
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACÃO DAS FERRAMENTAS DE CONTROLE DE QUALIDADE DO CICLO 

DMAIC PARA REDUÇÃO DE REFUGOS EM UMA FÁBRICA DE VASSOURAS 

 

 

por 

 

 

 

Guilherme Barbieri 

 

 

 

 

 

 
 

Monografia apresentada ao Departamento 
de Engenharia Mecânica da Escola de 
Engenharia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, como parte dos requisitos 
para obtenção do diploma de Engenheiro 
Mecânico. 

 
 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, junho de 2010 



 

 

APLICACÃO DAS FERRAMENTAS DE CONTROLE DE QUALIDADE DO 

CICLO DMAIC PARA REDUÇÃO DE REFUGOS EM UMA FÁBRICA DE 

VASSOURAS 

 

por 

 

Guilherme Barbieri 

 
 

 
ESTA MONOGRAFIA FOI JULGADA ADEQUADA COMO PARTE DOS REQUISITOS PARA A 

OBTENÇÃO DO TÍTULO DE  
ENGENHEIRO MECÂNICO  

APROVADA EM SUA FORMA FINAL PELA BANCA EXAMINADORA DO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA  

 
                                                   Prof. Walter Jesus Paucar Casas 
                                                   Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica 

   

Área de Concentração: Projeto e Fabricação  

 

Orientador: Prof. Arnaldo Ruben Gonzalez 

 

Comissão de Avaliação:  

 

  Prof.  Darci Barnech Campani 

 

  Prof.  Flávio José Lorini 

 

  Prof.  Mário Roland Sobczyk Sobrinho 

 

Porto Alegre, 25 de junho de 2010. 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Escola de Engenharia 

Departamento de Engenharia Mecânica 

 



 
 

i 
 

- AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço especialmente aos meus pais por terem me dado todo o tipo de suporte e 
apoio ao longo desses anos. Por serem além de meus pais, meus grandes amigos, 
companheiros, minha inspiração e minha base pra tudo. 
 Ao meu irmão, que é muito mais que um irmão, é meu melhor amigo. 
 A minha namorada, pelas críticas construtivas, apoio e atenção nesse momento. 
 Aos meus amigos de Nova Bréscia, por entenderem os meus motivos quando não podia 
estar presente devido a faculdade. 
 A todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que esse momento 
acontecesse. 
  
 

 

 



 
 

ii 
 

BARBIERI, G. Aplicação das ferramentas de controle de qualidade  do ciclo DMAIC para 
redução de refugos em uma fábrica de vassouras. 2010. 26 F. Monografia (Trabalho de 
Conclusão do Curso de Engenharia Mecânica) – Departamento de Engenharia Mecânica, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. 
 
 
RESUMO 
 
 Atualmente, a busca pela melhoria na qualidade dos produtos e na redução de 
componentes descartados no chão-de-fábrica tem motivado as empresas a procurar 
alternativas para aperfeiçoar ao máximo os seus processos produtivos. Esta busca, que tem 
como principal objetivo a redução dos custos de produção, fez com que uma fábrica de 
vassouras avaliasse a necessidade de implementar uma ferramenta de controle de qualidade 
para monitorar, controlar e mitigar os elevados níveis de refugo. Nessa fábrica foram 
constatados níveis de refugo superiores a 5% da produção programada em uma célula de 
trabalho, o que estava acarretando no aumento do custo do produto final. A metodologia 
utilizada na implementação de melhorias no processo de fabricação foi o emprego das 
ferramentas de controle de qualidade do ciclo DMAIC. Esse método emprega uma seqüência 
de fases a serem seguidas para atingir o objetivo proposto, que foi reduzir a quantidade de 
material descartado a menos de 1% do total produzido. Mediante a aplicação dessas 
ferramentas, foi reduzida a quantidade de refugos gerados e melhorando a produtividade do 
processo, diminuindo os custos de produção, tornando o processo mais competitivo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Redução de refugo; DMAIC; Ferramentas de Controle de Qualidade. 
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BARBIERI, G. Implementation of Quality Control Tools of the DMA IC Cycle to Reduce 
Scraps in a Broom Factory. 2010. 26 F. Monografia (Trabalho de Conclusão do Curso de 
Engenharia Mecânica) – Departamento De Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. 
 
 
ABSTRACT 
 
 Nowadays, the search for improvement in product quality and reduction of components 
discarded in shop-floor has motivated companies to seek alternatives to improve the most of 
their production processes. This search, which has as main goal the reduction of production 
costs, motivated a broom factory to assess the need to implement a quality control tool to 
monitor, control and mitigate the high levels of scraps. In this factory, levels of scraps higher 
than 5% of the planned production were noticed in a workcell, which was causing the increase 
in the final cost of the product The methodology used in the implementation of improvements 
was the use of quality control tools of the DMAIC cycle. This method employs a sequence of 
steps to be followed to achieve this purpose that was to reduce the amount of scraps to less 
than 1% of total production. The application of these tools reduced the amount of scrap 
generated and improved the productivity of the process, reducing production costs, making the 
process more competitive. 
 
 
KEYWORDS: Scraps Reduction, DMAIC, Quality Control Tools. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 A necessidade das indústrias de reduzirem seus custos operacionais tem ocasionado 
uma busca constante pela melhoria contínua. O ambiente de competitividade em que as 
empresas estão inseridas atualmente, o crescimento e a evolução econômica, determinam que 
as mesmas assumam definitivamente um compromisso com o aperfeiçoamento dos seus 
produtos, seus processos e, principalmente, no controle e redução dos desperdícios. No 
cenário de mercado atual, a oferta de produtos atinge a todos, e todos têm facilidade em 
encontrar produtos com maior qualidade, que atendam melhor as suas necessidades e com 
preços acessíveis. As ineficiências dos processos e da produção não podem ser repassadas 
ao consumidor. 
 A busca da competitividade, por indústrias dos mais variados setores, determina que a 
eliminação do desperdício seja uma questão de sobrevivência. Logo, o mercado não tem mais 
espaço e não admite mais as empresas que não são eficientes [Terner, 2008]. Porém, em 
muitas empresas do cenário industrial atual, a análise e a solução de problemas se confundem 
com o jargão que é utilizado nas indústrias, chamado “apagar incêndios”. Com isso, os 
problemas não são resolvidos, apenas atenuados ou adiados, pois nada, ou muito pouco, é 
feito para eliminar a causa raiz dos problemas [Terner, 2008]. 
 Em uma fábrica de vassouras constatou-se a necessidade de implementar uma 
ferramenta de controle de qualidade capaz de apontar e controlar os elevados níveis de refugo. 
Nessa fábrica foram constatados níveis de refugo superiores a 5% da produção programada 
em uma célula de trabalho, o que estava acarretando no aumento do custo do produto final.  
 O objetivo deste trabalho é reduzir o número de peças refugadas (defeituosas) em uma 
célula de trabalho de uma fábrica de vassouras. Segundo Paladini, 2000, “defeito é a falta de 
conformidade de um produto quando determinada característica de qualidade é comparada a 
suas especificações. Um produto é classificado como defeituoso sempre em relação a uma ou 
mais características da qualidade, se forem associados um ou mais defeitos a ele”. Dessa 
forma, refugo será todo material gerado incapaz de atender as expectativas mínimas de 
qualidade necessárias para a satisfação do cliente. 
 Para atingir o objetivo mencionado, não serão aplicadas apenas ferramentas de controle 
de qualidade por si só, mas sim todo um método de gestão de qualidade conhecido como 
Ciclo DMAIC . A sigla que define essa metodologia vem do inglês e significa: Define (definir), 
Measure (medir), Analyse (analisar), Improve (melhorar) e Control (controlar). O DMAIC é 
um ciclo de desenvolvimento de projetos de melhoria, originalmente utilizado na estratégia Seis 
Sigma. Inicialmente, foi concebido para projetos relacionados à qualidade. Porém, o DMAIC 
não é efetivo somente na redução de defeitos, abrange também projetos de aumento de 
produtividade, redução de custo, melhoria em processos administrativos, entre outras 
oportunidades. 
 Esta ferramenta é empregada na implantação dos projetos Seis Sigma, muito utilizado 
por diversas empresas ao longo dos anos, onde os casos mais notáveis de sucesso foram: a 
empresa Motorola e a empresa General Electric, com melhorias que lhes renderam milhares 
de dólares em economia. 
 O DMAIC tem também como característica marcante o enfoque em medir as 
informações, ou seja, a obtenção de dados quantitativos durante as etapas do projeto. 
Conceituando o ciclo DMAIC de uma forma mais técnica, ele se baseia na precisa 
identificação, análise, melhoria e controle dos fatores de influência que contribuem para a 
variabilidade de um processo. 
 
 
2. OBJETIVO 
 
 O presente trabalho tem por objetivo a redução da quantidade de refugos gerados em 
uma célula de trabalho de uma fábrica de utensílios de limpeza doméstica. Foram aplicadas 
ferramentas de controle de qualidade do ciclo DMAIC. Pretende-se reduzir o percentual de 
refugos a menos de 1% do total produzido. Com isso, manter-se-á o seu custo de produção 
dentro dos parâmetros de mercado. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 Diversos modelos de melhorias têm sido aplicados nos processos de produção ao longo 
dos anos. A partir do momento que iniciou a busca da qualidade, surgiram várias ferramentas 
de com o objetivo de auxiliar a execução de projetos de melhoria. Entre as mais conhecidas 
estão o PDCA (Plan, Do, Check, Action), e o DMAIC [Weber, 2005]. Para Werkema, 2002, o 
ciclo PDCA  é um método gerencial de tomada de decisões para garantir o alcance das metas 
necessárias à sobrevivência de uma organização. Com relação ao DMAIC, motivo de estudo 
desse trabalho, segundo Werkema, 2002, “diversas ferramentas são utilizadas de maneira 
integrada às etapas do DMAIC. Ele se transforma em um método sistemático baseado em 
dados e no uso de ferramentas estatísticas para atingir resultados estratégicos buscados pela 
empresa”. 

 As fases do ciclo DMAIC e as suas ferramentas de qualidade serão apresentadas 
resumidamente a seguir: 
• definir: determina o objetivo da atividade; 
• medir: mensura-se o problema; 
• analisar: avaliam-se os possíveis pontos a serem atacados para se resolver o problema; 
• melhorar: procura-se aperfeiçoar o sistema; 
• controlar: monitora-se o sistema após implementadas as ferramentas. 

 
 

3.1 Fase definir 
 
Na primeira etapa do DMAIC, a meta e o escopo do projeto deverão ser claramente 

definidos [Werkema, 2002]. São analisados os requisitos e as necessidades do cliente. A 
identificação do processo crítico definirá a escolha do projeto que será desenvolvido. 

 Nessa etapa deverá ser discutido qual é o problema, o resultado desejado ou a 
oportunidade detectada. Para isso, uma clara identificação do que se deseja resolver deve ser 
realizada. Logo, um histórico de perdas e ganhos indica o problema relevante para os 
interesses da organização, que deve ser providenciado, com dados que comprovem essas 
percepções [Terner, 2008]. 

Nessa etapa de definição, geralmente é utilizado um método para registro dos passos 
iniciais do trabalho conhecido como Project Charter [Werkema, 2002]. Este documento 
representa uma espécie de contrato firmado entre os integrantes da equipe de execução do 
projeto e a empresa, que tem os seguintes objetivos: 

• apresentar o que é esperado da equipe em relação ao problema; 
• manter a equipe sincronizada com os objetivos da empresa; 
• manter a equipe dentro do escopo definido do projeto. 

 Segundo Krähembühl, 2005, diversos pontos devem ser levantados para um completo 
entendimento do problema que será considerado. Deve-se ter conhecimento do processo 
envolvido, o que há de errado com ele, bem como qual é a lacuna de oportunidade. Também 
se deve avaliar quando e onde o problema é observado. Além disso, qual o tamanho do 
problema e se é possível medí-lo. Por fim, quais são seus impactos e quais os possíveis 
benefícios da resolução do problema ou as consequências da falta de ação. 
 Na fase definir também deve ser fixado um cronograma com as datas dos prazos 
preliminares para a finalização das atividades prioritárias da implementação do projeto, como a 
conclusão de cada etapa do DMAIC [Werkema, 2002]. 
 De acordo com Werkema, 2002, nessa fase é importante identificar os principais 
beneficiários da resolução do problema. Deve-se incorporar informações geradas por 
procedimentos utilizados para avaliar as necessidades desses clientes, mesmo que o projeto 
tenha por objetivo principal a melhoria dos resultados que afetem diretamente outros 
colaboradores da empresa. 
 Ao final desta fase, deve-se certificar de que as pessoas envolvidas estejam 
perfeitamente cientes do projeto, conhecendo claramente os objetivos do que foi proposto, a 
importância e o papel de cada um para o desenvolvimento do trabalho e o impacto que este 
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projeto trará à empresa. Além disso, o interesse pela execução do projeto deve ser comum a 
todos os membros da equipe.  
 
 
3.1.1 Ferramentas de controle de qualidade da fase definir 
 
 MAPA/FLUXOGRAMA DE PROCESSO: Um mapa de processo é uma representação 
gráfica de um processo, mostrando uma sequência de tarefas usando uma versão modificada 
do padrão de símbolos de fluxograma. O mapa de um processo de trabalho é o retrato de 
como as pessoas fazem o seu trabalho. Ao criar um mapa de processo, as diversas 
alternativas são apresentadas e a eficácia do planejamento é facilitada. O mapa de processo 
fornece uma visão integrada de como o processo naturalmente ocorre [Pyzdek, 2003]. 
 

 
Figura 3.1 – Exemplo de um fluxograma de processo. 

Fonte: Material interno da empresa. 
 

 BRAINSTORMING: é uma técnica usada para gerar ideias rapidamente e em 
quantidade, podendo ser empregada em várias situações. Os membros de um grupo, cada um 
por sua vez, podem ser convidados a apresentar ideias relativas a um problema que esteja 
sendo considerado. Ideias desordenadas podem ser expostas sem receio. Todas as propostas 
apresentadas são registradas para análise subsequente. O processo continua até que todas as 
causas possíveis tenham sido incluídas [Oakland, 1994]. 
 
 GRÁFICO SEQUENCIAL: essa ferramenta tem por objetivo dispor, de forma gráfica e 
por ordem temporal de ocorrência, as características de interesse quantificadas. Utiliza-se essa 
ferramenta para visualizar o comportamento das características de interesse (problema) ao 
longo do tempo com a meta de se obter conhecimento de sua forma de ocorrência. O 
conhecimento adquirido é utilizado no estudo de avaliação de adequação do alcance da meta 
proposta [Aguiar, 2002]. 
 
 
3.2 Fase medir 
 
 Na segunda etapa do ciclo DMAIC, o problema deverá ser estratificado ou focalizado. 
Esta etapa esclarece que saber onde se quer chegar é importante. No entanto é necessário 
saber como primeira informação, antes de começar qualquer jornada, a localização atual, ou 
seja, quais as informações disponíveis na empresa para der senquência ao projeto [Weber, 
2005]. 
 Segundo Werkema, 2002, duas questões primordiais devem ser respondidas nessa fase: 

• que resultados devem ser medidos para que o problema seja visualizado? 
• quais são os focos prioritários indicados pela análise dos dados gerados pela 

medição de resultados associados ao problema? 
 Finda esta etapa, a equipe deve decidir se há dados suficientes e confiáveis sobre o 
problema estudado ou se existe a necessidade de se coletar mais informações. Pode 
acontecer, ainda, a necessidade de que novos dados sejam obtidos. A coleta dos dados deve 
ser feita de maneira criteriosa, sendo necessária a definição de que tipos de dados serão 
coletados, quem fará a coleta, quando, como e onde, além de definir a maneira como os dados 
serão estratificados [Krähembühl, 2005]. 
 Para alguns autores, [Werkema, 2002; Pyzdek, 2003], nessa fase é pode ser definido um 
documento que eles denominam Plano de Coleta de Dados. A equipe deve preparar um plano 
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para obter as informações necessárias ao novo projeto assim que ele se torne operacional. O 
plano deve especificar, no mínimo, qual a unidade de medida das amostras, quais dados 
devem ser recolhidos, quem executará a coleta, como os dados serão avaliados e que 
métodos de análise serão utilizados. 
 É possível utilizar dados existentes na empresa. No entanto, para isso, deve ser adotada 
uma série de cuidados. Não se pode esquecer de considerar as questões de qualidade dos 
dados e o intervalo de coleta dos mesmos. Ou seja, é necessário verificar se estes dados são 
adequados para o(s) propósito(s), são confiáveis e abrangem um período de tempo 
representativo [Pyzdek, 2003]. 
 Com base nos dados obtidos e na forma de estratificação definida, os envolvidos na 
resolução deverão avaliar o impacto das várias partes do problema e identificar as prioridades, 
por meio da construção de uma ferramenta que facilite e torne evidente visualmente a 
estratificação e a priorização do problema, permitindo o estabelecimento de metas específicas 
[Werkema, 2002]. 
 Uma definição mais criteriosa é dada para essa fase onde medir abrange os princípios 
de medição, contínuos e discretos dos dados coletados, as escalas de medição, uma visão 
geral dos princípios de variação, repetibilidade e reprodutibilidade com que acontecem 
[Pyzdek, 2003].  
 Por fim, nessa etapa serão aplicadas ferramentas estatísticas que medem o 
desempenho dos processos, permitindo a visualização do estado atual dos mesmos, para a 
definição das metas de aprimoramento. Esta etapa é fundamental para que, no futuro, seja 
possível saber se houve sucesso nos projetos de aperfeiçoamento.  
 
 
3.2.1 Ferramentas de controle de qualidade da fase medir 
  
 FOLHA DE VERIFICAÇÃO: o objetivo dessa ferramenta de qualidade é organizar, 
simplificar e aperfeiçoar a forma de registro de informações obtidas por um procedimento de 
coleta de dados. Essa ferramenta tem como característica registrar informações obtidas 
durante a produção para posterior diagnóstico do processo [Aguiar, 2002]. 
 
 CARTA DE CONTROLE: tem por objetivo dispor um procedimento de identificação e 
quantificação do tipo de variação existente em um processo. A utilização é feita para registrar 
informações do produto e do processo, com a característica de isso ocorrer durante a 
produção. O formulário de coleta de dados da carta de controle funciona como uma folha de 
verificação para a coleta de dados [Aguiar, 2002]. 
 

 
Figura 3.2 – Exemplo de uma carta de controle. 

Fonte: Krähembühl, 2004 
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3.3 Fase analisar 
 
 Na terceira etapa do DMAIC, deverão ser determinadas as causas fundamentais do 
problema prioritário associado a cada uma das metas definidas na etapa anterior. Com isso, 
para cada meta estipulada, dever-se-á avaliar a razão da existência do problema  [Werkema, 
2002]. 
 Para Pyzdek, 2003, essa etapa serve para analisar o sistema e identificar formas de 
eliminar as diferenças entre o desempenho atual do sistema ou processo e a meta desejada, 
começando por se determinar uma linha base de ação.  
 Nessa fase, deve-se priorizar a identificação das possíveis causas influentes, escolher as 
causas mais prováveis, bem como tentar encontrar a causa raiz. Devem-se analisar os dados 
e convertê-los em informações que possam indicar soluções. Analisar o tipo de variação 
predominante e a relação entre as variáveis de entrada e de saída [Terner, 2008]. Se por 
ventura a coleta de dados não for suficiente ou satisfatoriamente confiável, deve ser realizada 
uma nova coleta aos efeitos de poder identificar a causa raiz do problema. 
 Para descobrir as causas fundamentais, deve ser examinado o processo gerador do 
problema, para permitir um melhor entendimento do fluxo e a identificação da oportunidade. 
Em seguida, são examinados as informações provenientes do sistema/processo (geralmente 
coletadas na fase Medir), com o objetivo de se encontrar indicações sobre quais são os fatores 
que introduzem as variações associadas ao problema e como se apresentam essas variações 
[Werkema, 2002]. 
  
 
3.3.1 Ferramentas de controle de qualidade da faze analisar 
 
 ANÁLISE DE PARETO: A Análise de Pareto consiste em classificar as oportunidades 
para determinar qual delas deve ser “atacada” em primeiro lugar. É também conhecida como 
“separar os poucos vitais dos muitos triviais”. A análise de Pareto deve ser utilizada em várias 
fases de um programa de melhoria da qualidade para determinar qual o próximo passo a ser 
tomado. É usado para responder a questões como ''Qual departamento deve ter a equipe de 
controle estatístico do processo?'' ou ''Em que tipo de defeito os esforços devem ser 
concentrados? [Pyzdek, 2003]. 
 
 FMEA (Failure Mode, Effect and Analysis) ou em português, Análise do Modo de Falha e 
Efeito é o estudo de falhas potenciais para indicar suas consequências. Com isso, o objetivo 
principal é determinar os aspectos do projeto, da produção e operação de um produto que são 
críticos para os vários modos de falha com a finalidade de reduzi-los [Oakland, 1994]. 
 
 DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO: ou Diagrama de Ishikawa ou Diagrama Espinha de 
Peixe é um método simples de visualizar graficamente as causas de qualquer problema de 
qualidade. Os diagramas de causa e efeito são utilizados para organizar e exibir graficamente 
todos os conhecimentos do grupo, relativos a um problema particular. Um bom diagrama de 
causa e efeito terá muitos “galhos” [Pyzdek, 2003]. 
 
 
3.4 Fase melhorar 
 
 Também denominada por muitos autores como “Fase Implementar”, na quarta etapa do 
DMAIC, primeiramente, devem ser geradas ideias sobre soluções para a eliminação das 
causas fundamentais do(s) problema(s) detectado(s) na etapa anterior (Analisar) [Werkema, 
2002]. 
 É nessa fase onde ocorre a efetiva intervenção no processo para atingir, no futuro, o 
estado desejado, ou seja, a meta traçada. Sugere-se a implementação de um plano de ações 
onde se elejam e se verifiquem as ações corretivas a serem desenvolvidas [Terner, 2008]. 
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 Nessa fase é importante propor, avaliar e implementar soluções para cada problema 
prioritário. Devem-se identificar soluções, testá-las em pequena escala, verificar se a meta foi 
alcançada e elaborar um plano para implementar em larga escala [Weber, 2005]. 
 Para Werkema, 2002, depois de implementado os ajustes, a equipe deve avaliar se as 
soluções selecionadas têm potencial suficiente para levar ao alcance da meta e se não geram 
efeitos colaterais. Caso o resultado não seja favorável, recomenda-se retornar à etapa medir 
para um maior aprofundamento da análise. 
 Nessa etapa é que são aplicadas as ferramentas estatísticas que permitem aprimorar o 
processo. Aqui, começa realmente o aperfeiçoamento dos processos, eliminando os erros ou 
desenvolvendo novas soluções. 
 
 
3.4.1 Ferramentas de controle de qualidade da fase melhorar 
 
 5W1H: Definida pela sigla em inglês, - What (o que), Who (quem), When (quando), 
Where (onde), Why (porque) e How (como) – essa ferramenta dispõe um cronograma de 
planejamento de execução e/ou de monitoramento de trabalhos ou projetos. Assim, é possível 
estabelecer um cronograma de planejamento de implementação de medidas a serem 
executadas [Aguiar, 2002]. 
 
 DIAGRAMA DE PROCESSO DECISÓRIO: tem por objetivo dispor um fluxograma de 
árvore que tem a finalidade de mapear todos os caminhos possíveis para atingir um objetivo, 
mostrando todos os problemas que podem ser esperados e as possíveis medidas que devem 
ser tomadas [Aguiar, 2002]. 
 

 
Figura 3.3 – Exemplo de diagrama de processo decisório. 

Fonte: Terner, 2008. 
 
 
3.5 Fase controlar 
 
 A última fase do DMAIC consiste na avaliação do alcance em larga escala da meta 
estabelecida. Com isso, os resultados obtidos após a implementação das soluções devem ser 
monitorados para a confirmação do alcance da meta [Werkema, 2002]. 
 Nesta fase deve ser estabelecido e validado um sistema de medição e controle para 
monitorar continuamente o processo, a fim de garantir que sua função e capacidade sejam 
mantidas. A questão básica é o alcance da meta. Com isso, pode-se padronizar as alterações 
necessárias, transmitir novos padrões operacionais, tomar ações corretivas caso surjam 
anomalias e sumarizar o trabalho com recomendações [Weber, 2005]. 
 De acordo com Pyzdek, 2003, a etapa “Controlar” abrange o planejamento do controle de 
processo, utilizando controle estatístico de processo (CEP) para monitorar o sistema. São 
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aplicadas ferramentas estatísticas, possibilitando que os aprimoramentos obtidos sejam 
mantidos na organização e se transformem em novos padrões. 
 Segundo Werkema, 2002, nessa fase todas as atividades devem ser recapituladas, para 
que haja uma reflexão sobre a forma de condução do projeto e também para que sejam 
averiguados os pontos não abordados no projeto. 
 
 
4. METODOLOGIA 
 
 
4.1 Implementação da fase definir 
 
 Dentre diversas possibilidades de melhorias em células de trabalho em uma fábrica de 
vassouras, foi analisada uma célula específica, identificada como responsável pela fabricação 
do elemento de maior custo de produção. Nesta, notou-se um aumento significativo nos custos 
de produção que estão diretamente ligados a alta porcentagem dos refugos gerados. 
 A justificativa da implementação do programa de melhoria para reduzir a porcentagem de 
refugo na produção se solidifica na estratégia da empresa, que tem o objetivo de manter 
preços de mercado competitivos. O custo de produção está relacionado proporcionalmente ao 
controle de qualidade. Ou seja, quanto menor o descarte de produto, ou perdas de produção, 
menor será o custo. Logo, a qualidade apresentada pelo produto define o seu preço final e 
consequentemente o ganho (lucro) proporcionado por este item. 
 Os índices de refugo apresentados ao longo do primeiro semestre de 2009, com pico de 
5,4% (de acordo com a tabela 1), contribuíram para o aumento no custo do produto, sendo 
apontado como principal motivação para o desenvolvimento de melhorias no processo. O 
principal objetivo da implementação das ferramentas do ciclo DMAIC é reduzir este percentual 
de refugo a menos de 1% da produção programada, melhorando os resultados finais de 
produção. Com isso, garantirá a manutenção do preço final para o consumidor e a fatia de 
mercado desejada pela empresa. 
 

Tabela 1: Porcentagem de peças refugadas no primeiro semestre de 2009. 

 
 

Para o desenvolvimento desse projeto, foi selecionada uma equipe de funcionários da 
empresa que atuam diretamente no controle e na produção da vassoura. O time é formado por 
um engenheiro de processo, um supervisor de produção, quatro operadores das máquinas da 
célula (dois por turno de trabalho da célula em questão) e o estagiário de processo.  

Foi elaborado um cronograma de atividades com a finalidade de facilitar a visualização 
das etapas a serem cumpridas e o seu prazo de execução (Tabela 2).  
  

Tabela 2: Cronograma de implantação do projeto de melhoria. 
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Por fim, elaborou-se o Project Charter (Apêndice I) com o intuito de adequar a equipe 
multidisciplinar à proposta de melhoria, definindo claramente o objetivo do projeto e cada 
integrante na execução do programa. 
 
 
4.2 Implementação da fase medir 
 
 A partir do momento em que foi definida a célula de trabalho a ser estudada, iniciaram-se 
os trabalhos de levantamento de dados para avaliar o real estado do problema. Para tanto, foi 
utilizado o histórico de controle existente na fábrica para monitorar a quantidade de refugos 
gerados, bem como o tipo de refugo e sua respectiva quantidade.  
 A coleta de dados é feita na fábrica no fim de cada turno de trabalho pelo operador da 
máquina, que registra em uma ficha o tipo e a quantidade de refugos gerados durante seu 
turno. Em seguida, ele encaminha os refugos, juntamente com a ficha preenchida, para o setor 
de recuperação, onde é feita uma segunda seleção. Por fim, o operador do setor de 
recuperação lança os dados em uma planilha de controle de refugos para que seja 
acompanhada pelo setor de engenharia de processo (Apêndice II). 
 Com os dados disponíveis, o time avaliou que as informações obtidas no primeiro 
semestre de 2009 eram quantitativamente suficientes, confiáveis e se adequavam ao propósito 
de apontar os principais motivos de geração de refugos. Com isso foi montada uma tabela a 
fim de poder visualizar melhor esses detalhes. 
 Na tabela 3 encontram-se informações tais como: a máquina utilizada na produção das 
vassouras (embutidora), o tipo de refugo e seu respectivo código de identificação, o mês de 
produção, o total de refugos mensal e total, as porcentagens de refugos mensal e total, e a 
quantidade de produção programada pelo Planejamento e Controle da Produção (PCP). 
 

Tabela 3: Refugos gerados no primeiro semestre de 2009. 
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4.3 Implementação da fase analisar 
 
 Nesta fase, dispondo dos dados coletados na etapa anterior, o time optou pela 
construção de um gráfico de Pareto para estratificar e melhor visualizar as principais causas de 
geração de refugo. Optou-se pelo gráfico de Pareto, pois além de ser uma ferramenta de 
qualidade fácil de ser utilizada, apresenta a vantagem de mostrar de maneira clara e objetiva 
os problemas de maior “peso”. 
 Para a construção do gráfico, foram utilizadas as quantidades de refugos coletadas no 
primeiro semestre de 2009. Como nessa célula só é produzido um único produto, com a 
construção de apenas um gráfico de Pareto foi possível fazer uma avaliação criteriosa do que 
estava acontecendo nessa célula de produção. 
 Com o gráfico da figura 4.1 ficou claro para o time quais eram as causas geradoras de 
defeitos que deveriam ser atacadas prioritariamente. Foram consideradas apenas as quatro 
primeiras causas como reais motivos de perda (vassoura “magra”, grampo virado, fio 
amassado e aparação irregular), uma vez que as demais causas foram verificadas pelo 
supervisor de produção como causas pontuais que não apresentavam continuidade. 
 A partir dessas informações, o foco da equipe passou a ser a avaliação das “causas 
raízes” para a ocorrência dos defeitos acima listados. Foi realizado um Brainstorming com 
todos integrantes diretamente envolvidos na melhoria. Foram levantados todos os prováveis 
motivos para o aparecimento desses refugos, a fim de gerar o maior número de informações 
possíveis. Foi dada maior ênfase ao primeiro item de refugo, responsável por mais de 78% das 
perdas dessa célula de trabalho e assim sucessivamente, até a conclusão dos quatro pontos 
principais.  
   

 
Figura 4.1 – Gráfico de Pareto dos refugos gerados no primeiro semestre de 2009. 

 
 Após o Brainstorming, com as informações levantas, foram gerados quatro diagramas de 
causa e efeito (diagrama de Ishikawa), figuras 4.2 a 4.5, de forma a facilitar a maneira de 
abordar as causas raízes que levam a gerar tal refugo. 
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Figura 4.2 – Diagrama de causa e efeito do refugo de grampo virado. 

 

 
Figura 4.3 – Diagrama de causa e efeito do refugo de fio amassado. 

 

 
Figura 4.4 – Diagrama de causa e efeito do refugo de vassoura “magra”. 
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Figura 4.5 – Diagrama de causa e efeito do refugo de aparação irregular. 

 
 

4.4 Implementação da fase melhorar 
 
 Uma vez concluído o levantamento quantitativo e qualitativo das fontes geradoras de 
defeitos, e encontradas as principais causas geradoras de refugos, nesta fase foi 
implementada o 5W1H com a finalidade de focar e bloquear as causas O time reuniu-se para 
discutir o que seria feito, quando, como, onde, por quem e o porquê dessas ações. O resultado 
dessa discussão é mostrado na Tabela 4.1. 
 

Tabela 4.1: Resultado da reunião de 5W1H. 

WHY        
Por quê?  

WHAT             
O que? 

WHERE       
Onde? 

WHO      
Quem? 

WHEN 
Quando? 

HOW           
 Como? 

Evitar a 
ocorrência 

de 
vassouras 
"magras" 

Reduzir a umidade 
dos fios que 
chegam para 

processamento 

Setor de 
Monofilamento 

Supervisor 
de produção 

Até metade 
do mês de 

outubro 

Entrando em contato com o 
supervisor de produção do 

setor de monofilamento 

Melhorar o 
acondicionamento 

dos fios 

Setor de 
Monofilamento Estagiário 

Até metade 
do mês de 

outubro 

Conversando com os 
operadores responsáveis 
pelo acondicionamento do 

material 

Verificar pressão na 
caixa de material 

Setor de 
Acabamento Estagiário 

Até metade 
do mês de 

outubro 

Alertando aos operadores 
sobre a necessidade de se 
verificar as condições de 

pressão de ar da máquina 
ao início de cada turno 

Regular posição do 
encosto em relação 

à meia-lua 

Setor de 
Acabamento Estagiário 

Até metade 
do mês de 

outubro 

Alertando aos operadores 
sobre a necessidade de se 
verificar os parâmetros de 

operação definidos na carta 
de processo 
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WHY        
Por quê?  

WHAT             
O que? 

WHERE       
Onde? 

WHO      
Quem? 

WHEN 
Quando?  

HOW           
 Como? 

Evitar a 
ocorrência 

de grampos 
virados 

Melhorar o 
acondicionamento 

dos arames 

Setor de 
Acabamento Estagiário 

Até metade 
do mês de 

outubro 

Alertando aos operadores 
de Kanban com o cuidado 
no manuseio das bobinas 

de arame 

Cuidado ao 
posicionar a cepa no 

fixador 

Célula de 
trabalho Estagiário 

Até final do 
mês de 
outubro 

Alertando aos operadores 
sobre a necessidade de 

se verificar a correta 
posição da cepa no 

fixador 

Evitar acondiciona-
mento de bobinas de 

arame molhadas. 
Almoxarifado Supervisor de 

produção 

Até final do 
mês de 
outubro 

Entrando em contato com 
o supervisor de 

almoxarifado 

Verificar o 
funcionamento do 

exaustor de 
rebarbas. 

Célula de 
trabalho 

Estagiário e 
operadores 
da célula 

Até metade 
do mês de 

outubro 

Alertando os operadores 
a importância da limpeza 
dos tubos do exaustor ao 

início de cada turno 

 
Evitar a 

ocorrência 
de aparação 

irregular 

Melhorar o projeto 
do fixador 

Setor de 
Acabamento 

Engenheiro 
de processo 

Até final do 
mês de 
outubro 

Solicitando construção de 
um novo fixador à 

manutenção 

Substituir navalhas 
desgastadas 

Setor de 
manutenção 

Operadores 
da célula 

Até final do 
mês de 
outubro 

Solicitando substituição 
das navalhas 

Verificar a 
regulagem do bloco 

de navalhas e do 
fixador 

Célula de 
trabalho 

Operadores 
da célula 

Até final do 
mês de 
outubro 

Verificando os padrões 
exigidos na carta de 

processo 

Cuidado ao 
posicionar a cepa no 

fixador 

Célula de 
trabalho Estagiário 

Até final do 
mês de 
outubro 

Alertando aos operadores 
sobre a necessidade de 

se verificar a correta 
posição da cepa no 

fixador 

Evitar a quebra da 
capa da vassoura 

Setor de 
manutenção 

Engenheiro 
de processo 

Até final do 
mês de 
outubro 

Construindo um suporte 
para colocação das capas 

Evitar a 
ocorrência 

de fios 
amassados 

Verificar a 
regulagem do 

deitador e da meia-
lua 

Célula de 
trabalho 

Operadores 
da célula 

Até final do 
mês de 
outubro 

Verificando os padrões 
exigidos na carta de 

processo 

Verificar desgaste do 
encosto 

Célula de 
trabalho 

Operadores 
da célula 

Até final do 
mês de 
outubro 

Solicitando ao setor de 
manutenção a 

substituição do encosto 

Melhorar o 
acondicionamento 

do produto já 
acabado 

Setor de 
manutenção 

Supervisor de 
produção 

Até final do 
mês de 
outubro 

Construindo um suporte 
para as vassouras 

Melhorar o 
acondicionamento 

dos fios 

Setor de 
Monofilamento Estagiário 

Até metade 
do mês de 

outubro 

Conversando com os 
operadores responsáveis 
pelo acondicionamento do 

material 
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4.5 Implementação da fase controlar 
 
 Os três meses subsequentes (Novembro e Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010) foram 
utilizados para controlar e avaliar a resposta do que foi proposto como melhoria. Ao longo dos 
meses de controle, constatou-se uma sensível melhoria nos resultados. Contudo, diversas 
ações que foram propostas sofreram resistência por parte dos operadores, e até mesmo por 
parte dos supervisores das demais áreas da empresa fornecedoras de matéria-prima para o 
setor das vassouras. 
 Nessa fase, a primeira dificuldade encontrada foi a conscientização dos operadores para 
a mudança de atitude quanto ao cuidado com o manuseio dos fios e com a fixação das cepas 
nos fixadores. As demais operações que exigiam mudança de comportamento em relação à 
postura adotada antes da implantação da metodologia também sofreram certa resistência dos 
operadores. Porém, com relação à verificação dos parâmetros de processo solicitada no início 
de cada turno, a aceitação foi mais fácil e depois de duas semanas estava incorporada a rotina 
dos operadores. 
 Duas das três melhorias propostas, o suporte para colocação das capas e o suporte para 
as vassouras, não surtiram o efeito esperado devido ao layout da célula Ocupavam mais 
espaço que o esperado e comprometiam a produtividade da célula. Já a construção do novo 
fixador para a máquina de aparação das vassouras facilitou a fixação das vassouras e diminuiu 
o número de refugos por aparação irregular. 
 Quanto aos fios que chegavam úmidos ao setor, a solução encontrada foi simples: o 
operador de kanban não levou fios recém processados no setor de monofilamento. Já com 
relação ao condicionamento dos arames pelos operadores de kanban, a solução encontrada 
foi a construção de paletes do tamanho da bobina de arame, evitando que eles fossem 
condicionados diretamente sobre o piso da fábrica, não tendo sido suficiente somente solicitar 
aos operadores o cuidado com o manuseio. Também com relação aos arames molhados, foi 
utilizada a mesma metodologia adotada aos fios úmidos. 
 
 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Os três últimos meses da fase de controle do processo, foram gerados diversos gráficos 
necessários para avaliar os ganhos obtidos pela implementação do projeto. As figuras 5.1 a 
5.4 evidenciam, item por item, os resultados obtidos durante o período desde jan/09 até jan/10. 
Os meses de Nov/09; Dez/09 e Jan/10 correspondem à fase Controlar. 

 

 
Figura 5.1 – Quantidade total mensal de refugos por vassoura “magra” de jan/09 à jan/10. 
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Figura 5.2– Quantidade total mensal de refugos por aparação irregular de jan/09 à jan/10. 

 
 Dentre os itens que foram trabalhados, o que apresentou melhor resultado foi com 
relação ao refugos por vassoura “magra”. Isso pode ser explicado pelo fato de que era o 
principal gerador de refugo, e o esforço para reduzi-lo foi maior que nos demais. Constatou-se 
que os parâmetros de operação, que até então eram muito pouco verificados, eram os 
principais motivos para que esse refugo ocorresse. A melhora pode ser percebida na figura 
5.1, onde fica evidente o resultado para este item. Um detalhe interessante relativo ao refugo 
por vassoura “magra”, é o fato de ter uma queda gradual do número de refugos desde agosto, 
mês que foi iniciado o projeto, áte a sua conclusão em janeiro de 2010. Segundo o supervisor 
de processo, isso se explica por um maior cuidado por parte dos operadores envolvidos 
diretamente no projeto. 
 O mesmo  não pode ser verificado para o item de aparação irregular, figura 5.2, que 
apresentou níveis decrescentes ao logo do período de controle, porém seu comportamento foi 
irregular ao longo de todo ano. Logo, não podemos afirmar que substituição do fixador de 
vassouras, bem como a substituição das navalhas de aparação desgastadas surtiram o efeito 
desejado.  
 

 
Figura 5.3 – Quantidade total mensal de refugos por grampo virado de jan/09 à jan/10. 
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Figura 5.4 – Quantidade total mensal de refugos por fio amassado de jan/09 à jan/10. 

 
 Em relação aos refugos por fio amassado, e principalmente aos de grampo virado, o 
resultado esperado não foi satisfatório. A figura 5.3 mostra que ao longo dos meses de 
controle, as quantidades de refugo por grampo virado não seguiram nenhum padrão regular, o 
que indica que as ações adotadas não foram eficazes, ou não foram corretamente 
implementadas. 
 Quanto aos refugos por fio amassado, figura 5.4, constatou-se que uma variável 
importante havia sido desconsiderada na fase analisar: a qualidade do material com que era 
feito o fio. Após verificação com o setor de monofilamento, descobriu-se que nos meses em 
que o fio era feito com polipropileno (PP) reciclado, a qualidade dele reduzia, bem como sua 
dureza, o que facilitava a ocorrência de fios amassado (abr/09, jun/09 e ago/09). Isso não 
acontecia de maneira significativa nos meses em que os fios eram feitos com matéria-prima de 
primeira mão. 
 

 
Figura 5.5 – Gráfico de Pareto dos refugos gerados de janeiro/09 à janeiro/10. 

 
 Fazendo-se uma análise comparativa entre os gráficos de Pareto das figuras 5.5 e 4.1, é 
possível perceber que houve uma melhora significativa, com relação à causa principal de 
refugos, reduzindo em mais de 6% (78,3% para 71,8%). Os demais itens sofreram uma 
melhora pouco acentuada. Também, pode-se  notar analisando a figura 5.5, que ao longo do 
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ano surgiu um novo tipo de refugo que não ocorria de maneira significativa no primeiro 
semestre de 2009. O defeito por falta de tafulho (D5) foi explicado pelo supervisor de produção 
como sendo consequência de testes que estavam sendo realizados pela engenharia de 
processos para alteração do diâmetro do arame utilizado. 
 As figuras 5.6 e 5.7 mostram, em valores unitários e percentuais, respectivamente, os 
valores de refugo ao longo dos meses. A figura 5.7 mostra que o objetivo principal deste 
trabalho de reduzir a porcentagem de refugos a valores  inferiores que 1%, foi, de forma geral, 
atingida. Com exceção do mês de jan/10, onde o resultado foi de 1,08%, os outros dois meses 
foram satisfatórios. A razão para não ter sido atingida a meta estabelecida foi, segundo o 
supervisor de produção, a mudança de um operador da máquina por um de menor experiência 
no mês de janeiro de 2010. 
 

 
Figura 5.6 – Quantidade total de refugos mensal. 

 
 

 
Figura 5.7 – Porcentagem de refugos em relação à produção programada mensalmente. 
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6. CONCLUSÃO 
 
 Este trabalho teve como objetivo a implementação das etapas do ciclo DMAIC e de suas 
ferramentas de controle de qualidade. 
 De modo geral, a metodologia proposta pelo método DMAIC mostrou-se bastante 
eficiente, especialmente pela simplicidade de aplicação das ferramentas utilizadas, mostrando 
que nem sempre são necessárias ferramentas complexas para a solução de um problema. 
Contudo, o método é eficaz desde que haja compromisso de todas as partes envolvidas no 
projeto de melhoria. 
 Algumas dificuldades foram encontradas ao longo da execução do projeto, tais como 
resistência por partes de alguns integrantes com relação a aplicação das ferramentas 
propostas e dificuldade de comunicação entre os setores envolvidos. Porém, a principal 
dificuldade encontrada foi com relação aos operadores de máquina, mas ao visualizarem os 
resultados ao final do primeiro mês de controle, passaram a adotar as melhorias propostas. 
 Apesar da resistência enfrentada, essa modalidade de melhoria pode ser adotada pelas 
empresas com uma possibilidade de redução de custos, mostrando de maneira concreta os 
ganhos que podem ser obtidos com a aplicação no processo e produção. 
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Apêndice I 
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Apêndice II 
 

Planilha de controle de refugos até junho de 2009 

 


