal”. Na primeira destaca que a qualidade é uma multiplicidade de itens, ou 

seja, envolve muitos aspectos simultaneamente e, a outra componente se refere que 

a qualidade sofre alterações ao longo do tempo, sendo assim, um processo evolutivo. 

No entanto, a gestão da qualidade deve operacionalizar ambos os aspectos, pois no 

primeiro caso está tratando o verdadeiro conceito enquanto no segundo, está 

direcionando o processo para a qualidade total. 

 
O controle da qualidade total foi identificado como um dos pilares do aumento 

da competitividade japonesa desde a década de 80 sendo o país pioneiro na 

implantação, buscando atender o interesse particular dos japoneses que era combater 

o excesso e o desperdício através das técnicas voltadas para melhoramentos 

contínuos na qualidade e na produtividade. Tais técnicas estão dispostas nos 

chamados sistemas de controle da qualidade total (TIGRE, 2006). 
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Destaca-se como a principal vantagem destes sistemas, a obtenção dos 

resultados explicitamente em indicadores objetivos, dos quais permitam avaliar os 

avanços e retrocessos na qualidade dos processos da organização. Dentre os 

indicadores mais utilizados, segundo Carvalho et al. (2005), destacam-se: percentual 

de reclamações, devoluções, clientes perdidos e de erros ou rejeições dos produtos 

finalizados durante o ciclo produtivo da organização, 21 assim como, o volume de 

produtos fabricados que não obtiveram erros e a participação do produto no mercado. 

 

2.2.4 Ferramentas da Qualidade 
 
 

São técnicas utilizadas para melhorar a qualidade de projetos, produtos, 

sistemas e processos. Algumas ferramentas de qualidade ajudam identificar possíveis 

problemas que venham a ocorrer em um determinado projeto ou produto de modo que 

haja uma ação preventiva para um futuro desvio, ou ainda fornecem uma maneira de 

analisar a negatividade ou ineficácia de um processo em questão. Outras ferramentas 

da qualidade são usadas para priorizar ações, e outras apenas servem listar causas 

e efeitos dos elementos em um projeto ou processo que possam ter de ser resultados 

afetados. 

 
As ferramentas costumam envolver procedimentos em forma de diagramas ou 

gráficos; procedimentos numéricos; esquemas para o desenvolvimento de atividades, 

para realização de análises ou para tomadas de decisão; estudos analíticos; 

formulações precisas de conceitos ou diretrizes; roteiros simples de ação; regras de 

funcionamento ou de implementação; planos de atividades; mecanismos de operação; 

etc. (PALADINI, EDSON; 2012, et al.). 

 
A partir de 1950, as ferramentas utilizadas nos processos de gestão foram 

sendo estruturadas, com base em conceitos e práticas existentes. De acordo com 

cada etapa do planejamento, existem determinadas técnicas e ferramentas que visam 

à obtenção de uma otimização em todo seu processo (SILVA, 2006). E, por meio 

dessas ferramentas é possível interpretas dos dados de um determinado 
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processo, compreender a razão dos problemas e determinar soluções 

(SANTOS,2017 apud (MELO, 2013). 

 
“Para KUME (1993) os métodos estatísticos são ferramentas eficazes para a 

melhoria do processo produtivo e redução de seus defeitos. Entretanto, é preciso que 

se tenha em mente que as ferramentas estatísticas são apenas ferramentas elas 

podem não funcionar, caso sejam aplicadas inadequadamente”. No estudo 

desenvolvido utilizaram-se algumas ferramentas da qualidade, tais como: Folha de 

Verificação, Brainstorming, Diagrama de Pareto, Diagrama de Causa e Efeito 

(Ishikawa), Fluxograma, Histograma e o 5W2H. 

 
 
2.2.4.1 Folha de Verificação 

 
 

Segundo Viera (1999), “A folha de verificação é uma planilha para o registro de 

dados. O uso de uma folha de verificação torna a coleta de dados rápida e automática. 

Toda a folha de verificação deve ter espaço onde registrar local e data da coleta dos 

dados”. 

 
De acordo com Kume (1993), quando for preciso coletar dados, é essencial 

esclarecer sua finalidade e ter valores que reflitam claramente os fatos. Além dessas 

premissas, em situações reais é importante que os dados sejam coletados de maneira 

simples e num formulário fácil de usar. Uma folha de verificação é um formulário de 

papel no qual os itens a serem verificados já estão impressos, de modo que os dados 

possam ser coletados de forma fácil e concisa. É importante inicialmente garantir a 

objetividade na recolha de dados, definindo com precisão quais os dados serão 

necessários recolher. Avaliar os resultados e os parâmetros ou fazer leituras conduz 

a perdas de tempo, para que isso não aconteça é desenvolvido um formulário ou ficha 

conveniente e bastante simples elaborado onde as perguntas se encontram 

perfeitamente definidas as quais permita a qualquer operador identificar rápido e 

correto quais os itens a registrar. 
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2.2.4.2 Brainstorming 
 

O brainstorming é uma ferramenta simples que pode ser utilizada em  qualquer 

situação. Podemos dizer que é uma ferramenta para o surgimento de ideias ou para 

evidenciação de problemas. A técnica surgiu na década de 30 com o publicitário Alex 

Osborn e tinha o propósito de criar um ambiente onde “chovessem ideias”, daí 

surgindo seu nome, que também é muito utilizado em nosso idioma, como 

“tempestade ou explosão de ideias” (BEHR; MORO; ESTABEL,2008). 

 
Traduzindo à letra , o termo remete-nos para a ideia de exercícios do cérebro 

e na prática o objetivo é esse mesmo já que, num grupo, a ideia que um dos membros 

tem pode despoleta a de outro fazendo com que todos ampliemos a nossa capacidade 

norma de pensar sobre um determinado assunto ou questão (MULLEN et al., 1991). 

 
 

Figura 3. Explicação do Brainstorming 

Fonte: COLENGHI (1997) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Para Kurztberg (2005), embora a informação obtida pela forma do 

brainstorming não obedeça a um processo racional e planificado de procura e 

pesquisa de conceitos, a sua utilização poderá proporcionar um conjunto de ideias e 

de questões que possam constituir o ponto de partida para uma atividade de pesquisa 

mais elaborada e exigente. 
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Segundo Behr, Moro e Estabel (2008) é importante verificamos mais alguns 

aspectos sobre essa ferramenta tais como: 

 
a. Ambiente: é importante que seja desenvolvido em um ambiente confortável 

para que os participantes deem suas contribuições sem se inibirem perante 

o grupo. A espontaneidade do grupo é um fator preponderante para que as 

idéias sejam criativas e variadas. 

b. Grupo: quanto mais distinto for o grupo, mais ricas serão as idéias colhidas. 

Mas é fundamental que todos os envolvidos estejam focados para o alcance 

de um resultado, só assim existirão objetividade e comprometimento. 

c. Condução: a presença de um condutor dos trabalhos é importante para que 

a técnica seja desenvolvida com objetividade e para que se assegurem a 

espontaneidade e a originalidade das idéias. As palavras ditas não devem 

ser interpretadas nem alteradas pelo condutor, e este também deve evitar 

críticas às idéias para que nenhum participante fique inibido. 

 
Podemos então seguir a seguinte sequência para realizar o brainstorming: 

 
 

a. Introdução: onde se apresenta a questão a ser pensada; 

b. Criação de idéias: a tempestade propriamente dita; 

c. Revisão: momento em que se listam as idéias e se retira qualquer dúvida 

sobre o entendimento das palavras; 

d. Ordenação: onde é feita a priorização das idéias. Para este momento 

também podemos utilizar outras técnicas auxiliares que serão explicadas  a 

seguir, como, por exemplo, a matriz GUT. 
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Tabela 4. Exemplo Matriz GUT 

Fonte: ROCHA (2012) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.2.4.3 Diagrama de Pareto 

 

Segundo Behr, Moro e Estabel (2008) o diagrama de Pareto nada mais é do 

que colocarmos dados coletados em nossa atividade em um gráfico de barras 

verticais. Para coletar dados, podemos fazer um acompanhamento das nossas 

atitudes e dos nossos usuários, podemos fazer pesquisas de opinião, colher idéias em 

uma caixa de sugestões e por aí afora. De posse dos dados, inseri-los no gráfico, que 

geralmente tem no eixo vertical a “quantidade de repetições de determinada situação 

ou problema” e no eixo horizontal o “tipos de problemas”. 

 
De acordo com KUME (1993), os problemas de qualidade aparecem sob forma 

de perdas (itens defeituosos e seus custos). É extremamente importante esclarecer a 

forma de distribuição das perdas. A maioria deles deve-se a alguns poucos tipos de 

defeitos, que podem ser atribuídos a uma pequena quantidade de causas. Assim, se 

as causas destes poucos defeitos vitais forem identificadas, poderemos eliminar 

quase todas as perdas concentrando-se sobre estas causas principais, deixando de 

lado, numa abordagem preliminar, os outros defeitos que são 
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muitos e triviais. Podemos resolver este tipo de problema de uma forma eficiente, 

através da utilização do diagrama de Pareto. 

 
Segundo RAMOS (2000), “ O diagrama de Pareto é usado quando é preciso 

dar atenção aos problemas de uma maneira sistemática e quando se tem um grande 

número de problemas e recursos limitados para resolvê-los”. 

 
Para Werkema (2012), o Diagrama de Pareto mostrado abaixo é um gráfico de 

barras verticais que dispõe a informação de modo a tornar evidente e visual e 

estratificação e a priorização de um fenômeno, além de permitir o estabelecimento de 

metas especificas. 

 

Figura 4. Exemplo de Diagrama de Pareto 

Fonte: MARTINS (2012). 
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2.2.4.4 Diagrama de Causa e Efeito 

 

O Diagrama de Causa e Efeito, também conhecido como Diagrama de Ishikawa 

é uma ferramenta da qualidade usada para representar a relação entre o resultado de 

um processo (efeito) e os fatores que levaram a isso (causas) (WERKEMA,1995). 

 
Para Kume (1993), “O diagrama de causa e efeito mostra a relação entre uma 

características da qualidade e os fatores. O diagrama é usado atualmente não apenas 

para lidar com as características da qualidade do produto, mas também, outros 

campos”. 

 
A estrutura do Diagrama de Causa e Efeito remete ao esqueleto de uma 

espinha de peixe, conhecido dessa forma, devido ao seu formato. Também pode ser 

considerado Diagrama de Ishikawa, pelo fato de ter sido criado pelo engenheiro 

químico, Kaoru Ishikawa, em 1943 (WERKEMA,1995). 

 
A finalidade dessa ferramenta é estruturar e organizar o pensamento sobre as 

causas de um determinado problema. As espinhas do esqueleto representam os 

fatores (causas), que podem ser subdivididas em espinha pequena, média e grande. 

A espinha dorsal representa o fluxo básico de dados (MARQUES, 2017). 

 
É utilizada para encontrar um direcionamento e eliminação das causas de efeito 

indesejável de um problema, por isso possui um detalhamento maior, para que seja 

possível uma análise mais consistente das relações de causa e efeito e assim facilitar 

a resolução (PAULISTA; ALVES, 2015). 

 
O procedimento geralmente consiste na aplicação inicial da ferramenta 

Brainstorming, e assim fazer o levantamento das causas (completando o esqueleto), 

elas podem ser divididas em níveis ou ramificações, o efeito é escrito em um retângulo 

do lado direito (MARQUES, 2017). 
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Segundo Ramos (2000), o diagrama de causa e efeito é uma figura composta 

de linhas e símbolos, que representam uma relação significativa entre um efeito e suas 

possíveis causas. Este diagrama descreve, situações complexas, que seriam muito 

difíceis de serem descritas e interpretadas somente por palavras. “Existem, 

provavelmente, várias categorias de causas principais. Frequentemente, estas 

recaem sobre umas das seguintes categorias: Mão de obra, Máquinas, Métodos, 

Materiais, Meio Ambiente e Meio de Medição conhecidas como os 6Ms. A figura 

abaixo exemplifica o diagrama causa – efeito: 

 

 
Figura 5. Exemplo Diagrama de Causa e Efeito 

Fonte: SILVEIRA (2014). 
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2.2.4.4.1 Os 6Ms 

 

Conforme Paladini (2012, et al.), o diagrama de Ishikawa é uma das 7 

ferramentas da qualidade utilizada para o gerenciamento do controle de qualidade e 

sua composição leva em consideração de que as causas do problemas podem ser 

classificadas em 6 tipos diferentes de causas principais que afetam os processos ( 

Método, Máquina, Medida, Meio Ambiente, Mão de Obra, Material). 

 
Justamente pelo motivo da denominação das 6 causas principais iniciarem com 

a letra M, também pode ser chamado de 6M’s. Segue abaixo o significado de cada M: 

 
· Método – É método utilizado para exercitar o trabalho ou um procedimento. 

· Matéria – Prima – A matéria prima utilizada no trabalho que pode ser a causa 

de problemas. 

· Mão de Obra – A pressa, imprudência ou mesmo a falta de qualificação da 

mão de obra podem ser a causa de muitos problemas. 

· Máquinas - Muitos problemas são derivados de falhas de máquinas. Isto pode 

ser causado por falta de manutenção regular ou mesmo se for operacionalizada 

de forma inadequada. 

· Medida – Qualquer decisão tomada anteriormente pode alterar o processo e 

ser a causa do problema. 

· Meio Ambiente – O ambiente pode favorecer a ocorrência de problemas, está 

relacionada neste contexto a poluição, poeira, calor, falta de espaço, etc. 

 
Existe ainda um sétimo M que tem a origem na palavra em inglês Management 

que por sua vez está relacionado à gestão. 

 
Importante ressaltar que nem todos os M’s necessariamente devem ser 

utilizados, pois em alguns casos, certos Ms podem não ser aplicáveis. A idéia de tentar 

“encaixar” todos os M’s seria permitir à equipe pensar em todas as possibilidades e 

visualizar outros fatores que podem impactar no problema. Isto evita com que o time 

fique focado somente em uma causa principal. 
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2.2.4.5 Fluxograma 

 

Uma definição simples definição para os fluxogramas segundo Paladini et al. 

(2012): representações gráficas das etapas pelas quais passa um processo. Os 

fluxogramas permitem uma visão geral de como o processo opera, conduzindo a um 

rápido entendimento das características de funcionamento do processo. 

 
De acordo com Ramos (2000) “Grande parte da variação existente em um 

processo pode ser eliminada somente quando se conhece o processo de fabricação. 

Isto significa que a sequência de produção, ou etapas, influenciam na variabilidade 

final das características do produto”. 

 
A utilização de fluxogramas permite identificar possíveis causas e origens  dos 

problemas que ocorrem nas linhas de processo de fabricação, verificando os passos 

desnecessários no processo, efetuando simplificações. 

 
Para Oliveira (2002), fluxograma é uma técnica de representação gráfica que 

se utiliza de símbolos previamente convencionados, permitindo a descrição clara e 

precisa do fluxo ou sequência de um processo, bem como sua análise e redesenho. 

 
Os aspectos principais de um fluxograma, segundo Oliveira (2002) são os 

seguintes: (I) padronizar a representação dos métodos e os procedimentos 

administrativos; (II) maior rapidez na descrição dos métodos administrativos; (III) 

facilitar a leitura e o entendimento; (IV) facilitar a localização e a identificação dos 

aspectos mais importantes; (V) maior flexibilidade; (VI) melhor grau de análise. 

 
Segundo Grimas (2008), o fluxograma apresenta uma série de vantagens, que 

podem ser resumidas em: 

· Apresentação real do funcionamento de todos os componentes de um 

método produtivo. Esse aspecto proporciona e facilita a análise da 

eficiência do sistema; 

· Possibilidade da apresentação de uma filosofia de administração, 

atuando, principalmente, como fator psicológico; 
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· Propiciar o levantamento e a análise de qualquer método produtivo 

desde o mais simples ao mais complexo, desde o mais específico ao de 

maior abrangência. 

 
Conforme Oliveira (2002), “O símbolo utilizado nos fluxogramas tem por 

objetivo evidenciar origem, processo e destino, através da informação escrita e/ou 

verbal, de componentes de um sistema administrativo”. 

 
Considera – se os exemplos abaixo: 
 
 

Figura 6. Símbolos do Fluxograma 

Fonte: MARTINS (2012) 
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Figura 7. Fluxograma 
 

Fonte: CRUZ (2012). 
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2.2.4.6 Histograma 
 

“O histograma é um gráfico de barras no qual o eixo é horizontal, subdividido 

em vários pequenos intervalos, apresenta os valores assumidos por uma variável de 

interesse”. (WERKEMA, 2006). 

 
Todas as características de um produto ou serviço apresentam naturalmente 

uma variabilidade. Porém se o processo estiver sob controle estatístico, essa 

variabilidade se dará de acordo com um padrão que é conhecido como distribuição.” 

distribuição é um modelo estatístico para o padrão de ocorrência dos valores de uma 

determinada população” (WERKEMA, 2006). 

 
Para que se conheça o padrão, ou como a distribuição de uma determinada 

população se comporta, Werkema (2006) afirma se que deve-se coletar uma amostra 

desta população, de interesse e medir os valores assumidos pela variável 

considerada. Para uma melhor eficiência , maior deve ser o tamanho  dessa amostra, 

por outro lado, quanto maior for a amostra, maior será a ,dificuldade de percepção da 

característica dessa distribuição, com o intuito de facilitar essa visualização, deve se 

utilizar o histograma, que é uma ferramenta que permite resumir as informações que 

estão contidas em um grande conjunto de dados. 

 
De acordo com MARTINS (2012) para cada um dos pequenos intervalos, uma 

barra vertical é construída, proporcional e frequência com que aquele intervalo ocorre. 

O histograma dispõe as informações de maneira que é possível ter a percepção da 

localização do valor central e da dispersão dos dados em torno desse valor central, e 

também permite visualizar a forma da distribuição de um conjunto de dados. 
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Em um primeiro momento é necessário coletar os dados e organizá-los em 

uma tabela para simplificar a leitura e coleta. 

 

Tabela 3. Exemplo de Histograma - 1 

Fonte: MARTINS (2012). 
 

 

 
 

 
Abaixo podemos visualizar o gráfico do tipo histograma elaborado de acordo 

com a figura apresentada anteriormente, sendo possível observar que os dados são 

os mesmos e a única diferença está na forma de visualizar as informações. 
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Figura 8. Exemplo de Histograma – 2  

Fonte: MARTINS (2012). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.2.4.7 5W2H 

 

A ferramenta 5W2H foi introduzida por profissionais do ramo automobilístico do 

Japão com intuito de auxiliar a utilização da ferramenta de qualidade PDCA, 

principalmente em seu planejamento (SILVA et al., 2013). Conforme Oliveira (1996), 

o plano de ação é um planejamento capaz de orientar as diversas ações que deverão 

ser implementadas. Serve de referência às decisões, permitindo assim que seja feito 

o acompanhamento do desenvolvimento do projeto. Para isso, deve estar estruturado 

de modo que permita a rápida identificação dos elementos necessários à 

implementação de tal. 

 
No planejamento de um plano de ação elabora-se uma estratégia, promovendo 

reuniões com um grupo de pessoas envolvidas a fim de definir um plano com base na 

estrutura 5W2H (WERKEMA, 1995). Um bom plano de ação deve deixar claro tudo o 

que deverá ser realizado e, assim, desenvolver um pequeno check list, apontando os 

principais pontos de ação (MESQUITA e VASCONCELLOS, 2009). 
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Esta ferramenta deve descrever um plano de ação com as atividades que 

precisam ser desenvolvidas com a maior clareza possível para obter o entendimento 

do empregado que irá executá-la. O objetivo da ferramenta 5W2H é responder a sete 

questões básicas e assim planejá-las de forma eficiente (MEIRA, 2003). As questões 

básicas, com suas aplicações, podem ser observadas na Tabela: 

 

Tabela 4. Etapas para aplicação da ferramenta 5W2H 

Fonte: Adaptado de Meira (2003) 
 

 
 

 

 

Conforme Silva et al. (2013), as respostas destas questões estão interligas e, 

ao final do preenchimento desta planilha, observa-se um plano de ação detalhado e 

com fácil compreensão e visualização, em que são definidas as ações tomadas, de 

que maneira e quais os responsáveis pela execução destas. Com a utilização desta 

ferramenta, a quantidade de dúvidas ou incertezas serão eliminadas no planejamento, 

pois a ferramenta possibilita uma resposta bem clara de quem, onde, quando, por quê, 

como e quanto custa para resolver o problema, pois um erro de informação pode 

acarretar em muitos prejuízos para a empresa. 
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Santos et al. (2014), afirmam que a ferramenta 5W2H possibilita que todas as 

informações necessárias estejam organizadas para a execução de um planejamento 

e esta é citada por pesquisadores da área como sendo uma ferramenta de fácil 

entendimento e que possibilita para a empresa efetuar o plano de ação de modo 

organizado fazendo com que os gestores excutem seu plano de forma bem planejada. 

Esta ferramenta abrange muitos benefícios para os gestores, porém depende de 

tempo para sua execução. Ao utilizar a ferramenta 5W2H, as  estratégias de ação 

podem ser apontadas e definidas através do brainstorming. 

 
2.3 Seis Sigma 

 
A partir dos anos 30, aconteceu uma sequência de fatos que fizeram com que 

a empresa automobilística Toyota Motor Company estivesse à beira da falência nos 

anos 30 devido ao governo militar a empresa não pode mais produzir carros de 

passeio, passando a produzir somente caminhões, com métodos artesanais, no 

fracasso esforço de Guerra. No fim de 1949, houve uma queda brusca nas vendas,  o 

que acarretou na demissão de grande parte dos trabalhadores (WOMACK et al, 2004 

apud CARVALHO, 2014). 

 
Em 1950, um jovem engenheiro japonês chamado Eiji Toyoda visitou a fábrica 

Rouge da Ford em Detroit (o maior e mais eficiente complexo manufatureiro do mundo 

, segundo DENNIS, 2008), onde teve um contato mais próximo com a produção 

massa. Após estudar a planta Rouge da Ford, Eiji viu que era possível melhorar o 

sistema de produção Toyota, porém, percebeu que seria praticamente impossível 

copiar e aperfeiçoar o modelo da Rouge. Isto porque a produção em massa praticada 

pela Ford, caracterizada pelo alto volume de produção, pouca variedade de produtos, 

produção empurrada e baixos custos, não poderia ser aplicada no Japão devido à 

situação econômica do país. 

 
Assim, Eiji e seu gênio da produção, Taichii Ohno, já de volta ao Japão 

começaram a pensar em um novo modelo de produção, o que veio a chamar Sistema 

Toyota de Produção, amplamente conhecida como produção enxuta (WOMACK et al, 

2004 apud CARVALHO, 2014). 
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Ainda segundo WOMACK (apud CARVALHO, 2014), logo após a Segunda 

Guerra Mundial, a Toyota decidiu produzir veículos em larga escala, porém, enfrentou 

alguns problemas: 

 
· O mercado interno era limitado, sendo necessário produzir uma grande 

gama de veículos para atender aas diferentes necessidades deste 

mercado; 

· Devido à guerra, a economia estava devastada, sendo praticamente 

impossível realizar grandes compras das recentes tecnologias de 

produção ocidentais; 

· Existiam grandes concorrentes ansiosos por operarem no Japão e 

dispostos a protegerem seus mercados contra exportações japonesas; 

· Os trabalhadores japoneses não estavam dispostos a serem força de 

trabalho temporária, como acontece nos Estados Unidos. 

 
Além disso, os sindicatos japoneses eram fortes e organizados, garantindo 

condições de trabalho favoráveis aos trabalhadores. Assim, a Toyota precisaria 

produzir em pouca quantidade e de maneira diversificada, com maior rendimento dos 

trabalhadores e sem desperdícios (SOARES, 2007 apud CARVALHO, 2014). 

 
Ohno iniciou suas mudanças no sistema de produção através do 

desenvolvimento da troca rápida de ferramenta, eliminando o tempo ocioso dos 

trabalhadores e garantindo maior flexibilidade à produção. 

 
A redução dos lotes de produção fez com que os custos financeiros 

diminuíssem dos imensos estoques de peças acabadas e proporcionou que apenas 

poucas peças fossem fabricadas antes da montagem de um carro, o que melhorou a 

percepção dos defeitos. Isto acarretou na eliminação de desperdícios com peças 

defeituosas. 

 
Porém, Ohno entendia que para que todo este sistema funcionasse bem 

precisaria de mão-de-obra qualificada e extremamente motivada, em que os 

trabalhadores fossem ativos nos interesses da empresa, introduzindo 
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melhoramentos, os invés de somente reagirem aos problemas. (WOMACK et al, 

2004 apud CARVALHO, 2014). 

 
A Toyota passou a ser reconhecida mundialmente a partir de 1973, quando 

ocorreu a crise do petróleo e todas as economias, governos e sociedades haviam sido 

afetadas. Porém Toyota permaneceu obtendo lucros, mesmo que menores, em três 

anos consecutivos. Isto chamou a atenção das pessoas e as fizeram se questionarem 

sobre o que estaria acontecendo na Toyota. A partir deste momento tornou-se claro 

que o sistema de produção em massa não seria maios o ideal para as empresas 

alcançarem o sucesso (OHNO, 1997 apud CARVALHO,2014). 

 
Atualmente o Sistema Toyota de Produção é amplamente difundido pelo mundo 

e muitas organizações almejam implementar conceitos e ferramentas de produção 

enxuta na busca por maior flexibilidade, na qualidade, eficiência e redução de custos. 

 
Em suma, a produção lean, também conhecida como o Sistema Toyota de 

Produção, representa fazer com menos – menos tempo, menos espaço, menos 

esforço humano, menos maquinaria, menos material – e, ao mesmo tempo, dar aos 

clientes o que eles querem (DENNIS,2008). 

 
 

2.3.1 O que é Seis Sigma? 
 

Seis sigma é uma estratégia gerencial disciplinada e altamente quantitativa, 

que tem como objetivo aumentar drasticamente a lucratividade das empresas, por 

meio da melhoria da qualidade de produtos e processos e do aumento da satisfação 

de clientes e consumidores (WERKEMA, 2011). 

 
De acordo com Rotondaro (2014), o Seis Sigma é uma filosofia de trabalho para 

alcançar, maximizar e manter o sucesso comercial, por meio da compreensão das 

necessidades do cliente (internas e externas). É um conceito que se concentra no 

cliente e no produto. Sendo uma metodologia estruturada que incrementa a qualidade 

por meio da melhoria contínua dos processos envolvidos na produção de 
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um bem ou serviço, levando em conta os aspectos importantes de um negócio, com 

o objetivo de conseguir a excelência através da melhoria contínua dos processos. 

 
Conforme Slack, Chambers e Johnston (2009), o controle de processo e a 

redução da variação do desempenho de processo forneceram base para o conceito 

24 de melhoria. A abordagem Seis Sigma foi popularizada pela Motorola, empresa 

fabricante de componentes eletrônicos, semicondutores e sistema de comunicação. 

Quando a empresa decidiu estabelecer sua meta de qualidade como a “satisfação 

total do consumidor”, sendo assim, foi decidido que a satisfação total do consumidor 

só é atingida se os produtos são entregues quando prometidos, com nenhum defeito, 

se o produto não apresenta falhas precoces e não falha excessivamente em serviço. 

Para atingir esse objetivo a empresa concentrou-se na remoção dos  defeitos de 

manufatura. Contudo observou que a maioria de seus defeitos eram causados por 

problemas ocultos dentro dos projetos de produção e que poderiam ocasionar falhas 

em campo. Concluiu-se assim, que para eliminar esses defeitos suas especificações 

de projetos deveriam ser muito apertadas (tolerâncias estreitas) e que seus processos 

fossem muito capazes. 

 
Ainda segundo Slack, Chambers e Johnston (2009), o conceito de qualidade 

Seis Sigma da Motorola significa que a variação natural dos processos (mais ou 

menos 3 desvios-padrão) estaria no meio da sua faixa de especificações, ou seja, a 

faixa de especificação de qualquer parte ou produto deveria ser mais ou menos seis 

vezes o desvio-padrão do processo. A letra grega sigma (σ) frequentemente é usada 

para indicar o desvio-padrão, o que gerou o rótulo Seis Sigma. 

 
Para Carvalho e Paladini et al (2012), a métrica de seis desvios padrão implica 

em um processo praticamente isento de erros, ou seja, com 3,4 defeitos por milhão 

de oportunidades. E no mercado globalizado parece haver uma correlação da 

competitividade com os níveis de defeito praticados pelas organizações. 

 
Contudo, não é somente o pensamento estatístico e a redução de variabilidade 

que caracterizam esse programa. O programa Seis Sigma promove um alinhamento 

estratégico, utilizando indicadores de desempenhos alinhados com os 
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resultados da organização e prioridades estratégicas como alvo dos projetos de 

melhoria. 

 

Para Eckes (2001), o que diferencia o método Seis Sigma de tantos outros 

programas de melhoria da qualidade é a ênfase na tomada de decisões baseadas em 

dados e fatos e não nas experiências pessoais ou informações anedóticas que podem 

ter uma aura romântica, mas que não são um caminho para as empresas se tornem 

eficientes e eficazes. 

 
 
2.3.2 Os Setes Tipos de Desperdícios 

 

As visitas de Ohno à Ford possibilitaram-no a perceber que o sistema vigente 

era cheio de muda, termo em japonês para “desperdício”, contemplando desperdícios 

de esforços, materiais e tempos (WOMACK et al, 2004). Para Ohno (1997), produzir 

de maneira enxuta é o resultado da eliminação dos sete tipos de desperdícios, 

também conhecidos como perdas, dentro das organizações. De acordo com Shingo 

(1996), perda é toda e qualquer atividade que não contribui para as operações, ou 

seja, não agregam valor. 

 
 
2.3.2.1 Desperdício 1: Movimentação 

 

Os desperdícios causados por movimentações podem ser encontrados nas 

mais diversas operações que se executam na fábrica. A filosofia Just in time adota as 

metodologias de estudo de métodos e estudo do trabalho com o objetivo de obter 

economia e consistência nos movimentos. Esta economia dos movimentos propicia o 

aumento da produtividade e redução dos tempos associados ao processo produtivo. 

 
Já a consistência nos movimentos contribui para o aumento da qualidade 

(CORRÊA; GIANESI, 2009). 16 O Just in time prioriza as técnicas de estudo de 

tempos e métodos ao invés da automação, pois tem enfoque em soluções simples e 

de baixo custo. Porém, se ainda assim, a fábrica optar pela automação, deve-se 

aprimorar os movimentos para, somente depois, automatizar; caso contrário, corre- se 

o risco de automatizar o desperdício (CORRÊA; GIANESI, 2009). 
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2.3.2.2 Desperdício 2: Tempo de Espera 

 

O desperdício por tempo de espera refere-se ao material que espera para ser 

processado, formando filas para garantir maior taxa de utilização dos equipamentos. 

O just in time dá ênfase ao fluxo de material, não às taxas de utilização dos 

equipamentos, os quais devem trabalhar somente quando for necessário (CORRÊA; 

CORRÊA, 2012). 

 
A equalização e sincronização entre processos pode reduzir ou eliminar as 

esperas de processos, e operações com fluxo de peças unitárias podem acabar com 

a espera de lotes para serem processados. Porém, essas ações têm como 

consequência a frequência de transporte, assim, é necessário que a melhoria no 

layout seja um pré-requisito para seu uso (SHINGO, 1996). 

 

2.3.2.3 Desperdício 3: Transporte 
 

As atividades de transporte e movimentação de materiais ao longo do 

processamento não agregam valor ao produto fabricado, porém, é necessária devido 

às restrições do processo e das instalações, que impõem grandes distâncias a serem 

percorridas pelo material durante a produção. Estas atividades são vistas como 

desperdícios de tempo e recursos, portanto, devem ser eliminadas ou reduzidas ao 

máximo (CORRÊA; GIANESI, 2009). 

 
A redução das distâncias, conseguida através de uma melhoria no layout da 

fábrica, pode eliminar ou reduzir a necessidade de movimentação. Para a 

movimentação de materiais em que não é possível eliminá-la, deve-se pensar em, ao 

menos, racionalizá-la (CORRÊA; GIANESI, 2009). 
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2.3.2.4 Desperdício 4: Produtos Defeituosos (Correção) 

 

O desperdício por produtos defeituosos pode ser considerado como um dos 

maiores desperdícios do processo, e é causado por problemas de qualidade. A 

produção de produtos defeituosos implica em: desperdício de materiais, 

disponibilidade de mão-de-obra, disponibilidade de equipamentos, movimentação de 

materiais defeituosos, armazenagem de materiais defeituosos, inspeção de produtos, 

entre outros (CORRÊA; GIANESI, 2009). 

 
O processo produtivo deve ser desenvolvido de modo que previna a ocorrência 

de defeitos, para que se possam eliminar as inspeções. A filosofia Just in time diz que 

os defeitos não devem ser aceitos e não devem ser gerados. Assim, é comum que as 

fábricas que adotaram esta filosofia utilizem “dispositivos à prova de falhas”, os quais 

procuram evitar erros comuns causados pelo homem (CORRÊA; GIANESI, 2009). 

 
 
2.3.2.5 Desperdício 5: Excesso de Processamento 

 

É possível que haja desperdícios que podem ser eliminados no próprio 

processo produtivo. É importante questiona-se, por exemplo, “por que determinado 

item ou componente deve ser feito?”, “qual sua função no produto?”, “por que esta 

etapa do processo é necessária?” para evitar-se produzir algo que não seja necessário 

(CORRÊA; GIANESI, 2009). 

 
Neste caso, melhorias voltadas à Engenharia de Valor e à Análise de Valor 

devem ser estudas, pois elas consistem na simplificação ou redução do número de 

componentes ou atividades necessárias para fabricar determinado produto. Os 

candidatos a passarem por esta avaliação são aqueles que acrescentam custo e  não 

valor ao produto (CORRÊA; GIANESI, 2009). 
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2.3.2.6 Desperdício 6: Estoque 

 

Os estoques além de ocultarem outros tipos de desperdícios, significam, 

também, desperdícios de investimento e espaço. A redução de estoque deve ser 

realizada através da eliminação das causas geradoras de se manter estoques. A 

eliminação de todos os outros desperdícios tem como consequência a redução dos 

desperdícios por estoque (CORRÊA; GIANESI, 2009). 

 
Algumas formas de eliminar este tipo de desperdício são: redução dos tempos 

de setup e lead times de produção, sincronizando-se os fluxos de trabalho, redução 

das incertezas sobre a demanda, utilização de máquinas com maior confiabilidade e 

garantindo a qualidade dos processos (CORRÊA; GIANESI, 2009). 

 
 
2.3.2.7 Desperdício 7: Excesso de Produção (Superprodução) 

 

Existem dois tipos de superprodução: a quantitativa, que é produzir mais 

produto do que o necessário e a antecipada, que consiste em fazer o produto antes 

do tempo necessário (SHINGO, 1996). 

 
A Filosofia just in time considera um desperdício a produção antecipada, isto é, 

produzir antecipadamente à demanda, para o caso dos produtos serem requeridos 

nos próximos períodos. Geralmente, a origem da superprodução está nos problemas 

e restrições dos processos produtivos, como: altos tempos de setup, induzindo à 

produção de grandes lotes; problemas com a incerteza da qualidade e confiabilidade 

dos equipamentos, levando a produzir mais do que o necessário; falta de aderência 

da produção à demanda; layout de fábrica que implica em grandes distâncias para 

percorrer com material, levando à formação de lotes para movimentação; dentre 

outros (CORRÊA; CORRÊA, 2012). 
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De acordo com o just in time, algumas maneiras para evitar a superprodução 

são: produzir somente o que é necessário no momento em que é necessário, redução 

dos tempos de setup, maior coordenação entre produção e demanda, redefinição de 

um layout de fábrica mais compacto (CORRÊA; GIANESI, 2009). 

 
 
2.3.3 Caracterização dos Projetos Sigma 

 

Para a seleção de um projeto Seis Sigma é importante levar em consideração 

os processos críticos da empresa, sendo avaliadas as características críticas tanto 

para a qualidade interna quanto externa. 

 
Conforme Carvalho e Paladini et al (2012), uma vez que a empresa conhece o 

que é crítico para a qualidade, deve promover projetos Seis Sigma para garantir que 

seu desempenho nesses quesitos sejam classe mundial, reduzindo sistematicamente 

a variabilidade desses processos. Para verificar as características críticas da 

qualidade é importante atentar-se aos seguintes fatores: 

- Identificar quais são essas características. 

- Identificar gaps (lacunas de desempenho). 

- Determinar se o escopo e a amplitude do projeto são gerenciáveis. 

- Determinar a viabilidade do projeto. 

- Manter bancos de dados que apresentem os resultados dos projetos sigma. 

- Fazer o mapeamento dos processos críticos. 
 
 

No artigo de Padhy e Sahu (2011), mencionado no artigo de Roos (2014), os 

autores argumentam que a seleção e a priorização de projetos que serão 

desenvolvidos no âmbito do sistema de gestão Seis Sigma em muitas organizações 

ainda são baseadas em puro julgamento subjetivo. Em outra citação (de KUMAR et 

al., 2008), também apontada por Roos (2014), os autores argumentam que há uma 

escassez de literatura sobre seleções de projetos Seis Sigma, um tema que passa 

despercebido na maioria das organizações. 
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2.3.4 A Equipe Sigma 

 

Antes de especificar quais são os membros que compõe o Seis Sigma é 

relevante verificar como se dá a certificação dos “Belts”. De acordo com Werkema 

(2011), a certificação de “Belts” é uma certificação de indivíduos treinados na 

metodologia Seis Sigma, e não de um sistema de gerenciamento da qualidade, sendo 

assim, não existem requisitos oficiais e padronizados que devam ser atendidos para 

que a empresa possa certificar os “Belts”, podendo a empresa escolher seus próprios 

critérios para a certificação. Entretanto algumas considerações estão tornando-se 

consensos para a certificação dos candidatos, sendo elas: 

 
- Compreensão do método e das ferramentas Seis Sigma, sendo 

considerados: o desempenho nos cursos de formação, no desenvolvimento dos 

projetos práticos e em testes de avaliação. 

- Conclusão dos projetos práticos com geração de resultados significativos e 

tangíveis, a avaliação do retorno econômico dos projetos deverá ser avaliada pela 

diretoria financeira/controladoria da empresa. 

- Raciocínio crítico e capacidade de síntese e comunicação de ideias. - 

Capacidade para conduzir mudanças organizacionais, com a demonstração de 

habilidades como liderança, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe e 

comunicação. 

 
Ainda de acordo com Werkema (2011), a avaliação de desempenho de cada 

candidato a “Belt” é usualmente feita em conjunto pelos orientadores – muitas vezes, 

consultores externos – e gestores envolvidos nos projetos desenvolvidos pelo 

candidato. Em anexo encontra-se um exemplo de matriz para avaliação de candidatos 

a “Black Belts”. Algumas empresas atualmente estabelecem o requisito “possuir 

certificação como „Green Belt’ ou Black Belt” como um item obrigatório no caso de 

promoções para níveis gerenciais. 

 
No entanto, vale destacar que, atualmente, a principal qualidade valorizada 

pelo mercado em um Belt é a sua real capacidade para gerar, para as empresas nas 

quais vem trabalhando, resultados significativos por meio do uso adequado da 
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metodologia Seis Sigma, independentemente de que ele possua, ou não, uma 

certificação. 

 
Os papéis da equipe Seis Sigma têm alguns de seus títulos baseados nas artes 

marciais, pois seus idealizadores acham que ambos têm certas habilidades em 

comum (CARVALHO, PALADINI et al, 2012). 

 
Analisando a literatura disponível é possível perceber que não existe um 

conceito claro em relação a definição exata dos membros das equipes sigma, portanto 

nesse texto serão utilizadas as referências de três autores e serão apontadas suas 

semelhanças e diferenças, entretanto para fins práticos caberá a empresa que faz uso 

do Seis Sigma estabelecer sua classificação de Belts, assim como suas devidas 

responsabilidades. 

 
 
2.3.4.1 O Executivo Líder – Sponsor – Patrocinador 

 

Para Carvalho e Paladini et al (2012), o executivo líder é responsável pela 

implementação do Seis Sigma. Seu comprometimento é indispensável para o sucesso 

da implantação da estratégia de melhoria, pois cabe a ele conduzir, incentivar e 

supervisionar as iniciativas do programa Seis Sigma em toda a empresa. Cabe ao 

líder analisar os resultados do programa, verificando os benefícios financeiros 

alcançados com os projetos Seis Sigma. Além disso é o responsável por selecionar 

os executivos (diretores e gerentes) que desempenharão o papel de campeões. 

 
Para Werkema (2011), o Sponsor deve atuar como principal executivo da 

empresa e sua principal atribuição é promover e definir as diretrizes para a 

implementação do Seis Sigma. Também define que há o Sponsor Facilitador, que atua 

na diretoria da empresa e sua principal atribuição é assessorar o Sponsor do Seis 

Sigma, na implementação do programa. 

 
Já Eckes (2001), não faz essa separação e o mesmo também atribui as funções 

do patrocinador ao campeão, outra designação que será detalhada adiante, 
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para Eckes (2001), cada equipe precisa ter um patrocinador ou campeão, geralmente 

ele será o dono do processo que, como membro do grupo da Gestão de Processo do 

Negócio, conseguiu que este projeto fosse selecionado. 

 
O patrocinador tem a responsabilidade de selecionar os membros que farão 

parte da equipe; gerar a orientação estratégica para a equipe, mostrando a seus 

membros o porquê da formação do grupo e quais os objetivos negociais estratégicos 

poderão ser impactados com o sucesso do projeto; estabelecer o que o projeto precisa 

para ser bem-sucedido, ajudando a estabelecer o escopo geral do projeto. Quando o 

projeto estiver em andamento as responsabilidades do patrocinador são remover os 

obstáculos que possam vir a atrapalhar o sucesso do grupo e tomar as principais 

decisões em relação às soluções que serão geradas. 

 
 
2.3.4.2 O Campeão – Champion 

 

De acordo com Carvalho e Paladini et al (2012), o campeão deve liderar os 

executivos-chave da organização rumo ao programa Seis Sigma. Cabe a ele organizar 

e guiar o começo, o desdobramento e a implementação do Seis Sigma em toda a 

organização, devendo compreender as teorias, os princípios e as práticas do Seis 

Sigma, sendo capaz de pavimentar as mudanças organizacionais necessárias  e 

definir as pessoas que irão disseminar os conhecimentos sobre o Seis Sigma na 

empresa, conforme já apresentado por Eckes (2001). 

 
Para Werkema (2011), o Champion é considerado um patrocinador e atua em 

nível gerencial, sua principal atribuição é apoiar os projetos e remover possíveis 

barreiras para seu desenvolvimento, como também é apontado por Eckes (2001). 
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2.3.4.3 Mestre Faixa Preta – Master Black Belt – Consultor da Equipe 
 

Conforme Carvalho e Paladini et al (2012), o Master Black Belt tem a função de 

ajudar o campeão na tarefa de implementação do Seis Sigma, ajudando-o na escolha 

e no treinamento de novos projetos de melhoria, oferecendo liderança técnica no 

preparo dos profissionais de Seis Sigma, treinando e instruindo os Black Belts e os 

Green Belts. Dedicando 100% do seu tempo às atividades relacionadas ao programa 

Seis Sigma, para tal, recebem treinamento intensivo e são preparados para a solução 

de problemas utilizando o pensamento estatístico, os mesmos devem possuir 

habilidades de comunicação e didática. 

 
Na concepção de Werkema (2011), o Master Black Belt é considerado um 

especialista, atua como um “Staff” e sua principal atribuição é assessorar os Sponsors 

e Champions e atuar como mentores dos Black Belts e Green Belts. 

 
De acordo com a visão de Eckes (2001), o Mestre Faixa Preta normalmente 

não é um membro em tempo integral da equipe, podendo atuar como uma espécie de 

consultor da mesma. 

 
 
2.3.4.4 Faixa Preta – Black Belt – Líder da Equipe 

 

Segundo Carvalho e Paladini et al (2012), esses profissionais também dedicam 

a totalidade de seu tempo a trabalhar em projetos Seis Sigma, recebendo treinamento 

intensivo em técnicas estatísticas e de solução de problemas. Os Black Belts 

respondem aos Master Black Belts e lideram equipes na condução dos projetos Seis 

Sigma master. 

 
Algumas habilidades necessárias para os Black Belts são: 

- Iniciativa, entusiasmo, habilidades de relacionamento interpessoal e 

comunicação. 

- Motivação para alcançar resultados e efetuar mudanças. 

- Influência no setor funcional em que atuam. 

- Habilidade para trabalhar em equipe. 
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- Excelentes conhecimentos técnicos da sua área de trabalho. 

- Domínio das ferramentas estatísticas e conhecimento da metodologia Seis  

Sigma  aplicada a projetos específicos. 
 

Werkema (2011) tem praticamente a mesma ideia apresentada por Carvalho e 

Paladini et al (2012) em relação aos Black Belts, assim como o Master Black Belt 

atua como “Staff” e é considerado um especialista, sua principal atribuição é liderar 

equipes na condução de projetos multifuncionais (preferencialmente) ou funcionais. 

 
Conforme Eckes (2001), os Faixas Pretas são pessoas que atuam como líderes 

da equipe em tempo integral, conduzindo o grupo através da metodologia para atingir 

as metas do projeto. Entre as responsabilidades desses profissionais estão: o 

gerenciamento tático do trabalho que está sendo realizado pelo grupo; coordenar e 

conduzir reuniões, assegurando que os membros da equipe completem suas tarefas 

conforme os cronogramas pré-estabelecidos. Para que  essas atividades sejam 

concluídas com êxito é importante que haja uma interação permanente entre o Faixa 

Preta e o Campeão. 

 

 

2.3.4.6 Faixa Verde – Green Belt – Líder da Equipe 
 

Na concepção de Carvalho e Paladini et al (2012), os Green Belts são 

profissionais envolvidos parcialmente com as atividades Seis Sigma, compartilhando-

as como parte de suas tarefas do dia a dia. Em relação ao Seis Sigma possuem duas 

atribuições principais: Auxiliar os Black Belts na coleta de dados e no desenvolvimento 

de experimentos e liderar pequenos projetos de melhoria nas suas respectivas áreas 

de atuação, tendo para tal um treinamento mais simplificado. 

 
De acordo com Werkema (2011), o Green Belt é considerado um especialista 

e também atua como “Staff” e sua principal atribuição é liderar na condução de 

projetos funcionais ou participar de equipes lideradas por Black Belts. 
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Na visão de Eckes (2001), os Faixas Verdes tem as mesmas responsabilidades 

atribuídas aos Faixas Pretas, porém a liderança que exercem ocorre de forma parcial, 

pois assim como mencionado por Carvalho e Paladini et al (2012) compartilham suas 

atividades diárias com as atividades relacionadas ao Seis Sigma. 

 
 

2.3.4.6 Yellow Belt e White Belt 
 

Carvalho e Paladini et al (2012) afirmam que existem muitas variações na 

estrutura de papeis e responsabilidades encontradas nas empresas. Há empresas 

que desdobram em mais níveis criando categorias como os Yellow Belt e White Belt. 

Esses níveis podem variar de acordo com as horas de treinamentos e no investimento 

total no programa. 

 
Werkema (2011) desdobra esses dois níveis da seguinte forma: Ambos são 

considerados especialistas, entretanto o Yellow Belt tem atuação no nível de 

supervisão e suas principais atribuições são supervisionar a utilização das 

ferramentas Seis Sigma na rotina da empresa e executar projetos mais focados e de 

desenvolvimento mais rápido que os executados pelos Green Belts. Já o White Belt 

tem nível de atuação operacional e suas atribuições são executar ações na operação 

de rotina da empresa que irão garantir a manutenção, em longo prazo, dos resultados 

obtidos por meio dos projetos. 

 

Em Eckes (2001), não há menção clara sobre esses outros dois níveis de 

Belts. 
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2.4 DMAIC 

 
 

Refere-se a uma metodologia que entra no conjunto de prática do Seis Sigma 

(PETENATE, MARCELO;2017). 

 
Conforme Paladini (2012 et. al), o programa visa ao aperfeiçoamento do 

processo por meio da seleção correta dos processos que possam ser melhorados e 

das pessoas a serem treinadas para obter os resultados. O aperfeiçoamento do 

processo, denominado DMAIC, passa por cinco fases: 

 
· Definir (define); 

· Medição (measure); 
 

· Análise (analyze); 

· Aperfeiçoamento (improve) e 

· Controle (control). 
 
 

Figura 9. Fases do Roteiro DMAIC 

Fonte: PENTENATE ( 2013). 
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2.4.1 “D” define – definir as prioridades 

 

Ainda conforme Carvalho e Paladini et al (2012) a fase define é a etapa na qual 

são definidas as prioridades e consiste em determinar quais são os requisitos do 

cliente e traduzir essas necessidades em Características Críticas para a Qualidade 

(Critical To Quality – CTQ). Neste caso de acordo com Toledo, Borrás, Mergulhão e 

Mendes (2012) os clientes podem ser entendidos como todos os interessados no 

projeto, ou seja, os stakeholders. 

Na visão de Franco Jr. (2006) na fase de definição é necessário delimitar o 

campo de ação, ou seja, quais os objetivos e os limites para a ação do Seis Sigma, 

definindo as variáveis que poderão ser incorporadas ao modelo/protótipo. 

 
Logo para Maximiano (2012), o define baseia-se na escolha do projeto, isto é 

do  processo  a ser aprimorado, dos  resultados esperados e das partes 

interessadas. 

 
Sendo assim Carpinetti (2012) aponta que um ponto fundamental para a 

definição de um projeto Seis Sigma é o conhecimento das pessoas envolvidas com  a 

realização do processo sobre quais problemas geram não conformidade s e 

desperdícios. Entretanto a decisão final sobre a definição de um projeto Seis Sigma 

deve levar em conta outras informações relevantes, como: 

- Potencial benefício que essa melhoria trará́ em termos de redução de 

desperdícios e redução de custos da não qualidade, ou seja, qual é o ganho estimado; 

- Planejamento e definição da abrangência do projeto, incluindo pessoas 

envolvidas, cronograma de atividades e recursos necessários. 
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2.4.2 “M” medir – como o processo é medido e como é executado 

 

Na etapa de mensuração de acordo com os apontamentos de Carvalho e 

Paladini et al (2012) é necessário desenhar o processo e os subprocessos que se 

relacionam com as Características Críticas para a Qualidade (CTQs), definido as 

entradas e saídas, sendo de suma importância estabelecer as relações Y= f(X). 

Usando um sistema de medição adequado e coletando dados com amostras 

representativas e aleatórias. 

 
Logo para Carpinetti (2012) uma vez definido qual será́ o objeto de estudo,  ou 

seja, o problema a ser atacado, o objetivo é coletar dados que possam auxiliar na 

investigação das características específicas do problema; que forneçam informações 

para o processo de análise das causas do problema em estudo. Entretanto a prática, 

a medição de dados de resultados de processos já foi iniciada na etapa anterior (para 

auxiliar na definição do projeto) e deve ser aprofundada nesta etapa. 

 
Ainda conforme Carpinetti (2012) uma medição importante nessa fase é da 

capabilidade1 do processo. Para quantificar a capabilidade do processo, é necessário 

coletar mais dados sobre o processo para melhor caracterizar a dispersão de 

resultados. Estratificação dos dados também pode ser importante. 

 

Já Franco Jr (2006) define o measure como métrica, na qual é necessário criar 

um padrão de avaliação e mensuração para a melhoria dos processos, de tal forma 

que seja possível medir os ganhos/perdas que estão ocorrendo , com a 

implementação do Seis Sigma; estabelecendo a amplitude de comportamento das 

variáveis, para o protótipo que será́ criado. 

 
Resumidamente falando a fase measure é responsável por medir o 

desempenho do processo escolhido, por meio de levantamento e análise dos dados. 

(MAXIMIANO, 2012). 
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2.4.3 “A” analisar – identificação das primeiras causas 

 

Na etapa de análise, o objetivo é identificar as causas fundamentais do 

problema. Para isso, os dados coletados na fase anterior servirão de base para as 

análises e conclusões desta etapa; e novas coletas de dados podem ser necessárias. 

(CARPINETTI, 2012). 

 
De acordo com Carvalho e Paladini et al (2012) nessa fase é necessária a 

utilização de ferramentas tradicionais da qualidade e ferramentas estatísticas para 

identificar as (Xs) causas óbvias e as causas (Xs) não óbvias. A utilização de um 

software estatístico facilita os cálculos e desenha os gráficos necessários. 

 
Nesse mesmo contexto Toledo, Borrás, Mergulhão e Mendes (2012) afirmam 

que a fase Analyse consiste em determinar as causas mais prováveis dos defeitos e 

entender por que os defeitos são gerados, identificando as variáveis-chave que têm 

maior impacto na variação do resultado do processo. A análise fundamental desta 

etapa é de relacionamentos entre o efeito indesejável (o problema) e suas causas. 

(CARPINETTI, 2012). 

 
Tanto Eckes (2001) quanto Toledo, Borrás, Mergulhão e Mendes (2012) 

concordam que para chegar às causas raízes (Xs), é necessário realizar dois tipos de 

análise, a análise dos dados, que consiste em tomar os dados que foram coletados 

na etapa de mensuração e analisá-los, é mais indicado quando o objetivo é melhorar 

a eficácia do processo (melhorar a satisfação do cliente , por exemplo) e a análise do 

processo, que consiste em fazer o exame do processo em questão, procurando 

analisar seu fluxo e é mais adequado quando o objetivo é a melhoria da eficiência do 

processo (redução do ciclo de tempo , por exemplo), geralmente essas etapas 

ocorrem de forma combinada. E é feita uma analogia dessas etapas a portas, sendo 

a porta dos dados e a porta do processo, respectivamente. 

 
Franco Jr. (2006) resume a fase de análise como a fase que cabe o diagnóstico 

da situação atual, das possíveis alternativas que podem ser implementadas, quais as 

possíveis consequências de cada uma dessas alternativas, seus custos e resultados 

e o desenvolvimento dos cenários que o protótipo dever á tratar. 
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2.4.4 “I” implementar – eliminação das causas dos efeitos 

 

Nesta etapa, após concluídas a s análises e a proposição de melhoria , devesse 

planejar e executar a ação de melhoria . Esta etapa ainda pode requerer experimentos 

para validar as melhorias propostas. (CARPINETTI, 2012). 

 
Franco Jr (2006) define improve como implementação e diz ser o momento de 

delegar, distribuir tarefas e “fazer acontecer”. 

 
Para Carvalho e Paladini et al (2012) essa corresponde a fase de eliminação 

das causas dos defeitos, atuando sobre as causas-raiz, na qual os dados estatísticos 

devem ser transformados em dados de processo e estudar quais transformações 

devem ser executadas. 

 
Ainda de acordo com Carvalho e Paladini et al (2012) nessa fase devem ser 

promovidas melhorias nas variáveis vitais do processo e realizar a quantificação dos 

efeitos nas Características Críticas para a Qualidade (CTQs). 

 

 
2.4.5 “C” controlar – manuntenção das melhorias 

 

Nessa fase, deve ser estabelecido e validado um sistema de medição e controle 

para medir continuamente o processo de modo a garantir que a capacidade do 

processo seja mantida. (CARVALHO; PALADINI et al, 2012). 

 
Ainda conforme os apontamentos de Carvalho e Paladini et al. (2012) é 

fundamental fazer o monitoramento dos Xs críticos para manter a capacidade do 

processo e verificar a possibilidade de melhorias futuras. 

 
Esta etapa tem por objetivo garantir que as melhorias obtidas não se percam. 

Para isso, devem-se rever os procedimentos, incluindo novos controles sobre o 

processo, como instruções de trabalho, registros e outros meios (CARPINETTI, 2012). 

 
É possível observar que as fases perfazem um ciclo e que, depois de uma 

determinada fase ter sido iniciada, pode ser necessário retornar à fases anteriores 

para que novas aná lises seja m feitas, novos dados sejam coletados ou mesmo o 

escopo seja redefinido (TOLEDO, BORRÁS, MERGULHÃO e MENDES, 2012). 
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2.5 Higienização de Equipamento 
 
 

A prática da higiene na indústria de alimentos é norma obrigatória e 

indispensável a ser cumprida desde a, manutenção de seus equipamentos até as 

atividades relacionadas com o processamento dos produtos e com os manipuladores. 

Independente das normativas, resoluções ou regras existentes as indústrias de 

alimento precisam investir na higienização das suas instalações a fim de assegurar a 

qualidade de seu produto. Pois, pequenos descuidos no manuseio, no tratamento da 

matéria prima, na execução dos procedimentos de elaboração e na manutenção dos 

equipamentos, são capazes de comprometer seriamente unidades ou toda a partida 

de produtos. A higiene nas atividades do processamento não tem um sentido de ação 

isolada, ao contrário, ela representa o esforço de todos os setores da fábrica, com 

finalidade de obter um produto padrão e de alta qualidade. 

 
Assim sendo, segundo Evangelista (2008) a higiene durante as atividades de 

processamento, é a soma dos cuidados higiênicos de cada setor e devem substituir 

permanentemente. 

 
Quando a desinfecção não é necessária, o procedimento de higienização fica 

reduzido aos três primeiros passos. Por vezes, dependendo da natureza e da 

quantidade da sujidade, poderá ser possível realizar simultaneamente a limpeza e a 

desinfecção, utilizando um produto que reúna as características de um agente de 

limpeza e as de um agente de desinfecção. Nesta situação haveria também apenas 

três passos principais: a pré-limpeza, a limpeza e a desinfecção simultâneas e o 

enxaguamento. 

 
A garantia de um adequado estado de higiene da generalidade das superfícies 

numa unidade alimentar implica necessariamente a existência de um programa de 

higienização que abranja a generalidade das superfícies existentes ao nível das 

instalações, dos equipamentos e dos utensílios. 

  



51 
 

 

Um método de higiene que é bastante utilizado é a limpeza manual. Este 

método é recomendado para situações onde a higienização mecânica não é aplicável 

ou é necessária uma abrasão adicional. Neste caso normalmente, usam-se 

detergentes de média e baixa alcalinidade e à temperatura de no máximo 45°C, com 

a realização de um enxague com água de preferência morna no final da limpeza. Para 

Andrade (1996) a limpeza manual apresenta custo elevado em relação ao tempo gasto 

e sua eficiência é muito dependente do operador. 

 
É evidente que após a higienização com detergente, os equipamentos e 

utensílios devem ser enxaguados para remover resíduos suspensos e traços dos 

componentes de limpeza. Quando possível, o enxague deve ser efetuado a 

temperatura elevada (acima de 70°C). O que favorece a eliminação de 

microrganismos e facilita a evaporação da água das superfícies (GERMANO, 2001). 

 
Para Baptista (2003) as operações de limpeza e desinfecção podem ser 

sintetizadas num procedimento de higienização constituídos por 5 passos: 

- Pré - limpeza ou limpeza a seco (sem utilização de agentes químicos), para 

remoção de resíduos mais grosseiro; 

- Limpeza, com a aplicação de agente de limpeza; 

- Enxaguamento, para remoção dos agentes químicos utilizados na limpeza e 

de sujidade; 

- Desinfecção, com aplicação de um agente desinfetante, para assegurar a 

redução do número de microrganismos presentes nas superfícies; 

- Enxaguamento final, para remoção do agente de desinfecção. 
 
 

As operações de limpeza e desinfecção são por vezes, relegadas para um 

segundo plano, nem sempre sendo reconhecida a relação custo-benefício dado que 

os resultados desta atividade não podem ser facilmente mensuráveis em termos de 

benefícios econômicos. Por vezes é inclusivamente vista como uma atividade que 

reduz a produtividade da indústria na medida em que a realização de determinadas 

atividades de higienização pode obrigar à paragem da produção. No entanto, para 

uma percentagem bastante significativa de registros declarados de intoxicações e 
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infecções alimentares, foi identificada a contaminação dos equipamentos como uma 

das causas prováveis dessas ocorrências (Bean, N.H. et at.,1990). 

 
 

Segundo Baptista (2003) os programas de higienização estabelecidos  possam 

estar na origem deste tipo de ocorrências, muitas das vezes estas situações resultam 

de uma inadequada aplicação dos mesmos ao nível da frequência e ao modo como 

as atividades são realizadas. Como possíveis causas é possível identificar as 

seguintes: pessoal não qualificado para a realização das atividades de higienização, 

falta de sensibilidade e motivação por parte dos colaboradores envolvidos nas 

atividades, inexistência de procedimentos escritos adequados que indiquem o modo 

de realização das atividades de limpeza e desinfecção e a sua frequência, utilização 

de detergentes e desinfetantes pouco adequados às características da sujidade e tipo 

de contaminações microbiológicas mais prováveis, inexistência de equipamentos e 

outros meios adequados e em bom estado de conservação para a realização das 

atividades de higienização, pressão da área de produção para a não realização das 

atividades de higienização planeadas por forma a reduzir tempos de paragens de linha 

e a não realização de controles sistemáticos sobre as operações. 

 
 

Por forma a verificar a verificar a confiabilidade dos planos de higienização 

estabelecidos e o seu efetivo cumprimento, um programa de limpeza e desinfeção 

numa indústria de alimentos contemplando a realização das atividades de 

monitorização sobre as atividades. 
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3. METODOLOGIA 

 
O desenvolvimento deste projeto foi baseado na metodologia DMAIC, 

composto de 5 etapas descritas abaixo: 

 
3.1 Primeira Etapa: “D” Definir 

 
O objetivo desta etapa foi refinar o entendimento que o time do projeto deve o 

respeito do problema a ser tratado. 

 
Caracterizando o problema ou oportunidade de melhoria. Sem uma boa 

definição do problema, é muito improvável ter sucesso nas fases subsequentes do 

projeto. 

 
Os elementos da etapa Definir, o time identificou quem são os clientes e quais 

são suas expectativas a respeito do problema abordado, o que é crítico para 

Qualidade e quais os objetivos do projeto, contemplando os seguintes elementos: 

declaração do problema; voz do cliente (VOC) , crítico para o cliente (CTC), definição 

do defeito (Y = f(x)), custo da falta de qualidade, .definição dos problemas , escopo e 

objetivo e o mapeamento do processo. 

 
3.2 Segunda Etapa: “M” Medir 

 
O objetivo desta etapa foi avaliar a performance do processo e entendendo as 

possíveis variáveis nos resultados. 

 
 

A melhoria de processos depende da identificação das poucas variáveis vitais 

que influenciam o comportamento do processo. A única maneira de fazer isso é medir 

e observar as características do processo e o que é crítico para qualidade. 

 
Identificamos a performance do processo, geralmente esta etapa é a mais difícil 

e que mais consome tempo. 

 
Os elementos que contempla a etapa medir são: análise de causa e efeito, 

diagrama de pareto, análise do sistema de medição (MSA), capabilidade do processo 

e ação de contenção. 



54 
 

 
3.3 Terceira Etapa: “A” Analisar 

 
O objetivo desta etapa foi permitir que o time avalia-se os dados levantados do 

projeto e validando as causas raiz (X’s) que impactam no efeito (y) que que foi 

estudado no projeto. 

 
Nesta etapa foi possível verificar os dados levantados para validar as causas 

raiz apontadas na etapa anterior. 

 
Em um projeto Green Belt, esta etapa “Analisar” pode ser desenvolvida através 

do seguinte elemento: análise do processo. 

 

 
3.4 Quarta Etapa: “I” Implementar 

 
O objetivo desta etapa foi desenvolver, implementar e validar alternativas de 

melhoria para alcançar os níveis de desempenho desejados pelo cliente, conforme 

definido pelo CTQ. 

 
Nesta etapa começou o levantamento de alternativas para as causas potenciais 

e implementação destas ações, e termina com a validação que determinou as 

melhorias geradas ou não ao processo. Levantou-se as ações para as variáveis 

críticas analisadas, bem como validando a melhoria implementada (antes e depois). 

 

Em um projeto Green Belt, a etapa “Implementar” pode ser desenvolvida 

através dos seguintes elementos: brainstorming, design of experientes (DOE), piloto 

de melhorias e validação das melhorias. 
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3.5 Quinta Etapa: “C” Controlar 
 
 

Esta última etapa consolidou as melhorias testadas na etapa anterior através 

de ações eliminando a possibilidade de recorrência do problema e também do 

monitoramento do desempenho do processo. 

 
A equipe começou a transição de controlando o processo de volta para o dono 

do processo, que foi o responsável pela manutenção da estabilidade do processo. 

Deve instituir ações para consolidar as melhorias evidenciadas através do piloto da 

etapa implementar, mantendo a estabilidade do processo e assegurando a 

manutenção dos ganhos obtidos. 

 
A etapa controlar em um projeto Green Belt pode ser desenvolvida através dos 

seguintes elementos: estratégica de controle de processo, plano de controle de 

processo e atualização da documentação e treinamento. 
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4. RESULTADOS 
 
4.1 PRIMEIRA ETAPA: “D” Definir 

 
Nesta etapa foi elaborado o Termo de Abertura do Projeto (também  conhecido 

de Project Charter), conforme abaixo, este documento formalizou e autorizou a 

execução do projeto. Nele consta requisitos iniciais que deve como o objetivo 

comunicar o início do projeto para todas as partes interessadas. 

 

Figura 10. Termo de Abertura do Projeto 
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Foi utilizada a Voz do Cliente para definição do problema. Visando, identificar 

os clientes internos, sendo os mesmos os envolvidos diretamente com o processo em 

questão, tais como os operadores, supervisor de produção, alta direção, manutenção 

e a qualidade. 

 
O problema mais relevante apontado pela indústria foi o alto consumo de água 

na etapa de higienização do processo de secagem por atomização através do 

equipamento Spray Dryer. Foi detalhado está ocorrência onde pode ser evidenciando 

o alto consumo de água na etapa de higienização do equipamento Spray Dryer e 

incerteza na confiabilidade no procedimento de higienização. 

 
O objetivo do projeto é a redução do tempo de higienização do equipamento, 

consequentemente reduzindo o desperdício de água, padronização do procedimento 

na etapa de higienização entre os turnos, tendo como escopo do projeto a linha de 

processo  de   secagem   por   atomização   através   do   equipamento   Spray Dryer. 

 
 
 

4.2 SEGUNDA ETAPA: “M” MEDIR 
 

Esta etapa teve como foco a medição dos processos e a partir disso as 

características chaves foram caraterizadas, os sistemas de medição verificados e os 

dados coletados. 

 
Foi analisado no intervalo de julho a setembro de 2017, através do controle de 

produção dos lotes fabricados onde no mesmo consta a informação do horário de 

início e final da higienização verificou-se que o nível de paradas na linha de processo 

de secagem estava apresentando uma tendência crescente, portanto, fora da meta 

estabelecida, considerando o erro. 

 
A análise do processo foi realizada para verificar os fatores que levaram as 

falhas relatadas, como ferramenta para análise de causa e efeito do processo, 
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decidiu-se utilizar o Diagrama de Ishikawa. Para isso, utilizou-se de técnicas de 

brainstorming. 

 

 

Figura 11. Diagrama de Causa e Efeito 

 
 
 

 
 

 

Após a análise do Diagrama de Ishikawa, foi elaborado a Matriz de Causa e 

Efeitos, demonstrada na tabela abaixo, tem como ponto de partida a definição e o 

peso das variáveis de saída foi o “desperdício de água” e “tempo de higienização” com 

peso 9, indicando ser importante do ponto de vista do cliente. Foram listadas as 

possíveis causas, às quais já haviam sido mapeadas, e o peso de cada uma para os 

índices “desperdício de água” e “tempo de higienização”. 
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Tabela 5. Matriz de Causa e Efeito 
 
 
 
 
 

 
 
 

Na última coluna, foram multiplicadas as notas dadas às entradas do processo 

pelo peso das variáveis de saída de importância para o cliente - para os índices 

“desperdício de água” e “tempo de higienização”; estes subtotais foram somados, 

obtendo-se o valor apresentado na coluna identificada como Total. 

 
A coluna Total estabelece que os maiores valores são as entradas mais críticas 

do processo. 

 
Os dados encontrados, conforme figura abaixo temos o gráfico de Pareto com 

as principais causas do desperdício de água e tempo de higienização, as entradas 

mais críticas ao processo ou as causas raizes foram: ausência de padrão na 

higienização com 21,2%, treinamento dos operadores com 21,2% e procedimento 

desatualizado com 14,1, todas tratadas pela indústria pesquisada. 
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Figura 12. Diagrama de Pareto 
 
 

 
 
 
 
 

O nível sigma foi calculado pela expressão DPMO (defeitos por milhão de 

oportunidades), sendo que a Unidade cim erro é media da soma da porcentagem 

referente desperdício de água e tempo de higienização no periodo de julho a setembro 

de 2017, conforme demonstrado abaixo. 
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Figura 13. Cálculo do DPMO – Antes da Implementação 
 
 
 

 
 
 

A análise do sistema de medição, também conhecido como MSA (Measurement 

System Analysis), permite que o processo seja entendido. Quando ele não é confiavél, 

perde-se a capacidade de tomar boas decisões sobre como melhorar o processo. 

 
O sistema de medição deve ser qualificado antes de se dar início ao processo 

de melhoramento. 



62 
 

 
 
 
 

4.3 TERCEIRA ETAPA: “A” ANALISAR 

 
Esta etapa teve como foco fazer que todas as informações tenham sentido e, 

ao mesmo tempo, localizar as relações de causas e efeitos na linha de processo de 

secagem. 

 
 
4.3.1 X1 – Ausência de padrão na higienização / X2 – Procedimento 

desatualizado 

 

Ao realizar análise do processo in loco foi evidenciando que o documento de 

consulta vigente POP n° 00 Linha de Processo de Secagem (Spray Dryer), não consta 

a instrução de higienização do equipamento em questão, somente cita que o mesmo 

deve higienizado conforme o POP n° 00.0 Higienização e Controle Higiênico 

– Equipamento e Utensílios este é o procedimento “mãe” onde instrui como deve ser 

realizado a higienização de todos equipamentos e utensílios utilizados nas Linhas de 

Processos, nele consta as seguintes informações: o que higienizar (equipamento / 

utensílios), quando higienizar, o que usar, como higienizar e quem higienizar. Não 

constando a sequência de higienização do equipamento Spray Dryer, sendo esta uma 

informação de suma importância para padronizar a higienização. 

 
 
4.3.2 X3 – Treinamento de Operadores 

 

Não há uma padronização na etapa da higienização, cada operador opera o 

equipamento de uma forma, não havendo a padronização. 
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4.4 QUARTA ETAPA: “I” IMPLEMENTAR 
 
 
4.4.1 X1 – Ausência de padrão na higienização / X2 – Procedimento 

desatualizado 

 

A primeira etapa foi acompanhar e analisar a higienização do equipamento 

Spray Dryer nos três turnos verificando a maneira que eles realizam, a segunda etapa 

foi acompanhar e corrigindo o que estava errado e por último a terceira etapa foi 

higienizar novamente o equipamento com as novas instruções e aplicando nos três 

turnos verificando se as alterações foram eficaz e se estão padronizada entre os 

turnos. As alterações foram eficazes. 

 
Este processo foi acompanhado pelo operador, supervisor, gerente técnico, 

gerente da qualidade e Depto. Garantia da Qualidade. 

 
 
4.4.2 X3 – Treinamento de Operadores 

 

Foi ministrado o treinamento para os operadores da linha de processo em 

questão passando as novas instruções referente aos procedimentos revisados: POP 

n° 00 Linha de Processo de Secagem (Spray Dryer) e POP n° 00.0 Higienização e 

Controle Higiênico – Equipamento e Utensílios. 

 
A Figura 16 apresenta o nível da Escala Sigma de curto prazo calculado pela 

expressão DPMO, em que a indústria obteve 2,70695 e DPMO de 113725,49020. 
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Figura 14. Cálculo do DPMO -  Após Implementação 

 
 

 
 
 
 
  



65 
 

 

 
4.5 QUINTA ETAPA: “C” CONTROLAR 

 
 
4.5.1 X1 – Ausência de padrão na higienização / X2 – Procedimento 

desatualizado 

 

Monitoramento na etapa da higienização do equipamento do Spray Dryer entre 

os três turnos com intuito de verificar o cumprimento dos procedimentos vigente: POP 

n° 00 Linha de Processo de Secagem (Spray Dryer) e POP n° 00.0 Higienização e 

Controle Higiênico – Equipamento e Utensílios. 

 

 

4.5.3 X3 – Treinamento de Operadores 
 

Para garantir a eficácia do treinamento estaremos monitorando através das 

auditorias de Boas Práticas de Fabricação (BPF) realizadas mensalmente e através 

do treinamento de reciclagem realizado anualmente, já os novos operadores serão 

treinados no ato da contratação e o monitoramento será realizado igual aos demais. 
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5. CONCLUSÃO 
 
 

Por meio deste projeto concluiu-se que a implementação do Seis Sigma 

possibilita, de fato, a redução do desperdício de água e o tempo de higienização. 

 
Após a aplicação da metodologia DMAIC houve uma redução no tempo de 

higienização de 60 minutos para 45 minutos que passa ser o tempo de parâmetro para 

controle, representando 25%, reduzindo assim o desperdício de água neste processo. 

Além disso, houve melhoria significativa na eficácia da higienização, padronizando 

este procedimento entre os turnos, mantendo a qualidade e a segurança do processo 

sem que haja risco de contaminação cruzada no equipamento. 

 
Concluiu-se também que a adoção do Seis Sigma pela indústria levou a: 

- Redução no DPMO, o qual passou de 470588,23529 para 266666,66667. 

- Melhoria significativa no processo, que, de acordo com a Escala Sigma de 

curto prazo , passou de 1,57379 para 2,12293. 
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