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Com o objetivo de identificar os desperdícios e suas causas, este estudo 

foi realizado numa microempresa do ramo alimentício, fazendo uso da 

metodologia de solução de problemas DMAIC para avaliar perdas do 

processo produtivo de itens de altta perecibilidade. Para seu 

desenvolvimento foram utilizadas técnicas e conceitos da gestão de 

operações para identificação de desperdícios e melhorias no processo. 

Baseando-se nas 3 etapas do DMAIC definidas no escopo do trabalho 

(Definir, Medir e Analisar), foi utilizada a Folha de Verificação, o 

Gráfico de Pareto, o fluxograma e o Diagrama de Ishikawa, trazendo 

para o ambiente da microempresa ferramentas simples, porém de 

grande importância na melhoria do ambiente organizacional. Através 

das observações realizadas, foi possível identificar e classificar os 

desperdícios assim como suas causas. Por fim, são apresentadas 

oportunidades de melhoria que podem ser facilmente implementadas 

trazendo benefícios para a empresa.   

 

Palavras-chave: Gestão de operações, desperdício, DMAIC, 

microempresa 
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1. Introdução 

A crescente competitividade e globalização, associada ao foco nas necessidades dos clientes, 

tem exigido das empresas maior esforço na tarefa de gerenciar a qualidade, objetivando uma 

entrega com níveis de satisfação e rendimento aceitáveis. Neste cenário, melhorar o uso dos 

recursos e aperfeiçoar-se continuamente é fundamental em qualquer empreendimento que 

pretenda aumentar sua produtividade e lucratividade. 

Racionalizar a utilização dos recursos significa eliminar desperdícios. Assim, na concepção de 

Wernke e Bornia (1999), este pode ser entendido como toda e qualquer aplicação de recurso 

produtivo que não gere valor à percepção do cliente, levando invariavelmente ao aumento dos 

custos, à redução da satisfação e a um prejuízo geral à sociedade ao se valer ineficientemente 

de recursos não renováveis. 

Se por um lado, a ordem é eliminar desperdícios, por outro, existem fatores intrínsecos a cada 

empresa que podem se tornar barreiras para sua eliminação. Por exemplo: nem toda iniciativa 

apresenta-se viável economicamente e, por isso, os programas e iniciativas de melhoria da 

qualidade estão fortemente sujeitos à realidade financeira do negócio e às estratégias da 

organização, principalmente quando se trata de microempresas. Além disso, podem haver 

restrições associadas ao nível de conhecimento da equipe, às fontes de dados disponíveis, à 

cultura e aos ativos organizacionais, capazes de limitar as iniciativas de melhoria. 

Assim, para utilizar-se da qualidade como verdadeira ferramenta competitiva é preciso que a 

empresa tenha habilidade em priorizar os problemas mais comuns por ela identificados, sem 

perder de vista o foco da geração de valor, da satisfação e do retorno dos investimentos. No 

contexto das microempresas, onde Souza e Qualharini (2007) explicam que as estruturas de 

decisão se concentram principalmente na figura de um proprietário, além dos fatores acima 

citados, as melhorias de qualidade ficam sujeitas às experiências e ao know-how de uma única 

pessoa tornando-se subjetivas, restritivas e tendenciosas. 

Com base nestas evidências, o presente estudo tem como objetivo compreender, por meio da 

aplicação de ferramentas da qualidade, as causas e os efeitos associados ao desperdício gerado 

na produção dos produtos de uma microempresa de panificação. Para atingir este objetivo, o 

estudo foi desenvolvido baseando-se em algumas fases definidas no método DMAIC. Espera-
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se, assim, contribuir para compreender, de maneira estruturada, os problemas de desperdício 

enfrentados na microempresa. 

2. Metodologia 

Com base em seus objetivos, a presente pesquisa classifica-se como exploratória. Para Gil 

(2010), este tipo é o mais adotado para pesquisas sociais práticas e busca em sua essência a 

familiarização com o problema estudado, explicitando-o e permitindo a construção de 

hipóteses de relações entre as variáveis abordadas. Quanto à abordagem, possui cunho 

aplicado, uma vez que muitos dos dados levantados não estavam disponíveis ou 

adequadamente registrados exigindo modificações nos procedimentos de trabalho, elaboração 

de planilhas para sua coleta, além do já mencionado interesse em resultados práticos para a 

empresa em estudo. 

A fim de compreender as distintas relações entre os processos, as pessoas, as decisões e o 

contexto que conduzem aos desperdícios nesta microempresa, o procedimento técnico 

direcionador deste trabalho foi o estudo de caso. Segundo Yin (2015), este método é 

recomendado ao se tratar de “fenômenos contemporâneos”, isto é, que continuam em 

acontecimento durante o estudo; e quando os pesquisadores possuem “pouco ou nenhum 

controle sobre os eventos comportamentais” do objeto de estudo.  

Como método para a solução de problemas, a pesquisa faz uso das 3 primeiras etapas do 

DMAIC. Na fase Definir, um brainstorming foi realizado junto à proprietária para identificar 

e esclarecer os campos de interesse para os estudos de melhoria. Na fase Medir, faz uso dos 

dados coletados através de Folha de Verificação a fim de quantificar o desperdício de 

superprodução e priorizar o foco de análise através do Gráfico de Pareto, utilizando-se como 

critério o custo de matéria-prima. Na fase analisar, o estudo aplica fluxogramas do processo, 

Diagrama de Ishikawa, observações diretas e entrevistas informais para compreender as 

relações causais dos desperdícios de processamento, finalizando a discussão com a sua 

classificação e com a formulação de um conjunto de propostas de melhoria. 

3. Referencial Teórico 

A pesquisa bibliográfica tem por objetivo buscar programas de melhoria voltados à gestão de 

operações que possam contribuir em seus conceitos e ferramentas para a questão central deste 

trabalho, a saber, o reconhecimento dos desperdícios. Para tanto, apresenta conceitos de 

programas tais como a Gestão da Qualidade Total, Seis Sigma e Produção Enxuta baseando-
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se nos mesmos para orientações e técnicas que possam ser úteis ao contexto da microempresa, 

onde Monteiro e Barbosa (2011) salientam dificuldades relacionadas à falta de estrutura 

organizacional, concentração de responsabilidades sobre o empresário e ausência de 

conhecimentos técnicos. 

3.1. Método DMAIC 

Na visão de Satolo et al. (2009), bem como de Marçola et al. (2010), as empresas que buscam 

no Seis Sigma um programa de qualidade, tem por objetivo central a ênfase na manutenção da 

qualidade e garantia de competitividade através da melhoria contínua de seus processos. Para 

tanto, apoiam-se em ferramentas e métodos capazes de respaldar suas decisões em fatos 

concretos e dados mensuráveis, reduzindo os desperdícios de maneira continuada. Dentre as 

ferramentas indispensáveis para os alcances do Seis Sigma merece destaque o método 

DMAIC, ferramenta que Campos (2003) define como uma sequência lógica de etapas ou 

fases bem definidas para se alcançar um objetivo final sendo apresentado em cinco fases: 

Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar.  

Essa metodologia é, portanto, um conjunto ordenado de etapas que conta com um pré-estudo 

que identifique informações relevantes para a definição do problema a se abordar, suas 

oportunidades e ameaças. O método do DMAIC é realizado na forma de um ciclo, sempre 

voltando à fase “Medir” para verificação de que houve progresso, problemas ou falhas na 

determinação do estudo. As fases “Analisar” e “Melhorar” devem ser revistas para que o 

processo seja cada vez mais padronizado, seguindo a ideia de melhoria contínua dos 

processos. Na Tabela 1 é feita a exposição de cada etapa, citando suas principais 

características, bem como as orientações quanto às ferramentas recomendadas. 
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Tabela 1 – Etapas do DMAIC e suas orientações 

 

Fonte: Adaptado de Echulski e Carvalho (2004), Cleto e Quinteiro (2011), Araújo (2012) e Braitt e Ferttermann 

(2014). 

3.2. Ferramentas da qualidade 
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Surgido no Japão, a Gestão da Qualidade Total (TQC) é um programa abrangente que visa 

aplicar e garantir a qualidade em todos os processos que culminam na entrega de um produto 

seguindo especificações e adequações de uso. Neste sentido, Gomes e Cervi (2013) discorrem 

que o TQC possui dentre seus objetivos, a criação de condições internas que garantam 

sobrevivência em longo prazo, através da constante e integradora melhoria dos processos de 

todos os departamentos da empresa, voltada a planejar, produzir e vender um produto que 

satisfaça e supere as necessidades de seus clientes. Para atingir os objetivos do programa, 

algumas ferramentas são de extrema importância, sendo conhecidas como ferramentas 

gerenciais da qualidade, a saber: estratificação, folha de verificação, gráfico de Pareto, 

diagrama de Ishikawa, diagrama de correlação, histograma e cartas de controle (Meireles, 

2001). Faz-se a seguir um breve comentário sobre quatro das ferramentas adotadas neste 

trabalho, aplicadas internamente às etapas do DMAIC: 

Tabela 2 – Ferramentas gerenciais adotadas 
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Fonte: Adaptado de Meireles (2001), Oliveira (2006) e Junior (2010). 

3.3. Desperdícios 

No contexto de combate aos desperdícios, uma metodologia capaz de fornecer grandes ganhos 

produtivos é a Produção Enxuta. De acordo com Elias e Magalhães (2003) este programa 

contribui na melhoria da competitividade, pois traz como benefícios: melhoria da qualidade; 

aumento da produtividade com otimização da utilização dos recursos em geral.  

Para Ohno (1997), sua aplicação se justifica quando existe a necessidade de identificação e 

eliminação dos desperdícios e, embora seja um programa de melhoria originada de modelos 

de manufatura em massa, Saia (2009) orienta que o conceito de se melhorar continuamente e 

de reduzir desperdícios deve ser visado por toda empresa, independentemente da tipologia de 

sua produção. 
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Conceito importante para a Produção Enxuta, o desperdício é definido por Nakagawa (1993) 

como toda forma de custo que não adicione valor ao produto sob a ótica do consumidor, ou 

seja, toda e qualquer atividade no processamento do produto que gera gastos com tempo e 

dinheiro. Por essa definição, perdas durante o processo, retrabalhos, movimentação 

desnecessária e capacidade ociosa são considerados desperdícios. Robles Júnior (1996) 

enfatiza que, eles são desnecessários ao trabalho efetivo ocasionado até mesmo redução do 

seu valor agregado. 

Diversos são os desperdícios identificados na literatura e embora possuam suas 

particularidades, Morais (2010) traz luz ao fato de que todos são inter-relacionados e 

complementares. Desta maneira, a existência de um, influencia diretamente no surgimento 

dos demais e vice-versa. Para ilustrar esta relação direta, o autor apresenta a seguinte figura: 

Figura 1 – Relacionamento entre os tipos de desperdício 

 

Fonte: Rawabdeh, 2005 apud Morais, 2010. 

A classificação dos desperdícios em sete tipos possui ampla aceitação da comunidade 

acadêmica e como forma de promover uma melhor compreensão da problemática, apresenta-

se a Tabela 3 sintetizando suas descrições, as principais causas originárias e direcionamentos 

para a melhor maneira de mitigá-los. 
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Tabela 3 – Classificação dos desperdícios 

 

Fonte: Adaptado de Wernke e Bornia (1999), Menegon, Nazareno e Rentes (2003) e Morais (2010). 

4. Resultados e discussão 

4.1. Descrição do caso  
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A microempresa estudada atua há 15 anos no comércio de quitandas caseiras da cidade de Ibiá 

– MG. A empresa teve seu início com produção individual da proprietária que atendia seus 

clientes de porta em porta com responsabilidade, respeito e qualidade. À medida que o 

volume produzido aumentava e clientes eram fidelizados, ela logo percebeu a necessidade de 

contratar mais pessoas, sem perder de vista o caráter caseiro e familiar de seus salgados e 

quitutes. Assim, em 2001, a empresa abriu portas e estabeleceu sua loja na cidade de Ibiá, 

onde compete com quatro concorrentes, mas sempre liderando o mercado, apresentando como 

diferencial competitivo sua longevidade e fidelização de clientes. Entre seu público-alvo, 

estão moradores de Ibiá, transeuntes do centro da cidade, empresas privadas da região e o 

governo municipal. 

No ambiente interno, a empresa conta hoje com quatro cozinheiras e três balconistas 

realizando as atividades de produção e venda das quitandas. Estas respondem diretamente à 

proprietária, figura central nas decisões de compras, pagamentos, planejamento da produção, 

crédito e cobrança. A proprietária alega que este acúmulo de funções não lhe permite um 

acompanhamento efetivo do dia-a-dia da empresa, e que, pela falta de tempo e de dados 

históricos, faz sua previsão de demanda diária apenas com base em sua experiência e faro de 

mercado. Assim, diante do aumento da competitividade local e o desejo da proprietária de 

cada vez mais superar o nível de satisfação dos seus clientes e da melhoria dos seus produtos 

e processos, vê-se a viabilidade desse estudo de caso em tratar de forma especial os 

desperdícios gerados pela produção dos produtos.  

4.2. Apresentação e análise dos dados 

O desenvolvimento do estudo foi baseado nas etapas Definir, Medir e Analisar do método 

DMAIC. Esse método foi escolhido para auxiliar os pesquisadores no direcionamento e 

execução da pesquisa. As demais fases: Implementar e Controlar, não fazem parte do escopo 

do trabalho devido a restrições de tempo e de disponibilidade da empresa estudada. A seguir 

discorre-se sobre a execução das etapas contemplando as ferramentas abordadas em cada fase. 

4.2.1. Definir 

Esta primeira etapa trata da definição do problema, que se deu através de pré-estudos de 

observação do cotidiano da empresa e reuniões com a proprietária. Uma vez detectada a 

existência de superprodução de salgados com pequeno ciclo de vida e rápida perda de sabor e 

consistência, a proprietária avaliou a questão admitindo realmente enfrentar dificuldades neste 
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tema e desconfiava possuir altos custos associados principalmente à matéria-prima e à mão-

de-obra utilizada desnecessariamente. A partir deste insight, os pesquisadores concluíram que 

um estudo para identificação dos tipos e das causas dos desperdícios produtivos seria de 

grande relevância para o negócio, avaliando inicialmente os seis principais produtos em nível 

de receita gerada e com características de alta perecibilidade, cuja venda é recomendada no 

mesmo dia de sua produção.  

4.2.2. Medir 

Nesta etapa, os pesquisadores desenvolveram uma folha de verificação para que fossem 

registrados todos os volumes de produção e de sobras produzidos diariamente no período de 

28 de julho a 4 de setembro de 2015. Os pesquisadores distribuíram essas folhas pessoalmente 

para os funcionários da empresa, fazendo recomendações e esclarecimentos quanto aos 

objetivos do trabalho, padronizando os meios de medição e definindo as taras das cestas 

utilizadas para pesagem, o que facilitaria o processo de medição. 

Por se tratar de uma empresa alimentícia, o combate à superprodução se faz ainda mais 

importante, uma vez que estes produtos perdem rapidamente sua consistência, sabor e 

propriedades nutricionais (Martins e De Mello Farias, 2002). Estas perdas de qualidade são 

claramente percebidas pelos clientes, acarretando em prejuízos quanto a reclamações pós-

venda e perda de fidelização, estratégia competitiva de bastante utilidade para a proprietária, 

que luta pela manutenção e crescimento da fatia do mercado municipal e fortalecimento de 

sua marca.  

Tendo isto em mente, foi usado o Gráfico de Pareto objetivando conhecer quais produtos são 

responsáveis pelas maiores perdas em custos associados à superprodução. O gráfico usou 

como critério de classificação os volumes de sobras registrados pelas folhas de verificação do 

período multiplicado pelo custo de matéria-prima por quilo de produto. Com esta relação e o 

auxílio do software Minitab Project pode-se observar que os produtos que são responsáveis 

pelas maiores perdas são o pão de queijo, pão de queijo recheado e o biscoito de queijo, 

respondendo conjuntamente a um total de 83%. 

 

 

 

 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
12 

Figura 2 – Gráfico de Pareto: classificação por custos de matéria-prima superproduzida 

 

Com base nas informações obtidas pelo gráfico, a conclusão da equipe foi de focalizar a 

análise e as ações de melhoria sobre os dois tipos de pães de queijo (com e sem recheio), uma 

vez que a eliminação de sua superprodução seria suficiente para reduzir significativamente 

(67,6%) o custo de matéria-prima desperdiçada. Na visão dos autores, o mapeamento e a 

análise destes produtos pode se provar também uma oportunidade para a identificação de 

diferentes tipos de desperdícios, seguindo a lógica proposta por Morais (2010) sobre a inter-

relação entre os tipos de desperdícios. 

4.2.3. Analisar 

A busca da qualidade no processo de produção do pão de queijo deve transpassar todas as 

atividades para que ao final seja alcançado um produto com boas especificações e que atenda 

aos desejos dos clientes. Desta forma, um fluxograma do processo foi desenvolvido para 

mapear e sequenciar as atividades: 
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Figura 3 – Fluxograma do processo produtivo dos pães de queijo 

 

Conhecidas as atividades e seu sequenciamento, foram realizadas quatro observações diretas 

ocorridas entre os meses de fevereiro e abril de 2016 com o intuito, não só de identificar os 

tipos de desperdícios a que cada atividade está submetida, mas como fomentar as razões pelas 

quais esses desperdícios surgem. Através dessas observações e entrevistas, um Diagrama de 

Ishikawa foi desenvolvido sintetizando as causas raízes dos desperdícios de processo 

observados, sendo sintetizado na figura a seguir: 

Figura 4 – Diagrama de Ishikawa para os defeitos de processo 
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A má higienização dos tabuleiros, antes do processo de enrolar os pães de queijo, faz com que 

haja produção de itens defeituosos bem como a já mencionada superprodução, a fim de suprir 

a perda de tais produtos. Outro desperdício observado relaciona-se ao tempo em que a massa 

fica desocupada para limpeza das tampas, que geram aumento de setup, tempo ocioso de 

produtos em processo e desperdício de processamento. 

Em função de falhas na padronização do método de produção utilizado, observa-se um 

desperdício de movimento, já que produtos que fogem dos critérios de peso e formato 

definidos demandam retrabalhos manuais para sua adequação. Desperdício com produção de 

itens defeituosos também é evidenciado como a perda de um lote inteiro pela má regulação de 

temperatura da fritadeira. 

Devido à grande variedade de produtos assados e à capacidade do forno, há um 

congestionamento na atividade de assar, sendo identificado como um ponto crítico no 

processo. Este gargalo acarreta desperdícios de estoque em processo e de espera por 

ociosidade de pessoas e produtos. Ainda quanto ao forno, a dificuldade que as colaboradoras 

têm no controle da temperatura é um fato a se destacar, pois nesse caso há desperdício de 

movimento de pessoal, de produção de itens defeituosos e de espera. De acordo com as 

colaboradoras, isto ocorre devido à qualidade da lenha usada, que às vezes umedece, 

atrasando a chegada da temperatura ao ponto ideal de 210°C.  

Quanto aos armazenamentos, no setor de vendas as estufas e vitrines não possuem controle de 

temperatura dos produtos acabados o que afeta negativamente a vida útil destes itens. Isto 

evidencia a possibilidade de maiores perdas de qualidade, levando à superprodução e ao 

aumento dos estoques. Outro desperdício que é classificado como de estoque refere-se ao 

armazenamento das matérias-primas, que, uma vez não seguida recomendações de 

temperatura, umidade e luminosidade dos fornecedores, podem acelerar o processo de 

perecibilidade. 

Traçando um paralelo entre as atividades e os tipos de desperdícios identificados, a Tabela 4 

foi desenvolvida para sintetizar os problemas de desperdício observados:  
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Tabela 4 – Desperdícios identificados por atividade 

 

Assim vários desperdícios foram levantados e classificados, deixando claro para a proprietária 

as suas causas, para que projetos futuros possam ter base para implementações e 

padronização. Poderiam ser implantadas melhorias como o desenvolvimento de sistemas que 

facilitem a comunicação pessoal, o treinamento e a capacitação das colaboradoras. Ainda 

quanto aos recursos humanos, sugere-se a descentralização das decisões sobre a figura da 

proprietária, o que levaria gradativamente à transferência de responsabilidades e autonomia às 

demais pessoas envolvidas. 

A padronização dos modos de produção e o estabelecimento de uma rotina de higienização 

poderiam ser úteis para a redução da variabilidade do processo, bem como o estabelecimento 

de datas estratégicas para revisões preventivas nas máquinas. Quanto ao forno, o 
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sequenciamento da produção, a regulagem do termostato e utilização de lenha sempre seca 

podem trazer benefícios no combate ao desperdício de espera e ociosidade, minimizando o 

problema relatado de sobrecarga na etapa de assar. 

De uma maneira geral, para o combate ao desperdício específico da superprodução, faz-se 

importante a implantação de atividades de pesquisa de mercado e de planejamento e controle 

da produção para que a previsão de demanda esteja bem alinhada ao volume de vendas. Os 

pesquisadores julgam necessário também a criação e o acompanhamento de informações 

computadorizadas quanto aos estoques de matéria-prima, fornecendo bases quantitativas para 

o gerenciamento e a tomada de decisão. 

5. Conclusões 

O trabalho objetivou a compreensão das causas dos desperdícios através da utilização da 

metodologia DMAIC em suas três primeiras etapas. A ferramenta se provou valiosa ao 

orientar a compreensão e análise do problema de maneira estruturada e sistêmica, mas exige a 

utilização interna às suas etapas, de ferramentas mais simples. Estas, no contexto da 

microempresa, se tornam ainda mais relevantes, uma vez que os conhecimentos técnicos neste 

tipo de organização são restritos e a disponibilidade de informações é escassa. Neste trabalho, 

a folha de verificação auxiliou na coleta de dados de volume produzido e de superprodução, 

mas por sua flexibilidade, o conhecimento dessa ferramenta pode levantar diversas 

informações orientando, por exemplo, no sequenciamento da produção sugerido nas 

melhorias. De maneira semelhante, o Gráfico de Pareto foi valioso na priorização do 

problema, norteando a análise e permitindo a focalização nos principais produtos responsáveis 

pela superprodução, que uma vez corrigida trará maiores economias. Essa ferramenta, embora 

de baixa complexidade, infere em conclusões relevantes. Dentre as vantagens do Diagrama de 

Ishikawa, pode-se mencionar sua abordagem qualitativa, utilizando apenas observações 

sistêmicas e conhecimentos empíricos, permitindo um cruzamento visual entre os 

desperdícios e suas causas raízes.  

A partir da análise inicial da superprodução, foi possível constatar que ela é originada por 

falhas de previsão de demanda e planejamento da produção, ao mesmo tempo em que gera 

perdas associadas principalmente aos estoques, às movimentações e à produção de itens 

defeituosos, comprovando a teoria de que os diversos tipos de desperdícios estão inter-

relacionados. No processo produtivo dos pães de queijo, merecem destaques os problemas 
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associados ao sequenciamento e restrição de capacidade do forno; as condições das matérias-

primas utilizadas; e às falhas de comunicação e capacitação das colaboradoras. Na validação 

das informações com a proprietária, esta corroborou com as hipóteses apresentadas, sendo 

apontadas como as principais causas dos desperdícios identificados no processo. 

Ao concluir seus objetivos, este trabalho serve como base para demais pesquisadores que 

buscam por orientações na aplicação de ferramentas da qualidade em uma microempresa, 

apresentando as vantagens com elas obtidas, bem como as restrições inerentes a este ambiente 

organizacional. Caso a proprietária julgue relevante dar continuidade ao DMAIC como um 

modelo cíclico, fica registrado, como proposta de trabalhos futuros, a oportunidade da 

realização das duas últimas etapas do DMAIC (Implementar e Controlar), garantindo a 

efetividade dos ganhos de produtividade e economia para a empresa em estudo.  
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