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RESUMO 
 
O presente estudo aborda a análise de um projeto Seis Sigma, elaborado numa 
fábrica nacional de componentes cerâmicos de médio porte. Fomentado por uma 
série de dados temporais, observou-se que diversos desafios, explanados ao longo 
do estudo, podem limitar a capacidade de um setor de fundição, em alcançar o plano 
de produção previsto para cada período.  
Os objetivos deste estudo são, analisar a possibilidade de melhorar o índice de 
qualidade de um processo de fundição, diminuir o índice de quebra seca de produtos 
devido à baixa qualidade no processo produtivo, implementar melhorias nos 
processos da área de fundição e aumentar o nível de atendimento ao plano de 
produção, todos por intermédio de um projeto Seis Sigma. 
Para realizar as melhorias necessárias utilizou-se a ferramenta Seis Sigma DMAIC, 
que é dividida em cinco etapas: Definir, Medir, Analisar, Implementar, Controlar. 
Definiu-se que a fundição estava com alto índice de quebra seca, não conseguindo 
atingir a meta de produção. Na medição foi utilizada a ferramenta do diagrama de 
causa e efeito e para ver qual grau de gravidade das falhas utilizou-se a Matriz de 
Causa e Efeito. Com as informações obtidas na etapa analisar, o projeto foi 
direcionado para as falhas por falta de treinamento e ferramentas inadequadas. 
Implementou-se então melhorias nos processos e Instalou-se procedimentos para 
controlar esses trabalhos. 
Os resultados foram analisados em um gráfico de índice de quebras versus 
produção, onde em setembro de 2017 a taxa de quebras era de 15% do total da 
produção, até o término do presente estudo, o mesmo índice caiu para 5% em 
janeiro de 2018. O índice de DPMO que outrora era de 151891,89 diminuiu para 
69729,73; o nível sigma que anteriormente era de 2,53 subiu para 2,98. 
 
 
 
 
  
 
Palavras-chave: Indústria Cerâmica; Qualidade; Ferramentas da Qualidade; Seis 
Sigma; DMAIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
ABSTRACT 

 
This study offers a brief analysis of a Six Sigma project, elaborated in a national 
factory, ceramic components fabricator. Encouraged by a series of temporal 
information, it has observed that several challenges, detailed throughout the study, 
interfered the capacity of the casting in attending the main plan of production. Once 
the raw material is low for the next operations, the production plan and the plan of 
stock were both fated to failure. 
The objectives of this study are, analyze the possibility of improving the melting 
process, to decrease the scrap taxes caused by breakings, implement improvements 
in processes of the casting and increase the attendance level of production, through 
an improvement project, Green Belt level. 
To make the necessary improvements, the Six Sigma DMAIC tool was used, which is 
divided into five stages: Define, Measure, Analyze, Implement, Control. It was 
defined that the foundry was with high index of dry break, failing to reach the 
production goal. In the measurement was used the tool of the cause and effect 
diagram and to see how severity of failures the Cause and Effect Matrix was used. 
With the information obtained in the analyze step, the project was directed to the 
failures due to lack of training and inadequate tools. Process improvements were 
then implemented and procedures were installed to control such work. 
The results were analyzed in a graph of breaks x production, where in September 
2017 the break rate was 15% of the total production, until the end of the present 
study, the same index fell to 5% in January 2018 The DPMO index that once was 
151891.89 decreased to 69729.73; the previously sigma level of 2.53 rose to 2.98. 
 
 
 
 
Key words: Ceramic Industry; Quality; Quality Tools; Six Sigma; DMAIC. 
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1 INTRODUÇÃO 

Notoriamente, identificar os inúmeros benefícios que as ferramentas da 

qualidade subsidiaram ao processo produtivo moderno de modo geral, é vertiginoso. 

Na concepção de estratégias que corroborem a busca por um sistema que seja 

capaz de atender com às expectativas de projeto, evidencia a estratégia Seis Sigma 

como a maior mudança outrora ocorrida desde o que conhece-se por qualidade 

contemporânea.  

A exigência por níveis de qualidade específicos é trivial, percebida em 

processos tão antigos quanto à própria história dos processos de fabricação em 

larga escala. De acordo com LOURENÇO FILHO (1989), somente por volta dos 

anos de 1920, as ferramentas estatísticas para o controle da qualidade passaram a 

ser empregadas na indústria de modo generalizado, viés de uma necessidade pela 

normalização dos produtos, oriundos de especificações de fabricação.  

De acordo com WILSON (2000), a busca por um processo Seis Sigma, indica 

a busca pela obtenção e manutenção de uma performance de alto nível, com baixo 

índice de perdas. À essa necessidade do emprego de controles apertados de 

qualidade, também se encontram os processos de fabricação de produtos 

cerâmicos, cujos quais, derivam de uma série de etapas distintas: a obtenção da 

matéria prima, o beneficiamento da massa, compactação, esmaltagem, tratamento 

térmico à elevadíssimas temperaturas, controles dimensionais e de outros 

parâmetros, embalagem e estocagem. A abordagem do método estudado nesse 

trabalho, transcorre por entre as possíveis causas do não cumprimento de um plano 

mestre de produção de um determinado período, uma vez que defeitos conhecidos 

na fabricação descritos no decorrer do estudo do processo, foram sendo 

constatados através uma série de dados temporais.  

Através deste histórico, buscou-se implementar um projeto Seis Sigma, 

método que se excela na literatura por evidenciar resultados satisfatórios na 

melhoria de processos, e por consequência analisar seus efeitos na melhoria de um 

processo de fabricação de componentes cerâmicos. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 
Esse trabalho embasou-se da análise combinatória de resultados referentes à 

uma série temporal de dados, originados de um processo produtivo de peças 

cerâmicas.  

Conforme abordado no estudo, verificou-se através dos indicadores de 

atendimento ao programa de produção, que o setor de fundição em específico, 

apresentava um déficit de performance e para tanto, fomentou-se a geração de um 

trabalho de melhoria, apoiado pelas áreas de administração da fábrica. 

Nessa conjuntura, a justificativa baseia-se em questionar a possibilidade de 

melhora no nível de qualidade de fabricação das peças e otimizar o nível de 

atendimento ao plano de produção do período, através da implementação de um 

projeto Green Belt no processo produtivo. 

 

1.2 OBJETIVO  

 
O objetivo geral desse trabalho, é realizar um estudo de caso de um projeto 

Green Belt num processo de fundição de peças cerâmicas, numa usina situada no 

Vale do Paraíba e evidenciar seus benefícios por meio de informações pertinentes. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 INDÚSTRIA CERÂMICA 

 
O segmento industrial de componentes cerâmicos, no cenário brasileiro, tem 

relativa importância para a economia brasileira, sua participação no PIB (Produto 

Interno Bruto), abrange cerca de 1,0% deste importante índice econômico 

(BUSTAMANTE, BRESSIANI, 2000).  

A distribuição das indústrias do setor cerâmico se dá em sua maioria nas 

regiões sul e sudeste do país e a divisão dos diversos produtos obtidos por 

intermédio do setor, pode ser definida, de acordo com o produto e o mercado que 

está inserido.  

A Tabela 1 elenca os diferentes segmentos no mercado nacional e o valor das 

produções anuais de cada um. 

 

Tabela 1 - Divisão dos mercados e valor de produção anual 

 
Fonte: BUSTAMANTE, BRESSIANI, (2000)  

 

 O Brasil detém expressivos atributos, no que tange à economia e processos 

no setor da cerâmica, dispõe de uma variada gama de produtos que atendam as 

diversas necessidades de mercado, tais aspectos garantem uma posição do setor 

nacional no mercado global (BUSTAMANTE, BRESSIANI, 2000). 

Mercado
Valor da produção 

(1000 US$/Ano)

Cerâmica estrutural (vermelha) 2.500.000
Revestimentos (pisos e azulejos) 1.700.000
Matéria prima natural 750.000
Refratário 380.000
Cerâmicas especiais 300.000
Sanitários 200.000
Louça de mesa e adorno 148.000
Fritas, vidrados e corantes 140.000
Matéria prima sintética 70.000
Cerâmica elétrica 60.000
Equipamentos para cerâmica 25.000
Abrasivos 20.000
Total 6.293.000
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A classificação dos grupos cerâmicos pode ser definida, conforme já 

mencionado anteriormente, através da utilização específica de cada produto, e ainda 

por suas características texturais (massa base), dentre outras características 

cerâmicas ou ténico-econômicas (EMILLIANI, CORBARA, 1999). 

Como referido por ZANDONADI (1996), o processo de fabricação dos 

componentes cerâmicos é antigo, pouco evoluiu em 50 anos e a busca por novas 

tecnologias mais baratas, mais seguras e que envolvam grande confiabilidade é 

fortemente buscada pelo setor atualmente. Para DUALIBI FILHO (1999), a 

necessidade pela busca de soluções de melhoria nos processos é cada vez mais 

latente dada a complexidade no controle das variáveis dos processos do setor.  

O quadro 1 denota os setores e os respectivos produtos, suas matérias-primas 

utilizadas e alguns detalhes de cada processo produtivo. Os grupos 1 a 3, são 

grandes consumidores de matérias-primas e a maioria das unidades produtivas, 

estão distribuídas majoritariamente na região Sul do Brasil. 

 

Quadro 1 - Classificação dos produtos cerâmicos e suas matérias-primas. 

 

Fonte: Schuller (2008).  
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A obtenção da matéria prima é objeto de extrema importância para esse tipo de 

negócio, uma vez que sua qualidade está intimamente relacionada à qualidade final 

da cerâmica. Em geral, observa-se a predominância de reservas próprias de matéria 

prima nas empresas do setor, todavia, ao longo dos anos têm-se visto, por virtude de 

modificações que envolvam aspectos econômicos nas organizações, a terceirização 

no suprimento desses recursos (BUSTAMANTE, BRESSIANI, 2000). 

Como observa-se em todos os processos de fabricação, a característica final 

da cerâmica pode ser avaliada através de sua composição química e o tipo de 

processamento utilizado, nesse aspecto encontram-se a qualidade da matéria prima, 

beneficiamento, a temperatura de queima, tamanho médio do grão, dentre outros. 

As propriedades mecânicas de uma cerâmica está associada a variação da 

quantidade de plásticos, fundentes e inertes, que possibilita uma gama variada de 

propriedades mecânicas a esses corpos (PAGANI, MIRANDA, BOTTINO, 2003). 

 

2.1.1 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA INDÚSTRIA CERÂMICA 

 
Com o passar do tempo, o revestimento cerâmico tornou- se mais que um item 

de decoração e acabamento, suas propriedades não dependem só da  origem 

química e dos comportamentos físicos para suas propriedades finais. Também suas 

propriedades pode depender do processo produtivo e de controles de suas 

variáveis, sempre tendo o controle da integração dos  aspectos tecnológicos de 

origem da natureza e os indicadores de controle em cada etapa do processo. 

A sequência do processo de fabricação segue algumas fases, que estão 

descritas no fluxograma abaixo. 
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Quadro 2: Fluxograma do processo de indústria cerâmica 

 
Fonte: NEGRE, SANCHEZ (1988). 

 

 

Matérias Primas 

 

Na fabricação de produtos cerâmicos são usadas matérias primas que são 

encontradas na natureza, como alguns minerais: argilas, feldspatos, albitas, filitos, 

talcos, calcários entre outros. Algumas precisam ser previamente beneficiadas e 

processadas, melhorando o processo, já outras são usadas da sua forma de origem 

(bruta). 

 Um exemplo disso é que para fabricação de determinados produtos (tijolos, 

concretos, refratários, etc.), a matéria-prima recebem pouco ou nenhum 

processamento prévio, por outro lado tem matéria-prima que precisam que passam 

por um intenso beneficiamento para um determinado produto. No entanto, existe 

uma vocação para o processo de beneficiamento (trituração, britagem, etc.) das 

matérias-primas, devido às propriedades dos materiais. 

 A seleção das matérias-primas é sempre importante a fim de adquirir item com 

as características apropriadas e que atendam as exigências do cliente. 
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Argilas 

A argila é a principal matéria-prima utilizada para a produção de uma  indústria 

cerâmica, tendo como principal propriedade a plasticidade quando úmida, e que, 

quando seca, adquire uma forma pela pressão das mãos. 

Nos processos de conformação para obtenção de materiais cerâmicos para 

indústria cerâmica, também existem outras matérias-primas que são diretamente 

usadas tais como: quartzo, calcário,  e minerais semelhantes, já citados como: filitos, 

feldspatos e talcos. A maioria desses materiais são  encontrados na natureza. 

As técnicas de fluorescência de raios X são utilizadas para identificar e obter a 

quantificação dos elementos químicos que existem na argila, e assim, é possível 

indicar e controlar suas propriedades no processo.  

Uma argila é considerada de boa qualidade quando apresenta uma 

composição química adequada e também, quando se tem as quantidades de  SiO2, 

Al2O3, K2O, Fe2O3, Na2O, MgO, CaO presente no material. 

Os óxidos de potássio, ferro, sódio, magnésio, cálcio e outros, podem  

determinar suas características. A massa cerâmica pode adquirir uma coloração 

avermelhada  pelo fato de  ter um alto teor  de Fe2O3. 

 

Feldspatos 

          Para diminuir a temperatura de formação de fase líquida durante o processo 

de queima, usamos o feldspato. Essa matéria prima é conhecida por material 

fundente. O feldspato tem como função de diminuir a porosidade das peças 

cerâmicas, principalmente, para peças de  grés porcelanato, diminuindo os índices 

de absorção de água, e assim tendo um aumento  de resistência mecânica (carga de 

ruptura) das peças. 

Os óxidos de metais alcalinos, Na2O e K2O, e alcalinos terrosos, CaO e MgO 

são os elementos ideais para proporcionar a formação de fase líquida. Na fase 

líquida, é sempre importante observar a viscosidade, que pode ser determinada e/ou 

controlada por elementos de óxidos formadores de vidro (SiO2 e Al2O3) e dos 

óxidos modificadores de rede (Na2O e K2O). 
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         Filitos 

São rochas metassedimentar muito fina, constituídas por caulinita, quartzo  e 

sericita, e por ter um alto teor de potássio, pode ser utilizados para substituir 

parcialmente os feldspatos. São materiais facilmente  encontrados na natureza, 

rocha dura (material rochoso) é sua principal característica. Os filitos por ter baixo 

resíduo na peneiras, tem a vantagem de não precisar receber nenhum 

beneficiamento para compor uma massa cerâmica, e isso é um fato muito usado 

para para o processo na indústria cerâmica. 

Sua formação geológica foi na era proterozoica, tendo como cores variadas, 

como do branco, rosado, creme, roxo, cinza, preto, bege e amarelo. 

 

Talcos 

São conhecidos por esteatita, que são moles, com uma sensibilidade ao tato. 

Peças da indústria cerâmica, fundida pelo processo de prensagem e que por 

característica aplicar o talco, podem ganhar propriedades na sua formação, tais 

como: 

a) ter uma resistência maior ao choque térmico 

b) retração na queima; 

c) resistência mecânica; 

Com  a junção de  eutéticos de cordierita (Mg2Al4Si5O18), clino-esteatita e 

cristobalita , a peça ganha alta resistência ao choque térmico. 

 

Processo de Moagem 

O processo de moagem tem como função, diminuir o máximo possível, a 

granulometria das partículas das matérias-primas que estão no processo e assim 

conseguir fazer uma massa cerâmica homogênea dentro de uma distribuição na 

estrutura definida.  

Quando se tem uma moagem bem definida, consegue ter um contato 

superficial maior entre as partículas, principalmente na queima, quando se tem uma 

área maior, contribuindo na resistência mecânica da massa. 

Os equipamentos para fazer moagem são os britadores, os trituradores ou 

desagredores e os moinhos. A seleção do equipamento se faz pela dureza das 
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matérias-primas a moer. O equipamento mais utilizado neste processo é o moinho 

de bolas.  

         Não existe um valor definido em relação à quantidade de produto que deve 

moer, mas alguns pontos são importantes como  a massa formada pode cobrir as 

bolas internas que fazem a moagem dentro do moinho, assim com um volume maior 

de matéria prima, pode ter um travamento nas bolas. Por isso o ideal é sempre ter 

um volume ideal para não acontecer esse imprevisto no processo. 

Para ter uma maior moagem, não necessita de um longo tempo de moagem. O 

maior no tempo de moagem, com a tentativa de reduzir as partículas, pode só ter um 

aumento no custo do processo.  

Também, uma moagem rápida pode deixar partículas sem moer ou grossas na 

massa, resultando em variações de tamanho na peça. 

 

                      
Figura 1 – Gráfico do Resíduo de Moagem 

Fonte: NEGRE, SANCHEZ (1988). 

 

 

        Fundição 
Dentro do processo de fabricação da indústria cerâmica, a fundição é um dos 

processos mais importantes, pois é onde o produto tem sua origem, e uma má 

junção das partículas neste processo pode acarretar vários defeitos nas peças 

cerâmicas. 

A matéria-prima é dissolvida nos moldes e prensada em um volume possível, 

por meio de uma pressão de ar exercida, obtendo-se uma junção das partículas. As 

junções dessas partículas resultam no preenchimento total ou parcial dos espaços.  
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A contribuição para uma boa junção deve se a forma, o formato e a distribuição 

das partículas pelo sua grandeza. Uma completa propriedade da massa, que 

constituem de partículas sólidas em suspensão úmida, preparada para a dispersão 

do líquido, é importante para o processo de fabricação do pó atomizado, incluindo 

sua densidade e viscosidade. Na figura 2 é mostrado teoricamente, o 

comportamento da distribuição granulométrica ideal do pó atomatizado para uma 

boa junção. 

 

 

         
Figura 2 – Distribuição Ganulométrica 

Fonte: NEGRE, SANCHEZ (1988). 

 

Etapas do processo de fundição 

 

No processo de fabricação, a fundição é o processo de despejar a massa 

líquida em um molde, que contém uma cavidade com a forma desejada, e depois de 

um tempo do processo acontece a drenagem e a secagem. A peça fundida é a parte 

que é solidificada, que é retirada do molde ou tem o molde quebrado para completar 

o processo. 

A primeira etapa do processo é o enchimento do molde, que pode ser manual 

ou automática. A massa que vai ser enviada ao molde não pode estar fria, tem que 

estar em uma temperatura entre 35°C e 40° C. Outro detalhe importante no 

enchimento é a velocidade que a massa entra no molde. Essa velocidade é 
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controlada e tem variação de acordo com o produto fundido. Se o enchimento for 

muito rápido, podem ocorrer bolhas de ar na massa dentro do molde, e isso pode 

resultar em perda de fundição da peça. 

O tempo que a massa leva para ficar dentro do molde é considerado “tempo de 

massa”. Esse tempo depende de alguns fatores, tais como: 

A) Vida útil do molde; 

B) Temperatura do ambiente; 

C) Espessura da massa (teste realizado antes da fundição para verificar 

espessura e condição da massa); 

D) Molde seco; 

Após o “tempo de massa”, deverá realizar a drenagem, que é um soprador de 

ar que faz retirada da sobra da massa líquida e deixando a parte solidificada dentro 

do molde. Sendo realizada a drenagem, o próximo passo é fazer a pressurização 

(secagem). Essa secagem se faz com o molde fechado, com um tempo controlado 

de secagem. Caso deixar muito tempo, pode ocorrer a perda da fundição, devido a 

racho em algumas partes da peça. 

Realizado as etapas anteriores, o próximo passo é realizar a abertura dos 

moldes e fazer um pré- acabamento delas dentro do molde, deixando a peça ter uma 

secagem através de ventiladores. 

A etapa de retirar a peça do molde no processo de fundição é chamada de 

destacamento. Esse processo necessita de ar comprimido, para conseguir soltar a 

peça do molde sem danificar o produto, já que a massa cerâmica não está 

totalmente seca. Após o destacamento, os moldes sofrem um processo de 

espaguetamento, que é a injeção de ar comprimido no molde de gesso. Como a 

fundição é de massa cerâmica, o molde necessita ser de gesso para conseguir 

absorver a água da massa, para deixar sólida. O processo de espaguetameto é a 

retirada da água do molde através do ar comprimido. 
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Figura 3 – Máquina de fundição de louças 

Fonte: BRISTOT (1996). 

 

 
 

         Secagem 

Uma operação considerada simples, a secagem, tem por finalidade de realizar 

a evaporação de umidade residual das massas cerâmicas são evidentes e 

controláveis. O equipamento para realizar a secagem depende vários fatores, desde 

controle de temperatura e umidade ideal, é isto pode ser um problema no processo. 

Com uma temperatura certa no secador, nota-se um aumento na resistência 

mecânica da peça, e onde a umidade tem que ser controlada. Para uma secagem 

boa tem que retirar quase toda a umidade da peça cerâmica. 

Essa secagem depende também de alguns fatores como : estado que vai estar 

o ar, o volume de ar em contato com a peça para secar e a superfície definida da 

massa. 

 

Secadores 

Os secadores utilizados no processo de secagem são equipamentos que 

funcionam através de calor, podendo ser secadores contínuos horizontais ou 

secadores verticais. Na figura 4 tem ilustrado o funcionamento de um secador tipo 

vertical. 
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Quando entram as peças no secador, o objetivo é conseguir retirar certa 

quantidade de água, produzida na de fundição. Com essa retirada de água, as 

peças tendem a uma redução no seu volume, pela retração e a própria e secagem 

em si resultam nisso. 

O funcionamento de secadores verticais tem como princípio fazer um  fluxo de 

ar contra ao fluxo da peça a secar através de uma contra corrente . Quando as 

peças estiverem dentro do secador, vai acontecer um fenômeno que terá ar quente 

e o ambiente com bastante umidade; com um determinado tempo no processo, o 

ambiente vai ficando mais quente e com menos umidade, resultando na secagem 

ideal para as peças cerâmicas.  

 

                             
Figura 4 – Esquema de um secador Vertical 

Fonte: NEGRE, SANCHEZ (1988). 
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  Esmaltação 

 

O processo de esmaltação é onde as peças secas, que foram retiradas do 

secador, recebem aplicações de esmaltes através de pistolas de ar comprimido. 

Este processo praticamente finaliza o processo estético da peça cerâmica. 

A cabine de esmaltação é composta por estruturas de cabine inox, ar 

comprimido, bomba e pistola que fazem parte dos equipamentos de aplicação dos 

esmaltes. 

Caulins, fritas, argilas e feldspato são os elementos que são compostos o 

esmalte. Esses elementos, que deixam a peça um brilho característico. Além da 

estética, o esmalte tem a função de limpar a peça e dar uma resistência à abrasão. 

 

                           

Processo de queima 

 

O processo de queima é o processo onde o produto estará mostrando 

situações de todos os processos já realizados durante a fabricação, indicando com 

frequência os defeitos no produto acabado, resultados de processos anteriores, mas 

não detectados. 

O processo de queima é considerado um processo de tratamento térmico a 

altas temperaturas, onde um grupo de partículas sofrem alterações em algumas de 

suas características, buscando um estado de densificação possível, tendo uma 

redução como consequência a porosidade da peça. Com a densificação, a peça 

sofre uma retração, alterando sua resistência mecânica final do produto. 

 As partículas quando se unem, tendo uma proximidade entre elas, e isso que 

diminui a porosidade, começam a funcionalidade da sinterização, que consegue ter 

uma divisão em três etapas (RICHERSON, 1982): 

1)  área de contato em formação: as células iniciam a união entre si. Não tem 

um crescimento visível das células nesta etapa da queima e a contração 

macroscópica é praticamente imperceptível. 

 

2) redução da capacidade dos poros: com o processo da queima em 

andamento, os poros  se encolhem, resultando em um sistema formado por um 
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material maciço. A retração e a redução da porosidade encontrada nesta etapa do 

estágio apresentam uma velocidade maior que no estágio final. 

3) desenvolvimento do poros fechado: esta etapa indica que  os poros buscam 

a ter uma forma esférica.  Diminui a velocidade de queima e a retração do produto 

tem um aumento, mas é muito menor do que na etapa anterior, não conseguindo 

definir o término do processo de queima. 

 

 
Figura 5 – Estágios de Queima 

Fonte: SILVA, ALVES (1998). 

 

 

Fornos 

 

Para realizar o processo de queima nas peças cerâmicas são utilizados os 

equipamentos chamado fornos. Nas indústrias de cerâmica é comum usar os fornos 

intermitentes e os fornos túneis, que através do calor, ocorrem as transformações 

físico-químicas nas peças. Nesses fornos contem queimadores, que são aplicados 

para a combustão de combustíveis gasosos, como GLP ou gás natural. 
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Operação de queima 

 

A operação de queima é processo que deve ter uma atenção dobrada, pois 

vários defeitos de fabricação podem ter sido contribuídos por este processo. O 

intervalo de queima, o gradiente de aquecimento, o tempo de estabilidade na 

temperatura máxima e o resfriamento adequado devem ser bem controlados e bem 

definidos, para que se tenha um aproveitamento bom na queima, devido às peças 

cerâmicas apresentar uma velocidade de aquecimento limitada e o gradiente térmico 

elevado, podendo provocar trincas. 

As regras básicas para ter o controle da queima dos produtos são o controle 

das variáveis, tempo e temperatura. Geralmente elaboram uma curva de queima 

ideal para cada produto, de acordo com suas características. 

Pelo presente estudo é de certa pertinência abordar a existência de dois 

defeitos que comprometer a aplicação do produto final, para tanto de modo geral, 

temos como defeitos genéricos nas cerâmicas as trincas e as porosidades, de 

relevante entendimento para a continuidade desse trabalho. 

 

 

 

2.1.2 Trincas 

 
A ocorrência das trincas em cerâmicas, pode ser explicada pela diferença de 

temperatura entre a matriz e as fases cristalinas. Quando observa-se a ocorrência, 

na variação da temperatura, uma maior contração das partículas em relação às 

matrizes, é típica a presença de trincas nas intermediações das partículas, conforme 

ilustrado na figura 6. 
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Figura 6 - Trincas periféricas nos entornos de uma partícula de quartzo 

Fonte: BRAGANÇA (2004). 

2.1.3 Porosidade 

 
A porosidade em diversas aplicações, é uma variável aceitável quando 

devidamente controlada. Tal funcionalidade está relacionada a baixa condutividade 

térmica característica, pode-se dividir as porosidades em duas classes: a aberta e a 

fechada (VLACK, HALL, 1973), ambas podem desempenhar algum papel importante 

na engenharia, sendo ele no isolamento térmico ou na aplicação nos filtros, porém 

quando não controladas da maneira correta, podem aparecer de modo involuntário 

na cerâmica, contribuindo para a piora das características mecânicas dos 

componentes. Por outro lado, pode-se obtê-las de modo voluntário ao se ter controle 

da composição química do material, na adição de elementos orgânicos na cerâmica 

(DUTRA, PONTES, 2002), elemento que não será abordado a finco nesse estudo, 

por tratar-se de uma temática que requer um estudo mais específico para tanto.  

As propriedades mecânicas finais de cerâmicas têm forte relação com a sua 

composição química e o processo de fabricação. De acordo com (SCHULLER et. al., 

2008), para garantir uma adequada propriedade mecânica à um determinado 

material cerâmico é importante o entendimento e domínio de conceitos importantes 
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na fabricação de cerâmicas, como a sistemática das fases cristalinas, o domínio 

sobre a velocidade de queima dos elementos, a dimensão dos grãos, entre outros. 

De acordo com QUINTEIRO et al. (2002), as fases cristalinas exercem uma 

grande influência na resistência mecânica de componentes cerâmicos, oriundos da 

queima e resfriamento controlado no processo de fabricação. A porcelana por 

exemplo, apresenta fases de quartzo e mulita, sendo o quartzo composto por 

estruturas cristalinas trigonais de tetraedros de sílica. A mulita por vezes é 

adicionada à composição para a aferição de tenacidade à cerâmica, é composta de 

silicato de alumínio, que pode ser obtida pelo processo de sinterização.  

Para PINTO et at. (2005), a velocidade de queima têm associação com as 

propriedades mecânicas finais da cerâmica, pelo fato de resultar em mudanças na 

microestrutura sinterizada do material, o que consequentemente pode implicar numa 

maior ou menor tensão de ruptura do material, por exemplo. As velocidades de 

queima, por parâmetros de engenharia de cada projeto, são classificadas por 

atributo de velocidade baixa ou alta, a Figura 7 mostra a variação da tensão de 

ruptura à flexão de acordo com a velocidade de queima aplicada para um ensaio de 

um corpo de provas cerâmico aleatório, apenas para fins de compreensão da 

influência do parâmetro de queima na dureza final de uma cerâmica. 

 

 

 

Figura 7 - Tensão de ruptura à flexão em função da queima. 

Fonte: PINTO, SOUSA, HOLANDA (2005). 

 



30 
 

 

 

2.2 QUALIDADE 
 

Os conceitos de êxito nos programas de qualidade de uma determinada 

organização é veementemente associado ao comprometimento de todos 

colaboradores, principalmente da alta administração. GARVIN (2002), evidencia 

essa afirmativa, o sucesso de um programa à longo prazo, depende ainda da 

constante motivação infindável dos membros de uma determinada organização, em 

fazer com que o desenvolvimento dos trabalhos ocorram de maneira contínua, de 

onde explica-se os termos de melhoria contínua, frequentemente abordado por 

diversos artigos e empresas de diferentes segmentos. Para JURAN e GRYNA 

(1993), o conceito de qualidade é explicado por “fazer certo da primeira vez”, os 

padrões de qualidade são estabelecidos para cada componente individual, ainda 

que estes possam variar em quantidade e formar apenas um produto final, explana a 

importância de se haver metas para a qualidade e ainda, de se estimular a 

competição saudável por entre as equipes, com intuito de se buscar o 

aprimoramento dos padrões de qualidade. 

O conceito de qualidade, para GOULART e BERNEGOZZI (2015), é definido 

como uma necessidade obrigatória para os setores da economia, reforça também a 

ideia de que o envolvimento de todos os níveis da organização é crucial para o êxito 

nos programas da qualidade e a continuidade dos negócios. Ao se traçar metas para 

a produção de um bem ou fornecimento de um serviço, o dever da qualidade é 

dividido à todos os setores da organização para somar à uma única qualidade, 

traduzida pela satisfação do cliente. 

No que se refere em valores reais da qualidade, JURAN e GRYNA (1993) 

mostram que três unidades de medida são evidentes nos aspectos quantitativos e 

qualitativos da qualidade propriamente dita, são elas: 

• Percentagem de produção boa: Obtida através de ações como auditoria 

de especificações ou procedimentos, após a última estação de trabalho 

de um determinado componente; 

• Partes por milhão: Projeção de defeitos por milhão de oportunidades, 

busca projetar tal variável num grande volume de produção; 

• Defeito por centenas de máquinas: Medida obtida através de auditoria 

(controle) após última estação de trabalho de um determinado 

componente; 
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2.2.1 Garantia da Qualidade 

 
A garantia da qualidade é um processo sistemático de verificação para 

certificar-se de que a inspeção da qualidade e as operações de controle da 

qualidade estão sendo conduzidas de forma correta, além de verificar também se os 

setores de projeto, produção e vendas estão trabalhando no sentido de manter o 

nível de qualidade estabelecido. É também importante na garantia da qualidade que 

a alta administração da empresa seja metodicamente informada das atividades e 

resultados da inspeção da qualidade e das operações de controle da qualidade. 

Segundo CHENG (1995) os enfoques da garantia de qualidade são três: 

a) Garantia da qualidade pela inspeção: caracterizado pela separação do 

defeituoso do perfeito, comparando o produzido com um padrão. Desta forma 

somente detecta-se algo errado no produto final; 

b) Garantia de qualidade pelo controle de processo: caracterizado pelo controle 

de todos os processos envolvidos na formação do produto final, tanto seu efeito 

como nas suas causas. Desta forma, garante a formação do produto especificado; 

c) Garantia de qualidade durante o desenvolvimento do produto: diferente dos 

dois primeiros porque, além de necessitar dos enfoques anteriores, busca uma 

aproximação entre a “qualidade exigida” dos clientes e a “qualidade do produto ou 

serviço recebido”, passando pela qualidade de especificação e qualidade de 

fabricação do produto. Este enfoque vai além, objetivando conceber bem o que se 

propõe produzir entregar de acordo com as necessidades e os desejos captados dos 

clientes. 

A Garantia da qualidade é uma função da empresa que tem como finalidade 

confirmar que todas as atividades da qualidade estão sendo conduzidas da forma 

requerida. Portanto a garantia da qualidade é a “embaixatriz” do cliente na empresa, 

é a função que visa a confirmar que todas as ações necessárias para o atendimento 

das necessidades dos clientes estão sendo conduzidas de forma completa e melhor 

que o concorrente. (FALCONI 2004) 
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Figura 8 – Garantia da Qualidade no ciclo de vida de um produto 

Fonte: FALCONI (2004). 

 

No período da garantia da qualidade, a qualidade passou de uma disciplina 

restrita e baseada na produção fabril para uma disciplina com implicações mais 

amplas para o gerenciamento. A prevenção de problemas continuou sendo seu 

objetivo fundamental, mas os instrumentos da profissão se expandiram para muito 

além da estatística. Havia quatro elementos distintos: quantificação dos custos da 

qualidade, controle total da qualidade, engenharia da confiabilidade e zero defeito. 

(GARVIN 2002) 

Segundo FALCONI 2004 a qualidade é garantida pela condução do 

planejamento da qualidade a ser colocada no mercado e pelo controle da qualidade 

conduzido por todas as pessoas da empresa. Além disso, deve ser periodicamente 

conduzida uma auditoria da qualidade para verificar se todas as atividades da 

qualidade estão sendo conduzidas como planejado. Quem garante a qualidade é 

quem executa as atividades da qualidade no sistema da qualidade, ou seja, todas as 

pessoas da empresa. A qualidade deve ser garantida em cada processo, dentro do 

conceito que “o próximo processo é seu cliente”. 
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2.2.2 Metas da qualidade 

 
Para JURAN e GRYNA (1993) Diversos fabricantes se utilizam três unidades de 

medida para a definição dos objetivos quantitativos de qualidade. 

1. Percentagem isenta de problemas: medida antes da entrega do produto via 

procedimento de auditoria após a embalagem. Também é usada para analisar a 

qualidade durante a instalação do produto nas produções. 

2. Defeitos por centena de maquinas: medidos internamente via procedimento 

de auditoria após o empacotamento 

3. Partes pó milhão: avaliação da qualidade dos componentes/material do 

fornecedor durante a utilização no processo de produção. 

 

2.2.3 Qualidade com foco no cliente 

Há uma estreita junção entre qualidade de produtos e serviços, satisfação de 

clientes e lucratividade da empresa. “Níveis mais considerados de qualidade 

resultam em níveis mais elevados de satisfação de clientes, ao mesmo tempo em 

que sustentam preços mais altos e (frequentemente) custos menores.” (KOTLER, 

2000,) “Nesses tempos de grande competitividade no mercado, um bom 

atendimento ao cliente está além do que um sorriso no rosto. O bom atendimento ao 

cliente é uma combinação entre os elementos: qualidade, eficiência, custo do 

produto, distribuição e rapidez. Todos esses elementos são promotores do ambiente 

que facilita a implantação ou a conquista da fidelidade”. DALLEDONE (2008) 

De acordo com o que define se um produto ou serviço é bom, são as atitudes 

do cliente diante do produto ou serviço por meio do conjunto das mudanças nos 

comportamentos, atitudes pessoais e atividades da empresa ao longo do tempo e 

não apenas no momento de prestação do serviço ou venda de um produto. Em vista 

disso, atender às necessidades dos clientes é função essencial da empresa, para 

enfrentar a competitividade. O diferencial é surpreender de forma positiva o cliente, 

na sua experiência com o produto tangível ou intangível. Para isso são necessárias 

a participação consciente e motivada do colaborador e a sintonia com as 

necessidades explicitas e implícitas do cliente. LACERDA (2005) 

A ligação entre qualidade e atuação no mercado provavelmente dependerá de 

como se defina qualidade. Se um produto de alta qualidade for um produto com 
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desempenho superior ou com um grande número de características, geralmente 

será mais valioso e será vendido em menor quantidade. Mas, se a qualidade for 

definida como aptidão para o uso, estética superior, ou melhor, conformidade, não 

precisa ser acompanhada de preços mais altos. Neste caso, é provável que a 

qualidade esteja positivamente correlacionada com a participação no mercado. 

(GARVIN 2002) 

 

2.2.4 Controle estatístico da qualidade 

Com as dificuldades de fazer a inspeção 100%, começaram-se os estudos com 

os meios de técnicas estatísticas, realizando a inspeção por amostragem em 

parcelas de peças produzidas. Simultaneamente com este método, foram 

apresentados estudos que deram início ao Controle Estatístico de Processos (CEP), 

desenvolvidos por Walter Shewhart. Como relação, cita-se “O conceito de tolerância 

da partida, porcentagem aceitável de peças defeituosas nela contida, somente em 

1923 foi introduzido por Shewhart.” (LOURENÇO FILHO, 1989, p.12). Este verificou 

a variação como inerente aos processos das indústrias, utilizando métodos 

estatísticos para ter o controle dos processos. Ter uma atuação ao longo do 

processo produtivo era o conceito simples, por meio de recolhimentos de dados e 

representações gráficas qualificados de mostrar aspectos para geração de produtos 

com defeitos. Assim sendo, era possível reparar algumas variações de processos e 

ter como garantia a qualidade do produto final. 

Demais métodos foram processados para controlar a ineficácia e 

impraticabilidade introduzida pela inspeção 100% com a Segunda Guerra Mundial.  

Certos desenvolvimentos significativos começaram a ocorrer na década de 1930, 

entre eles o trabalho de estudiosos para solucionar problemas relativos à qualidade 

dos produtos da Bell Telephone, nos EUA. Este grupo, formada por nomes como 

Harold Dodge, W. A. Shewart, Harry Romig, G. D. Edwards e, futuramente Joseph 

Juran, concedeu a maior parte de seus esforços em estudos que trouxeram o 

nascimento do Controle Estatístico de Processos. 
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2.2.5 Dimensões da Qualidade 

 
O estudo das dimensões da qualidade compreende: 

 

A) Desempenho: Refere-se às características operacionais básicas do produto. Ex.: 

eficácia do carro, funcionamento perfeito do eletrodoméstico. Podemos até 

acrescentar critérios de desempenho ao produto/serviço tais como: rapidez, 

durabilidade, resistência, aderência, volatilidade, entre outros.  

B) Características do produto/serviço: São as funções secundárias do produto que 

suplementam seu funcionamento básico. Ex.: os acessórios do carro, no caso de 

serviços, envolvem: atendimento, número de caixas, horário de funcionamento, 

quantidade de marcas concorrentes para o mesmo produto, entrega, formas de 

pagamento, etc. 

  

C) Confiabilidade: Um produto é considerado confiável quando a probabilidade de 

dar defeito durante o seu ciclo de vida é baixa. Exemplo: se trinca facilmente, 

empenamento, descolamento, rachadura. A análise da confiabilidade é importante 

nos sistemas, em função de que estes podem apresentar falhas. A partir dessa 

constatação, é preciso identificar as causas, diminuir o seu impacto e ajustar o 

sistema para prevenção contra reincidência dos mesmos problemas. Confiabilidade 

é um conceito global, que se decompõe em vários vetores quantificáveis: fiabilidade 

(reliability), disponibilidade (availability), reparabilidade (maintainability), segurança 

contra acidentes (safety), segurança contra acesso não autorizado (security).  

D) Conformidade: Refere-se ao grau em que o produto está de acordo com os 

padrões especificados. Ex.: quantidade, valor, dimensões. Um conceito normalmente 

utilizado é o da não conformidade, podendo ser representado por uma entrega 

atrasada, um produto que funcione mal, em suma é qualquer fato que represente um 

resultado não desejado. 

E) Durabilidade: Refere-se à vida útil de um produto, ou melhor, ao uso 

proporcionado por um produto até que ele possa ser substituído por outro, ou seja 

reparado. A durabilidade de um produto pode ser vista sob dois pontos de vista, a 

durabilidade técnica e a econômica. Do ponto de vista técnico, espera-se que o 

produto atenda aos requisitos de tempo, consumo, produção, entre outros. Por 

exemplo: uma geladeira deve ser capaz de funcionar por 5, 10 ou 15 anos sem 
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perder sua capacidade de resfriamento. Do ponto de vista econômico, o produto 

deve pagar, pelo menos, o investimento que foi feito em sua aquisição; já para as 

empresas, o produto deve durar até a sua completa depreciação.  

F) Atendimento: Refere-se à rapidez, cortesia, facilidade de reparo, substituição. O 

consumidor hoje em dia está cada vez mais informado e exigente, isto se deve, 

principalmente, ao fato de que existem vários produtos e serviços em condições de 

atender uma mesma necessidade. O que a empresa precisa fazer é dar às pessoas 

um atendimento rápido e cordial. Ex.: SAC – serviço de atendimento ao consumidor 

que seja eficiente, serviços de assistência técnica, a implantação de um CRM na 

gestão do relacionamento com o cliente.  

G) Estética: Refere-se ao julgamento pessoal e ao reflexo das preferências 

individuais. Ex.: sabor, cor, som, tato, cheiro, aparência, ou seja, atributos que 

satisfaçam o cliente. Na atualidade, tanto empresas quanto consumidores, estão 

cada vez mais atentos às emoções causadas pelo produto ou serviço. As emoções, 

o toque, design, o cheiro, tudo passou a ser importante no desenvolvimento de 

novos produtos; o cliente precisar ser conquistado, cativado, atraído, mantido.  

H) Qualidade percebida: Refere-se à qualidade percebida pelo cliente, se ele diz que 

tem qualidade, o produto e/ou serviço realmente tem. Da indústria automobilística 

aos bares e restaurantes, atualmente, qualquer empresa que adote um programa de 

qualidade trabalha com uma ferramenta de medição da satisfação de seus clientes. 

Seja através de questionários de satisfação, ou de telemarketing ativo, a 

preocupação é a mesma, satisfazer o cliente. 

 

2.2.6 Gestão estratégica da qualidade 

Por muito tempo, era lugar comum que a qualidade fosse responsabilidade 

específica dos líderes da qualidade, porém estas pessoas eram simples agentes 

para tomada de ações corretivas ou preventivas. 

Segundo Waller et al. (1996, p.18), “A percepção internacional lentamente 

começou a aceitar o fato de que os produtos japoneses não eram melhores só 

porque tinham preço comparativo mais acessível. A resposta estava na qualidade” e 

“era tempo de as empresas ocidentais repensarem a questão da qualidade”. 
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A introdução de produtos japoneses nos Estados Unidos, com maior qualidade 

e menor preço, conduziu as empresas, de maneira geral, a exercerem a nova 

filosofia da qualidade. 

A evolução do TQC – Total Quality Control resultou no TQM – Total Quality 

Management, ou Gestão da Qualidade Total, termo que surgiu a partir da metade da 

década de 1980. 

Segundo Miguel (2005), a Gestão da Qualidade Total abrange ações de 

planejamento, controle e aprimoramento contínuo de cada processo, tendo como 

objetivo central o atendimento das necessidades e satisfação dos clientes e deve 

conter como principais elementos a liderança e apoio da alta direção, foco no 

relacionamento com os clientes, gestão da força de trabalho, relação com os 

fornecedores, gestão por processos, projeto de produto com participação de todas 

as áreas funcionais e disponibilização de fatos e dados da qualidade. 

Desta forma, entende-se que "gerenciar a qualidade total é agir de forma 

planejada e sistemática para implantar um ambiente no qual, em todas as relações 

fornecedor cliente da organização, sejam elas internas ou externas, exista a 

satisfação mútua." (CERQUEIRA, 1994, p. 15). 

Neste sentido, Amaral et al. (2005), Liphaus et al. (2005), Ujihara et al. (2006c), 

Liphaus (2005), Gilioli (2006), Oliveira Júnior et al. (2006), Capello et al. (2006) e 

Souza et al. (2006) destacam o QFD – Quality Function Deployment, como método 

eficaz para se esclarecer a voz do cliente, transformando as demandas dos clientes 

em características de qualidade, contribuindo para a satisfação dos clientes. 

Dias e Miguel (2006) observam a necessidade de evolução dos sistemas 

empresariais para alcançar a qualidade dos produtos e descrevem a relação entre o 

QFD e o SGQ. Apresentam um modelo de integração que considera a qualidade 

desde a fase inicial, utilizando-se o QFD em conjunto com o SGQ, por meio dos 

requisitos da NBR ISO 9001:2000. 

Gilioli e Cardoso (2006) também abordam a questão do QFD e aplicação dos 

requisitos da norma NBR ISO 9001:2000, com o objetivo de satisfação de clientes 

em serviços. 

As empresas, além dos programas setoriais para controle e melhoria da 

qualidade, passaram a assumir o planejamento estratégico integral. Segundo Moura 

(2003, p. 40) “Estratégia representa o conjunto de decisões que devem ser tomadas 
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pela empresa, visando definir o caminho a seguir, ou como se posicionar frente ao 

ambiente”. Reforçou-se a idéia de que ”[...] para uma organização ser realmente 

eficaz, cada uma das partes deve trabalhar em conjunto, de maneira adequada [...]”. 

(OAKLAND, 1994, p.28). 

O destaque passou para valorização dos clientes e sua satisfação, como fator 

de preservação e ampliação da participação no mercado. 

Passou-se a desenvolver o conceito de qualidade em tudo o que se faz na 

empresa e em todos os níveis: "[...] a alta administração reconhece o impacto da 

qualidade no sucesso competitivo da empresa, passando a merecer a sua atenção 

rotineira e integrando-se na gestão estratégica do negócio”. (BARÇANTE, 1998, 

p.12). 

A qualidade efetivamente passou a ser encarada como uma atribuição 

específica em todos os processos de pesquisa, desenvolvimento, aquisição de 

insumos, treinamento, produção e controle. Todos, dentro das suas atribuições, 

passam a ter responsabilidades perante a busca de qualidade. 

No Brasil, o movimento em prol da qualidade teve evolução a partir da década 

de 1990 e, segundo os especialistas japoneses, o movimento brasileiro pela 

qualidade "[...] é o segundo mais vigoroso programa em favor da qualidade em todo 

o mundo” (BARÇANTE, 1998, p. 17). 

De acordo com a norma NBR ISO 9000:2000, SGQ é definido como conjunto 

de elementos inter-relacionados ou interativos para estabelecer política e objetivos, 

visando atingir estes objetivos, para dirigir e controlar uma organização no que diz 

respeito à qualidade. 

Em outras palavras, o SGQ de uma empresa compõe a definição dos meios e 

métodos sobre como levar a efeito os processos que geram os produtos, as 

responsabilidades de execução das atividades e também que sejam mantidos 

registros que evidenciem que o processo foi realizado conforme estabelecido. 

Esta norma é fundada em oito princípios segundo Mello et al. (2002,  p.25): 

“a) Foco no cliente – As organizações dependem de seus clientes, 

portanto é fundamental que as expectativas dos mesmos sejam 

superadas. 

b) Liderança – Líderes estabelecem a unidade de propósitos de 

uma organização. Assim, deve ser criado e mantido um ambiente 
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interno, no qual as pessoas estejam totalmente envolvidas no processo 

de busca dos objetivos da organização. 

c) Envolvimento das pessoas – Pessoas de todos os níveis são a 

essência de uma organização e o envolvimento dos mesmos possibilita 

que suas habilidades sejam usadas em favor da organização. 

d) Abordagem de processo – Um objetivo traçado e 

consequentemente um resultado desejado é alcançado mais 

eficientemente quando as atividades e recursos são gerenciados como 

um processo. 

e) Abordagem sistêmica para a gestão – Identificar, compreender 

e gerenciar os processos inter-relacionados sob a ótica de um sistema 

contribui para a eficácia e a eficiência da organização na realização 

dos objetivos. 

f) Melhoria contínua – A busca contínua da melhoria do 

desempenho global deve estar presente em todo momento no cotidiano 

da organização. 

g) Abordagem factual para a tomada de decisão – Decisões 

eficazes são oriundas na análise de dados e informações e não em 

suposições. 

 

h) Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores – Uma 

empresa e seus fornecedores são interdependentes, porém a 

capacidade de ambas as partes relacionarem-se em benefício mútuo, 

aumentam a capacidade de ambos em agregação de valores”. 

 

2.2.7 PDCA E MELHORIA CONTÍNUA 

 
Para PEINADO e GRAEML (2007) a melhoria contínua deriva da palavra em 

japonês Kaizen que significa buscar a melhoria gradual e contínua, infindável de um 

determinado processo. Para FALCONI (2004), a melhoria contínua relaciona-se com 

os indicadores de desempenho, que medem a performance dos processos e provêm 

a criação de ações corretivas, de modo a definir alvos de melhoria gradual, 
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indicadores como: % de produção conforme e não conforme, % cumprimento de 

programa de produção e número de reclamações de clientes tratadas, se houver. 

As etapas do ciclo PDCA são definidas conforme mostrado na Figura 9: 

• Planejamento (P): Consiste na definição das metas sobre os itens de controle. 

Definição de método para o alcance das metas propostas. 

• Execução (D): Execução das tarefas previstas no método na etapa de 

planejamento.  

• Verificação (C): Verificação dos dados coletados na execução e comparação 

com a meta estipulada. 

• Atuação corretiva (A): Etapa de execução de ações corretivas, de modo que 

tal problema nunca volte a ocorrer. 

 

 

Figura 9 - Ciclo PDCA 

Fonte: FALCONI (2004).  
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Para GARVIN (2002), começar um programa da qualidade com o pé direito não 

garante o seu êxito em longo prazo. Também há necessidade de um 

comprometimento continuado. Para tal finalidade, slogans e bandeiras não são 

suficientes; foram utilizados amplamente apenas em uma das fábricas reguladores e 

desempenharam um papel menos em outros lugares. Nem as exaltações e 

discursos foram muito valia. Ás fábricas em todos os níveis da qualidade alegou ter 

falado com seus empregados sobre o desempenho aprimorado. Por outro lado, nas 

fábricas ótimas e boas, o êxito estava associado com demonstrações visíveis de 

comprometimento da administração e atividades que subtraíram tempo de 

programas plenos. Em uma companhia, reuniões semanais de qualidade eram 

frequentadas pelo presidente, os vice-presidentes de fabricação, materiais, 

qualidade e serviços, planejadores de produtos e engenheiro chefe. Sua finalidade 

era identificar problemas de campo críticos e assegurar que eles recebessem 

atenção imediata. Em outra companhia, reuniões mensais da qualidade eram 

realizadas com a mesma finalidade; elas eram presididas pelo gerente de geral de 

divisão. Em uma terceira firma, gerentes de alto nível efetuavam um ciclo através 

das “linhas quentes” dos telefones da companhia, onde registravam chamadas de 

clientes e passavam horas discutindo a confiabilidade e o serviço; os relatórios de 

chamadas para serviços também eram enviados todo o mês diretamente ao 

presidente. O seu interesse era altamente visível. Quando os relatórios eram 

devolvidos ao diretor de serviços, eles estavam cobertos de anotações e 

indagações. 

Para JURAN e GRYNA (1993) a qualidade do produto esta ligada a 

classificação dele. “Um dos incentivos para a produção de um produto “certo de 

primeira vez” é a classificação do produto abaixo do padrão do produto de primeira 

qualidade. A correção dessa situação torna-se, então, economicamente desejável 

para supervisor de manufatura. Gráficos de “percentagem certa na primeira vez” 

mantida na área operacional, e a competição entre as equipes frequentemente 

resulta em aprimoramento de qualidade. Uma vez que a aptidão do processo versus 

amplitude da especificação pode variar de produto para produto, os padrões de 

percentagem de qualidade são estabelecidos para produtos individuais, sendo que a 

meta é exceder tal padrão”. 
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Segundo GOULART e BERNEGOZZI (2015) a qualidade deixou de ser um 

diferencial e tornou-se um dos pré-requisitos obrigatórios nos diversos setores da 

economia, e, a sua busca envolve todos os processos organizacionais exigindo o 

comprometimento total dos diversos níveis hierárquicos da organização, 

conceitualmente evoluindo dos controles internos localizados nos processos e 

atividades para a tomada de decisões e ações pertinentes a melhoria continua e a 

perpetuação da organização. Do entendimento das contribuições dos processos e 

atividades das ferramentas da qualidade entende-se que a cadeia de suprimentos é 

primordial, mas tem a sua influencia limitada caso não haja preparo da organização, 

de seus colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços internos e externos, 

das tecnologias disponíveis e dos recursos monetários envolvidos na produção de 

um produto ou serviço. 

Um programa de qualidade total possui as funções de qualidade de cada um dos 

departamentos da companhia incorporadas no plano total de qualidade da 

companhia. A definição dessas funções departamentais de qualidade é importante 

quando da determinação dos objetivos de qualidade, da alocação dos recursos da 

companhia e da tradução dos resultados das especificações significativas para que 

a equipe de projeto do produto possa traduzi-las em serviço e apoio ao produto 

entregue. (JURAN e GRYNA 1993) 

De acordo com GARVIN (2002) para aliviar estas preocupações, primeiro era 

preciso redefinir qualidade. A produção sem defeitos, objeto tanto de garantia de 

qualidade quanto do controle estatístico da qualidade, era muito limitada em seu 

escopo. Era preciso uma visão perspectiva mais voltada para fora para se conseguir 

o comprometimento da alta gerência, cujos interesses eram estratégicos e 

competitivos. A solução foi definir qualidade do ponto de vista do cliente. 

O foco na qualidade e na produtividade tem relação explicita com a redução dos 

custos, identificação e diminuição de perdas nos processos, e, aumento da 

competitividade e atenção às necessidades dos clientes, para isto se valendo de 

melhorias propiciadas pelas ferramentas da qualidade à organização busca a sua 

perenidade e em menor instancia a de seus produtos e serviços. 

A abordagem japonesa para o gerenciamento da qualidade tem crescido com o 

tempo, tornando-se amplo em conceitos e filosofia. Estende-se agora bem além das 

suas raízes primitivas de melhoria dos processos de fabricação através da aplicação 
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de métodos estatísticos. Hoje o guia (Z8101-1981) da JIS define controle de 

qualidade como “um sistema de forma a produzir bens e serviços que satisfazem as 

necessidades dos clientes”. Na implementação efetiva espera-se envolver a 

“cooperação de todas as pessoas da companhia”, incluindo representantes de 

funções tais como marketing, pesquisa e desenvolvimento, aquisição de fabricação e 

prestação de serviço a clientes. Esta abordagem para a qualidade é conhecida como 

controle da qualidade por toda companhia ou controle da qualidade Total. (GARVIN 

2002) 

Segundo JURAN e GRYNA (1993) o departamento de qualidade sofre diversas 

pressões comerciais, um exemplo clássico das pressões comerciais exercidas sobre 

a qualidade encontra-se ilustrado na relação entre custo do produto, cronograma de 

entrega e qualidade. O aperfeiçoamento da qualidade de conformação pode vir a 

reduzir o custo do produto, além de fornecer suporte para o cumprimento de prazos 

de entrega. Entretanto, uma das pressões que tem diminuído a ênfase sobre a 

qualidade aceitável do produto para o cliente tem sido “a forte ênfase sobre 

remessas e processos de venda em curto prazo”. Outro tipo de pressão, com um 

ciclo de cerca de 10 anos, é o excesso de ênfase sobre o custo do produto em 

detrimento da sua qualidade e sua confiabilidade inerente. Outra pressão negativa 

sobre a qualidade do produto resulta de objetivos divergentes dos diversos 

departamentos da empresa de montagem. Cada departamento enfoca seus próprios 

objetivos globais da companhia. Assim, os recursos da companhia não se encontram 

plenamente unidos em direção ah meta principal de alta qualidade do produto. 

Para FALCONI (2004) a razão de ser uma empresa são os seus clientes. 

Portanto sua administração deve estar voltada para a qualidade, que é a busca 

contínua da satisfação das necessidades dos clientes. Mais recentemente ficou claro 

que a empresa é um meio para atingir a satisfação das necessidades de todas as 

pessoas (clientes, acionistas, empregados e vizinhos), acontece que as 

necessidades das pessoas mudam continuamente e os concorrentes estão sempre 

se desenvolvendo e melhorando. Ninguém pode parar e esperar. Diante deste 

quadro, para que a empresa possa sobreviver é necessário desenvolver novos 

produtos ou serviços (melhores, mais baratos, mais seguros, de entrega mais rápida, 

de manutenção mais fácil que os concorrentes). 



44 
 

 

 

De acordo com GARVIN (2002), existem cinco abordagens principais para a 

definição de qualidade: transcendente, baseada no produto, baseada no usuário, 

baseada na produção e baseada no valor: 

a) Transcendente: a qualidade não é uma ideia ou algo concreto, simplesmente 

existe, é a busca permanente pela excelência; 

b) Baseada no produto: qualidade é tanto maior quanto maior a quantidade de 

atributos desejados presente no produto; 

c) Baseada no usuário: a qualidade é a adequação ao uso, a capacidade de 

satisfazer as expectativas do consumidor; 

d) Baseada na produção: qualidade é o grau de atendimento do produto 

especificação de projeto; 

e) Baseada no valor: qualidade é o melhor que se pode conseguir, considerando 

aceitáveis e satisfatórios tanto o preço final quanto os custos de produção. 

 

2.2.8 PROCESSOS E MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

 

Para SCARTEZINI (2009), um processo pode ser definido como um conjunto de 

estações com instruções específicas, ordenadas, não conflitantes, com um início e 

um fim, com um objetivo claro de gerar um resultado. A importância das ferramentas 

de mapeamento de processos, não está limitada somente a compreensão do fluxo 

de um sistema, mas também no conhecimento da situação dos problemas de um 

processo, da situação real à projeção futura do estado de um sistema, conhecer o 

estado atual para saber aonde alocar frentes de trabalho, para elaboração de um 

plano de melhoria do processo, por exemplo. 
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Figura 10 - Representação gráfica de um processo. 

Fonte: SCARTEZINI (2013).  

 

 

2.2.9 Indicadores da qualidade 

 
Segundo Sink e Tutle (1993), é impossível gerenciar de modo eficiente aquilo que 

não pode ser medido. Cunha (2003) esclarece que, de modo bastante amplo, pode-

se definir um indicador da qualidade como uma informação bem estruturada que 

avalia componentes importantes de produtos, serviços ou métodos de produção. 

A norma NBR ISO 9001:2000 determina que as organizações devem aplicar 

métodos adequados para monitoramento, e quando possível para medição dos 

processos do SGQ. Esses métodos devem demonstrar a capacidade dos processos 

em alcançar os resultados planejados. 

Adicionalmente, determina-se que as organizações devem medir e monitorar as 

características do produto para verificar se os requisitos do produto têm sido 

atendidos. 

Os indicadores são elementos indispensáveis para realizar um diagnóstico e, 

consequentemente, imprescindíveis no processo de avaliação da qualidade. 

Rolt (1998) afirma que os indicadores são elementos que medem a eficiência e a 

eficácia de uma organização e sua relação com a satisfação dos clientes. Os 



46 
 

 

 

indicadores são também usados nas organizações com intuito de acompanhar, 

avaliar e promover ações de melhorias de desempenho. 

A origem dos indicadores está associada aos objetivos e metas, ou seja, estão 

intimamente ligados ao planejamento da organização e ao processo de avaliação do 

SGQ. Não basta apenas ter os indicadores, é necessário que eles sejam 

acompanhados durante todo o processo. Para Rolt (1998), os indicadores devem: 

- Refletir a visão do cliente; 

- Indicar nível de utilização de recursos; 

- Ser sensíveis às variações do processo; 

- Ser facilmente mensuráveis; 

- Fornecer respostas na periodicidade adequada; 

- Estar próximos ao ponto de ocorrência do problema. 

 

O mesmo autor comenta que os indicadores devem possuir as seguintes 

características: 

- Precisão; 

- Facilidade de levantamento; 

- Facilidade de compreensão; 

- Facilidade de comparação com as ações realmente realizadas. 

 

Os indicadores da qualidade, segundo Paladini (2002), são essencialmente 

estratégicos e por isso são conhecidos como indicadores de sobrevivência da 

empresa. 

Para Gil (1992), os indicadores de resultados de SGQ devem ser como termômetros 

que permitem à alta e média administração o diálogo em ambiente externo da 

empresa, particularmente aquele exercido entre as linhas de negócio entre clientes e 

consumidores. 

O mesmo autor propõe que os indicadores de resultados de SGQ devem ser 

construídos de acordo com os objetivos e interesses de seus consumidores, ou seja, 

é uma atividade importante para os grupos da qualidade a geração de indicadores 

da qualidade, em sintonia aos assuntos e à métrica dos consumidores, usuários e 

praticantes da qualidade. 
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Todo indicador, acrescenta Cunha (2003), é definido em bases quantitativas que o 

torna um mecanismo mensurável e permite avaliar, de forma direta ou indireta, o 

impacto do produto final sobre o consumidor e também avaliar o quanto as melhorias 

no processo produtivo são relevantes, sob o ponto de vista do consumidor, para a 

qualidade do produto final. 

Os indicadores, segundo Machado (2001), devem ser definidos de tal forma que 

haja facilidade para sua interpretação a fim de criar ações em função dos 

indicadores que realmente façam diferença para o sistema. 

No entanto o que é observado em muitos casos, é que os sistemas de medida de 

desempenho usados pelas organizações não são suficientemente visíveis, 

equilibrados, e também não incluem, consistentemente, as adaptações às 

mudanças. Eles têm deficiências quando buscam integrar todos os subsistemas de 

medida e alinhar as ações para as metas estratégicas da organização. 
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2.3 FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

2.3.1 DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO  

 
O Diagrama de Ishikawa ou também conhecido como Diagrama de Causa e 

Efeito, consiste-se na representação gráfica das influências de diversas variáveis de 

um processo num determinado resultado do processo. É conhecido também por 

Ishikawa devido ao seu criador e difusor Kaoru Ishikawa, que teve a ideia de levar 

de maneira prática, às pessoas envolvidas num determinado processo, a pensar em 

possíveis razões da ocorrência de um determinado problema (SILVEIRA, 2012). 

 

  

 

Figura 11 - Representação de um Diagrama de Causa e Efeito 

Fonte: SILVEIRA (2012). 
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Os aspectos a serem avaliados num Diagrama de Causa e Efeito, são 

avaliados pelo grupo, com o intuito de obter diversas informações sobre o 

processo, nas seis frentes de análise: 

• Método: O modo com que o processo é realizado; 

• Máquina: Análise dos aspectos que envolvam todos equipamentos 

envolvidos no processo; 

• Medida: Ações tomadas ou ainda aspectos quantitativos; 

• Meio ambiente: Aspectos que envolvam natureza ou o espaço físico do 

local de trabalho; 

• Mão de obra: Análise investigativa dos aspectos culturais, 

comportamentais, especialização da equipe; 

• Material: Análise sobre os aspectos da matéria prima utilizada no 

processo; 

Para SCARTEZINI (2009), a utilização do Diagrama de Causa e Efeito, é 

muito eficaz e deve obedecer as premissas de fornecer à equipe de maneira clara, 

qual é o problema (o sintoma que está ocorrendo com o processo), permitir a 

escolha do tipo de aspecto a ser analisado (Método, máquina, medida, meio 

ambiente, mão de obra, material, entre outros). Deve permitir relacionar as 

possíveis causas para o efeito investigado, verificar se existe relação da causa 

mencionada entre as raízes do problema e permitir selecionar a causa mais 

plausível. 

 

2.3.2 MATRIZ DE CAUSA E EFEITO  

 

Com um propósito bastante pertinente, a elaboração de uma Matriz de Causa e 

Efeito, busca elencar os problemas de um processo e pontuá-los de forma a 

permitir ao grupo, uma sequência ordinal de ações a serem tomadas de acordo 

com essa pontuação, feita pela equipe. Com o objetivo de permitir um 

entendimento, à cerca da sistemática de uma Matriz de Causa e Efeito, no Quadro 

3 tomou-se como exemplo um problema de um processo aleatório, hipotético de 

atendimento ao programa de produção de uma área com problemas de entrega de 

material pronto no estoque. 
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da renda pertencente a menor fração da população, o intuito do diagrama de Pareto 

é fracionar os problemas em vitais e triviais (PEINADO, GRAEML, 2007). 

Para RANGEL (1995), o Gráfico de Pareto, se baseia num gráfico de colunas, 

cujo o qual é extremamente eficaz para representar o peso de cada variável numa 

determinada causa e pode ser usado por gestores de diversos processo na tratativa 

de problemas. 

 

 

 
Figura 12 - Exemplo de um Gráfico de Pareto. 

Fonte: PEINADO e GRAEML (2007). 

 

2.3.4 5S  

O termo 5S deriva das cinco palavras em japonês: seiri, seiton, seiso, seiketsu, 

shitsuke. Quando traduzidos para o português, significam senso de utilização, 

organização, limpeza, saúde e cultura (MASIERO, 1996).  

SILVA (1996), esclarece que além de fornecer um ambiente propício para uma 

melhor performance global de um processo, um programa de 5S bem estruturado, 

contribuí para a melhoria das condições de trabalho e ajuda a sustentar um 

ambiente de qualidade. A tabela 2 descreve o que cada senso busca trabalhar num 

determinado ambiente e exemplos de ações para cada etapa. 
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Tabela 2 – Divisão do 5S 

 

Fonte: SILVA (2016), PRAZERES (1997). 
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2.4 SEIS SIGMA E NÍVEL SIGMA 
 

Uma das primeiras organizações a difundir o emprego do estudo Seis Sigma no 

processo foi a Motorola, na década de 1980, incentivada por um crescente mercado 

de demanda global, tornar os processos mais capazes se tornou uma necessidade 

real. A razão inicial pelas organizações adotarem como meta o Seis Sigma, está 

relacionada com a baixa variabilidade que pode ser obtida, com tal nível de 

performance do processo (WILSON, 2000).  

Apesar dessas ideias serem difundidas nos anos 1980, a utilização de estatística 

para o controle da produção começou a ser desenvolvida na década de 1930 por 

Walter Shewart, empregando estudos para prever a probabilidade de seus 

equipamentos apresentarem problemas de descalibração ou para manter o controle 

dos processos dentro dos limites de especificação, através de uma carta de controle, 

previstos pelo princípio de intercambiabilidade das peças, que consiste-se no 

conceito de ao acaso selecionar uma peça de um lote aleatório, montá-lo no 

conjunto final e este obedecer as especificações de projeto (SANTOS, 2016). 

De acordo com WILSON (2000), Seis Sigma, é um estágio fim de alta 

performance de um processo, com nível extremamente otimizado de performance e 

defeitos muito próximo a zero. Para WILSON (2000) a busca por um processo Seis 

Sigma, significa a busca por um desempenho de alto nível, e ainda, que Seis Sigma 

não é um método, é um estado de um processo alvo para qualquer organização. É 

representado pela letra grega , na estatística representa o desvio padrão de uma 

distribuição aleatória, quando representado por uma letra grega na matemática, 

simboliza um parâmetro, cujo o qual pode ser estimado, como no caso das 

distribuições normais, onde são calculadas as probabilidades de uma determinada 

amostra obedecer à um range específico. O Seis Sigma foi bastante difundido pela 

Motorola, nos anos de 1980, devido à crescente necessidade por competividade 

estratégica à época, e ainda nos dias de hoje, atingir o nível de Seis Sigma num 

processo é complexo, porém os processos capazes desse feito, se caracterizam por 

possuir eventos problemáticos na ordem de 3 defeitos por milhão. 
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Figura 13 - Curva Seis Sigma. 

Fonte: NABAIS (2006). 
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2.4.2 DPMO - DEFEITO POR MILHÃO DE OPORTUNIDADES  

 

O DPMO, Defeito Por Milhão de Oportunidades, é um importante medidor de 

perdas de um determinado processo, busca quantificar o número de perdas que um 

processo teria, produzindo o mesmo produto ou serviço um milhão de vezes e assim 

projetar uma visão generalizada dos impactos de se produzir determinado bem, no 

estado atual do processo e assim, fazer ainda, uma comparação aos processos 

semelhantes, é dado pela fórmula: 

= ∗ 10  

 

Onde: 

dpm = Número de defeitos 

NTDO = Número Total de Oportunidades de defeitos 

Pelo DPMO, pode-se estimar o nível sigma do processo, pela relação da taxa 

de acerto ou produzir certo e taxa de erro ou produzir errado, daí então, têm-se por 

exemplo, a probabilidade de ao acaso selecionarmos uma amostra aleatória de um 

determinado grupo amostral e essa, se encontrar dentro ou fora das condições de 

especificação do projeto. Ou ainda em estatística, calcularmos a área abaixo da 

curva que corresponderá à probabilidade de cada evento ocorrer no processo. 

Tabela 3 - Tabela de estimativa de nível sigma de um processo. 

 

Fonte: TRADI, MAXIMIANO (2008). 

 

 

 

Taxa de acerto Taxa de erro
Defeitos Por Milhão de 
Oportunidades (DPMO)

Nível Sigma

30,9% 69,1% 691.462 1,0

69,1% 30,9% 308.538 2,0

93,3% 6,7% 66.807 3,0

99,38% 0,62% 6.210 4,0
99,977% 0,023% 233 5,0

99,99966% 0,00034% 3,4 6,0
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2.4.3 MEDIDAS DE CAPACIDADE 

 

O Cp e o Cpk, nos moldes de estudo do Seis Sigma, são dois importantes 

coeficientes de medida de capacidade de um processo. O Coeficiente de Potencial 

do Processo (Cp), é a razão entre os limites de especificação e a dispersão real, 

onde a dispersão real, é obtida através de dados coletados em campo, calculando-

se posteriormente o desvio padrão, representado pela letra grega sigma ( ). O Cp é 

obtido pela fórmula: 

 

 

O Coeficiente de Capacidade do Processo (Cpk), em termos práticos, mede a 

capacidade do processo em produzir um produto dentro das especificações de 

engenharia. É dado pela diferença entre a média aritmética real do processo, e o 

limite de especificação (inferior ou superior), dividido por três vezes o desvio padrão 

( ). De modo a facilitar a classificação dos processos, por convenção adota-se como 

processo capaz os que possuem Cpk > = 1 (maior ou igual à 1) e incapaz quanto 

Cpk < 1 (menor que 1) (WILSON, 2000). 

 

 

 

 

Onde: 

USL = Limite superior de especificação; 

LSL = Limite Inferior de especificacação; 
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2.5 DMAIC 

 
Na fase Define da metodologia DMAIC, é importante que as equipes de projeto 

conheçam as fronteiras do mesmo. Podemos definir um processo como uma série 

de atividades encadeadas e interdependentes, com entradas e saídas. Isto parece 

simples, mas muitas vezes os processos são variados e complexos. Durante as 

primeiras fases do projeto, é necessário desenhar um mapa do processo com o 

detalhe suficiente, para se poder começar com o processo de analise de medida. 

Em geral, as equipes de projeto partem dum mapa de processos de nível 

macro, pouco detalhado, como se estivessem a fotografar os processos de grande 

altitude, referindo só, as principais atividades e passos. (CARVALHO 2008) 

Projetos para aperfeiçoamento da qualidade são identificados aplicando-se o 

principio de Pareto aos resumos de falhas de campo, classificação da qualidade dos 

produtos finais, custos da qualidade etc. A descoberta de causas de defeitos 

crônicos geralmente requer uma analise estatística e operacional detalhada. A ampla 

dispersão geográfica de uso e as dificuldades de transporte dão maior complexidade 

aos problemas e, portanto, criam as análises competentes. (JURAN e GRYNA 1993) 

Segundo TUMA (2010) o DMAIC, serve como ação corretiva, ou seja, é usado 

APÓS o problema ter ocorrido. 

O DMAIC Define – Measure – Analyse – Improve - Control, é um método da 

área de Qualidade das empresas que visam uma melhoria contínua nos processos. 

Pode ser adequado a qualquer problema, desde empresariais até domésticos. 

DEFINE - É a etapa voltada para 'definição' do problema, absorver as 

necessidades do cliente. É importante que a causa raiz seja detectada para não 

tratar o sintoma que o cliente percebeu, e sim o problema. 

MEASURE - Como esse processo (problema) é definido e como são 

mensurados. Nessa etapa o objetivo é determinar as características que influenciam 

o comportamento do processo. Isso é conseguido com medições e coleta de dados. 

ANALYSE - Na análise do problema é imprescindível detectar a causa raiz e 

gerar oportunidades de melhora. Podem ser usadas poderosas ferramentas de 

matemática e estatística para coleta de dados. 
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IMPROVE - São criadas várias alternativas - previamente testadas - com prós e 

contras para serem apresentadas para o dono do processo para então ser decidido 

o que fazer. Por fim, o dono do processo escolhe a solução a ser implementada. 

CONTROL - Etapa final do DMAIC. Depois de validar que as soluções 

funcionam, é necessário implementar controles que assegurem que o processo 

manter-se-á em seu novo rumo. Para prevenir que a solução seja temporária, se 

documenta o novo processo e seu plano de monitoramente. Para ter certeza da 

sustentabilidade de uma solução em longo prazo, é preciso um planejamento de 

controle, que envolve coletar dados de controle de qualidade. Isso assegura 

excelência nos resultados. 
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Figura 14 - O ciclo DMAIC 

Fonte: CARVALHO (2008). 
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3 METODOLOGIA 

 Para realização do trabalho, inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica 

sobre os seguintes temas: Indústria Cerâmica, Qualidade, Ferramentas da 

Qualidade, Seis Sigma e DMAIC. 

A pesquisa foi realizada em livros, artigos, Internet e apostilas visando à 

consistência teórica do trabalho e o levantamento de informações através de 

argumentos de autoridade. O departamento de Engenharia iniciou o trabalho com 

um estudo do índice de quebras na área da fundição, onde objetivo era estudar o 

motivo dessas quebras e consequentemente o não atingimento do planejamento de 

produção. 

Para realizar as melhorias necessárias utilizou-se a ferramenta Seis Sigma 

DMAIC, que é dividida em cinco etapas: Definir, Medir, Analisar, Implementar, 

Controlar. Definiu-se que a fundição estava com alto índice de quebra seca, não 

conseguindo atingir a meta de produção. Na medição foi utilizada a ferramenta do 

diagrama de causa e efeito e para ver qual grau de gravidade das falhas utilizou-se 

a Matriz de Causa e Efeito. Com as informações obtidas na etapa analisar, o projeto 

foi direcionado para as falhas por falta de treinamento e ferramentas inadequadas. 

Implementou-se então melhorias nos processos e Instalou-se procedimentos para 

controlar esses trabalhos. 
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4 RESULTADOS 

4.1 DEFINIÇÃO 

4.1.1 Mapa do processo 

 
Localizada no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, o estudo trata de um 

processo pertencente à uma planta industrial fabricante de componentes cerâmicos. 

A figura 15 tem o objetivo de prover um entendimento geral à cerca do fluxo de 

produção da fábrica objeto de estudo. Algumas asserções à cerca do cenário inicial, 

são de importante entendimento para a continuidade do mesmo. 

 

 
Figura 15 - Mapa do Processo 

 

A problemática inicial está centrada no déficit por parte da área de fundição em 

atender ao programa de produção firmado pela área de PPCP à área. Um plano de 

produção, está fundamentado por diversos aspectos de recursos, previstos na S&OP 

(Planejamento das Operações de Vendas), a ideia principal é a de que, uma carteira 

de produção deve ser acordada com um cliente, de acordo com a capacidade de 

produção da unidade, porém os aspectos de engenharia do processo podem 

interferir no cumprimento do prazo previsto de entrega, o que foi percebido pelo 

setor de planejamento da área de fundição da fábrica objeto estudo.  
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Através de dados temporais, observou-se que o atendimento ao programa de 

maio à setembro de 2017 da fábrica de fundição, observado na figura 16, se 

manteve abaixo dos 92% meta estabelecida pela administração.  

 

 
Figura 16 - Atendimento ao programa – Fábrica de fundição 

 

4.2 MEDIÇÃO 
Uma amostra aleatória de 1850 peças sucatadas, levantada pela área da 

qualidade evidenciou que previamente, o baixo atendimento ao programa poderia 

ser justificado pela baixa qualidade da fundição, mais especificamente pelo demérito 

de quebra seca, o que afetava diretamente o fornecimento de matéria prima para os 

setores subsequentes. A figura 17, obtido pelo histórico de apontamento de 

produção, apresenta um aumento no número de componentes sucatados por quebra 

seca, de maio à setembro de 2017. 

 

 
Figura 17 - Índice de sucata por quebra seca 
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Em 2016 no mesmo período desvios apontados por quebra seca 

representavam 5% do total de refugo de produção, enquanto que em 2017 o índice 

de quebra seca representava 15% do total de refugo. 

4.2.1 Diagrama de Causa e Efeito do Processo 

 
Utilizando do método do Diagrama de Causa e Efeito ou Ishikawa, foi feita uma 

análise de cada aspecto de todo o processo envolvendo o setor de Fundição para a 

ocorrência das trincas nos componentes produzidos na fundição. A Figura 18 é 

evidência dessa análise. 

 

 

Figura 18 - Diagrama de Causa e Efeito elaborado pelo time de melhoria. 

 
O Diagrama de Causa e Efeito permitiu a equipe relacionar tais aspectos numa 

Matriz de Causa e Efeito, para ponderação da gravidade de cada um, na ocorrência 

das quebras. 
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4.2.2 Matriz de Causa e Efeito do Processo 

 
O problema investigado, recebeu uma pontuação de impacto geral 9, 

relacionada à satisfação do cliente interno e externo, definido pela administração. 

Elencados os aspectos, por meio de uma Matriz de Causa e Efeito mostrado no 

Quadro 4, a equipe pontuou cada aspecto, de acordo com a regra de impacto do 

aspecto investigado com a ocorrência do problema:  

• 9 - Alto impacto: Ações que podem demandar grande ou pequeno 

esforço e influenciarão muito no problema investigado; 

• 3 - Médio impacto: O problema levantado pode contribuir de alguma 

forma na resolução do problema investigado; 

• 1 - Baixo impacto: O aspecto a ser analisado, pode apresentar baixa 

correlação com o problema investigado, ou então, a contribuição será 

quase irrelevante para a resolução do problema. 

Quadro 4 - Matriz de Causa e Efeito do processo 

 

MATRIZ DE CAUSA E EFEITO

9 - Alto impacto
3 - Médio impacto
1 - Baixo impacto

Impacto 9 9

Possíveis Causas

R
ac

ha
du

ra
 n

a
 p

a
rt

e 
in

fe
ri

or

R
ac

ha
du

ra
 g

e
ra

l

TOTAL

1 Ferramental inadequado 9 9 162
2 Falta de treinamento 9 9 162
3 Peça com rebarba 9 3 108
4 Não ter expessura de massa 3 9 108
5 Ajudante acabando e não o fundidor 3 9 108
6 Molde vencido 3 9 108
7 Deslocamento de peça incorreto 3 3 54
8 Tempo de processo instável 3 3 54
9 Tempo de secagem impróprio 3 3 54
10 Balanço na movimentação de esteira 3 3 54
11 Massa seca 1 1 18
12 Tempo de massa acima do processo 1 1 18
13 Temperatura quente no ambiente 1 1 18
14 Pouca umidade 1 1 18

TOTAL 52 64 1044
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4.2.3 Diagrama de Pareto do processo 

 

Um Diagrama de Pareto, foi elaborado de modo a representar graficamente 

conforme a figura 19, as variáveis com maior impacto, definido pela equipe, com 

chance de apresentarem um maior retorno, se trabalhadas, ao processo 

 

 

Figura 19 - Gráfico de Pareto do Processo. 

 

 

 Logo, obteve-se então, as variáveis de entrada crítica para o processo 

investigado: 

 

• − ; 
• − ; 
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4.2.4 Nível sigma inicial do processo 

 
Através do cálculo de DPMO, calculou-se o DPMO – o índice de Defeitos Por 

Milhão de Oportunidades: 

Quadro 5 - Dados para o cálculo do DPMO. 

 

 

Logo, têm-se: = / ∗〖〖〖〖 〗〗〗〗^ = ,  

Portanto, a partir do DPMO, obteve-se o nível sigma de 2,52 para variações à 

curto prazo e 1,02 para variações à longo prazo. 

 

4.3 ANÁLISE 

4.3.1 Falta de treinamento dos operadores 

A análise desse aspecto, buscou evidenciar uma correlação entre operador 

treinado e não treinado, de fato, a correlação sugerida era o tempo de casa dos 

funcionários, dos 16 inspetores responsáveis pelas operações pertencentes ao setor 

de fundição, 11 tinham em torno de 9 meses de empresa. A Figura 20 apresenta um 

gráfico de correlação obtido à partir das evidências dos arquivos da qualidade, o 

objetivo é provar por meio de uma ferramenta estatística que, quanto maior era a 
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inexperiência do colaborador, maior também foi a ocorrência de peças com quebra 

seca na operação, no período de análise. 

 

 

 

Figura 20 - Tempo de contrato versus sucata por quebra seca em %. 

 

4.3.2 Ferramental inadequado 

 
A análise dessa entrada crítica para o processo se baseou na investigação das 

evidências de treinamento dos operadores e auditoria de procedimento, tal ação, 

mostrou-se relevante ao evidenciar o fator cultural na equipe, a condição 

apresentada, inicialmente sugeriu uma revisão do procedimento e um novo plano de 

treinamento dos operadores. A auditoria de processo evidenciou o uso incorreto de 

15 ferramentas no processo de fundição das peças, para determinadas operações. 

Tal ação sugeriu um mapeamento detalhado das operações pertinentes ao setor de 

fundição, um levantamento de todas as ferramentas necessárias para a operação, 

bem como o treinamento dos operadores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4 IMPLEMENTAR 
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ação conforme apresenta

 

4.4.1 Revisão dos proce

 
O problema outrora

para a execução da tare

um novo formato de 

necessárias para realiza

ferramentas na execução

 

mentação das ações pautou-se na elabora

ntado na tabela 4: 

Tabela 4 - Plano de ação 

 

cedimentos das operações de fundição

ra observado foi à falta do detalhamento d

refa. Foi elaborado, junto ao engenheiro d

e instrução de trabalho, contempland

izar a atividade, com o objetivo de miti

ão da tarefa, a tabela 5 é evidencia dessa 
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ração de um plano de 

 

o (Problema) 

 do ferramental exato 

 de processo da área, 

ndo as ferramentas 

tigar o improviso de 

a ação.  
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Tabela 5 - Instrução de trabalho revisada. 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

4.4.2 Relação de ferram

 

A margem permitid

um parâmetro do ferram

elaborado pela engenha

plano de inspeção, con

atividade, qualquer outr

foram descontinuadas e 

da tarefa. 

 

 

 

 

 

 

 

mental necessário para execução das ta

tida pelo processo nessa ocasião, foi a fa

ramental necessário, definido por um pr

aria de processo. A ação tomada foi a de

ntemplando as ferramentas exatas para

tra ferramenta, além das previstas no p

 e quaisquer outras consideradas irregular

Figura 21 - Catálogo de ferramentas por seto
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ra execução de cada 
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4.4.3 Treinamento dos colaboradores (Melhoria) 

A partir da revisão dos padrões, realizou-se o treinamento de todos os 

colaboradores envolvidos nas operações de fundição. As instruções foram revisadas 

numa matriz de diversidades e os devidos procedimentos incluídos numa lista 

mestra de documentos, cada qual segundo sua revisão mais atual. As evidências de 

treinamento, terão por objetivo futuro, evidenciar que o operador foi treinado na 

atividade e ciente dos padrões estipulados para a execução da tarefa. 

 

Quadro 6 - Matriz de versatilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE VERSATILIDADES

Matrícula Nome

P
re

p
a

ro

M
o

ld
a

g
e

m

S
e

c
a

g
e

m

E
x

p
e

d
iç

ã
o

xx1 Operador 1 x x x x

xx2 Operador 2 x x x x

xx3 Operador 3 x x x

xx4 Operador 4 x x

xx5 Operador 5 x x

xx6 Operador 6 x x

xx7 Operador 7 x x x

xx8 Operador 8 x x x x

xx9 Operador 9 x x

xx10 Operador 10 x x x x

PROCESSO
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4.5 CONTROLAR 

4.5.1 Elaborar um cronograma de auditoria de padrão (melhoria) 

 

Elaborou-se um cronograma de auditoria de instruções de trabalho, com o 

intuito de futuramente prover ações de revisão dos procedimentos pertinentes, 

assim, periodicamente garantir-se-á que as estações de trabalho da fundição 

estarão munidas dos procedimentos devidamente revisados de acordo com os 

projetos de fabricação estabelecidos pela engenharia. 

 

 

Quadro 7 - Cronograma de auditoria de instruções de trabalho. 
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4.5.2 Incluir as áreas da fundição no escopo do programa de 5S (melhoria) 

Através das auditorias, evidenciou-se que em certas estações de trabalho, 

demandava-se ações de controle no intuito de prover a área um ambiente propício 

para a manutenção da qualidade. A inclusão da área no escopo do programa 5S, 

visa contribuir para que ocorrências de ferramentas fora do projeto de inspeção, não 

aprovadas pela engenharia de qualidade, sejam empregadas no processo. Como 

anteriormente descrito, foi levantado em auditoria o uso inadequado de ferramentas 

para determinadas tarefas. Nesse escopo, desenhou-se um formulário de auditoria 

para a área e um calendário de auditorias de 5S que podem ser observados de 

modo explanatório, respectivamente nas tabelas 6 e 7. 
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Tabela 6 - Formulário de auditoria de 5S 

 

Ve rsã o do doc umento

Pontuação:                     1 ponto - RUIM 0 pontos - Não aplicável

1 2 3 N/A

1 2 3 N/A

1 2 3 N/A

1 2 3 N/A

1 2 3 N/A

Pontuação 

Pontuação 

4º S – SAÚDE (SEIKETSU)  - PONTOS DE AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES

1- Os  móveis , materia is , máquinas  e equipamentos  estão em boas  condições  de 

l impeza?

3- No gera l  o setor está l impo?

2 - Máquinas/Bancadas  não estão com excess o de s ujei ra?

PONTUAÇÃO GERAL

NOTA 0 - Item que não se aplica ao departamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

NOTA 1 - Corresponde a inexistência, desconhecimento em relação a um determinado requisito ou situação, indicando nível precário de gerenciamento do Programa 5s, 

quanto a questão considerada;

NOTA 2 - Atribuída quando estiver em curso uma providência em relação à questão considerada. Indica um nível mediano de gerenciamento, ainda não satisfatório;

NOTA 3 - Corresponde a um item efetivamente implantado, ainda em fase inicial e indica uma boa situação, tendendo a um aperfeiçoamento contínuo do Programa 5s;                       

PONTUAÇÃO = Soma das notas divido pela quantidade de itens aplicáveis.

Pontuação 

Pontuação 

5- Todos  estão uti l i zando crachá?

7- Os  colaboradores  demonstram se importar com o cumprimento dos  requis i tos  do 

programa 5S?

3- São dei xadas  portas  de armários  e gavetas  abertas?

2- Os  equipamentos  estão sendo des l igados  nos  horários  em que não há  

atividades?

6- Todos  estão uti l i zando uni forme?

5º S – AUTO-DISCIPLINA (SHITSUKE) - PONTOS DE AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES

2- Os  banheiros  encontram-se em bom estado de conservação por parte dos  

usuários? 

3- Os  colaboradores  zelam pel a l impeza do seu ambiente de traba lho?

1- As  lâmpadas , luminári as  es tão l i mpas  e em funcionamento?

1- As  i luminações  desnecessárias  estão sendo apagadas  após  a  sa ída  do local?

4- Os  materiais  de uso comum, quando não es tão s endo mais  uti l i zados , são 

colocados  nos  locais  determinados?

                                       CHECKLIST DE AUDITORIA - PROGRAMA 5S (Produção)

3º S – LIMPEZA (SEISO) - PONTOS DE AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES

2- Os locais onde os materia is são guardados/a locados es tão identi ficados

corretamente?

3- Us o das  l ixei ras  corretamente para  papéis , plásticos , meta is , orgânicos  etc?

4- Os produtos químicos estão devidamente identi ficados e guardados em loca l

apropriado quando não estão em uso?

5- Os equipamentos de combate à incêndios estão em boas condições e prontos

para  o uso?

2º S – ORDENAÇÃO (SEITON) - PONTOS DE AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES

1- Os  materiais /objetos/equipamentos  estão em loca is  adequados  e organizados?

3 - As ferramentas uti l i zadas estão contempladas pela i nstrução de traba lho/projeto

de inspeção?

5 - Exis tem objetos  pessoa is  no loca l  de traba lho?

Pontuação = Soma das notas divido pela quantidade de itens aplicáveis.

1 - Exis tem materia is e/ou equipamentos que não estão sendo uti l i zados sobre as

bancadas?

2 - Exis tem objetos  desnecessários  debai xo das  bancadas  (ca ixas  de papelão, etc.)

1º S – UTILIZAÇÃO  - PONTOS DE AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES

               2 pontos - REGULAR
                       3 pontos - 

BOM



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 - Cronograma de auditorias de 5S.
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5 CONCLUSÕES 

Pode-se dizer que o sucesso do Estudo de melhoria na redução do índice de 

quebras na área de fundição de uma empresa cerâmica utilizando Seis Sigma 

depende da equipe de profissionais da empresa, e principalmente e os 

departamentos de:, Engenharia, Produção e Qualidade, além, claro da alta direção 

que dispôs fundos suficientes para financiar o projeto. 

A principal dificuldade no inicio foi cultural, por ser um procedimento novo para 

a empresa foi um pouco difícil os profissionais assimilarem a ideia. Este projeto 

envolvendo muito tempo e esforço das áreas envolvidas, o comprometimento foi 

crucial para o resultado. 

Através desse trabalho e de seus resultados, obteve-se diversas ideias para 

novos projetos. O resultado final proporcionou ganho em diversas questões, entre 

elas a mais importante é a qualidade do produto e aumento de produtividade. 

         O projeto objeto de estudo, no entanto, apresentou boa resposta frente às 

ações tomadas, com o mínimo de emprego necessário das análises inerentes. 

Observou-se um aumento de 15% no atendimento ao plano de produção no espaço 

de três meses, conforme dados obtidos dos relatórios de gerenciamento de 

produção do período. A figura 25 representa visualmente a melhora da performance 

do processo. 

       Referente aos dados de melhora da qualidade da fundição observou-se que o 

índice de quebras versus produção, detinha em setembro de 2017 a taxa de 15% do 

total da produção, até o término do presente estudo, o mesmo índice caiu para 5% 

em janeiro de 2018. O índice de DPMO que outrora era de 151891,89 diminuiu para 

69729,73; o nível sigma que anteriormente era de 2,53 subiu para 2,98. 
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