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RESUMO 

 
O presente projeto tem por objetivo melhorar o fluxo de validação de produto 

semi-acabado (“drums”) em uma fábrica de curativos adesivos, bem como, garantir 

robustez de processo, atendimento aos requisitos legais e alinhamento entre os 

principais stakeholders do processo.  

Utilizando a ferramenta de qualidade DMAIC, foram desenvolvidas as etapas 

do processo de melhoria de validação de “drums” que compreendem desde o 

processo inicial de identificação da oportunidade até a análise dos resultados 

obtidos, sendo observadas fragilidades no processo que podem resultar em 

liberações de produto final antes da conclusão do estudo de validação.  

Foram observados dados históricos de validação de semi-acabado - 

realizadas no ano de 2017 e analisadas datas de produção, consumo e liberações 

de produto acabado. Além disso, realizou-se uma estimativa de custo-benefício, já 

que enquanto aguardava-se a elaboração do relatório conclusivo de validação, 

máquina e operadores de produção permaneciam inoperantes. Ao todo, foram 

avaliados 07 projetos de validação, envolvendo a fabricação de 44 “drums”. 

Antes da aplicação do DMAIC, observou-se que 43% dos projetos realizados 

apresentaram problemas de compliance, incluindo liberações de produto acabado 

com “drums” ainda submetidos ao estudo de validação, colocando em risco não só o 

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

consumidor. A partir da identificação da causa-raíz, o projeto foi implementado, 

revisando o fluxo atual e estabelecendo intertravamento de operações de forma 

visual e eletrônica. Após a aplicação do DMAIC, nenhuma outra liberação incorreta 

deve ser observada, garantindo em 100% a eficácia e confiabilidade do processo. Já 

como benefício financeiro do projeto, estima-se que aproximadamente 400 mil reais 

poderiam ser evitados no ano de 2017, se o projeto já tivesse sido implementado. 

Sendo assim, o projeto desenvolveu um fluxo capaz de mitigar a possibilidade 

de desvios inerentes ao processo anterior, pois este era realizado de forma manual 

e não procedimentado, ao passo que o novo processo garante a excelência da 

qualidade com um processo formal, robusto, eficaz e competitivo.  

 

Palavras-Chave: Qualidade; Seis Sigma; DMAIC; Validação de Processo; Curativos 

Adesivos. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to improve the flow of validation of semi-finished product 

(drums) in an adhesive factory, as well as to guarantee process robustness, 

compliance with legal requirements and alignment among the main process 

stakeholders. 

  Using the DMAIC quality tool, the steps of the drums validation improvement 

process were developed, from the initial process of identifying the opportunity to the 

analysis of the results obtained, with weaknesses in the process that can result in 

product releases end of the validation study. 

  It was observed historical data of semi-finished validation - realized in the year 

of 2017 and analyzed dates of production, consumption and releases of finished 

product. In addition, a cost-benefit estimate was made, since while awaiting 

completion of the conclusive validation report, machine and production operators 

remained inoperative. In all, seven validation projects were evaluated, involving the 

production of 44 "drums". 

 Prior to the implementation of the DMAIC, 43% of the projects submitted 

presented compliance problems, including releases of finished product with drums, 

still submitted to the validation study, putting at risk not only compliance with legal 

requirements, but also, consumer health and safety. From the root cause 

identification, the project was implemented, revising the current flow and establishing 

interlocking of operations in a visual and electronic way. After the application of the 

DMAIC, no other incorrect release should be observed, ensuring 100% effectiveness 

and reliability of the process. As a financial benefit of the project, it is estimated that 

approximately 400 thousand reais could be avoided in 2017 if the project had already 

been implemented. 

 Therefore, the project developed a flow capable of mitigating the possibility of 

deviations inherent to the previous process, since it was carried out manually and 

unprocessed, while the new process guarantees excellence of quality with a formal, 

robust, effective process and competitive.   

 

Keywords: Quality; Six Sigma; DMAIC; Process Validation; First-Aid Adhesives. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 BPF: Boas Práticas de Fabricação. 

 Compliance: Significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, 

um comando ou um pedido.  
 Cost Avoidance: Expressão para conotar custos evitados ou anulados. 

 CCR: Critical Customer Requirements (Requisitos Críticos do Cliente). 

 CTP: Critical to Process (Características Críticas para o Processo). 

 CTQ: Critical to Quality (Características Críticas para a Qualidade). 

 Drum: Rolo metálico contendo semi-acabado (de curativo adesivo). 

 End-to-end: Expressão para conotar um olhar crítico, do início ao fim (do 

processo / da cadeia de suprimentos). 

 FMEA: Failure Mode and Effect Analysis (Análise de Modos de Falha e 

Efeitos). 

 KICK-OFF: Expressão para conotar um “ponta-pé” inicial. 

 KPIV: Key Process Input Variable (Variáveis de Entrada Chave do Processo). 

 KPOV: Key Process Output Variable (Variáveis de Saída Chave do 

Processo). 

 Lead Time: Tempo de espera, computado entre o início da primeira atividade 

(pedido) até conclusão da última (entrega). 

 PA: Produto acabado. 

 PMBOK: Project Management Body of Knowledge (Guia que contém a 

metodologia para gerenciamento de projetos). 

 PMO: Project Management Office (Escritório ou departamento Responsável 

por definir e manter os padrões de gerenciamento de projeto da empresa). 

 QD: Qualificação de Desempenho. 

 QDF: Quality Function Deployment (Matriz Desdobramento da Função 

Qualidade). 

 QI: Qualificação de Instalação. 

 QO: Qualificação de Operação. 

 QP: Qualificação de Projeto. 
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 Semi-acabado (SA): Produto inacabado que está em estoque aguardando 

por operações finais que os adapte para usos diferentes ou especificações 

dos clientes. 

 Strip: Unidade de semi-acabado (1 curativo adesivo)  

 TQC: Total Quality Control (Controle da Qualidade Total). 

 VOC: Voice of the Costumer (Voz do Cliente). 

 VP: Validação de Processo. 

 WIP: Work-in-process (produto em processo). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Em busca de uma qualidade total e assegurada, há uma crescente inovação 

no processo de gestão de qualidade nas indústrias e uma grande preocupação por 

parte das empresas em atender aos requisitos exigidos pelas normas (de fabricação, 

ambientais, de segurança, entre outras), a fim de se tornarem cada vez mais 

competitivas no mercado atual.  

Para manter a marca sempre valorizada, se faz necessário a busca contínua por 

melhorias no processo produtivo através de conhecimento e aplicação de 

metodologias através de ferramentas da qualidade.  

O Processo de Validação, apesar de ser regulamentado nacionalmente há mais 

de 10 (dez) anos, ainda causa muitos questionamentos a respeito da maneira 

correta de sua execução e condução – visto que se trata de um estudo 

extremamente criterioso e que exige conhecimento técnico aprofundado.  

De qualquer forma, é uma etapa extremamente importante e necessária para 

garantir a fabricação de produtos eficazes e seguros aos consumidores. Portanto, é 

considerado um relevante mecanismo para se estabelecer elevado padrão de 

qualidade na fabricação de produtos médico-farmacêuticos e/ou cosméticos. 

Sendo assim, por meio da metodologia DMAIC – Seis Sigma, ferramenta da 

qualidade, foi implementada uma melhoria no fluxo de validação de produto semi-

acabado, em uma empresa fabricante de curativos adesivos.  
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1.1. OBJETIVO 

  

Melhorar significativamente a eficiência do fluxo de fabricação de produtos 

semi-acabados sob estudo de validação, por meio de redesenho de processo e 

utilização da metodologia DMAIC – Seis Sigma, em uma indústria fabricante de 

curativos adesivos, na cidade de São José dos Campos-SP. 

O fluxo de validação, que anteriormente era interrompido após a fabricação dos 

“drums” de validação (por ser considerado um processo frágil e passível de liberação 

incorreta de produto), torna-se um fluxo contínuo – visto implementação de um 

processo mais seguro (visual e com intertravamento sistêmico).   

O projeto surgiu para aumentar a confiabilidade e agilidade do processo. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

  

Evidenciar a eficiência da metodologia DMAIC – Seis Sigma, para a melhoria 

no fluxo de validação de semi-acabado em uma empresa fabricante de curativos 

adesivos, aumentando a robustez do processo, mitigando a possibilidade de 

desvios, bem como, garantindo a excelência da qualidade com um processo formal, 

robusto, eficaz e competitivo.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. QUALIDADE 

2.1.1.  Breve Histórico da Qualidade 

Alguns autores fazem marcações temporais entre as principais tendências, 

embora a intersecção e a complementaridade entre os modelos predominantes em 

cada época sejam grandes.  

Uma das classificações temporais mais adotadas é a proposta por David 

Garvin, que classifica a evolução da qualidade em quatro grandes eras: (PALADINI, 

2012 et al.): 

  Primeira Era: Inspeção; 

 Segunda Era: Controle Estatístico do Processo; 

 Terceira Era: Garantia da Qualidade; 

 Quarta Era: Gestão Total da Qualidade. 

 

2.1.1.1. Era da Inspeção 

Segundo PALADINI, 1995 (apud R. DA SILVA, 2006), a Era da Inspeção foi 

marcada primeiramente na Idade Média pelos artesãos e artífices que eram 

responsáveis pela fabricação de seus produtos com qualidade. Naquela época são 

definidos "padrões rudimentares da qualidade para bens e serviços e níveis básicos 

de desempenho da mão-de-obra, tendo sido determinadas as condições gerais para 

o trabalho humano”. 

A inspeção formal só passou a ser necessária com o surgimento da produção 

em massa e a necessidade de peças intercambiáveis. As atividades de inspeção 

foram relacionadas mais formalmente com o controle da qualidade em 1922, com a 

publicação da obra “The Control of Quality in Manufacturing” de G. S. Radford.  

Pela primeira vez, a qualidade foi vista como responsabilidade gerencial 

distinta e como função independente. Do ponto de vista do controle da qualidade, a 

principal conquista foi a criação de um sistema racional de medidas, gabaritos e 

acessórios no início do século XIX. (GARVIN, 2002 apud R. DA SILVA, 2006).  
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Nesta primeira era da qualidade a preocupação estava em verificar o produto 

um a um, com o intuito de que o produto não chegasse até o cliente com defeito, o 

foco principal estava na detecção de eventuais defeitos de fabricação, sem haver 

metodologia preestabelecida para executá-la. 

 

2.1.1.2. Era do Controle Estatístico do Processo 

A 2º era da qualidade corresponde ao Controle Estatístico do Processo. Neste 

período, a inspeção foi aprimorada por meio da utilização de ferramentas e técnicas 

estatísticas. Em função do aumento da produção industrial foi inviabilizado a 

verificação de produtos um a um.  

O ano de 1931 representou um marco no movimento da qualidade. A obra 

“Economic Control of Quality of Manufactured Product”, de W. A. Shewhart, foi 

publicada naquele ano, conferindo pela primeira vez um caráter científico à 

disciplina. Grande parte do moderno controle da qualidade pode ser atribuída àquele 

livro. (GARVIN, 2002 apud R. DA SILVA, 2006).  

Com o objetivo de atender às reais necessidades dos clientes, técnicas 

estatísticas foram desenvolvidas para controlar a qualidade.  

Walter A. Shewhart reconheceu a variabilidade como inerente aos processos 

industriais, utilizando técnicas estatísticas para o controle de processos. São criados 

conceitos como "Risco do produtor e consumidor; probabilidade de aceitação; fração 

defeituosa tolerável e nível de qualidade aceitável." (PALADINI, 1995 apud R. DA 

SILVA, 2006).  

Paladini (1995, p. 37 apud R. DA SILVA, 2006) surge no Japão com "o 

conceito de círculos da qualidade, dentro de um modelo que viria mais tarde a ser 

conhecido como a ‘a abordagem participativa da qualidade’."  

 
Para Garvin (2002, p.14) apud R. DA SILVA, 2006:  

 
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.  
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Essa era da qualidade ficou marcada pelo surgimento de novos elementos 

que constituem a qualidade, como a quantificação dos custos da qualidade; o 

controle total da qualidade; a engenharia da confiabilidade e o zero defeito. Surge 

neste momento nomes que marcaram a qualidade, como Fengenbaum, conhecido 

como o pai do controle da qualidade total, Crosby com o zero defeito, entre outros.  

Este movimento pela qualidade se inicia após a 2º guerra mundial, e vai até a 

qualidade começar a ser vista como parte do gerenciamento estratégico da 

organização (R. DA SILVA, 2006).   

 
Segundo Maximiano (1995, p. 160) apud R. DA SILVA, 2006:   

O objetivo agora é separar os produtos bons dos ruins, através 
da amostragem estatística. Esta era iniciou-se com a produção 
em massa e teve seu auge durante a segunda guerra mundial, 
que gerou a necessidade de controlar com precisão a 
qualidade dos milhões de itens fabricados para o esforço 
bélico. Esta era também viu surgir o departamento de controle 
da qualidade na estrutura das empresas.  

 
 Segundo Paladini (1995, p. 35) apud R. DA SILVA, 2006: 

Com o crescimento Industrial acelerado nessa época e a 
utilização de mão-de-obra pouco preparada, pela urgência do 
incremento da produção, afetou os níveis da qualidade de 
produtos e serviços. Estes aspectos ampliaram, num momento, 
os procedimentos de controle e inspeção; a seguir, geraram a 
necessidade da estruturação de programas formais de 
qualificação de pessoal. 

 

2.1.1.3. Era da Garantia da Qualidade 

 Na Era da Garantia da Qualidade, incorpora-se um sentido mais amplo, 

deixando de ser apenas qualidade do produto ou serviço para englobar todos os 

membros da organização, já se buscava uma visão pró-ativa em relação aos 

possíveis problemas, por isso a necessidade de se englobar todos na contribuição 

pela qualidade para impedir eventuais falhas (R. DA SILVA, 2006).  

    
 Segundo Garvin (2002, p. 13) apud R. DA SILVA, 2006:  

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.  
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Segundo Maximiano (1995, p. 160) apud R. DA SILVA, 2006:  

A Qualidade é um problema de todos e abrange todos os 
aspectos da operação da empresa, ou seja, a qualidade é uma 
questão sistêmica. Garantindo-se a qualidade do sistema, 
garante-se a qualidade dos produtos e serviços. Esta mudança 
de filosofia significa a evolução para a era da qualidade total.  

  
 No movimento pela garantia da qualidade, surgiram vários movimentos que 

nortearam o tema, como: o zero defeito e o controle total da qualidade de 

Feigenbaum. Estes movimentos ajudaram a expandir as fronteiras da qualidade. 

 
2.1.1.4. Era da Gestão Total da Qualidade 

Segundo GIROTTO, 2017, nas duas últimas décadas do século passado, a 

qualidade passou a ser notada como uma disciplina de caráter estratégico, sua visão 

foi ampliada e hoje é considerada uma arma que a organização dispõe para obter 

vantagem competitiva face aos concorrentes. A Gestão da Qualidade Total é uma 

abordagem que objetiva a melhoria contínua de seus processos, produtos e 

serviços, atingindo todo o meio organizacional. Os projetos de melhoramento 

contínuo buscam fortalecer a produtividade e a rentabilidade da organização, 

diminuir os custos, eliminar desperdícios, gargalos, retrabalhos, reclamações e 

devoluções nos processos e em atividades que agreguem valor ao cliente, fornecer 

produtos e serviços com perfeição que proporcionem satisfação às necessidades 

dos clientes interno e externo. 

De maneira geral, as principais características dessas quatro eras estão 

descritas na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1. Eras da Qualidade 

 

Características 
Básicas 

Interesse 
Principal 

Visão da 
Qualidade 

Ênfase Métodos 
Papel dos 

Profissionais 
da Qualidade 

Quem é o 
responsável 

pela 
Qualidade

Inspeção Verificação. 
Um problema 

a ser 
resolvido. 

Uniformidade do 
produto. 

Inspeção, de 
medição. 

Inspeção, 
classificação, 

contagem, 
avaliação e 

reparo. 

O departamento 
de inspeção. 

Controle 
Estatístico do 

Processo 
Controle. 

Um problema 
a ser 

resolvido. 

Uniformidade do 
produto com 

menos inspeção. 

Ferramentas e 
técnicas 

Estatísticas. 

Solução de 
problemas e a 
aplicação de 

métodos 
estatísticos 

Os 
departamentos 
de fabricação e 
engenharia (o 

controle de 
qualidade). 

Garantia da 
Qualidade 

Coordenação. 

Um problema 
a ser 

resolvido, mas 
que é 

enfrentado 
proativamente. 

Toda cadeia de 
fabricação, 

desde o projeto 
até o mercado, e 
a contribuição de 
todos os grupos 
funcionais para 

impedir falhas de 
qualidade. 

Programas e 
sistemas. 

Planejamento, 
medição da 
qualidade e 

desenvolvimento 
de programas. 

Todos os 
departamentos 

com a alta 
administração 
se envolvendo 

superficialmente 
no 

planejamento e 
na execução 
das diretrizes 
da qualidade. 

Gestão Total 
da Qualidade 

Impacto 
estratégico. 

Uma 
oportunidade 

de 
diferenciação 

da 
concorrência. 

As necessidades 
de mercado e do 

cliente. 

Planejamento 
estratégico, 

estabelecimento 
de objetivos e a 
mobilização da 
organização. 

Estabelecimento 
de metas, 

educação e 
treinamento, 
consultoria a 

outros 
departamentos e 
desenvolvimento 
de programas. 

Todos na 
empresa, com a 

alta 
administração 

exercendo forte 
liderança. 

 

Fonte: Gestão da Qualidade – Teoria e Casos (PALADINI, 2012, et. al). 
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2.1.2.  Conceitos sobre Qualidade 

A qualidade tem um papel cada vez mais presente nas organizações, o que 

torna importante ter um conceito que seja adequado às necessidades reais de cada 

organização. Para explicar as diferenças de percepção e interpretações do assunto, 

serão expostos alguns conceitos de qualidade, provenientes de diversos autores.  

A qualidade de um produto ou serviço está diretamente ligada à satisfação 

total do consumidor. A satisfação total do consumidor é à base de sustentação da 

sobrevivência de qualquer empresa. Essa satisfação do consumidor deve ser 

buscada nas duas formas, defensiva e ofensiva. A satisfação na forma defensiva se 

preocupa em eliminar os fatores que desagradam o consumidor, por meio da retro 

alimentação das informações do mercado, já a satisfação na forma ofensiva, busca 

antecipar as necessidades do consumidor e incorporar esses fatores no produto ou 

serviço. (FALCONI, 1989 apud R. DA SILVA, 2006). 

Segundo Garvin (2002, p. 47 apud R. DA SILVA, 2006) qualidade é um termo 

que apresenta diversas interpretações e por isso, "é essencial um melhor 

entendimento do termo para que a qualidade possa assumir um papel estratégico".  

 
Segundo Deming (1990, p.125) apud R. DA SILVA, 2006:  

A qualidade só pode ser definida em termos de quem a avalia, 
na opinião do operário, ele produz qualidade se puder se 
orgulhar de seu trabalho, uma vez que baixa qualidade significa 
perda de negócios e talvez de seu emprego. Alta qualidade 
pensa ele, manterá a empresa no ramo. Qualidade para o 
administrador de fábrica significa produzir a quantidade 
planejada e atender às especificações. Uma das frases mais 
famosas de Deming para conceituar qualidade é “atender 
continuamente às necessidades e expectativas dos clientes a 
um preço que eles estejam dispostos a pagar”.  

 

Ainda segundo R. DA SILVA, 2006, o modo como a qualidade é definida e 

entendida em uma organização reflete a forma como é direcionada a produção de 

bens e serviços. Neste sentido, vários autores têm procurado dar uma definição para 

a qualidade que seja simples, precisa e abrangente.  

É importante que se entenda a distinção entre qualidade e qualidade total. 

Enquanto o conceito qualidade relaciona-se mais enfaticamente à satisfação do 

cliente, ou melhor, eficiência e eficácia no relacionamento com o cliente. Já o 
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conceito de qualidade total, expande a necessidade de se ter eficácia e eficiência no 

relacionamento de todos os elementos que compõem o modelo da empresa inserida 

em um contexto mais amplo.  

Feigenbaum é considerado o pai do conceito de “Controle da Qualidade Total” 

(Total Quality Control - TQC). De acordo com sua abordagem, qualidade é um 

instrumento estratégico pelo qual todos os trabalhadores devem ser responsáveis. 

Qualidade é uma filosofia de gestão e um compromisso com a excelência. Mais do 

que uma técnica de eliminação de defeitos nas operações industriais. Volta-se para 

fora da empresa e tem por base a orientação para o cliente. (FEIGENBAUM, 1961 e 

MARSHALL, 2003 apud R. DA SILVA, 2006).  

O conceito da qualidade envolve diversos elementos, com diferentes níveis de 

importância. O consumidor deve ser atendido considerando-se os múltiplos itens que 

ele considera relevante. A empresa pode vir a se fragilizar estrategicamente se der 

atenção demasiada a apenas um deles ou não considerar algum outro elemento. 

Por outro lado, o conceito de qualidade passa por um processo evolutivo, ou seja, 

sofre alterações ao longo do tempo para acompanhar as mudanças nas 

necessidades e preferências dos clientes. Sendo assim, o conceito de qualidade 

correto é aquele que envolve a multiplicidade de itens e o processo evolutivo, 

sempre com o foco no cliente. (PALADINI, 1995 apud R. DA SILVA, 2006). 

A interpretação do tema qualidade de forma ampla, significa qualidade de 

trabalho, de serviço, de informação, de processo, de divisão, pessoal, de sistema, de 

empresa, de objetivos etc. Seu enfoque básico é controlar a qualidade em todas as 

suas manifestações. O autor ainda enfatiza o papel social da empresa, no momento 

que educa e treina seus integrantes, promovendo a qualidade de vida de cada 

colaborador e em toda a nação. (ISHIKAWA, 1993 apud R. DA SILVA, 2006). 

Confiar em uma única definição da qualidade pode causar diversos 

problemas. Garvin desenvolveu um trabalho onde ele utiliza cinco abordagens para 

definição de qualidade, quase todos os conceitos de qualidade existente se 

enquadram em pelo menos uma dessas abordagens. Essas abordagens são:  

transcendente; baseada no produto; baseada no usuário; baseada na produção; 

baseada no valor.  

Segundo Garvin (2002, p. 49 apud R. DA SILVA, 2006) na visão 

transcendente, qualidade é o sinônimo de “excelência inata”. É não só absoluta, 
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como também universalmente reconhecível, uma marca de padrões irretorquíveis e 

alto nível de realização.  

Uma condição de excelência que implica ótima qualidade, distinta de má 

qualidade. Qualidade é atingir ou buscar o padrão mais alto em vez de se contentar 

com o malfeito ou fraudulento. (TUCHMAN, 1980, apud MARSHALL, 2003 apud R. 

DA SILVA, 2006). Qualidade não é uma ideia ou uma coisa concreta, mas uma 

terceira entidade independente das duas, embora não se possa definir qualidade, 

sabe-se que ela é. (PIRSIG, 1974, apud MARSHALL, 2003 apud R. DA SILVA, 

2006). 

Na abordagem transcendente qualidade é sinônimo de excelência inata. 

Nestes conceitos a qualidade não pode ser medida com precisão, sendo apenas 

reconhecida pela experiência.  

Segundo Garvin, 2002 (apud R. DA SILVA, 2006), as definições baseadas no 

produto são bastante diferentes: vêem a qualidade como uma variável precisa e 

mensurável. As diferenças de qualidade podem ser entendidas como diferenças da 

quantidade de algum ingrediente ou atributo de um produto. Existem duas deduções 

óbvias desta abordagem, a primeira é que uma melhor qualidade só pode ser obtida 

a um custo mais alto. A segunda é a qualidade vista como características inerentes 

aos produtos, e não como algo atribuído a eles.  

Segundo ABBOTT, 1955 (apud MARSHALL, 2003, p. 28 apud R. DA SILVA), 

2006) “diferenças de qualidade correspondem à diferenças de quantidade de algum 

ingrediente ou atributo desejado”.  

Na abordagem baseada no produto qualidade é sinônimo de melhores 

características que um produto apresenta. São os conceitos que veem a qualidade 

como uma variável precisa e mensurável. Surgiram da literatura econômica 

enfatizando durabilidade, implicando que alta qualidade só pode ser obtida com alto 

custo.  

Na abordagem baseada no usuário a qualidade é atendimento das 

necessidades e preferências do consumidor. As definições baseiam-se na premissa 

de que a qualidade está diante dos olhos dos consumidores sendo altamente 

subjetiva. A avaliação dos usuários em relação as especificações são os únicos 

padrões próprios à qualidade.  

Segundo Garvin (2002, p. 52 apud R. DA SILVA, 2006) “admite-se que cada 

consumidor tenha diferentes desejos ou necessidades e que os produtos que 
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atendam melhor suas preferências sejam os que eles acham os de melhor 

qualidade”.  

Segue alguns dos conceitos de qualidade que se enquadram perfeitamente 

nesta abordagem, como (JURAN, 1974 apud MARSHALL, 2003 apud R. DA SILVA, 

2006) onde para ele “qualidade é adequação ao uso”, (DEMING, 1968 apud 

MARSHALL, 2003 apud R. DA SILVA, 2006) “qualidade consiste na capacidade de 

satisfazer desejos”.  

 
Segundo Garvin (2002, p. 53 apud R. DA SILVA, 2006):  

Praticamente todas as definições baseadas na produção 
identificaram a qualidade como “conformidade com as 
especificações”. Uma vez estabelecido um projeto ou uma 
especificação, qualquer desvio implica uma queda da 
qualidade. A excelência é equiparada ao atendimento das 
especificações e a “fazer certo da primeira vez”.  

 

Na abordagem baseada na produção, a qualidade é vista como algo 

determinante na elaboração do produto sem eventuais erros, pois com menos 

desvios na produção é possível se reduzir os custos para o cliente, tornando o mais 

satisfeito com seu produto.  

A visão de que a qualidade é a conformidade com as especificações, fazer 

certo da primeira vez, zero defeito, todos se enquadram na visão da abordagem 

baseada na produção. (CROSBY, 1990 apud R. DA SILVA, 2006)  

 
Segundo Garvin (2002, p. 54 apud R. DA SILVA, 2006):  

As definições baseadas no valor levam estas ideias um passo 
adiante: definem, realmente, qualidade em termos de custos e 
preços. Assim, um produto de qualidade é um produto que 
oferece um desempenho ou conformidade a um preço ou custo 
aceitável.  

 

Feigenbaum é um dos grandes autores sobre a qualidade que se encaixa 

muito bem nessa abordagem, para ele qualidade quer dizer o melhor para certas 

condições do cliente. Essas condições são, o verdadeiro uso e o preço de venda do 

produto. (FEIGENBAUM, 1961 apud MARSHALL, 2003 apud R. DA SILVA, 2006). 

Abordagem baseada no valor diz que qualidade é o desempenho ou 

conformidade a um preço ou custo aceitável. Os conceitos consideram a qualidade 

em termos de custos e preços.  
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Dentre os grandes autores da qualidade, dois merecem uma atenção 

especial, Juran e Deming. Ambos foram pioneiros do movimento da qualidade. As 

suas ideias foram a base para os conceitos de qualidade.  

 

2.1.2.1. Qualidade segundo Juran 

Joseph Moses Juran é considerado o pai da revolução da qualidade do Japão 

juntamente à Deming, país onde lecionou e dirigiu ações de formação e consultoria. 

Modestamente, ele atribui o mérito do milagre industrial nipônico ao elevado nível 

dos gestores de produção e especialistas em qualidade do país. Mas os japoneses 

consideram Juran e Deming os grandes obreiros desse milagre. (JURAN, 1992 apud 

R. DA SILVA, 2006).  

Segundo Juran (1992, p. 04 apud R. DA SILVA, 2006):  

Há muitas frases curtas a escolher, mas frases curtas são 
armadilhas. Não se conhece nenhuma definição curta que 
mereça a aprovação de todos sobre o que significa qualidade, 
embora essa unanimidade seja importante. Não podemos 
planejar a qualidade sem antes concordarmos no significado da 
qualidade.  

 
Segundo R. DA SILVA, 2006, já se tinha uma dificuldade muito grande para 

se ter um conceito de qualidade, daí a importância do trabalho de Juran, pois ele 

observa bem esse fato e trabalha de forma a fazer com que a qualidade seja muito 

mais do que apenas uma frase curta, mais sim algo necessário para o sucesso 

organizacional, e conscientiza os gestores de que sem qualidade não existe 

organização que se mantenha no mercado.  

Dentre as contribuições de Juran para a qualidade, uma das mais importantes 

é conhecida como trilogia de Juran, onde o gerenciamento da qualidade é realizado 

utilizando-se os três processos gerenciais: planejamento, controle e melhoria. 

(MARSHALL, 2003 apud R. DA SILVA, 2006). 

Tudo começa com o planejamento da qualidade. O propósito do planejamento 

é de fornecer aos meios de produção a capacidade de fazer produtos que atendam 

às necessidades dos clientes. Uma vez terminado o planejamento, os planos são 

entregues às equipes de produção. Essas equipes são responsáveis pela produção, 

mais não tem como fazê-lo sem que exista algum desperdício devido a deficiências 

apresentadas no processo de produção. Restam então as equipes de produção 
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fazer um controle de qualidade para evitar que as coisas se tornem pior. (JURAN, 

1992 apud R. DA SILVA, 2006). 

 
Segundo Marshall (2003, p. 75 apud R. DA SILVA, 2006):  

O controle da qualidade é o processo para assegurar o 
cumprimento dos objetivos da qualidade durante as operações, 
o controle consiste em avaliar o desempenho da qualidade 
total, comparar o desempenho real com as metas da qualidade 
e atuar a partir das diferenças.  

 
O planejamento estratégico, quando realizado adequadamente, pode 

desempenhar um papel importante no estabelecimento e na manutenção da 

qualidade na organização. No entanto, é importante salientar que para se obter o 

máximo de retorno da qualidade para a organização, o planejamento dela deve estar 

aliado ao organizacional, no que concerne à finanças, marketing e recursos 

humanos. Isso quer dizer que, o planejamento estratégico para a qualidade deve 

incluir o estabelecimento de metas de qualidade a curto, médio e longo prazo, a 

comparação de resultados de qualidade com planos de qualidade e a integração de 

planos de qualidade com as outras áreas estratégicas da empresa. (CERTO, 2003 

apud R. DA SILVA, 2006). 

Na visão de Juran o controle da qualidade deveria ser encarado como uma 

ferramenta de gestão, criando assim uma abertura para o estabelecimento e 

afirmação do controle da qualidade total como foi conhecido mais tarde.  

O terceiro e último processo da trilogia é o aperfeiçoamento da qualidade que 

visa reduzir a um nível mínimo o desperdício. Juran percebeu que o desperdício 

também era uma oportunidade para o aperfeiçoamento. (JURAN, 1992 apud R. DA 

SILVA, 2006) 

A melhoria da qualidade é o processo para produzir com níveis superiores e 

inéditos de execução, seja ela incremental (melhoria contínua) ou inovador (melhoria 

radical). Esse processo envolve estabelecer a infraestrutura necessária para 

assegurar uma constante melhoria, identificar as necessidades específicas para a 

criação de projetos de melhoria, fornecer recursos e treinamentos necessários às 

equipes para diagnosticar as causas, estimular o estabelecimento de uma solução e 

implementar controles para manter os resultados. (MARSHALL, 2003 apud R. DA 

SILVA, 2006). 
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A melhoria da qualidade deve ser considerada umas das prioridades do 

gestor, pois é nesta fase onde se tem a maior oportunidade de se melhorar os 

processos e é quando os gestores mais se descuidam da importância de se elevar o 

nível dos processos já existentes, para que os processos utilizados não fiquem 

obsoletos perante os concorrentes.  

 

2.1.2.2. Qualidade segundo Demin 

William Edwards Deming, um engenheiro americano, considerado um dos 

gurus da Qualidade, auxiliou o Japão na revolução da qualidade nas organizações 

acontecida na segunda metade do século XX, cerca de 1950, dando palestras aos 

líderes industriais, auxiliando-os quanto à importância de controlar a qualidade da 

execução dos produtos e serviços, e não somente do produto final. A melhoria do 

processo de produção industrial estava intimamente ligada às condições de trabalho. 

Deu-se então a necessidade e a importância de estudar este processo de execução 

das atividades industriais. (DEMING, 1990 apud R. DA SILVA, 2006). 

Deming induzia os gerentes a focalizar os problemas de variabilidade e suas 

causas. Preocupava-se especialmente com a separação das “causas especiais”, 

atribuídas a operadores individuais ou máquinas, das “causas comuns”, como falhas 

das matérias-primas que tomavam parte em várias operações e eram de 

responsabilidade gerencial. Ele encorajava a adotar uma abordagem sistemática 

para a solução dos problemas, no qual se tornou mais tarde conhecida com Plan, 

Do, Check, Action (PDCA) ou ciclo de Deming. (GARVIN, 2002 apud R. DA SILVA, 

2006). 

 
Segundo Marshall (2003, p. 78 apud R. DA SILVA, 2006):  

O ciclo PDCA (planejar, executar, verificar e agir corretamente) 
é um método gerencial para a promoção de melhoria contínua 
e reflete, em suas quatro fases, a base da filosofia de 
melhoramento contínuo. Praticando-as de forma cíclica e 
ininterrupta, acaba-se por promover a melhoria contínua e 
sistemática na organização, consolidando a padronização de 
práticas.  

 

A primeira fase do ciclo PDCA planejar (Plan), consiste em definir o que é 

pretendido pela organização, planejar o que será feito, estabelecer metas e definir 
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os métodos que permitirão atingir as metas propostas. A segunda fase que é 

executar (Do), tomar iniciativa, educar, treinar e executar o planejamento conforme 

as metas e métodos estabelecidos. A terceira fase é verificar (Check), observar os 

efeitos, para ver se o trabalho está sendo executado conforme planejado. E, a última 

fase é agir corretamente (Action), estudar os resultados e fazer as correções de 

rotas se for necessário. (MAXIMIANO, 1995 apud R. DA SILVA, 2006). 

Além do ciclo PDCA, Deming também estabeleceu princípios que servem 

para direcionar atitudes que devem ser tomadas no intuito de melhorar 

continuamente a qualidade nas organizações.  

Os princípios de Deming para a melhoria da qualidade tornaram-se uma 

referência universal no ensino e na prática da qualidade. Estes princípios vêm 

evoluindo ao longo do tempo, desde o início de seus estudos, que ocorreu por volta 

de 1950, no sentido de refletir a experiência adquirida, por meio do feedback das 

diversas situações surgidas nas organizações em que Deming prestava consultorias 

e como resultado de reflexões de estudos e discussões ocorridas nos diversos 

seminários em que ele participou (R. DA SILVA, 2006.  

 
Segundo Motta (2003, p. 51 apud R. DA SILVA, 2006’):  

Os 14 princípios de Deming propõem o sistema cultural das 
organizações e algumas práticas comportamentais para 
transformar a infraestrutura dessas instituições. Alguns, porém, 
propõem práticas metodológicas, com vistas a aperfeiçoar ou 
melhorar processos e serviços.  

 
Os 14 princípios constituem a base para a transformação da indústria norte-

americana. A adoção destes 14 princípios, acompanhada da ação correspondente, é 

um indicativo de que a Administração pretende manter a empresa em atividade, e 

visa proteger os investidores e os empregos. Estes princípios aplicam-se 

indistintamente à organizações pequenas e grandes, tanto na indústria de serviços 

quanto na de transformação. Aplicam-se igualmente à qualquer divisão de uma 

empresa. (DEMING, 1990 apud R. DA SILVA, 2006). 

As ideias de Deming nortearam o conhecimento a respeito da qualidade. Os 

seus quatorze princípios para gestão (listados a seguir), descrevem o caminho para 

qualidade total e devem ser aperfeiçoados continuamente (R. DA SILVA, 2006). 

 

 



33 
 

1. Estabeleça constância de propósitos para a melhora do produto e do 

serviço;  

 

2. Adote a nova filosofia. Estamos em uma nova econômica. A administração 

ocidental deve acordar para o desafio, conscientizar-se de suas 

responsabilidades e assumir a liderança no processo de transformação;  

 

3. Deixe de depender da inspeção para atingir a qualidade, elimine a 

necessidade de inspeção em massa, introduzindo a qualidade no produto 

desde seu primeiro estágio;  

 

4. Cesse a prática de aprovar orçamentos com base no preço. Ao invés 

disto, minimize o custo total. Esses primeiros tópicos estabelecem que há 

uma necessidade de olhar para a empresa como um todo, e verificar a 

possibilidade de ter metas e estratégias que visem sua máxima qualidade. 

Deve-se também analisar todos seus departamentos em busca de soluções 

que determinem resultados positivos para a qualidade, como é o caso de 

produzir correto desde o início, ou seja, o terceiro princípio de não depender 

da inspeção ao final da produção e do quarto princípio que indica a 

importância de se ter custos menores em todas as etapas da produção.  

 

5. Melhore constantemente o sistema de produção e de prestação de 

serviços, de modo a melhorar a qualidade e a produtividade e, 

consequentemente, reduzir de forma sistemática os custos; 

 

6. Institua treinamento no local de trabalho;  

 

7. Institua a liderança. O objetivo da chefia deve ser o de ajudar as pessoas e 

as máquinas e dispositivos a executarem um trabalho melhor.  

 

8. Elimine o medo, de tal forma que todos trabalhem de modo eficaz para a 

empresa. 
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9. Elimine as barreiras entre o departamento. As pessoas engajadas em 

pesquisas, projetos, vendas e produção devem trabalhar em equipe, de modo 

a preverem problemas de produção e de utilização do produto ou serviço;  

 

10.  Elimine lemas, exortações e metas para a mão-de-obra que exijam nível 

zero de falhas e estabeleçam novos níveis de produtividade. Tais 

exortações apenas geram inimizades, visto que o grosso das causas da baixa 

qualidade e da baixa produtividade encontram-se no sistema, estando 

portanto, fora do alcance dos trabalhadores;  

 

11.  Elimine padrões de trabalho (quotas) na linha de produção. Substitua-os 

pela liderança, elimine o processo de administração por objetivos. Elimine o 

processo de administração por cifras, por objetivos numéricos. Substitua-os 

pela administração por processos através do exemplo de líderes;  

 

12.  Remova as barreiras que privam o operário horista de seu direito de 

orgulhar-se de seu desempenho. Remova as barreiras que privam as 

pessoas da administração e da engenharia de seu direito de orgulharem-se 

de seu desempenho.  

 

13.  Institua um forte programa de educação e auto aprimoramento;  

 

14.  Engaje todos da empresa no processo de realizar a transformação. A 

transformação é da competência de todo mundo.  
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2.1.3. Ferramentas da Qualidade 

Conceitualmente, são mecanismos simples para selecionar, implantar ou 

avaliar alterações no processo produtivo por meio de análises objetivas de partes 

bem definidas do processo. 

A ferramenta não gera, por si só, melhoria, e nem implanta alterações. O que 

ela faz, na verdade, é orientar a ação do usuário. Para tanto, quase todas as 

ferramentas geram dispositivos simples de avaliação de ações desenvolvidas, 

possibilitando ao usuário conhecer, passo a passo, como ocorrem as mudanças nas 

operações de processo. 

Como regra geral, ferramentas são técnicas simples. Seu objetivo básico é 

sempre o mesmo: produzir qualidade. A forma como isso é feito e a natureza da 

aplicação, em si, são duas especificidades típicas de cada ferramenta. 

As ferramentas costumam envolver procedimentos em forma de diagramas ou 

gráficos; procedimentos numéricos; esquemas para o desenvolvimento de 

atividades, para a realização de análises ou para tomadas de decisão; estudos 

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

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

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

Ou seja, as ferramentas utilizadas nos processos de gestão foram sendo 

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

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

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

meio dessas ferramentas é possível interpretas os dados de um determinado 

processo, compreender a razão dos problemas e determinar soluções (MELO, 2013 

apud SANTOS, 2017). 

 

2.1.3.1. Brainstorming 

Uma vez diagnosticado o problema, a etapa seguinte consiste em gerar e 

analisar as alternativas parar sua solução. As técnicas que estimulam a criatividade 

e o senso crítico, portanto, são fundamentais nessa fase. Os princípios que se usam 

para gerar e criticar alternativas são muito semelhantes aos que se usam para 
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diagnosticar problemas, embora o enfoque seja outro. (MAXIMIANO, 1995 apud R. 

DA SILVA, 2006) 

Segundo Junior (2003, p. 88 apud R. DA SILVA, 2006) Brainstorming é um 

processo de grupo que os indivíduos emitem ideias de forma livre, sem críticas, no 

menor espaço de tempo possível.  

O propósito do Brainstorming (também conhecido como “tempestade de 

ideias”) é obter o máximo de ideias com um foco direcionado ao problema, sendo 

que se recomenda que não haja nenhum tipo de crítica neste momento, isso porque 

a utilização dessa ferramenta depende da capacidade do grupo de expor suas 

ideias. Porém, é necessário que o organizador tenha uma capacidade de síntese 

das sugestões para aproveitar o que é realmente útil. O tempo de duração do 

Brainstorming deve ser delimitado para que sua extensão não fique exagerada e não 

se perca muito tempo nesta fase.  

Essa técnica foi originalmente desenvolvida por Osborn em 1938 e, com o 

clima de envolvimento e motivação, é possível assegurar melhor qualidade nas 

decisões tomadas pelo grupo, maior comprometimento com a ação e um sentimento 

de responsabilidade compartilhado por todos (MELO, 2013 apud SANTOS, 2017). 

 

2.1.3.2. Fluxograma 

 

Uma definição simples para os fluxogramas segundo Paladini (2012, et. Al.): 

representações gráficas das etapas pelas quais passa um processo. Os fluxogramas 

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

entendimento das características de funcionamento do processo.  

Dito de outra forma, a utilização dos fluxogramas (como o próprio nome 

sugere) refere-se à determinação do fluxo de operações de um processo. A 

estrutura do fluxo permite tanto uma visão global do processo quanto pode enfatizar 

operações, ações ou decisões críticas. Garante, também, que sejam identificadas 

situações na quais há cruzamento de vários fluxos (que pode, por exemplo, 

constituir-se em um ponto de congestionamento) ou  situações em que atividades 

desenvolvidas em paralelo poderiam ser compactadas ou, ainda, determinar quais 

as sequências mais usuais de ações encadeadas.  

A visão de um fluxograma possibilita rápida localização de pontos que 

representam operações cruciais, que requerem, por exemplo, atenção especial; 
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controle mais rigoroso ou monitoramento com características próprias. Esta 

ferramenta utiliza a mesma facilidade visual de outras ferramentas dessa mesma 

categoria. 

Os fluxogramas empregam símbolos padrões, já bem conhecidos. Estes 

símbolos identificam operações básicas (como as decisões) ou secundárias (pontos 

de armazenamento, por exemplo), as atividades que impactam sobre o processo 

(tais como o controle de fluxo ou as inspeções), situações naturais no contexto de 

operação (transporte, por exemplo), bem como o início e o final do processo. Há 

símbolos também para indicar links como outros processos. 

A construção de um fluxograma segue, em geral, o mesmo roteiro: 

 
1 – Selecionam-se as atividades de cada fase do processo que se deseja 

representar. 

2 – Mapeia-se o fluxo dessas atividades. 

3 – Traça-se um desenho inicial com as atividades colocadas no fluxo em 

questão. 

4 – Neste esboço gráfico, associa-se cada atividade a um padrão previamente 

definido e representado em um conjunto definido de legendas próprias. 

5 – O fluxo final, assim, utiliza-se de elementos gráficos padronizados para 

representar as diversas atividades do processo em estudo. 

 

Considera-se um exemplo abaixo: 
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Figura 2.1. Fluxograma 

 

 

Fonte: Manual de Ferramentas da Qualidade (SEBRAE, 2005). 

 

Figura 2.2. Figuras básicas utilizadas em um fluxograma 

 

 

Fonte: Fluxograma de Processo (Martins, Rosemary, 2012) 
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2.1.3.3. Project Charter (Termo de Abertura do Projeto) 

 

De acordo com FILHO (2011), o Project Charter é um documento que 

representa uma espécie de contrato firmado entre a equipe responsável pela 

condução do projeto e os gestores da empresa e tem os seguintes objetivos:  

 

 apresentar claramente o que é esperado em relação à equipe; 

 manter a equipe alinhada aos objetivos prioritários da empresa;  

 formalizar a transição do projeto das mãos dos gestores para a equipe; e 

 manter a equipe dentro do escopo definido para o projeto.  

 

Como isso é muito usado em projetos de Tecnologia da Informação (TI), 

segundo o Project Management Body of Knowledge (PMBOK), em seu capítulo 4.1, 

o documento que autoriza formalmente um projeto é o project charter ou termo de 

abertura do projeto.  

Esse documento deve ser emitido pelo cliente ou patrocinador do projeto, seja 

ele interno ou externo a organização. Ele autoriza o gerente de projetos a alocar 

recursos organizacionais nas atividades pertinentes ao projeto. Apesar de o PMBOK 

enfatizar que a maioria dos projetos nasce fora das organizações como forma de: 

demanda de mercado, necessidade de negócios, solicitação de clientes, etc. O que 

vemos hoje é um grande crescimento de escritórios de projetos (PMO) dentro das 

organizações que irão transformar as ideias da organização em projetos executados 

de maneira estruturada. 

Mas não importa de onde venha a necessidade do projeto o importante é que 

um documento de iniciação do projeto seja formalmente emitido um (Project Charter 

ou Termo de abertura do projeto).  

Deve-se lembrar que um gerente deve ser designado para o projeto o quanto 

antes possível, de preferência durante o desenvolvimento do project charter. 

Algumas informações que este documento deve abordar direta ou 

indiretamente incluem: 
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1) Descrição do problema: a descrição do problema deve apresentar 

respostas às seguintes questões: 

 

 Qual é o problema (ou oportunidade) considerado? 

 Que indicadores ou métricas são usados para medir o problema? 

 Qual é a diferença entre o valor atual para cada indicador e o valor 

almejado (lacuna)? 

 Onde o problema é observado? 

 Quando o problema é observado? 

 Qual será o impacto da solução do problema? 

 Quais serão os ganhos financeiros resultantes da solução do 

problema? 

 Quais serão as consequências se o problema não for resolvido? 

 

2) Resumo: descrever brevemente o projeto 

3) Objetivo: o que a organização pretende obter com o resultado do 

projeto 

4) Demanda: descrever porque o projeto está sendo realizado; 

5) O que é escopo: descrever sucintamente os subprodutos a serem 

entregues 

6) O que não é escopo: descrever sucintamente os subprodutos que não 

serão entregues 

7) Equipe básica: citar os especialistas que, inicialmente, ajudarão a 

compreender e planejar o projeto. 

8) Interessados (stakeholders): mencionar os principais envolvidos 

interna ou externamente com o projeto, ou aqueles que serão afetados 

positiva ou negativamente com sua execução. 

9) Interfaces com projetos existentes: mencionar outros projetos que 

possam interferir de alguma forma no desenvolvimento desse projeto. 

10) Prazo estimado para a conclusão do projeto: definir uma estimativa 

de prazo para entrega do trabalho. 

11) Orçamento estimado para a conclusão do projeto: definir uma 

estimativa de custo para entrega do trabalho. 
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12) Restrições: mencionar os fatores que limitam as opções da equipe do 

projeto. 

13) Premissas: mencionar os fatores que, para fins de planejamento, 

serão considerados verdadeiros. 

14) Gerente do Projeto: indicar o gerente do projeto, suas principais 

atribuições e seu nível de autoridade. 

15) Marcos do Projeto: relacionar as principais entregas e suas datas de 

acordo com as fases do projeto (FILHO, HAYRTON; 2011). 
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2.1.3.4. VOC (Voz do Cliente) 

 

Segundo Coutinho (2017), nos dias atuais, a competitividade tornou-se vital 

para qualquer empresa direcionar todo o seu foco e energia profissional no 

atendimento aos anseios e desejos de seus clientes. É somente com a satisfação 

plena e consistente de seus clientes que uma empresa hoje permanece viva no 

mercado, já que se deixar de atender esta condição, o cliente pode muito bem ir 

bater na porta da concorrência.  

Para que isto não ocorra, um dos meios de conseguir até mesmo superar as 

expectativas destes exigentes compradores é através da Voz do Cliente (o que é o 

VOC, como também é conhecido, do inglês Voice of the Customer).  

Esta metodologia cresceu junto com o Seis Sigma e se tornou muito 

convidativa por facilitar a identificação de pontos de melhoria de forma precisa e 

eficiente, sempre sob o ponto de vista de quem realmente mais importa: o cliente.  

Através do emprego da VOC, o programa Seis Sigma obteve o correto 

direcionamento de quais processos e setores chave realmente devem obter maiores 

investimentos tanto financeiros quanto qualitativos, já que ela tornou possível 

relacionar as necessidades e desejos do cliente com os mais variados processos 

dentro da organização.  

Segue abaixo 4 macro etapas para implantar a VOC, que conduzem à uma 

interpretação de modo mensurável sobre as relações entre os processos e variáveis 

da companhia com os anseios e expectativas de seus clientes.  

 

1. VOC: Descubra como interpretar o que seu cliente deseja.  

 

Aqui não existe mistério: para descobrir o que seu cliente deseja basta 

perguntar para ele. Essa descoberta deve ser feita na etapa de Definição do método 

DMAIC. Informações atreladas a preço de venda, qualidade, entrega, flexibilidade e 

confiabilidade podem ser obtidas através de questionários, reuniões e entrevistas, 

pesquisas de satisfação e, até mesmo, através de um simples telefonema.  

Essas informações podem ser coletadas de duas maneiras diferentes, que 

são as fontes ativas e as fontes reativas.  
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 Fontes reativas: é quando a informação chega até você por meio de uma 

reclamação, ligação para área do SAC, ou de atendimento ao cliente através 

de um relatório. Enfim, a informação já foi mapeada, já foi obtida através de 

um canal de comunicação e já está pronta para você pode estudar ou 

analisar.  

 

 Fontes ativas: Ao contrário das fontes reativas, você não tem os dados que 

precisa, então vai buscar coletá-los. Ou seja, é necessário se esforçar para 

obter as informações por meio de alguma pesquisa, de alguma entrevista, de 

um grupo foco, de reuniões com seu cliente, ou através de observações 

diretas.  

 

Dica: Os clientes podem ser muito vagos sobre suas necessidades e às vezes 

sugerem soluções ao identificar os pontos de melhoria. Por este motivo é necessário 

traduzir a fala do cliente em características técnicas ou termos do negócio que serão 

úteis ao projeto. Afinal, como diz a célebre frase de Henry Ford: “Se eu perguntasse 

a meus compradores o que eles queriam, teriam dito que era um cavalo mais 

rápido”.  

Dado que você coletou essas informações, é necessário traduzi-las em 

termos técnicos. Para isso você precisa criar CTQs e CTPs. Mas afinal, o que são 

CTQs e CTPs?  

 

 CTQ (Critical to Quality): são as características críticas para a qualidade do 

produto ou serviço que possam ser mensuráveis. Geralmente, quando o 

cliente se refere ao produto ou serviço oferecido para fazer alguma 

reclamação, ele está falando de algum CTQ.  

 

 CTP (Critical to Process): são as características críticas para o processo. 

Ou seja, quando o cliente faz referência ao processo indicando que tem 

alguma expectativa ou alguma necessidade relacionada a esse processo de 

produção ou ao processo administrativo, ele está se referindo a um CTP.  
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Assim como coletar estas informações é importante, estruturar o meio mais 

eficiente e confiável de coleta destes dados também é essencial - e lembre-se, 

cliente pode ser tanto externo, quanto interno.  

 

 Cliente interno: indivíduos ou áreas da empresa que recebem o produto ou 

serviço em estágio intermediário ou como um produto acabado. Geralmente 

conseguem avaliar características do processo. 

 

 Cliente externo: indivíduos ou organizações que consomem o produto ou 

serviço oferecido pela empresa. Geralmente conseguem avaliar 

características do produto ou serviço pelo qual pagaram.  

 

Figura 2.3. Passo a passo para execução das etapas do VOC 

 

 
Fonte: Afinal, o que é VOC (Voz do Cliente)? (COUTINHO, 2017) 
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2. CCR: Transformando necessidades em requisitos do cliente.  

 

Muitas empresas param na etapa anterior e não buscam transformar as 

necessidades e desejos de seus clientes em requisitos de projeto ou produto. Com 

base somente nestas informações obtidas, estas companhias tomam decisões, na 

maioria das vezes, circunstanciais e facultativas, impedindo assim a atuação precisa 

onde realmente é necessário.  

Os Requisitos Críticos do Cliente (CCR, do inglês Critical Customer 

Requirements) são uma prática adotada com o objetivo de satisfazer esta condição: 

a de transformar estes anseios em requisitos de projeto ou produto, já que é apenas 

neste segundo caso que a companhia pode interferir.  

Uma ferramenta muito empregada nesta fase é a Matriz Desdobramento da 

Função Qualidade (QFD, do inglês Quality Function Deployment). Ela possui como 

finalidade listar as necessidades chave de um nicho específico de clientes ou 

mesmo de apenas um só cliente e, com isto, confrontar com as especificações de 

atendimento propostos pela equipe. Através desta ferramenta, é possível conferir de 

maneira quantitativa as relações entre necessidades e requisitos, sendo possível 

obter, assim, a informação de quais destas soluções deverão ser na realidade 

implantadas para atender o cliente.  

 

3. KPOV: Confrontando requisitos com variáveis de saída.   

 

Enquanto a VOC pode informar que determinado cliente está insatisfeito com 

o prazo de entrega de seus produtos; e a CCR identificar que o prazo de entrega 

que este cliente deseja que seus produtos sejam enviados é de até 5 dias; as 

Variáveis de Saída Chave do Processo (KPOV, do inglês Key Process Output 

Variable) tem como objetivo determinar que o Lead Time para estes produtos deve 

ser de no máximo 5 dias. Para facilitar a visualização desta relação de CCR com 

KPOV, a Matriz SIPOC é uma excelente opção de ferramenta para ajudar. Com ela, 

é possível conhecer todas as relações de saída do processo com as expectativas 

dos clientes envolvidos.  
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4. KPIV: Ajustando as variáveis de entrada para atender seu cliente.  

 

Enquanto no KPOV são considerados os indicadores de desempenho final, as 

Variáveis de Entrada Chave do Processo (KPIV, do inglês Key Process Input 

Variable) são consideradas as métricas de entrada. Depois de conseguir mensurar a 

relação das necessidades do cliente com os requisitos para atendimento, e, assim, 

obter as métricas desejadas de saída, que por fim, nesta última etapa, projetos Lean 

Seis Sigma podem ser implantados com precisão para estimular melhores índices de 

desempenho na entrada do processo. É apenas atuando na entrada do processo 

que o resultado final pode variar. 
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2.1.3.5. Diagrama de Causa e Efeito 

 

Conforme Paladini (2012, et al.), as ferramentas de análise das relações entre 

causas e efeitos visam a entender como o processo produtivo opera, separando-se 

as causas dos efeitos, além de criar um modelo de relação entre eles. 

Este diagrama também é conhecido como gráfico de espinha de peixe ou 

diagrama de Ishikawa, referência ao engenheiro japonês Kaoru Ishikawa (1915-

1989) que criou este diagrama em 1943. O objetivo desta ferramenta é a análise das 

operações dos processos produtivos. 

A estrutura do diagrama é similar a uma espinha de peixe. Nele, o eixo 

principal mostra um fluxo básico de informações e as espinhas, que para ele 

convergem, representam contribuições secundárias ao processo sob análise. O 

diagrama ilustra as causas principais de uma ação, de um resultado ou de 

determinada situação, para as quais se dirigem causas de menor importância. Este 

fluxo conduz ao sintoma, resultado ou efeito final de todas (interações) e cada uma 

(reflexos isolados) dessas causas. 

A lógica do diagrama é simples. O fluxo apresentado evidencia causas que 

conduzem a determinados efeitos. Assim, se o efeito é nocivo, as causas podem ser 

eliminadas; se for benéfico, pode-se conferir consistência a elas, garantindo a sua 

continuidade. 

O diagrama pode ser aplicado às mais variadas áreas do processo produtivo, 

para analisar as reações dos recursos humanos, o desempenho de equipamentos, o 

comportamento de materiais, o impacto do ambiente na ação produtiva e pode 

envolver avaliações, medidas, métodos, operações, procedimentos de gerência, 

manutenção, enfim, pode ser aplicado a qualquer área da organização. 

Um roteiro simples permite elucidar a construção do diagrama: 
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1 – Inicialmente, identifica-se o efeito a estudar. 

2 – Este efeito é colocado no lado direito do diagrama. 

3 – O grupo que estuda o problema começa a sugerir e a determinar causas 

que podem determinar este efeito. 

4 – Em princípio, todas as causas possíveis, prováveis e até mesmo remotas 

que forem mencionadas são listadas. 

5 – A ênfase desta fase do processo é dispor do maior número de ideias que 

conduzam às causas. Não há imposição prévia a qualquer causa apontada 

(aceitam-se, até mesmo, causas aparentemente inviáveis ou altamente 

improváveis). 

6 – Concluída esta primeira listagem de ideias, seguem-se novas rodadas 

para definir ideias decorrentes de situações já mencionadas. 

7 – Concluída a fase de definição do problema (efeito) e a listagem de todas 

as possíveis causas que vieram à tona, são classificadas as causas listadas 

em dois grupos: (1) causas básicas e (2) causas secundárias. 

8 – Métodos como a análise 5W e 1H (por que, o que, quando, quem e como) 

são usados neste processo. 

9 – As causas principais e as secundárias são alocadas à esquerda no 

diagrama. 

10 – Cada causa passa por uma revisão crítica, associando-se à ela, por 

exemplo, níveis de viabilidade de gerarem o efeito. 

11 – A seguir, segue-se a fase de experimentação. Cada causa vai sendo 

testada ou analisada com mais detalhes. O diagrama vai sendo refinado. 

12 – Em sua estrutura final, o diagrama permite definir as causas do efeito. 

 

Note-se que o efeito estudado pode ser mantido ou eliminado, conforme seu 

impacto no processo produtivo (esse é o objetivo real do diagrama e não apenas 

reformular o efeito). Aqui, segue-se uma regra muito comum a todas as ferramentas 

da qualidade: deseja-se identificar soluções e não apenas identificar problemas. 

É ampla e variada a gama de aplicações de um diagrama de causa-efeito. Em 

princípio, para qualquer situação onde haja uma relação organizada entre causas e 

os efeitos que elas geram, o diagrama se aplica. Essas situações podem envolver a 

análise de defeitos, de falhas, de perdas ou dos desajustes do produto à demanda.  



49 
 

O diagrama pode ser útil também em situações em que se deseja tornar 

permanentes algumas melhorias ocorridas acidentalmente. Mais em geral, o 

diagrama oferece suporte às decisões relativas a situações que devem ser mantidas 

ou eliminadas. A ocorrência de defeitos é um caso típico de efeito a eliminar; 

procedimentos que reduzem custos sem comprometer a qualidade constituem 

exemplos típicos de efeito a manter. A figura abaixo exemplifica o diagrama causa-

efeito: 

 

Figura 2.4. Diagrama de Causa e Efeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diagrama de Ishikawa, Causa e Efeito ou Espinha de Peixe (SILVEIRA, CRISTIANO) 

 

2.1.3.5.1. Os 6Ms 

 

O diagrama de Ishikawa é uma das 7 ferramenta da qualidade utilizada para o 

gerenciamento do controle de qualidade e sua composição leva em consideração de 

que as causas do problemas podem ser classificadas em 6 tipos diferentes de 

causas principais que afetam os processos (Método, Máquina, Medida, Meio 

Ambiente, Mão-de-Obra, Material).  
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Justamente pelo motivo da denominação das 6 causas principais iniciarem 

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

cada M: 

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

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

de problemas. 

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

mão de obra podem ser a causa de muitos problemas. 

 Máquinas – Muitos problemas são derivados de falhas de máquinas. Isto 

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

operacionalizada de forma inadequada. 

 Medida – Qualquer decisão tomada anteriormente pode alterar o processo e 

ser a causa do problema. 

 Meio Ambiente – O ambiente pode favorecer a ocorrências de problemas, 

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

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

Management que por sua vez está relacionado à gestão.  

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

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

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

possibilidades e visualizar outros fatores que podem impactar no problema. Isto evita 

com que o time fique focado somente em uma causa principal. 
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2.1.3.6. FMEA (Análise de Modos de Falhas e Efeitos) 

 

O FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) é um método utilizado para 

prevenir falhas e analisar os riscos de um processo, através da identificação 

de causas e efeitos para identificar as ações que serão utilizadas para inibir as 

falhas. 

Modo de falha está relacionado ao fato de como um processo pode ser levado 

a operar de maneira deficiente e é composto por três elementos: efeito, causa e 

detecção.  

Efeito é a consequência que a falha pode causar ao cliente; causa é o que 

indica a razão da falha ter ocorrido e detecção é a forma utilizada no controle do 

processo para evitar as falhas potenciais. 

O FMEA tem por objetivo identificar, delimitar e descrever as não 

conformidades (modo da falha) geradas pelo processo e seus efeitos e causas, para 

através de ações de prevenção poder diminuí-los ou eliminá-los. 

 

2.1.3.6.1. Tipos de FMEA 

 FMEA de produto: relacionado as falhas que poderão ocorrer no produto, 

dentro das especificações do projeto. 

 

 FMEA de processo: relacionado as falhas que poderão ocorrer no 

planejamento do processo, levando-se em consideração as não 

conformidades apresentadas no produto, relacionadas as especificações do 

projeto. 

 

2.1.3.6.2. Aplicação do FMEA 

 Para diminuir a probabilidade da ocorrência de falhas em projetos de novos 

produtos ou processos; 

 Para diminuir a probabilidade de falhas potenciais (que ainda não tenham 

ocorrido) em produtos ou processos em operação; 

 Para aumentar a confiabilidade de produtos ou processos em operação 

através da análise das falhas que já ocorreram; 



52 
 

 Para diminuir os riscos de erros e aumentar a qualidade em procedimentos 

administrativos. 

 

2.1.3.6.3. Etapas da Concepção do FMEA 

 

 Definir o processo que será analisado; 

 Definir a equipe, priorizando os aspectos multidisciplinares; 

 Definir a não conformidade (modo da falha); 

 Identificar seus efeitos; 

 Identificar sua causa principal e outras causas; 

 Priorizar as falhas através do nível de risco; 

 Agir através de ações preventivas (detecção); 

 Definir o prazo e o responsável pela ação preventiva. 

 

Figura 2.5. FMEA - Elaboração Inicial 

 
Fonte: Análise de Modos de Falhas e Efeitos (FMEA) (MARTINS, ROSEMARY; 2012)  

Após isso, busca-se identificar os índices de risco, hierarquizando-os através dos 

pesos atribuídos a cada um dos itens, onde: 

 Ocorrência de causa (O): probabilidade da causa existir e provocar uma 

falha; 

 Gravidade do efeito (G): probabilidade em que o cliente identifica e é 

prejudicado pela falha; 

 Detecção da falha: probabilidade da falha ser detectada antes do produto 

chegar ao cliente. 
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Geralmente, utiliza-se a escala de 1 a 10 para hierarquizar os itens analisados pelo 

FMEA. 

Figura 2.6. FMEA - Escala / pesos: Ocorrência de Causa (O) e Gravidade do Efeito (G) 

 
Fonte: Análise de Modos de Falhas e Efeitos (FMEA) (MARTINS, ROSEMARY; 2012)  

Figura 2.7. FMEA - Escala / pesos: Detecção de Falha (D) 

 
Fonte: Análise de Modos de Falhas e Efeitos (FMEA) (MARTINS, ROSEMARY; 2012)  

Desta forma, podemos gerar o seguinte formulário: 

Figura 2.8. FMEA - Escala / pesos: Detecção de Falha (D) 

 
Fonte: Análise de Modos de Falhas e Efeitos (FMEA) (MARTINS, ROSEMARY; 2012)  

Quanto maior o índice de risco, maior a urgência de adotar ações corretivas. 

Após o preenchimento do formulário, busca-se a ação preventiva a ser adotada, o 

prazo e o responsável. 
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Figura 2.9. FMEA - Ações Preventivas 

 
Fonte: Análise de Modos de Falhas e Efeitos (FMEA) (MARTINS, ROSEMARY; 2012)  

O FMEA é uma importante ferramenta na identificação das falhas e na sua correção, 

aumentando desta forma a confiabilidade dos clientes e dos processos. 
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2.2. SEIS SIGMA 

 

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

a empresa automobilística Toyota Motor Company estivesse à beira da falência. Nos 

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

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

fracassado esforço de Guerra. No fim de 1949, houve uma queda brusca nas 

vendas, o que acarretou na demissão de grande parte dos trabalhadores. 

(WOMACK et al, 2004 apud CARVALHO, 2014). Em 1950 (e após treze anos de 

esforços), a Toyota havia produzido 2.685 automóveis enquanto a fábrica Rouge da 

Ford produzia 7.000 automóveis por dia. (DENNIS, 2008). 

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

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

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

produção em massa. Após estudar a planta Rouge da Ford, Eiji viu que era possível 

melhorar o sistema de produção da Toyota, porém, percebeu que seria praticamente 

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

massa praticada pela Ford, caracterizada pelo alto volume de produção, pouca 

variedade de produtos, produção empurrada e baixos custos, não poderia ser 

aplicada no Japão devido à situação econômica do país.  

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

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

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

al, 2004 apud CARVALHO, 2014).  

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

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

enfrentou alguns problemas: 

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

de veículos para atender as diferentes necessidades deste mercado;  

 Devido à guerra, a economia estava devastada, sendo praticamente 

impossível realizar grandes compras das recentes tecnologias de produção 

ocidentais;  
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 Existiam grandes concorrentes ansiosos por operarem no Japão e dispostos 

a protegerem seus mercados contra as exportações japonesas;  

 Os trabalhadores japoneses não estavam dispostos a serem força de trabalho 

temporária, como acontecia nos Estados Unidos.  

 

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

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

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

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

Ohno iniciou suas mudanças no sistema de produção através do 

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

trabalhadores e garantindo maior flexibilidade à produção.  

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

diminuíssem dos imensos estoques de peças acabadas e propiciou que apenas 

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

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

defeituosas.  

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

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

trabalhadores fossem ativos nos interesses da empresa, introduzindo 

melhoramentos, ao invés de somente reagirem aos problemas (WOMACK et al, 

2004 apud CARVALHO, 2014). 

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

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

sido afetadas. Porém, a Toyota permaneceu obtendo lucros, mesmo que menores, 

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

questionarem sobre o que estaria acontecendo na Toyota. A partir deste momento 

tornou-se claro que o sistema de produção em massa não seria mais o ideal para as 

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

Atualmente o Sistema Toyota de Produção é amplamente difundido pelo 

mundo e muitas organizações almejam implementar conceitos e ferramentas de 

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

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

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

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

clientes o que eles querem (DENNIS, 2008). 

  

2.2.1. Os Oito Tipos de Desperdícios 

 

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

era cheio de “muda” (WOMACK et al, 2004 apud CARVALHO, 2014), termo em 

japonês para “desperdício” ou qualquer atividade que o cliente não está disposto a 

pagar (DENNIS, 2008). 

Segundo Dennis (2008), “muda” é o oposto de valor, que é, simplesmente, o 

que um cliente está disposto a pagar. Por exemplo: vamos pensar em uma fábrica 

de arquivos de metal. O cliente está disposto a pagar por placas de metal que são 

cortadas, dobradas, soldadas e pintadas. Porém, esse cliente não quer pagar por 

tempo de espera, correção ou excesso de estoque, ou qualquer outra forma de 

muda. 

Ainda segundo Dennis (2008), existem oito diferentes tipos de muda. São 

eles: 

 

2.2.1.1. Desperdício 1: Movimentação 

 

Os desperdícios causados por movimentações podem ser encontrados nas 

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

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

economia e consistência nos movimentos. Esta economia dos movimentos propicia 

o aumento da produtividade e redução dos tempos associados ao processo 

produtivo (CORRÊA, 2009 apud CARVALHO, 2014). 

Segundo DENNIS (2008), o movimento desperdiçado tem tanto um 

componente humano quanto mecânico envolvido.  

Movimento humano desperdiçado está relacionado à ergonomia do local de 

trabalho. Maus projetos ergonômicos afetam de forma negativa a produtividade e 

qualidade, além de afetar a segurança. A produtividade sofre quando há caminhar, 

alcançar ou torção desnecessários. A qualidade sofre quando o trabalhador precisa 
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ir além de seu limite para processar ou verificar uma peça utilizada para o trabalho, 

pois precisa se esticar ou se torcer, ou devido a condições ambientais prejudiciais. 

O desperdício de movimentos mecânicos também existe, por exemplo, 

quando a peça e a máquina estão desnecessariamente longes um do outro. Uma 

melhoria simples seria posicioná-las em locais próximos. Da mesma forma, 

máquinas que estão muito distantes umas das outras resultam em movimento 

desnecessário. 

 

2.2.1.2. Desperdício 2: Tempo de Espera 

 

Segundo Dennis (2008), desperdício devido à espera ocorre quando um 

trabalhador precisa esperar para que material seja entregue ou para que uma 

parada na linha seja resolvida, ou quando funcionários ficam parados esperando que 

uma máquina processe uma peça. Também ocorre quando há um excesso de 

produtos em processo (WIP – work-in-process) devido a uma grande produção de 

lotes, problemas no equipamento ou defeitos que exigem correção. 

A espera aumenta o lead time – ou seja, o tempo entre o momento em que o 

cliente fez o pedido e o momento em que ele o recebe – uma medida crucial dentro 

do sistema lean.  

Lead time pode ser definido da seguinte maneira: Lead time = tempo de 

processamento + tempo de retenção. 

Esperas aumentam o tempo de retenção, que excede em muito o tempo de 

processamento na maioria das operações de fábrica. 

 

2.2.1.3. Desperdício 3: Transporte 

 

O desperdício de transporte inclui o desperdício em grande escala causado 

pelo “layout” ineficiente no local de trabalho, pelo equipamento excessivamente 

grande, ou pela produção tradicional de lotes. Tal desperdício ocorre, por exemplo, 

quando grandes lotes precisam ser transportados de um processo para outro. 

Produzir lotes menores e colocar os processos mais próximos uns dos outros pode 

reduzir o muda de transporte. 

Existe também um componente menor relacionado ao transporte por 

trabalhadores de peças dentro de uma área especifica de um processo. 



59 
 

Desperdícios de transporte, atraso e movimento estão intimamente ligados. O 

transporte é muda necessário – é evidente que materiais precisam ser movimentos 

dentro da fábrica – mas isso deve ser minimizado (DENNIS, 2008). 

 

2.2.1.4. Desperdício 4: Produtos Defeituosos (Correção) 

 

O muda de correção está relacionado a produzir e ter que consertar produtos 

com defeito. Consiste em todo o material, o tempo e a energia envolvidos na 

produção e nos conserto de defeitos (DENNIS, 2008).  

Segundo CORRÊA, 2009 (apud CARVALHO, 2014), o desperdício por 

produtos defeituosos pode ser considerado como um dos maiores desperdícios do 

processo, e é causado por problemas de qualidade. A produção de produtos 

defeituosos implica em:  

 

 desperdício de materiais; 

 disponibilidade de mão-de-obra; 

 disponibilidade de equipamentos; 

 movimentação de materiais defeituosos; 

 armazenagem de materiais defeituosos; 

 inspeção de produtos, entre outros. 

 

O processo produtivo deve ser desenvolvido de modo que previna a 

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

time diz que os defeitos não devem ser aceitos e não devem ser gerados. Assim, é 

comum que as fábricas que adotaram esta filosofia utilizem “dispositivos à prova de 

falhas”, os quais procuram evitar erros comuns causados pelo homem. 

 

2.2.1.5. Desperdício 5: Excesso de processamento 

 

Esta é uma forma sutil de desperdício relacionada a produzir mais do que o 

cliente requer. Esse tipo de muda com frequência existe em empresas administradas 

por seus departamentos de engenharia. Por exemplo, empresas encantadas por 
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uma determinada tecnologia ou comprometidas em atingir uma dada meta técnica 

podem esquecer daquilo que o cliente realmente quer.  

A Porshe passou por isso nos anos 80 quando a empresa buscava 

constantemente atingir metas de engenharia que não estavam relacionadas aos 

desejos dos clientes. Por exemplo, os automóveis da Porshe naquela época 

alcançaram incrementos no desempenho a 200 km/h ou mais (DENNIS, 2008). 

Segundo Corrêa, 2009 (apud CARVALHO, 2014), é possível que haja 

desperdícios que podem ser eliminados no próprio processo produtivo. É importante 

questionar-se, “por que determinado item ou componente deve ser feito?”, “qual sua 

função no produto?”, “por que esta etapa do processo é necessária?” para evitar-se 

produzir algo que não seja necessário. Neste caso, melhorias voltadas à Engenharia 

de Valor e à Análise de Valor devem ser estudas, pois elas consistem na 

simplificação ou redução do número de componentes ou atividades necessárias 

para fabricar determinado produto. Os candidatos a passarem por esta avaliação 

são aqueles que acrescentam custo e não valor ao produto. 

 

2.2.1.6. Desperdício 6: Estoque 

 

Muda de estoque está relacionado à manutenção de matéria-prima, peças e 

WIP desnecessariamente. Essas condições resultam do fluxo reprimido em uma 

fábrica e no caso em que a produção não está ligada ao ritmo do mercado. 

 Por exemplo, organizações que programam sua produção apenas baseada 

nos sistemas de planejamento de material necessário inevitavelmente têm um 

desperdício de estoque substancial, já que os trabalhadores e supervisores 

produzem a mais “só por segurança” e o WIP se acumula (DENNIS, 2008). 

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

também, desperdícios de investimento e espaço.  

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

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

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

garantindo a qualidade dos processos (CORRÊA, 2009 apud CARVALHO, 2014). 
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2.2.1.7. Desperdício 7: Excesso de produção (Superprodução) 

 

Segundo Dennis (2008), Taiichi Ohno via a produção em excesso como a 

origem de todo o mal na área da manufatura. A produção em excesso significa 

produzir coisas que não serão vendidas. Aqui estão alguns dos custos relacionados: 

 Construção e manutenção de grandes depósitos; 

 Mais trabalhadores e máquinas; 

 Mais peças e materiais; 

 Mais energia, combustível e eletricidade; 

 Mais empilhadeiras, reboques, paletes e bases metálicas para bastidores; 

 Problemas escondidos e pontos de kaizen invisíveis. 

 

A produção em excesso está na origem de outros tipo de muda: 

 

 Movimento: trabalhadores estão ocupados produzindo coisas que ninguém 

pediu. 

 Espera: relacionada a grandes lotes. 

 Transporte: produtos finais desnecessários precisam ser levados aos 

depósitos. 

 Correção: a detecção precoce de defeitos é mais difícil com grandes lotes. 

 Estoque: a produção em excesso cria matéria-prima, peças e WIP 

desnecessários. 

 

Segundo Corrêa, 2009 (apud CARVALHO, 2014), de acordo com o just in 

time, algumas maneiras para evitar a superprodução são:  

 

 Produzir somente o que é necessário no momento em que é necessário; 

 Redução dos tempos de setup; 

 Maior coordenação entre produção e demanda; 

 Redefinição de um layout de fábrica mais compacto. 
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2.2.1.8. Desperdício 8: Conhecimento sem ligação 

 

Este tipo de muda existe quando há falta de comunicação dentro de uma 

empresa ou entre a empresa e seus clientes e fornecedores. A falta de comunicação 

dentro de uma empresa pode ser horizontal, vertical ou temporária. Isso inibe o fluxo 

de conhecimento, ideias e criatividade, criando frustração e oportunidades perdidas. 

 Quando uma empresa está conectada à voz do cliente, cria produtos que 

constantemente satisfazem esse cliente e podem até encantá-lo. Quando uma 

empresa e seus fornecedores estão em sintonia, podem, em conjunto, identificar 

desperdícios e agir em benefício mútuo. Não haverá tantas oportunidade perdidas 

(DENNIS, 2008).  

 

2.2.2. Diferença entre Lean Manufacturing e Seis Sigma 

 

As metodologias Lean e Seis Sigma são bastante utilizadas pelas empresas 

no mercado atualmente. Porém, muitos profissionais ainda têm dúvidas sobre cada 

uma, como funcionam e o que difere as duas linhas filosóficas (PENTENATE, 

MARCELO; 2017). 

 

2.2.2.1. O que é Seis Sigma? 

 

O Seis Sigma é um método para gerenciar projetos de melhoria que tem 

como objetivo resolver reduzir a variabilidade de processos, principal fonte de 

produção de defeitos (em produtos, serviços ou qualquer transação realizada). Isso 

impacta diretamente na redução dos custos para a empresa, levando ao aumento da 

margem de lucro.  

O Seis Sigma não é uma ferramenta para adequar empresas às normas de 

qualidade. A base desse método é voltada diretamente para a satisfação do cliente. 

Isso explica por que o Seis Sigma opera melhorando processos e aumentando o 

valor dos produtos e serviços de uma empresa. Os produtos e serviços produzidos 

por empresas que melhoram continuamente seus processos com projetos Seis 

Sigma são mais estáveis e padronizados. 
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2.2.2.2. O que é o método Lean? 

 

O Lean Manufacturing pode ser traduzido como “manufatura enxuta”. Trata-se 

de um método operacional que abrange os oito principais desperdícios dentro da 

linha de produção e busca reduzi-los ou eliminá-los, de forma contínua, por meio das 

ferramentas da qualidade. Essa filosofia objetiva eliminar os processos e as 

atividades que não trazem benefícios nem valor agregado para o cliente.  

O Lean reduz os desperdícios e o valor percebido pelo cliente — com isso, 

ele consegue diminuir consideravelmente o tempo entre o pedido do cliente e a 

entrega. O resultado é a diminuição dos custos que envolvem todas as etapas — 

desde a produção até a entrega. Logo, o Lean diminui o tempo e o custo, 

aumentando, consequentemente, a lucratividade da empresa que o emprega. 

  

2.2.2.3. O que é o Lean Seis Sigma? 

 

O Lean Seis Sigma representa a união entre o método Seis Sigma e a 

filosofia e ferramentas do Lean. O objetivo dele é buscar melhora nos resultados da 

organização por meio da eliminação de desperdícios e da variabilidade dos 

processos por meio de projetos de melhoria. 

 

2.2.2.4. Quais as diferenças entre o Seis Sigma e o Lean 

 

As duas metodologias têm o objetivo de aumentar diretamente a lucratividade 

da empresa, mas elas agem de maneiras diferentes nos sistemas de produção. 

O método Seis Sigma age reduzindo a variabilidade e os erros dos processos, 

visando torná-lo mais eficiente, ao passo que o método Lean objetiva reduzir 

desperdícios e aumentar a velocidade da produção para aumentar a eficiência. 
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2.3. MÉTODO DMAIC 

 

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

Sigma (PETENATE, MARCELO; 2017). 

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

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

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

processo, denominado DMAIC, passa por cinco fases: 

 

 Definir (define); 

 Medição (measure); 

 Análise (analyze); 

 Aperfeiçoamento (improve) e 

 Controle (control). 

 

Figura 2.10. Fases do roteiro DMAIC 

 

 
Fonte: O que é o roteiro DMAIC no Lean Six Sigma (Petenate, Marcelo, 2013) 
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Diversas ferramentas são utilizadas de maneira integrada às fases do DMAIC 

tais como: Project Charter, Voz do Cliente (VOC), SIPOC, Carta de Controle, 5W2H, 

Histograma, Diagrama de Pareto, entre outros (FONSECA; ANA CLÁUDIA apud 

WERKENA, 2012), constituindo um método sistemático, disciplinado, baseado em 

dado e no uso de ferramentas estatísticas para se atingir os resultados almejados 

pela organização (PALADINI; EDSON, 2012 et al.). 

 

a) “D” define (definir) – definir as prioridades 

 

A primeira etapa consiste em definir quais são os requisitos do cliente (voz do 

cliente) e traduzir essas necessidades em Características Críticas para a Qualidade 

(CTQ).  

Essa etapa é fundamental para a metodologia, pois parte da visão do cliente, 

levando-a para dentro da organização. Os objetivos dos projetos Seis Sigma de 

melhoria têm de estar relacionados a um CTQ.  

A equipe preparada para aplicar as ferramentas Seis Sigma deve então 

desenhar os processos críticos, procurando identificar aqueles que têm relação com 

os CTQs do cliente e que estão gerando resultados ruins, como reclamações de 

clientes, problemas funcionais, problemas trabalhistas, altos custos de mão de obra, 

baixa qualidade de suprimentos, erros de forma, ajuste e funcionamento, etc. 

Em seguida, a equipe realiza uma análise custo-benefício do projeto, de modo 

a ter uma visão clara do retorno que a atividade deverá trazer para a empresa. 

 

b) “M” measure (medir) – como o processo é medido e como é executado? 

 

A equipe assessorada pelo Black Belt vai agora desenhar o processo e os 

sub-processos que se relacionam com as Características Críticas para a Qualidade 

(CTQs), definindo as entradas e as saídas. É muito importante nesta fase que as 

relações Y=ƒ(X) sejam estabelecidas. 

O sistema de medição utilizado para realizar as medições deve ser adequado 

para atender às necessidades do processo. Em seguida, a equipe coleta os dados 

do processo por meio de um sistema que produza amostras representativas e 

aleatórias. 
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Os índices de capacidade do processo a curto e longo prazos são 

determinados. 

 

c) “A” analyze (analisar) – identificação das principais causas 

 

Agora a equipe Seis Sigma realiza uma fase muito importante da 

metodologia, a análise dos dados coletados. Para isso, utiliza, além das ferramentas 

tradicionais da qualidade, as ferramentas estatísticas de modo a identificar as (Xs) 

causas óbvias e as causas (Xs) não óbvias. A utilização de ferramentas estatísticas 

de forma competente e a prática é uma das forças da metodologia. Quando 

evoluímos para uma visão de que os processos devem ser analisados levando em 

conta sua variabilidade, a estatística passa a ser a principal ferramenta a ser 

utilizada pela equipe. 

Para esta fase, a utilização de software estatístico é quase imprescindível, 

pois facilita tremendamente a equipe nos cálculos e desenha os gráficos 

necessários. 

As equipes descobrem as causas (X vitais) geradoras dos defeitos e as fontes 

de variações nos processos. 

 

d) “I” improve (melhorar) – eliminação das causas dos defeitos 

 

Esta é a fase em que a equipe deve fazer as melhorias no processo existente. 

Os dados estatísticos devem ser transformados em dados do processo, e a equipe 

deve estudar tecnicamente quais transformações deve executar. Nesta fase, existe a 

oportunidade de utilizarmos os conceitos de produção lean, agregando ao sistema 

Seis Sigma uma grande possibilidade de melhoria. É claro que seguramente podem 

ocorrer modificações técnicas do processo e, então, a equipe tem que pôr a mão na 

massa, modificando os elementos das atividades de transformação, atuando sobre 

as causas-raiz. 

É nesta fase que as melhorias se materializam no processo, quando a equipe 

interage com as pessoas que executam as atividades, sendo, portanto, uma fase 

crítica. 
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As equipes promovem melhorias nas variáveis vitais do processo e realizam a 

quantificação dos efeitos nas Características Críticas para a Qualidade (CTQs – 

Critical to Quality), ou seja, nas metas financeiras e de desempenho. 

Teste as soluções, pois a equipe começa a passar para o pessoal operacional 

a responsabilidade de executar o processo modificado. 

 

e) “C” control (controlar) – manutenção das melhorias 

 

Nesta fase, a equipe pode perguntar: por que ir além da fase de melhoria, já 

que os objetivos do projeto foram atingidos? 

Qualquer sistema fechado tende da ordem para a desordem, e para uma 

condição de mínima energia; ou seja, se nosso processo não estiver sob controle, 

tende a ficar mais “bagunçado” no futuro (lembre-se: a variação de entropia do 

universo é sempre positiva) e, portanto, a capabilidade tende a voltar para os níveis 

do início do projeto Seis Sigma. 

Portanto, esta é a fase em que a equipe deve definir como serão feitos esses 

controles e passas essa informação para os “donos do processo”, isto é, aqueles 

que trabalham no processo normalmente no dia a dia. 

Nesta fase, deve ser estabelecido e validado um sistema de medição e 

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

do processo seja mantida. 

O monitoramento dos Xs críticos é fundamental não só para manter a 

capacidade do processo estabelecida, mas para indicar melhorias futuras. O Y 

(saída do processo deve ser controlado para garantir que os resultados sejam 

conforme o planejado). 

Nesta fase, é elaborada a documentação, além do monitoramento das novas 

condições do processo por meio de métodos estatísticos de controle de processo. A 

capacidade do processo é reavaliada para garantir que os ganhos sejam mantidos. 

Dependendo dos resultados desta reavaliação, pode ser necessário rever uma ou 

mais fases precedentes do processo. 

A implementação correta do programa Seis Sigma permite criar uma 

linguagem comum entre as diversas áreas de uma empresa, compartilhando 

sucessos e fracassos, fazendo com que uma unidade aprenda com a experiência de 

outra.   
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2.4. VALIDAÇÃO DE PROCESSO 

 

A validação, de forma geral, é um conjunto de estudos que comprovam, 

através de resultados de testes pré-determinados, que um procedimento, processo, 

equipamento, material, atividade ou sistema é consistente, seguro e possui 

reprodutibilidade comprovada. 

Em suma, a validação garante através de comprovação documental, e de 

resultados de teste, que um processo é confiável e resulta em um produto de alta 

qualidade (BIDOIA; FERNANDA, 2015). 

 

2.4.1. Regulamentação Brasileira 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através da Resolução da 

Diretoria Colegiada – RDC Nº 17, de 16 de abril de 2010, dispõe sobre a definição 

de Validação, relacionada à fabricação de medicamentos: 

 

 Validação: ato documentado que atesta que qualquer procedimento, 

processo, equipamento, material, atividade ou sistema realmente e 

consistentemente leva aos resultados esperados. 

 

 Validação de processo (VP): evidência documentada que atesta com alto 

grau de segurança que um processo específico produzirá um produto de 

forma consistente, que cumpra com as especificações pré-definidas e 

características de qualidade. 

 

De acordo com o Capítulo IV da RDC Nº 17: Qualificação e Validação: 

 

Art. 15. Em consonância com as BPF (Boas Práticas de Fabricação), a 

empresa deve identificar quais os trabalhos de qualificação e validação são 

necessários para comprovar que todos os aspectos críticos de operação estejam 

sob controle. 
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Art. 16. Os elementos chave de um programa de qualificação e validação de 

uma empresa devem ser claramente definidos e documentados em um plano mestre 

de validação. 

 
Art. 17. A qualificação e a validação devem estabelecer e fornecer evidências 

documentadas de que: 

 

I - as instalações, utilidades, sistemas computadorizados, 

equipamentos e processos foram projetados em consonância com as 

exigências de BPF (qualificação de projeto ou QP); 

II - as instalações, utilidades, sistemas computadorizados e 

equipamentos foram construídos e instalados de acordo com as suas 

especificações de projeto (qualificação de instalação ou QI); 

 

III - as instalações, utilidades, sistemas computadorizados e 

equipamentos operam de acordo com suas especificações planejadas 

(qualificação de operação ou QO); e 

 

IV - um processo específico produzirá consistentemente um produto 

que atenda suas especificações e atributos de qualidade (validação de 

processo ou VP, também chamada em alguns casos de qualificação de 

desempenho ou QD). 

 

Art. 18. Qualquer aspecto da operação, incluindo mudanças significativas nas 

instalações, local, sistemas computadorizados, equipamentos ou processos, que 

possa afetar a qualidade do produto, direta ou indiretamente, deve ser qualificado 

e/ou validado. 

 

Art. 19. A qualificação e a validação não devem ser consideradas exercícios 

únicos. Após a aprovação do relatório de qualificação e/ou validação deve haver um 

programa contínuo de monitoramento, o qual deve ser embasado em uma revisão 

periódica. 
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Art. 20. O compromisso da manutenção da situação de qualificação/ validação 

deve estar descrito nos documentos relevantes da empresa, como o manual da 

qualidade ou plano mestre de validação. 

 

Art. 21. A responsabilidade pela realização da validação deve ser claramente 

definida. 

 

Art. 22. Os estudos de validação são uma parte essencial das BPF e devem 

ser conduzidos de acordo com protocolos pré-definidos e aprovados. 

 

Art. 23. Relatórios de qualificação e validação contendo resultados e 

conclusões devem ser preparados e arquivados. 

 

Art. 24. Os processos e procedimentos devem ser estabelecidos com base 

nos resultados da validação realizada. 

 

Art. 25. Devem ser validados também os procedimentos de limpeza, os 

métodos analíticos e os sistemas computadorizados. 

 

2.4.2. Tipos de Validação de Processo 

 

Segundo a RDC No 17, basicamente, existem 3 (três) tipos de estudo de 

validação: 

 

 Validação concorrente: validação realizada durante a rotina de 

produção de produtos destinados à venda; 

 

 Validação prospectiva: validação realizada durante o estágio de 

desenvolvimento do produto, com base em uma análise de risco do 

processo produtivo, o qual é detalhado em passos individuais; estes 

por sua vez, são avaliados com base em experiências para determinar 

se podem ocasionar situações críticas e; 
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 Validação retrospectiva: envolve a avaliação da experiência passada 

de produção, sob a condição de que a composição, procedimentos e 

equipamentos permanecem inalterados. 

 

Ainda segundo a RDC No 17 (Art. 463), sempre que possível, a validação 

prospectiva é preferível. Além disso, a validação retrospectiva não é mais 

encorajada. 

 

A validação concorrente e a validação prospectiva podem incluir: 

 

I - testes exaustivos do produto, o qual pode envolver amostragem 

abrangente (com a estimativa dos limites de confiança para os resultados 

individuais) e a demonstração da homogeneidade intra e entre lotes; 

II - simulação das condições do processo; 

III - testes de desafio/pior caso, os quais determinam a robustez do processo; 

IV - controle dos parâmetros do processo monitorados durante as corridas 

normais de produção para se obter informações adicionais sobre a 

confiabilidade do processo. 

   

2.4.3. Análise de risco para Validação de Processo 
 

Uma das etapas mais importantes da validação de processo é a análise de 

risco, que irá determinar o escopo e a extensão com a qual o processo e a 

variabilidade dos materiais de partida podem afetar a qualidade do produto. A 

análise de risco é o primeiro documento da validação do processo. Ela é 

imprescindível para dar profundidade ao estudo, pois avalia sua criticidade. 

De forma geral, as etapas e os parâmetros críticos do processo produtivo − 

como aqueles que afetam a qualidade do produto − devem ser identificados, assim 

como outros estudos relevantes que demonstrem que o processo é capaz de 

produzir lotes com a qualidade desejada devem ser conduzidos, com base no 

conhecimento do produto, do seu ciclo de vida e do processo (VALÉCIO, 

MARCELO). 
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2.5. CURATIVOS ADESIVOS 

 

Conforme descrito pela multinacional Johnson & Johnson (2018), curativos 

adesivos são utilizados para qualquer corte, arranhão ou machucado. É único 

porque protege o ferimento ao mesmo tempo em que deixa a pele respirar, 

proporcionando uma cicatrização até duas vezes mais rápida. 

 

2.5.1. História 

 

O Curativo adesivo, fabricado pela líder de mercado brasileira, foi inventado 

em 1920, nos Estados Unidos, por Earl Dickson. Está presente no dia a dia das 

famílias brasileiras há mais de 80 anos, sempre pronto para proteger e cuidar de um 

corte, arranhão ou machucado. 

A ideia de fazer curativos adesivos surgiu porque a esposa de Earl Dickson 

cortava-se com frequência ao cozinhar. Por isso, o inventor decidiu se adiantar aos 

imprevistos deixando para ela pequenos curativos prontos para o uso (AHMED, 

2015). 

Figura 2.11. Preparação de Curativos Adesivos 

 

Fonte: “Smart” Bandage Extracts Bacteria from Wounds” (AHMED, 2015) 

Mas o produto não deu certo imediatamente. Ele só começou a “bombar” nos 

Estados Unidos quatro anos depois, quando a empresa criou uma máquina que 

fabricava o curativo já esterilizado. A 2ª Guerra Mundial (1939 – 1945) também deu 

uma força: as tirinhas adesivas foram enviadas para soldados norte-americanos na 

Europa e, assim, se popularizaram por lá também (NADALE, 2012). 

Em 1951, os primeiros band-aids temáticos foram lançados, com decorações 

de personagens de desenhos animados, e se tornaram um grande sucesso desde 

então (WIKIPEDIA, 2017). 
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2.5.2. Curiosidades 

 

 Tanto o FDA (CFR - Título 21. Parte 880) quanto a ANVISA (RDC No 185), 

definem que: todos os produtos não invasivos e de uso transitório, que entram 

em contato com a pele lesada e que estão destinados a serem usados como 

barreira mecânica, para compressão ou para absorção de exsudados - devem 

ser considerados Medicamentos de Classe I (risco baixo). 

  A maior fábrica do produto do mundo está instalada em São José dos 

Campos – SP, desde 1947. 

 Possui capacidade de produzir até 29 milhões de curativos adesivos por dia. 

 Fabricam 27 formatos de curativos adesivos, com 14 tipos de material, 

resultando em aproximadamente 100 produtos distribuídos para diversos 

países. 

 Entre os diversos tipos de curativos, encontram-se: os decorados, à prova 

d’água, de tecido, e até alguns com antibióticos.  

 Cerca de 90% da produção é exportada para a América do Norte (Estados 

Unidos e Canadá) e o restante para países da América Latina, inclusive o 

Brasil. 

 Os produtos com antibióticos são facilmente encontrados em supermercados 

americanos como o Walmart nos Estados Unidos. Mas, como no Brasil são 

classificados como medicamentos, só poderiam ser vendidos em farmácias e 

com apresentação de receita. 

 Pensando no bem-estar social e na qualidade de vida dos clientes, esta 

fábrica passou a produzir desde 2016, toda a linha de curativos adesivos, 

sem uso de látex. Para oferecer o novo produto foram necessários anos de 

estudos e pesquisa na elaboração de um envoltório (material que envolve o 

curativo) que tivesse a mesma qualidade e confiabilidade sem a presença de 

látex no material. 
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3. METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento deste projeto foi baseado na metodologia DMAIC, sendo 

subdividido nas etapas descritas abaixo. 

Como forma de oficialização e kick-off do projeto, foi elaborado um Project 

Charter. 

 

3.1. PRIMEIRA ETAPA: “D” Define (Definir)  

 

 Nesta primeira etapa, buscou-se realizar principalmente: 

 

 Definição dos principais clientes e entendimento de suas necessidades 

(VOC), a fim de transformar os requisitos dos clientes em CTPs (Atributos 

Críticos para o Processo); 

 Definição do time de projeto e o cronograma de implementação; 

 Análise de custo-benefício do projeto, buscando o entendimento do 

possível retorno que a atividade traria para a empresa (ou, em outras 

palavras, do custo da falta de qualidade); 

 Desenho do processo e dos sub-processos que se relacionam com os 

CTPs identificados. 

   

3.2. SEGUNDA ETAPA: “M” Measure (Medir) 

 

A segunda etapa do projeto, consistiu-se na realização de: 

 

 Coleta dados históricos para determinação da situação atual do processo; 

 Coleta de dados para mensurar o benefício financeiro do projeto / custo da 

falta de qualidade. 

 

 

 

 

 



75 
 

3.3. TERCEIRA ETAPA: “A” Analyze (Analisar) 

 

A terceira etapa, considerada uma das fases mais importantes da 

metodologia, foi caracterizada por: 

 

 Análise da(s) causa(s)-raiz(es) com base na ferramenta: Diagrama de 

Ishikawa; 

 Revisão Bibliográfica e Benchmarking. 

 

3.4. QUARTA ETAPA: “I” Improve (Melhorar) 

 

A quarta etapa foi composta por: 

 

 Estudo técnico sobre as transformações que deverão ser realizadas no 

processo; 

 Redesenho do fluxo atual (ou seja: elaboração do novo fluxo de processo), 

atuando sobre as causas-raízes anteriormente identificadas; 

 Realização de “piloto” para testar a solução proposta. 

 

3.5. QUINTA ETAPA: “C” Control (Controlar) 

 

Finalmente, a quinta e última etapa da metodologia DMAIC, abrangeu a 

definição dos “Próximos Passos”, incluindo alguns dos tópicos abaixo:  

 

 Padronização - Atualização do procedimento atual com o novo fluxo 

proposto; 

 Treinamento dos envolvidos; 

 

Por fim, definiu-se uma forma de monitoramento do sistema para garantir e verificar 

a sustentabilidade do projeto. 
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4. RESULTADOS 

 

Como termo de abertura do projeto, foi elaborado um Project Charter, 

conforme Figura 4.1, a seguir. 

 

Figura 4.1 Project Charter – Termo de Abertura do Projeto 
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4.1. PRIMEIRA ETAPA: “D” Define (Definir)  

 

a) Definição dos principais clientes e entendimento de suas necessidades 

(VOC). 

 

Os departamentos identificados como principais “clientes internos” deste 

projeto, foram: manufatura, planejamento de produção e qualidade. 

Após realizar o VOC e entender as necessidades específicas, realizou-se a 

transformação de tais requisitos em atributos críticos para a qualidade do processo. 

Segue abaixo: 

 

 Continuar a produção de novos drums (após a fabricação dos drums de 

validação); 

 Enviar os drums produzidos (de validação e posteriores) para o processo 

seguinte – de corte e encartuchamento dos curativos adesivos. 

 

Em ambos os casos, os clientes esperam continuar a produção de drums e 

prosseguir com o processo de corte e encartuchamento - com o relatório de 

validação em fase de elaboração (ou seja: não necessariamente concluído e 

aprovado). Dessa forma, evita-se: 

 

 Que a máquina / mão-de-obra fique parada – aguardando liberação; 

 Realização de change-over (troca do ferramental); 

 Reprogramações de produção; 

 Necessidade de priorização imediata da documentação de validação 

por parte do analista de qualidade. 

 

É importante ressaltar que o lead time para elaboração e aprovação do 

relatório de validação é de atualmente 7 dias corridos. 
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b) Definição do time de projeto e o cronograma de implementação 

 

Para diferenciar-se dentre outros, este projeto foi intitulado como: “Projeto 

Olodum”. 

A equipe do Projeto Olodum foi caracterizada por um grupo multidisciplinar, a 

fim de garantir uma análise do processo de forma end-to-end. As áreas envolvidas, 

bem como, as funções dos membros e suas responsabilidades seguem descritas na 

Tabela 4.1.  Já, o cronograma de implementação segue apresentado na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.1. Equipe do Projeto Olodum 
 

DEPARTAMENTO FUNÇÃO RESPONSABILIDADE 

Qualidade - Projetos (1) Analista de Qualidade 

Líder do Projeto e Responsável por 
garantir a qualidade e robustez dos 
processos de validação da fábrica 

de curativos adesivos. 

Qualidade - Processo 
(1) Inspetor de Qualidade 

 
(1) Analista de Qualidade 

Responsável por garantir a 
qualidade e robustez dos processos 
de produção da fábrica de curativos 

adesivos. 

Qualidade – Sistemas (1) Facilitador de Processos 

Responsável por garantir a 
aplicação e funcionalidade dos 

sistemas de qualidade (inclusive, 
eletrônicos). 

Manufatura 

(1) Facilitador de Processos 

Responsável em trazer para o time 
do projeto a visão e o processo de 

manufatura, a fim de garantir que as 
soluções encontradas atendam às 

suas necessidades. 

(1) Controlador de Processos

Responsável pela realização dos 
testes de validação e por garantir a 

correta execução do fluxo de 
processo (de rotina e de validação). 
O controlador de processo traz ao 

time de projeto a visão e as 
possíveis oportunidades / 
dificuldades operacionais. 

Planejamento de 
Produção 

(1) Planejador de Produção

Responsável em trazer para o time 
do projeto a visão e o processo de 

planejamento de produção, a fim de 
garantir que as soluções 

encontradas atendam às suas 
necessidades. 
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Tabela 4.2. Cronograma de Implementação 
 

FASE DMAIC: “D” Define (Definir) 

ATIVIDADE 
MESES DE IMPLEMENTAÇÃO 

SET/17 OUT/17 NOV/17 DEZ/17 JAN/18 FEV/18 MAR/18 

Definição dos principais clientes e 
entendimento de suas necessidades 
(VOC) 

       

Definição do time de projeto        

Definição do cronograma de 
implementação. 

       

Análise de custo-benefício do 
projeto 

       

Elaboração de um Project Charter        

FASE DMAIC: “M” Measure (Medir) 

ATIVIDADE 
MESES DE IMPLEMENTAÇÃO 

SET/17 OUT/17 NOV/17 DEZ/17 JAN/18 FEV/18 MAR/18 

Desenho do processo e dos sub-
processos relacionados ao CTPs

       

Coleta dados históricos        

FASE DMAIC: “A” Analyse (Analisar) 

ATIVIDADE 
MESES DE IMPLEMENTAÇÃO 

SET/17 OUT/17 NOV/17 DEZ/17 JAN/18 FEV/18 MAR/18 

Análise dos dados históricos        

Análise – Diagrama de Ishikawa        

FASE DMAIC: “I” Improve (Melhorar) 

ATIVIDADE 
MESES DE IMPLEMENTAÇÃO 

SET/17 OUT/17 NOV/17 DEZ/17 JAN/18 FEV/18 MAR/18 

Redesenho do processo        

Realização do “piloto”        

FASE DMAIC: “C” Control (Controlar) 

ATIVIDADE 
MESES DE IMPLEMENTAÇÃO 

SET/17 OUT/17 NOV/17 DEZ/17 JAN/18 FEV/18 MAR/18 

Definição dos Próximos Passos        

Monitoramento do Projeto       À 
MAR/19 
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c) Análise de custo-benefício do projeto  

 

Nesta etapa, realizou-se o levantamento de dados e análise do potencial 

retorno financeiro que o projeto traria para a empresa ou ainda, dos gastos que 

poderiam ser evitados com o custo da falta de qualidade. Segue detalhes abaixo e 

compilação das informações na Tabela 4.3. 

 

 Investimento: Apenas relacionado à recursos humanos. Não há 

investimento financeiro para a realização do projeto. 

 

 Benefício financeiro: Para compreender o benefício financeiro do 

projeto, realizou-se uma análise pontual, considerando um projeto de 

validação específico. Segue dados abaixo: 

 

Tabela 4.3. Informações para Análise de Custo-Benefício do Projeto (Estimado) 

INFORMAÇÕES 
Máquina: UN#01 
Projeto: Flexibilização de máquina 

Custo de implementação da 
mudança: 

R$5.000,00  
(R$2.500,00 de documentação + R$2.500,00 

de peças) 
Estratégia de Validação: 3 Drums 

Ordem de Produção: 10 Drums (3 de validação + outros 7 drums) 
Tempo acordado para 

Elaboração do Relatório de 
Validação: 

5 horas 
OBS: Lead time – 7 dias 

Custo de máquina parada: 
R$343,20 por hora  

(custo de conversão / alocação / depreciação) 
CUSTO TOTAL DE MÁQUINA 

PARADA: 
R$1.716,00 (por 5 horas) 

 

Considerando os dados expostos acima, o custo relacionado ao tempo de 

máquina parada representa 25% do custo total da implementação da mudança. O 

que torna, a princípio, um projeto interessante também sob a ótica financeira. 
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d) Desenho do processo e dos sub-processos que se relacionam com os 

CTQs identificados na etapa anterior. 

 

A Figura 4.2 abaixo, demonstra através de um fluxograma, o processo atual 

de fabricação de semi-acabados. Já a Figura 4.3, representa o processo 

atual seguinte (de corte e encartuchamento dos semi-acabados). 
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Figura 4.2 Fluxograma do Processo Atual – Fase de Produção de Semi-Acabado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM 

Produção dos drums de validação 

(3 drums) 

Identificação dos drums 

produzidos 

Cartão de Identificação & 

Rastreabilidade (branco ou 

amarelo para produtos 

antibióticos) 

Inclusão de etiqueta: “Aguardando 

Aprovação / Não Processe” 

Referência na planilha de 

planejamento. 

NÃO 
Aguardar aprovação do Relatório de Validação. 

1) Não é permitido continuar a produção de novos drums. 

2) Não é permito enviar os drums para o processo seguinte 

(de corte e encartuchamento) 

Preenchimento do DHR 

(Device History Record) branco 

e demais documentos 

Armazenamento temporário dos 

drums dentro da fábrica 

Lançamento no sistema como “Q” 

(drums quarentenados) 

Realização dos testes previstos no 

Protocolo de Validação 

Elaboração do Relatório de 

Validação 

Relatório de 

Validação 

Concluído? 

Retirada / Descarte da 

etiqueta: “Aguardando 

Aprovação / Não 

Processe” 

SIM 

Liberação dos drums 

para o processo de 

corte e 

encartuchamento 

Testes de Validação 

Concluídos? 

Aguardar NÃO 

SIM 
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Figura 4.3. Fluxograma do Processo Atual – Fase de Corte e Encartuchamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização do processo de corte e 

encartuchamento, conforme rotina 

Descarte do cartão de Identificação & 

Rastreabilidade branco ou amarelo p/ 

antibiótico 

NÃO 

Levantamento das 

informações 

pendentes e 

correção. 

Recebimento dos drums do processo 

anterior (identificados com o cartão de 

Identificação & Rastreabilidade branco ou 

amarelo p/ antibiótico) *

Envio do DHR branco para análise geral 

dos CPs (Controladores de Processo) 

Preenchimento das demais 
documentações conforme rotina e inclusão 

no envelope de DHR (Device History 

Record) branco 

DHR analisado e 

conforme? 

SIM 

*Neste caso, o operador do processo não tem 

conhecimento de que o drum advém de um processo de 

validação. 

Envio do DHR para o Analista de 

Qualidade responsável pela liberação 

DHR analisado 

pelo Analista está 

conforme? 

NÃO 
 Liberação do 

Produto Acabado

SIM 
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4.2. SEGUNDA ETAPA: “M” Measure (Medir) 

 

a) Coleta de dados históricos para determinação da situação atual do 

processo 

 

Para determinação da situação atual, realizou-se um levantamento do 

histórico de validações realizadas no ano de 2017.  

Para este projeto, aplica-se a análise de dados referentes aos projetos que 

envolveram a fabricação de semi-acabado. Ou seja, projetos relacionados apenas 

ao processo de corte e encartuchamento de curativos adesivos estão fora do escopo 

de avaliação e seguem sinalizados na tabela abaixo com um asterisco: (*). 

 

Tabela 4.4. Histórico de Validações – Ano de 2017 

CÓDIGO DA 
VALIDAÇÃO 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 
No DE DRUMS 

REQUERIDOS PARA 
VALIDAÇÃO 

LEAD TIME 
RELATÓRIO 

DE 
VALIDAÇÃO

001_2017 Flexibilização de máquina Não aplicável (*) 3 dias 

002_2017 Flexibilização de máquina 03 drums 3 dias 

003_2017 Flexibilização de máquina 03 drums 5 dias 

004_2017 Flexibilização de máquina Não aplicável (*) 6 dias 

005_2017 Novo sistema de corte 03 drums 1 dia 

006_2017 
Sistema de Detecção de emenda 

metálica
Não aplicável (*) 6 dias 

007_2017 Novo sistema de corte 03 drums 3 dias 

008_2017 Flexibilização de máquina Não aplicável (*) 6 dias 

009_2017 Flexibilização de máquina Não aplicável (*) 7 dias 

010_2017 Internalização Não aplicável (*) 0 dias 

011_2017 Alteração da matéria-prima do 
cartucho

Não aplicável (*) 1 dia 

012_2017 Otimização do sistema de pressão 03 drums 0 dias 

013_2017 Otimização do sistema de pressão 03 drums 3 dias 

014_2017 Novo produto Não aplicável (*) 5 dias 

015_2017 Otimização do sistema de selagem 03 drums 7 dias 

016_2017 Novo produto Não aplicável (*) 1 dia 
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b.1) DADOS DA VALIDAÇÃO 002_2017 

 

Tabela 4.5. Dados da Validação 002_2017 

INFORMAÇÕES GERAIS 

CÓDIGO DO 
PRODUTO 214079 MÁQUINA EDM#03 

DATA DA 
VALIDAÇÃO: 03.02.2017 

DATA DA 
APROVAÇÃO DO 

RELATÓRIO:
06.02.2017 

DRUMS DE 
VALIDAÇÃO: 1º: 034B024 2º: 034B166 3º: 034B243 

 

Tabela 4.5.1. Visualização de dados (tela do sistema) 

 

 

 COLETA DE DADOS PARA COMPREENDER SE: 

 
o  FORAM PRODUZIDOS APENAS 3 DRUMS DE VALIDAÇÃO? 

 
Tabela 4.5.2. Quantidade de Drums Fabricados (Na Máquina, Escopo da Validação) 

# LOTE DO 
DRUM 

DATA DE 
PRODUÇÃO 

ORDEM DE 
PRODUÇÃO 

PRODUZIDO NA MESMA 
MÁQUINA ESCOPO DA 

VALIDAÇÃO?
01 035A242 04.02.2017 1648663 Sim – EDM#03
02 034C155 04.02.2017 1648663 Sim – EDM#03
03 034B124 04.02.2017 1648305 Sim – EDM#03
04 034C170 04.02.2017 1648305 Sim – EDM#03
05 035B107 04.02.2017 1648663 Sim – EDM#03
06 035B243 04.02.2017 1648663 Sim – EDM#03
07 035A181 04.02.2017 1648663 Sim – EDM#03
08 035A183 04.02.2017 1648663 Sim – EDM#03
09 037B155 06.02.2017 1648663 Sim – EDM#03
10 037A058 06.02.2017 1648663 Sim – EDM#03
11 036C068 06.02.2017 1648663 Sim – EDM#03
12 036C242 06.02.2017 1648663 Sim – EDM#03
13 036C024 06.02.2017 1648663 Sim – EDM#03
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o OS DRUMS FORAM ENCAMINHADOS PARA O PROCESSO DE 

CORTE E ENCARTUCHAMENTO SOMENTE APÓS A DATA DE 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO? 

 

Tabela 4.5.3. Dados de Consumo (Fase de Corte e Encartuchamento) 

# 
LOTE DO 

DRUM 
ORDEM DE 
CONSUMO DATA DE CONSUMO 

APROVAÇÃO 
DO 

RELATÓRIO 
RESULTADO

01 035A242 1648035 04 e 05.02.2017

06.02.2017 

Não
02 034C155 1648258 06.02.2017 Sim

03 034B124 
1648057 
1648639

04.02.2017 Não 

04 034C170 1648258 04 e 06.02.2017 Não
05 035B107 1648035 06.02.2017 Sim
06 035B243 1648035 06.02.2017 Sim
07 035A181 1648258 06.02.2017 Sim
08 035A183 1648035 05 e 06.02.2017 Não
09 037B155 1648035 07.02.2017 Sim
10 037A058 1648035 07.02.2017 Sim
11 036C068 1648035 06.02.2017 Sim
12 036C242 1648035 06 e 07.02.2017 Sim
13 036C024 1648258 06 e 07.02.2017 Sim

 

o A DATA DE LIBERAÇÃO DO PRODUTO ACABADO OCORREU 

SOMENTE APÓS A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

VALIDAÇÃO? 

 

Tabela 4.5.4. Dados de Liberação (Produto Acabado) 

# 

CÓDIGO DO 
PRODUTO 
ACABADO 

(PA) 

DATA DE 
CONSUMO 

LOTE 
(CALENDÁRIO 

JULIANO) 

DATA DE 
LIBERAÇÃO 

APROVAÇÃO 
DO 

RELATÓRIO 
RESULTADO

01 PA: 87770 04 e 05.02.2017 
0357B 
0367B

Ambos: 
06.02.2017

06.02.2017 

Sim 

02 PA: 87752 06.02.2017 0377B 07.02.2017 Sim
03 PA: 87824 04.02.2017 0357B 09.02.2017 Sim

04 PA: 87752 04 e 06.02.2017 
0357B 
0377B

09.02.2017 
07.02.2017

Sim 

05 PA: 87770 06.02.2017 0377B 07.02.2017 Sim
06 PA: 87770 06.02.2017 0377B 07.02.2017 Sim
07 PA: 87752 06.02.2017 0377B 07.02.2017 Sim

08 PA: 87770 05 e 06.02.2017 
0367B 
0377B

06.02.2017 
07.02.2017

Sim 

09 PA: 87770 07.02.2017 0387B 08.02.2017 Sim
10 PA: 87770 07.02.2017 0387B 08.02.2017 Sim
11 PA: 87770 06.02.2017 0377B 07.02.2017 Sim

12 PA: 87770 06 e 07.02.2017 
0377B 
0387B

07.02.2017 
08.02.2017

Sim 

13 PA: 87752 06 e 07.02.2017 
0377B 
0387B

07.02.2017 
09.02.2017

Sim 
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b.2) DADOS DA VALIDAÇÃO 003_2017 

 

Tabela 4.6. Dados da Validação 003_2017 

INFORMAÇÕES GERAIS 

CÓDIGO DO 
PRODUTO 214079 MÁQUINA UN#05 

DATA DA 
VALIDAÇÃO: 

11.02.2017 DATA DA APROVAÇÃO 
DO RELATÓRIO:

15.02.2017 

DRUMS DE 
VALIDAÇÃO: 1º: 041C024 2º: 041C054 3º: 041C218 

 

Tabela 4.6.1. Visualização de dados (tela do sistema) 

 

 

 COLETA DE DADOS PARA COMPREENDER SE: 

 
o  FORAM PRODUZIDOS APENAS 3 DRUMS DE VALIDAÇÃO? 

 

Tabela 4.6.2. Quantidade de Drums Fabricados (Na Máquina, Escopo da Validação) 

# LOTE DO 
DRUM 

DATA DE 
PRODUÇÃO 

ORDEM DE 
PRODUÇÃO 

PRODUZIDO NA MESMA 
MÁQUINA ESCOPO DA 

VALIDAÇÃO?
01 044B012 13.02.2017 1649237 Sim – UN#05
02 045B200 14.02.2017 1649237 Sim – UN#05
03 046B171 15.02.2017 1649453 Não – EDM#03
04 046A015 15.02.2017 1649453 Não – EDM#03
05 045C138 15.02.2017 1649453 Não – EDM#03

 

o OS DRUMS FORAM ENCAMINHADOS PARA O PROCESSO DE 

CORTE E ENCARTUCHAMENTO SOMENTE APÓS A DATA DE 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO? 

 

Tabela 4.6.3. Dados de Consumo (Fase de Corte e Encartuchamento) 

# LOTE DO 
DRUM 

ORDEM DE 
CONSUMO

DATA DE 
CONSUMO

APROVAÇÃO DO 
RELATÓRIO RESULTADO

01 044B012 1649627 15 e 16.02.2017
15.02.2017 

Sim
02 045B200 1649627 15 e 16.02.2017 Sim
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o A DATA DE LIBERAÇÃO DO PRODUTO ACABADO OCORREU 

SOMENTE APÓS A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

VALIDAÇÃO?  

 

Tabela 4.6.4. Dados de Liberação (Produto Acabado) 

 
# 

CÓDIGO DO 
PRODUTO 
ACABADO 

(PA) 

DATA DE 
CONSUMO 

LOTE 
(CALENDÁRIO 

JULIANO) 

DATA DE 
LIBERAÇÃO 

APROVAÇÃO 
DO 

RELATÓRIO 
RESULTADO

01 87770 15 e 16.02.2017 
0467B 
0477B

03.03.2017 
17.02.2017

15.02.2017 
Sim 

02 87770 15 e 16.02.2017 
0467B 
0477B

03.03.2017 
17.02.2017

Sim 
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b.3) DADOS DA VALIDAÇÃO 005_2017 

 

Tabela 4.7. Dados da Validação 005_2017 

INFORMAÇÕES GERAIS 

CÓDIGO DO 
PRODUTO 214087 MÁQUINA EDM#02 

DATA DA 
VALIDAÇÃO: 

13.03.2017 a 
22.03.2017

DATA DA APROVAÇÃO 
DO RELATÓRIO:

23.03.2017 

DRUMS DE 
VALIDAÇÃO: 1º: 072C036 2º: 072C199 3º: 073A025 

 

Tabela 4.7.1. Visualização de dados (tela do sistema) 

 

 

 COLETA DE DADOS PARA COMPREENDER SE: 

 
o  FORAM PRODUZIDOS APENAS 3 DRUMS DE VALIDAÇÃO? 

 

Tabela 4.7.2. Quantidade de Drums Fabricados (Na Máquina, Escopo da Validação) 

# LOTE DO 
DRUM 

DATA DE 
PRODUÇÃO 

ORDEM DE 
PRODUÇÃO 

PRODUZIDO NA MESMA 
MÁQUINA ESCOPO DA 

VALIDAÇÃO?
01 073B143 14.03.2017 1652175 Sim - EDM#02
02 074B013 15.03.2017 1652534 Sim - EDM#02
03 073B172 15.03.2017 1652175 Sim - EDM#02
04 075A242 16.03.2017 1652721 Sim - EDM#02

 

o OS DRUMS FORAM ENCAMINHADOS PARA O PROCESSO DE 

CORTE E ENCARTUCHAMENTO SOMENTE APÓS A DATA DE 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO? 
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Tabela 4.7.3. Dados de Consumo (Fase de Corte e Encartuchamento) 

# 
LOTE DO 

DRUM 
ORDEM DE 
CONSUMO

DATA DE 
CONSUMO

APROVAÇÃO DO 
RELATÓRIO RESULTADO

01 073B143 1651959 15 e 16.03.2017

23.03.2017 

Não
02 074B013 1651959 17.03.2017 Não
03 073B172 1651959 15 e 16.03.2017 Não
04 075A242 1651959 17 e 18.03.2017 Não

 

 

o A DATA DE LIBERAÇÃO DO PRODUTO ACABADO OCORREU 

SOMENTE APÓS A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

VALIDAÇÃO? 

 

Tabela 4.7.4. Dados de Liberação (Produto Acabado) 

# 

CÓDIGO DO 
PRODUTO 
ACABADO 

(PA) 

DATA DE 
CONSUMO 

LOTE 
(CALENDÁRIO 

JULIANO) 

DATA DE 
LIBERAÇÃO 

APROVAÇÃO 
DO 

RELATÓRIO 
RESULTADO

01 87765 15 e 16.03.2017 0747B 
0757B

Ambos: 
17.03.2017

23.03.2017 

Não 

02 87765 17.03.2017 0767B 20.03.2017 Não

03 87765 15 e 16.03.2017 
0747B 
0757B

Ambos: 
17.03.2017

Não 

04 87765 17 e 18.03.2017 0767B 
0777B

Ambos: 
20.03.2017

Não 
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b.4) DADOS DA VALIDAÇÃO 007_2017 

 

Tabela 4.8. Dados da Validação 007_2017 

INFORMAÇÕES GERAIS 

CÓDIGO DO 
PRODUTO 214079 MÁQUINA EDM#02 

DATA DA 
VALIDAÇÃO: 

31.03.2017 DATA DA APROVAÇÃO 
DO RELATÓRIO:

03.04.2017 

DRUMS DE 
VALIDAÇÃO: 1º: 090B096 2º: 090B106 3º: 090B204 

 

Tabela 4.8.1. Visualização de dados (tela do sistema) 

 

 

 COLETA DE DADOS PARA COMPREENDER SE: 

 

o  FORAM PRODUZIDOS APENAS 3 DRUMS DE VALIDAÇÃO? 

 

Não aplicável. Conforme figura acima, somente 03 drums foram 

produzidos. 

 

o OS DRUMS FORAM ENCAMINHADOS PARA O PROCESSO DE 

CORTE E ENCARTUCHAMENTO SOMENTE APÓS A DATA DE 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO? 

 

Não aplicável, considerando que os drums de validação ficam 

“quarentenados” até a aprovação do relatório de validação. 

 

o A DATA DE LIBERAÇÃO DO PRODUTO ACABADO OCORREU 

SOMENTE APÓS A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

VALIDAÇÃO? 

 

Não aplicável, considerando que os drums de validação ficam 

“quarentenados” até a aprovação do relatório de validação. 
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b.5) DADOS DA VALIDAÇÃO 012_2017 

 

Tabela 4.9. Dados da Validação 012_2017 

INFORMAÇÕES GERAIS 

CÓDIGO DO 
PRODUTO 215608 MÁQUINA EDM#03 

DATA DA 
VALIDAÇÃO: 

31.05.2017 a 
01.06.2017

DATA DA APROVAÇÃO 
DO RELATÓRIO:

01.06.2017 

DRUMS DE 
VALIDAÇÃO: 

0: 151B229MAI (*) 
1º: 151C202MAR 2º: 151C221MAR 3º: 151C221MAR 

 

(*): 151B229MAI: Recusado após validação. 

 

Tabela 4.9.1. Visualização de dados (tela do sistema) 

 

 

 COLETA DE DADOS PARA COMPREENDER SE: 

 

o  FORAM PRODUZIDOS APENAS 3 DRUMS DE VALIDAÇÃO? 

 

Não aplicável. Conforme figura acima, somente 03 drums foram 

produzidos. 

 

OBSERVAÇÃO: O drum de lote 152B146MAR apesar de ter sido 

fabricado após os 3 drums de validação, foi fabricado no mesmo dia da 

aprovação do relatório de validação. Pelo horário de fabricação 

(22h55min), entende-se que o relatório já se encontrava aprovado.   

 

o OS DRUMS FORAM ENCAMINHADOS PARA O PROCESSO DE 

CORTE E ENCARTUCHAMENTO SOMENTE APÓS A DATA DE 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO? 
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Não aplicável, considerando que os drums de validação ficam 

“quarentenados” até a aprovação do relatório de validação. 

 

o A DATA DE LIBERAÇÃO DO PRODUTO ACABADO OCORREU 

SOMENTE APÓS A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

VALIDAÇÃO? 

 

Não aplicável, considerando que os drums de validação ficam 

“quarentenados” até a aprovação do relatório de validação. 
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b.6) DADOS DA VALIDAÇÃO 013_2017 

 

Tabela 4.10. Dados da Validação 013_2017 

INFORMAÇÕES GERAIS 

CÓDIGO DO 
PRODUTO 209357 MÁQUINA EDM#03 

DATA DA 
VALIDAÇÃO: 

09.06.2017 DATA DA APROVAÇÃO 
DO RELATÓRIO:

12.06.2017 

DRUMS DE 
VALIDAÇÃO: 1º: 160B192ABR 2º: 160B175ABR 3º: 160B055ABR

 

Tabela 4.10.1. Visualização de dados (tela do sistema) 

 

 

 COLETA DE DADOS PARA COMPREENDER SE: 

 

o  FORAM PRODUZIDOS APENAS 3 DRUMS DE VALIDAÇÃO? 

 

Não aplicável. Conforme figura acima, somente 03 drums foram 

produzidos. 

 

o OS DRUMS FORAM ENCAMINHADOS PARA O PROCESSO DE 

CORTE E ENCARTUCHAMENTO SOMENTE APÓS A DATA DE 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO? 

 

Não aplicável, considerando que os drums de validação ficam 

“quarentenados” até a aprovação do relatório de validação. 

 

o A DATA DE LIBERAÇÃO DO PRODUTO ACABADO OCORREU 

SOMENTE APÓS A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

VALIDAÇÃO? 

 

Não aplicável, considerando que os drums de validação ficam 

“quarentenados” até a aprovação do relatório de validação. 
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b.7) DADOS DA VALIDAÇÃO 015_2017 

 

Tabela 4.11. Dados da Validação 015_2017 

INFORMAÇÕES GERAIS 

CÓDIGO DO 
PRODUTO 214085 MÁQUINA EDM#01 

DATA DA 
VALIDAÇÃO: 

31.10.2017 DATA DA APROVAÇÃO 
DO RELATÓRIO:

07.11.2017 

DRUMS DE 
VALIDAÇÃO: 1º: 304B237 2º: 304B055 3º: 304B177 

 

Tabela 4.11.1. Visualização de dados (tela do sistema) 

 

 

 COLETA DE DADOS PARA COMPREENDER SE: 

 

o  FORAM PRODUZIDOS APENAS 3 DRUMS DE VALIDAÇÃO? 

 

Não aplicável. Conforme figura acima, somente 03 drums foram 

produzidos. 

 

o OS DRUMS FORAM ENCAMINHADOS PARA O PROCESSO DE 

CORTE E ENCARTUCHAMENTO SOMENTE APÓS A DATA DE 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO? 

 

Não aplicável, considerando que os drums de validação ficam 

“quarentenados” até a aprovação do relatório de validação. 

 

o A DATA DE LIBERAÇÃO DO PRODUTO ACABADO OCORREU 

SOMENTE APÓS A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

VALIDAÇÃO? 

 

Não aplicável, considerando que os drums de validação ficam 

“quarentenados” até a aprovação do relatório de validação. 
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Após realizar a coleta de dados, realizou-se uma análise de todas as 

informações obtidas. Tais informações seguem organizadas e apresentadas na 

Tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12. Análise e Compilação dos Resultados 

ANÁLISE E COMPILAÇÃO DOS RESULTADOS 

PROJETO 

PROCESSO DE SEMI-
ACABADO 

PROCESSO DE CORTE E 
ENCARTUCHAMENTO LIBERAÇÃO FINAL 

PRODUZIDOS 
APENAS 3 
DRUMS DE 

VALIDAÇÃO? 

SE NÃO, QUANTOS 
DRUMS  FORAM 

PRODUZIDOS 
ADICIONALMENTE? 

OS DRUMS FORAM 
ENCAMINHADOS 

PARA O PROCESSO 
DE CORTE E 

ENCARTUCHAMENTO 
SOMENTE APÓS A 
APROVAÇÃO DO 
RELATÓRIO DE 
VALIDAÇÃO? 

SE NÃO, 
QUANTOS 

DRUMS 
SEGUIRAM 

PARA A 
PRÓXIMA 
ETAPA? 

A DATA DE 
LIBERAÇÃO 

DO PA 
OCORREU 
SOMENTE 
APÓS A 

APROVAÇÃO 
DO 

RELATÓRIO 
DE 

VALIDAÇÃO? 

SE NÃO, 
QUANTOS 

DRUMS 
FORAM 

LIBERADOS 
DE FORMA 

INCORRETA? 

002_2017 Não 13 drums Não 04 drums Sim - 

003_2017 Não 02 drums Sim - Sim - 

005_2017 Não 04 drums Não 04 drums Não 04 drums 

007_2017 Sim - Sim - Sim - 

012_2017 Sim - Sim - Sim - 

013_2017 Sim - Sim - Sim - 

015_2017 Sim - Sim - Sim - 
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Considerando o exposto na Tabela 4.12, observa-se que dentre os 07 

projetos distintos de validação, 03 projetos (representando 43%) apresentaram 

problema de compliance. São eles: 

 

 Projeto 002_2017 

 Projeto 003_2017 

 Projeto 005_2017 

 

Ao analisar especificamente os projetos 002_2017 e 003_2017 observa-se: 

 

 Produção de drums além dos drums de validação; 

 Envio dos drums posteriores aos de validação para o processo de 

corte e encartuchamento SEM ter o relatório de validação concluído e 

aprovado. 

 

De forma ainda mais crítica, o Projeto 005_2017 não só contemplou os 

problemas dos projetos 002_2017 e 003_2017 quanto também, foi observada a 

liberação do produto acabado (produto final) SEM ter o relatório de validação 

concluído. 

Esse item é de extrema criticidade, considerando a possibilidade intrínseca de 

disponibilizar um produto para o consumidor final divergente do especificado pela 

organização ou com eficácia reduzida. 
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b) Coleta dados históricos para mensurar o benefício financeiro do projeto.

  

 Abaixo, constam os dados coletados para posterior análise financeira do 

projeto / custo da falta de qualidade: 

 

Tabela 4.13. Análise de Custo-Benefício do Projeto (Real) 

Validação Máquina 
Produção em 7 dias 
(milhões de strips)* 

PVB001/2017 EDM#03 11.613 
PVB003/2017 UN#05 15.300 
PVB005/2017 EDM#02 2.631 
PVB007/2017 EDM#02 4.147 
PVB012/2017 EDM#03 15.220 
PVB013/2017 EDM#03 9.536 
PVB015/2017 EDM#01 5.292 

TOTAL 63.739 
*Já considerando o tempo em que a máquina permaneceu parada aguardando a aprovação do 
relatório de validação. 

 

Volume de produção – ano de 2017 3.171.000 

Volume produzido durante projetos 
de validação 

2% 

Volume de strips x (Custo do milheiro 
+ Valor do salário do operador**) = R$400.000,00 

** Custo do milheiro e valor do salário são informações sigilosas e, por tanto, não divulgada em 

detalhe neste memorial de cálculo. 

 

Ao analisar os dados, pôde-se observar que, o volume de semi-acabado 

produzido durante processos de validação representa 2% do volume total do ano de 

2017. Embora seja um percentual relativamente baixo, quando multiplicamos o 

volume produzido durante os processos de validação (63.739.000 strips) pelo custo 

do milheiro do semi-acabado, somados ao salário operacional, tem-se um cost 

avoidance anual na ordem de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

 Ou seja, em todos os casos, o analista de qualidade precisou, de forma 

imediata, providenciar o relatório de validação para possibilitar a continuidade do 

processo. Se a máquina ficasse inoperante por 7 dias (conforme lead time 

estabelecido), haveria um custo de aproximadamente R$400 mil reais – 

representados pelo não atendimento do plano de produção. 
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4.3. TERCEIRA ETAPA: “A” Analyze (Analisar) 

 

a) Análise da (s) causa (s) - raíz (es) com base na ferramenta: Diagrama de 

Ishikawa. 

 

Como ferramenta para a análise de causa e efeito do processo, decidiu-se 

utilizar o Diagrama de Ishikawa. Para isso, utilizou-se de técnicas de brainstorming. 

A Figura 4.4. abaixo ilustra o resultado da análise. 

 

Figura 4.4. Diagrama de Causa e Efeito 
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Atualmente existe 01 

único responsável por 

todas as validações da 

planta. 

Tempo / Custo de 
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b) Revisão Bibliográfica e Benchmarking. 

 

Antes de realizar o “Go-Live” (lançamento) do projeto, entendeu-se ser 

necessário realizar uma vasta pesquisa bibliográfica, a fim de garantir que não 

haveria nenhum requisito regulatório ou interno que impedisse prosseguir com a 

ideia de melhoria. 

Além disso, realizou-se um “Benchmarking” com os responsáveis pelos 

processos de outras fábricas de curativos adesivos (da mesma companhia, situadas 

em diversos países, tais como: Estados Unidos, Índia, França e China). 

Em ambos os casos, entendeu-se que, não há impedimento em prosseguir 

com a melhoria, desde que: 

 

 Seja sempre realizada uma análise de risco – de acordo com cada escopo 

de validação. A decisão em como prosseguir deverá estar documentada em 

um protocolo de validação específico. 

 O Produto Acabado (PA) não seja distribuído / comercializado até a 

conclusão final do relatório de validação, bem como, do encerramento do 

controle de mudança (procedimento interno da fábrica de curativos 

adesivos).  
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4.4. QUARTA ETAPA: “I” Improve (Melhorar) 

 

a) Estudo técnico sobre as transformações que deverão ser realizadas no 

processo. 

 

Primeiramente, realizou-se uma análise do processo atual com todos os 

envolvidos da equipe do projeto. Essa análise considerou principalmente o estudo 

do Fluxo Atual, conforme apresentado anteriormente através das Figuras 4.2 e 4.3. 

 

b) Redesenho do fluxo atual (ou seja: elaboração do novo fluxo de 

processo), atuando sobre as causas-raízes anteriormente identificadas. 

 

A partir da análise do fluxo atual e, considerando sempre as necessidades 

dos clientes, realizou-se um redesenho do processo e estabelecimento do novo 

fluxograma, conforme figuras 4.5 e 4.6, a seguir. 

As principais modificações, foram destacadas em amarelo. 
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Figura 4.5. Fluxograma do Processo Futuro – Fase de Produção de Semi-Acabado 
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Figura 4.6. Fluxograma do Processo Futuro – Fase de Corte e Encartuchamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusão do cartão de Identificação & 

Rastreabilidade amarelo e demais 

documentos dentro do DHR amarelo 

Preenchimento do Formulário de Auto-

Controle e Capa do DHR (Device History 

Record) amarelo – indicando a existência 

de drums de validação no processo 

Envio do DHR (Device History Record) 

amarelo para análise geral dos CPs 

(Controladores de Processo)

Realização do processo de corte e 

encartuchamento, conforme rotina 

Recebimento dos drums do processo 

anterior (identificados com o cartão de 

Identificação & Rastreabilidade amarelo 

(incluindo para antibiótico) *

*Neste caso, o operador do processo possui total 

conhecimento de que o drum advém de um processo de 

validação. 

ETAPA 1: ETAPA DE CORTE E ENCARTUCHAMENTO 



104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM 

Envio do DHR para o Analista de 
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DHR amarelo 
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Analista está 

conforme? 
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 Liberação do 

Produto Acabado 

NÃO 

Levantamento das 
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pendentes e 

correção. 

DHR amarelo 

analisado e 

conforme? 
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Aguardar 

ETAPA 2: ANÁLISE PELO CONTROLADOR DE PROCESSO 

Apontamento no sistema do lote de 

controle “DRUMS DE VALIDAÇÃO” 

ETAPA 3: ANÁLISE PELO ANALISTA DE QUALIDADE 

Controle de 

Mudança ou 

Relatório 

concluído? 

Apontamento no sistema como “CONTROLE 

DE MUDANÇA / RELATÓRIO DE 

VALIDAÇÃO CONCLUÍDO” 

NÃO 

SIM 
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c) Realização de “piloto” para testar a solução proposta. 

 

Para comprovar que o redesenho do fluxo do processo é viável, um “piloto” foi 

realizado no início do ano de 2018 para testar a solução proposta. 

Como resultado deste teste, observou-se que não há alterações a serem 

realizadas no fluxo atual proposto e que nenhum lote foi liberado incorretamente. 

Segue abaixo os dados que evidenciem a efetividade do processo: 

 

DADOS DA VALIDAÇÃO 001_2018 (PILOTO) 

 

Tabela 4.14. Dados do Piloto 001_2018 

INFORMAÇÕES GERAIS 

CÓDIGO DO 
PRODUTO 214079 MÁQUINA UN#05 

DATA DA 
VALIDAÇÃO: 10.01.2018 

DATA DA APROVAÇÃO 
DO RELATÓRIO: 11.01.2018 

DRUMS DE 
VALIDAÇÃO: 

1º: 010A011 2º: 010A048 3º: 009C128 

 

Tabela 4.14.1. Visualização de dados (tela do sistema) 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAL DE DRUMS PRODUZIDOS: 

 
o Na mesma máquina (escopo da validação), foram produzidos 7 drums 

de semi-acabado, sendo: 3 drums de validação + 4 drums posteriores. 
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Tabela 4.14.2. Quantidade de Drums Fabricados (Na Máquina, Escopo da Validação) 
 

# LOTE DO 
DRUM 

DATA DE 
PRODUÇÃO 

ORDEM DE 
PRODUÇÃO 

PRODUZIDO NA MESMA 
MÁQUINA ESCOPO DA 

VALIDAÇÃO?
01 010A011 10.01.2018 1681124 Sim - UN#05
02 010A048 10.01.2018 1681124 Sim - UN#05
03 009C039 10.01.2018 1680929 Não – EDM#02
04 009C128 10.01.2018 1681155 Sim - UN#05
05 010C211 10.01.2018 1681155 Sim - UN#05
06 010B004 10.01.2018 1681155 Sim - UN#05
07 010B046 10.01.2018 1681124 Sim - UN#05
08 010C217 11.01.2018 1681296 Sim - UN#05

 

 OS DRUMS FORAM ENCAMINHADOS PARA O PROCESSO DE CORTE E 

ENCARTUCHAMENTO SOMENTE APÓS A DATA DE APROVAÇÃO DO 

RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO? 

 

o Análise não aplicável, considerando que o fluxo atual permite o 

encaminhamento de todos os drums produzidos para o processo de 

corte e encartuchamento. Os dados abaixo foram coletados apenas 

por controle. 

 

Tabela 4.14.3. Dados de Consumo (Fase de Corte e Encartuchamento) 

# LOTE DO 
DRUM 

ORDEM DE 
CONSUMO

DATA DE 
CONSUMO

APROVAÇÃO DO 
RELATÓRIO RESULTADO

01 010A011 1680778 13.01.2018

10.01.2018 

Não
02 010A048 1681675 15 e 16.01.2018 Não
03 009C128 1680778 13.01.2018 Não
04 010C211 1680778 15.01.2018 Não

05 010B004 
1680778 
1681853 
1681493

15 e 16.01.2018 
16.01.2018 
16.01.2018

Não 

06 010B046 1680778 13 e 15.01.2018 Não
07 010C217 1681675 16.01.2018 Não

 

 

 A DATA DE LIBERAÇÃO DO PRODUTO ACABADO OCORREU SOMENTE 

APÓS A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO? 
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Tabela 4.14.4. Dados de Liberação (Produto Acabado) 

 

# 

CÓDIGO DO 
PRODUTO 
ACABADO 

(PA) 

DATA DE 
CONSUMO 

LOTE 
(CALENDÁRIO 

JULIANO) 

DATA DE 
LIBERAÇÃO 

APROVAÇÃO 
DO 

RELATÓRIO 
RESULTADO

01 87770 13.01.2018 0138B 15.01.2018

11.01.2018 

Sim

02 87752 15 e 16.01.2018 
0158B 
0168B

16.01.2018 
17.01.2018

Sim 

03 87770 13.01.2018 0138B 15.01.2018 Sim
04 87770 15.01.2018 0158B 16.01.2018 Sim

05 87770 
15 e 16.01.2018 

16.01.2018 
16.01.2018

0158B e 0168B 
0168B 
0168B

16 e 17.01.2018 
17.01.2018 
17.01.2018

Sim 

06 87770 13 e 15.01.2018 0138B e 0158B 
15.01.2018 
16.01.2018

Sim 

07 87752 16.01.2018 0168B 17.01.2018 Sim
 

 

o Ou seja, todos os lotes foram liberados após a aprovação do relatório 

final de validação, comprovando que o processo é eficaz e seguro. 
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4.5. QUINTA ETAPA: “C” Control (Controlar) 

 

Após a realização do “piloto”, algumas etapas ainda deverão ser cumpridas 

para tornar o novo fluxo proposto oficial. Estas etapas seguem detalhas na tabela 

abaixo, definidas como “Próximos Passos”: 

 

Tabela 4.15. Próximos Passos 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE RESPONSÁVEL PRAZO 

01 Obter a aprovação final do projeto Time do Projeto Fev/18 

02 Elaborar um FMEA  Time do Projeto Mar/18 

03 
Disseminar o projeto para a Célula de Liberação 

de Produto 
Qualidade – 

Processo 
Mar/18 

04 
Identificar área para armazenamentos dos Drums 

“em validação” 
Qualidade – 

Processo 
Mar/18 

05 

Avaliar procedimentos impactados e revisá-los, 
considerando o novo fluxo proposto. 

(Procedimento de Validação / Liberação de 
Produto).

Qualidade – 
Projetos 

Mar/18 

06 Treinar 100% dos envolvidos presencialmente. 
Qualidade – 

Projetos 
Abr/18 

07 
Configurar o sistema SAP para inclusão do item 

“Validação” (como um lote de inspeção) 
Qualidade – 

Sistemas 
Mar/18 

08 
Revisar a capa do DHR e Ficha de Line Startup. 

Em seguida, solicitar aquisição de DHRs 
coloridos

Qualidade – 
Processo e 

Projetos 
Mar/18 

09 
Compartilhar este projeto com as demais plantas 
(especificamente em relação à configuração do 

SAP).

Qualidade – 
Projetos 

Abr/18 

 

A fim de verificar/garantir que a melhoria é sustentável, deverá ser realizado 

um monitoramento mensal por pelo menos 1 (um) ano a respeito do volume de 

validações realizadas versus a ocorrência de liberações de produto acabado 

envolvendo drums ainda submetidos ao estudo de validação. 

Se for observada alguma não conformidade no processo, o fluxo proposto 

deverá ser reavaliado criticamente. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Este projeto, aplicado em uma fábrica de curativos adesivos, considerou a 

utilização de uma ferramenta de qualidade muito conceituada, o DMAIC, a qual 

coordenou todos os passos e etapas do desenvolvimento do trabalho, resultando na 

obtenção das metas pré-estabelecidas. 

Antes da aplicação do DMAIC, observava-se uma fragilidade intrínseca ao 

processo, permitindo que o produto acabado fosse liberado com “drums” ainda 

submetidos ao estudo de validação, colocando em risco não só o atendimento aos 

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

Por tanto, a continuidade de fabricação de novos “drums” e o prosseguimento 

para a etapa de corte e encartuchamento dos curativos não eram permitidos até a 

aprovação do relatório de validação, acarretando na necessidade de priorização 

imediata da documentação pelo analista de qualidade, a fim de evitar tempo/custo 

de máquina e mão de obra paradas. 

Dados históricos referentes ao ano de 2017 demonstraram que antes da 

aplicação da melhoria, 43% dos projetos realizados (3 validações, envolvendo 31 

“drums”) apresentaram problemas de compliance.  

Após a aplicação do DMAIC, realizou-se a implementação de um fluxo de 

validação visual e intertravado sistematicamente, garantindo a continuidade do 

processo de forma robusta e segura, atendimento aos requisitos regulatórios e 

alinhamento entre os principais stakeholders.  

Como resultado deste projeto, nenhuma liberação incorreta deverá ser 

observada, garantindo em 100% a eficácia e confiabilidade do processo. 

Cabe ressaltar ainda que, a partir da implementação do projeto, máquina e 

mão-de-obra continuarão operando sem interrupção (já que passa a não ser mais 

obrigatório aguardar a conclusão e aprovação do relatório de validação). Em 

contrapartida, o analista de qualidade também não precisará priorizar (em caráter 

emergencial) as documentações do processo, já que poderá considerar o lead time 

pré-estabelecido (7 dias corridos). 

Por fim, pôde-se observar um benefício financeiro (cost avoidance) na ordem 

de 400 mil reais – custo da falta de qualidade que poderia ser evitado ao longo do 

ano em estudo, se o projeto já estivesse sido efetivado. 
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De forma geral, os resultados apresentaram-se positivos e, portanto, o projeto 

pode ser considerado viável, efetivo e eficaz, já que processos de validação exigem 

controles totalmente precisos e confiáveis. 
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