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Com o cenário global cada vez mais competitivo a melhoria da 

qualidade dos produtos oferecidos pelas empresas vem se tornando 

algo primordial para aquelas que desejam manter sua participação no 

mercado. Esta melhoria deve ter como foco a satisfação de seus 

consumidores, pois através da melhoria da qualidade de seus produtos 

as empresas estão zelando pela integridade de seus clientes, 

contribuindo para manter a sua imagem perante a sociedade e 

evitando reclamações. Para isto a condução de projetos utilizando a 

metodologia DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar) 
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que é parte integrante do Seis Sigma se torna eficaz, pois trazem como 

premissas a melhoria contínua da qualidade visando a melhoria dos 

processos de produção. O presente trabalho tem como objetivo a 

realização de um estudo de caso em uma empresa de alimentos com o 

foco em reduzir o número de reclamações de consumidores por 

ausência de recheio em biscoitos por meio da condução de um projeto 

baseado no roteiro DMAIC onde busca-se, a cada etapa, entender, 

justificar e aplicar cada ferramenta para a obtenção do objetivo 

proposto. A análise dos resultados comprova que a utilização do 

método DMAIC foi eficaz, identificando as falhas no processo e 

propondo melhorias significativas. 
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1. Introdução 

A globalização define um mercado que se apresenta cada vez mais competitivo de forma que 

as empresas precisam buscar um diferencial para garantir seu espaço e conquistar seus 

clientes. Essa competição faz com que empresas busquem constantemente a melhoria na 

qualidade de seus produtos ou serviços oferecidos, pois com a imensa variedade de produtos e 

serviços os consumidores estão cada vez mais exigentes e a qualidade vem sendo um dos 

diferenciais na hora da escolha e com certeza o fator impulsionador da confiança na marca.  

Segundo Campos (2004), um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende 

perfeitamente, de forma confiável, acessível, segura e no tempo certo às necessidades do 

cliente.  

Dentre diversas metodologias e ferramentas utilizadas na busca por qualidade tem-se 

destacado o Seis Sigma, metodologia que permite a análise e solução dos problemas dos 

processos de produção. O Seis Sigma pode ser utilizado quando se deseja produtos 

padronizados, e pode ser utilizado como fonte de aumento de lucros, como forma de controle 

e gerenciamento de projetos em andamento dentro das organizações, além de muitas outras 

aplicações.  

O modelo DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar), que é parte integrante da 

metodologia Seis Sigma, fornece um meio ordenado a ser seguido por meio de ferramentas 

precisas de análises e soluções de problemas, a utilização do DMAIC traz uma confiabilidade 

e precisão na execução dos projetos realizados nas empresas.  

A utilização do método de análise e solução de problemas DMAIC incorporado no 

gerenciamento de projetos traz uma sistemática de condução das etapas e ainda proporciona a 

utilização de ferramentas estatísticas para identificar um problema ou variação de um 

processo para melhorar cada vez mais os produtos e com isso atender as exigências dos 

clientes internos e externos.  
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O objetivo deste trabalho é reduzir o número de reclamações de nível nacional de 

consumidores por ausência de recheio em produtos de uma linha de produção de biscoitos 

recheados por meio de um projeto utilizando a metodologia DMAIC de análise e solução de 

problemas. 

2. Metodologia 

O presente trabalho utilizará a metodologia do Estudo de Caso, pois, a obtenção de dados se 

fará com o uso de documentação indireta e direta in loco, por meio de pesquisas qualitativas 

no qual faz aplicação de modelos teóricos à situação prática da vivência organizacional 

mediante a observação sistemática e levantamentos de dados que irão futuramente servir para 

medir quantitativamente o caso estudado. (LAKATOS & MARCONI, 2003).  

Miguel (2012) cita duas formas de obter informações acerca de um tema específico: A 

varredura horizontal e a vertical. Ambas foram utilizadas no estudo de caso em questão. No 

início foi utilizada a varredura horizontal, com o objetivo de realizar o mapeamento e obter 

um conhecimento amplo do assunto. Em seguida, foi realizada uma varredura vertical na qual 

foi possível mapear e analisar as tendências escolhidas para serem utilizadas no estudo. Para a 

realização do projeto e aplicação das ferramentas específicas foi utilizada a documentação 

direta, por meio de documentos oficiais da empresa, bem como a observação direta do 

processo de produção de biscoitos recheados. Tais técnicas possibilitaram um maior 

conhecimento teórico do processo e auxiliaram no levantamento de soluções e melhorias. 

3. Revisão da literatura 

3.1. Seis Sigma 

Conforme Scatolin (2005), o Seis Sigma pode ser definido de forma mais ampla, muito mais 

que um programa de qualidade, constituindo-se como uma iniciativa de gestão. Seu maior 

objetivo é a redução do risco do negócio, ou seja, muito mais amplo que a ideia de redução de 

defeitos. 

O Seis Sigma traz uma abordagem de melhorias de processos, com forte apelo quantitativo, 

visando um grande retorno financeiro por meio da redução da variabilidade dos processos, 
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conseguida por meio da utilização sistemática de métodos estatísticos (BERTELS e 

PATTERSON, 2003; GEORGE, 2002; KLEFSJO, WIKLUND e EDGERMAN, 2001; 

MERGULHÃO, 2003; PANDE, NEUMAN e CAVANAGH, 2001; WILSON, 1998). 

O conteúdo do Seis Sigma varia de companhia para companhia, mas de acordo, Klefsjo, 

Wiklund e Edgerman (2001), os programas apresentam constituindo-se como: 

 Uma abordagem Top - down; 

 Uma abordagem de alta disciplina que inclui basicamente quatro estágios: medir, 

analisar, implementar melhoria e controlar; 

 Uma abordagem orientada por dados, fazendo um uso intensivo e severo de várias 

ferramentas estatísticas de decisão. 

Para Hoerl (1998), o Seis Sigma apresenta cinco fatores de grande sucesso. São eles: 

 Suporte contínuo e entusiasmo da gerência; 

 Ênfase em uma abordagem quantitativa e disciplinada de melhoria de processo; 

 Valor agregado no entendimento e satisfação das necessidades dos clientes; 

 Ganho financeiro; 

 Na maneira com que se agrega, os projetos certos com as pessoas certas e ferramentas. 

Sleeper (2006) define a estrutura Seis Sigma da seguinte maneira: 

“Champions: São membros da gestão das empresas que lideraram o esforço 

de implantação, dotando-os de visão, objetivos, pessoas e capital. A solução 

do problema e a solução do desenvolvimento do produto requerem times 

multifuncionais, portanto os Champions desempenham um papel crítico para 

o sucesso da metodologia.  

Master Black Belt: São as lideranças qualificadas, especialistas em métodos 

quantitativos que é responsável pela estratégia, treinamento e 

desenvolvimento dos Black Belts.  

Black Belt: São os líderes de equipe, que atuam como agentes de mudanças, 

responsáveis por disseminar o conhecimento Seis Sigma e pelos projetos no 

processo.  
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Green Belt: Funcionários que dão suporte à implantação e aplicação das 

ferramentas Seis Sigma, pela participação nas equipes de projetos de 

melhoria”. (SLEEPER, 2006, p.15). 

 

3.2. DMAIC 

Lucas (2002) coloca o DMAIC como uma estratégia de ruptura (breakthrough strategy) que 

fornece ao processo de melhoria uma forma organizada de ação, com técnicas específicas para 

cada uma de suas etapas. 

O ciclo de melhoria do DMAIC é utilizado também como um método para gerenciar os 

projetos uma vez que cada uma das fases apresenta entregas bem claras, tanto com relação ao 

formato da análise quanto em relação aos métodos a serem utilizados nessa análise. Esse 

entendimento de entregas e de gerenciamento de fases é demonstrado por GEORGE (2002) e 

PANDE, NEUMAN e CAVANAGH (2001). 

De acordo com Lucas (2002), a base do DMAIC é o ciclo de melhorias PDCA (Plan, Do, 

Check e Act), sendo que ambos possuem características semelhantes, tais como escolha dos 

pontos a serem melhorados, análise, planos de ação, verificação/controle.  

A Figura 1 demonstra as fases do DMAIC: 

Figura 1 – Fases DMAIC 

 
Fonte: Adaptado de Sleeper (2006, p.32) 

De acordo com Sleeper (2006), as definições das fases do DMAIC são apresentadas das 

seguintes formas: 

Fase 1 (Define). Definir: O Black Belt forma o time, incluindo membros de diferentes 

departamentos afetados pelo problema. O time especifica claramente o problema e quantifica 
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o impacto financeiro para a empresa. Este identifica métricas para acessar o impacto do 

problema no passado, e documentar melhorias quando o problema for sanado. 

Fase 2 (Measure). Medir: O time Black Belt estuda o processo e medições associadas ao 

problema. O time faz mapas dos processos e avalia a acuracidade e precisão dos sistemas 

medidos. Se necessário, estabelece novas métricas. Além de identificar causas potenciais para 

o problema aplicando uma variedade de ferramentas. 

Fase 3 (Analyze). Analisar: O time Black Belt determina o que realmente causa o problema. 

Para isto, aplicam uma variedade de ferramentas estatísticas para testar hipóteses e 

experimentos no processo. Quando as relações entre as causas e efeitos são compreendidas, o 

time pode determinar qual a melhor maneira de melhorar o processo, e quanto benefício se 

pode esperar da melhoria. 

Fase 4 (Improve). Melhorar: O time Black Belt implanta mudanças para melhorar a 

performance do processo, por meio de métricas já implantadas, o time monitora o processo 

para verificar a melhoria esperada.  

Fase 5 (Control). Controlar: O time Black Belt seleciona e implementa métodos para 

controlar futuras variações de processo. Estes métodos podem incluir procedimentos 

documentados ou métodos de controle estatístico do processo. Este passo vital garante que o 

mesmo problema não irá retornar no futuro. Com o processo completo, o time Black Belt se 

desfaz. 

Dentro de cada uma destas etapas apresentadas são utilizados métodos e técnicas específicas 

para determinar de forma quantitativa e com a participação de todos os envolvidos no projeto 

quais são as variáveis críticas e como melhorá-las.  

3.3. Cinco porquês 

O “Cinco Porquês” se apresenta como uma técnica simples, mas ao mesmo tempo eficiente 

para se obter a causa raiz de um problema apresentado. Essa ferramenta é um diagrama onde 

as relações de causa e efeito entre os problemas vão sendo estabelecidas a cada pergunta. 

Cada causa identificada pode ser o sintoma, ou uma causa em um nível mais baixo ou ainda a 
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causa raiz, que é o objetivo da aplicação da técnica (KRAJEWSKI; RITZMAN; 

EDGERMAN, 2009). 

 

A técnica começa com o estabelecimento do problema e a pergunta: Por que o problema 

ocorreu? Uma vez que as maiores causas da ocorrência do problema tenham sido 

identificadas, cada uma das causas maiores é tomada e novamente é feita a pergunta por que 

essas razões ocorreram e assim por diante. Esse procedimento continua até que se encontre 

uma causa determinada como raiz do problema. 

Werkema (2002) apresenta o 5W2H como uma ferramenta que tem o objetivo de definir 

estratégias de ações elaboradas através das seguintes perguntas: 

 What - O que será feito; 

 When – Quando será feito; 

 Who – Quem fará; 

 Where – Onde será feito; 

 Why – Por que será feito; 

 How – Como será feito; 

 How much – Quanto custará. 

3.4. Ferramentas utilizadas no Seis Sigma  

O Seis Sigma utiliza métodos estáticos seguindo a linha de raciocínio do DMAIC para o 

estudo e análise dos dados coletados. A finalidade da utilização destes métodos é a de 

encontrar as causas raízes dos problemas, eliminá-los ou melhorá-los e mantê-los sobre 

controle depois de efetuada a mudança (LUCAS, 2002; PANDE, NEUMAN e CAVANAGH, 

2001).  

A Figura 2 destaca as técnicas e os métodos que são mais utilizadas em cada etapa do modelo 

DMAIC. 
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Figura 2 – Ferramentas mais utilizadas no DMAIC 

 

Fonte: Satolo (2009, p.411) 

Desta forma, o próximo item apresenta um Estudo de caso em uma indústria de alimentos de 

grande porte localizada na cidade de Marília/SP. 

4. Estudo de Caso  

4.1. A empresa 
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A empresa na qual foi realizado o Estudo de Caso é uma indústria de alimentos de grande 

porte que atua em vários segmentos, entre eles o de biscoitos e possui sua fábrica localizada 

na cidade de Marília interior de São Paulo, sendo que os biscoitos produzidos são consumidos 

em todo o Brasil. Atualmente a empresa possui várias linhas de produção em consideráveis 50 

mil m² de área construída. O seu parque fabril possui uma capacidade produtiva em torno de 

200 mil toneladas por ano, utilizando-se em seus processos equipamentos modernos e 

automatizados que garantem uma produção de cinco categorias diferentes de biscoitos, sendo 

eles: 

 Biscoitos recheados; 

 Wafers; 

 Biscoitos cobertos; 

 Cookies; 

 Biscoitos secos, doces e salgados. 

4.2. Definir DMAIC 

Nessa etapa inicial do estudo de caso foi diagnosticado o problema de ausência de recheio nos 

biscoitos. Analisando-se o histórico do problema pôde-se avaliar o impacto e justificar a 

importância da realização do projeto. 

Analisando a Figura 3 é possível verificar o histórico de reclamações de consumidores da 

empresa por ausência de recheio datados de janeiro de 2014 a novembro de 2015 onde a 

média de reclamações é de 5,3 reclamações mensais. 

Figura 3 – Reclamações por ausência de recheio 
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Fonte: os autores 

A meta proposta para este projeto foi de diminuir em 65% a média de reclamações mensais 

passando de uma média de 5,3 para 1,85 reclamações mensais para os produtos fabricados a 

partir de maio de 2016. 

Para a condução do projeto foi preciso montar uma equipe multidisciplinar de modo a obter 

diversidades de conhecimentos, talentos e personalidades, superando os interesses individuais. 

4.3. Medir 

Na etapa de medição são apresentados os dados quantitativos que mostram as principais 

causas e modos de defeitos que ocasionam a ausência de recheio em biscoitos. 

Para a elaboração da etapa de medição foi considerado os seguintes objetivos: 

 Focar totalmente no problema apresentado; 

 Conhecer profundamente o problema; 

 Coletar os dados de maneira eficiente e questionar e analisar esses dados; 

 Desdobrar o problema, definindo os critérios de estratificação; 

 Identificar os problemas prioritários. 

Para levantar os dados foi avaliada a linha de produção em que se foi visto que o foco para 

realizar o levantamento de dados era nas duas aplicadoras de recheio (Peter’s). O Quadro 1 
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apresenta a quantidade de biscoitos sem recheio encontrados nas Peter’s, demonstrando que o 

principal motivo do modo de defeito biscoito sem recheio é devido às paradas inesperadas de 

máquinas com 81% das ocorrências. 

Quadro 1 – Biscoitos sem recheio nas Peter’s 

 

Fonte: Os autores 

Já, o Quadro 2, demonstra de maneira objetiva os principais motivos que geram as paradas de 

máquinas, sendo eles: rebarba nos biscoitos com 44,44% e Biscoitos por baixo da tremonha 

com 33,82%. Os dois modos de defeitos juntos contabilizam mais de 70% dos motivos de 

paradas inesperadas de máquinas.  

Quadro 2 – Motivos das paradas de máquinas 

 

Fonte: Os autores 

Com a análise dos motivos das paradas de máquinas foi possível definir que o foco do projeto 

seria nos modos de defeitos em biscoitos com rebarbas e biscoitos entrando por baixo da 
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tremonha, pois atacando esses dois modos de defeitos seria possível reduzir em 78,26% as 

paradas inesperadas de máquinas e assim atingir a meta estipulada. 

De forma a organizar e identificar as ações e as responsabilidades, foi realizado um 

questionário utilizando a estrutura da ferramenta 5W1H no qual foi possível obter um plano 

de ação capaz de estruturar e permitir uma rápida identificação dos elementos necessários 

para a implementação do projeto. Nas figuras 4 e 5 é possível verificar os dois modos de 

defeitos apresentados como principais causadores das paradas de máquinas estruturados de 

forma a seguir a linha de raciocínio 5W1H. 
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Figura 4 – Modelo de defeito 1 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 5 – Modo de defeito 2 
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Fonte: Os autores 

 

4.4. Analisar 

Esta fase do projeto consistiu em um levantamento de todas as inconveniências que, 

individualmente, têm pequena influência, mas promovem efeito multiplicador quando 

combinados. Foi desmembrado os dois modos de defeitos definidos como prioritários e foi 

aplicado ferramentas com a finalidade de gerar planos de ações. 

Foi realizado um Brainstorming com a equipe do projeto e os operadores de máquinas. 

Conforme George (2002), o Brainstorming é uma técnica para coletar ideias ou 

conhecimentos sobre a unidade analisada sendo geradas individualmente dentro do time, sem 
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a restrição dos outros participantes para não desestimular a criatividade de todos os 

envolvidos. Após o Brainstorming foi investigado na linha de produção quais causas 

levantadas eram problemas básicos que poderiam ser resolvidos de forma fácil e rápida. Este 

procedimento é chamado na empresa como Plano de Ação Ver e Agir e tem como objetivo 

minimizar a carga do projeto com ações simples que não demandam grandes esforços e nem 

investimentos. 

Após a realização do Brainstorming e do plano de ação ver e agir, foi realizado um diagrama 

de Ishikawa, mostrado na Figura 6. O Diagrama de Ishikawa tem como objetivo desmembrar 

os efeitos de causalidade existentes sobre a variável estudada e as variáveis que a afetam. Esse 

relacionamento tem os “6 M’s” seguintes como foco: Material, Máquina, Método, Meio 

Ambiente, Medições e Mão de obra. Sobre cada um desses focos são colocados os fatores que 

influenciam na funcionalidade do processo que produz o efeito indesejado (CARPINETTI, 

2003; PANDE, NEUMAN e CAVANAGH, 2001). O controle de processo é a essência do 

gerenciamento em todos os níveis hierárquicos da empresa e conforme Falconi (2004), o 

primeiro passo no entendimento do controle de processo é a compreensão do relacionamento 

causa-efeito. 

O Diagrama de Ishikawa trabalhou com as causas que não foram apontadas como condições 

básicas, pois por meio do Diagrama foi possível visualizar, em conjunto, as causas principais 

e ampliar a visão das possíveis causas, enriquecendo a análise e a identificação de onde agir. 

Os problemas identificados no Brainstorming como não sendo condições básicas para os 

modos de defeitos 1 e 2 foram as seguintes: 

 Rolo acumulador com alto índice de sujidades; 

 Sensores das esteiras desalinhados; 

 Pino do carregador de biscoitos danificados; 

 Vibração das calhas ruim; 

 Pressão excessiva no carregador de biscoitos. 

Figura 6 – Diagrama de Ishikawa 
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Fonte: Os autores 

 

Visando uma investigação eficiente, foi realizado a técnica dos 5 porquês para se identificar 

verdadeiramente as causas raízes dos problemas definidos como não sendo de condições 

básicas no qual foi possível concentrar os esforços nas verdadeiras causas. 

Por meio de um conjunto de etapas foi possível encontrar as causas primária para os 5 

problemas identificados como não sendo condições básicas. Pois utilizando a técnica dos 5 

porquês foi possível determinar 8 causas raízes. 

4.5. Melhorar 

Esta etapa teve como objetivo propor medidas de solução para cada causa raiz, entender o 

efeito de cada solução no resultado desejado e elaborar o plano de ação para executar as 

melhorias. O Quadro 3 mostra as causas raízes identificadas nos 5 porquês e lista para cada 

uma delas as prováveis soluções. 

Quadro 3 – Lista de prováveis soluções 
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Fonte: Os autores 

Para facilitar a priorização das soluções levantadas foi realizado uma matriz de impacto e 

esforço para mostrar de forma gráfica o possível impacto de cada ação na solução do 

problema e também analisar o esforço para solucionar cada ação levantada. As causas raízes 

foram classificadas levando em consideração os seguintes critérios: 

 Maior efetividade; 

 Menor custo; 

 Maior facilidade de execução; 

 Maior velocidade de implementação; 

 Menores efeitos colaterais sobre outros indicadores. 
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A Figura 7 demonstra de forma gráfica a disposição das soluções apresentadas onde foram 

classificados o impacto e o esforço em nível baixo e alto. Foi definido que as soluções de 

grande impacto no problema com pouco esforço para realizá-las são prioridades. 

Figura 7 – Matriz de impacto x esforço 

 

Fonte: Os autores 

De acordo com a matriz de impacto e esforço, a maioria das soluções são consideradas como 

de alto impacto e baixo esforço, e para garantir que estas ações fossem realizadas e assim 

assegurar o alcance da melhoria contínua do processo foi realizado a elaboração de um plano 

de ação 5W2H.  

O plano de ação foi divulgado para todas as pessoas envolvidas no projeto e os gestores de 

cada área envolvida, no qual foi verificado quais ações necessitavam de ativa cooperação de 

todos, apresentado claramente as tarefas e a razão de cada uma delas e certificado que todos 

concordavam com as soluções propostas.  

5. Resultados 

Nesta fase ocorreu a avaliação do alcance da meta do projeto no longo prazo. Os resultados 

obtidos após a implementação das soluções foram monitorados para a confirmação da solução 

do problema de uma forma permanente.  
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Para a verificação da eficácia do projeto foi observado que não seria viável analisar o 

histórico de reclamações totais, uma vez que os biscoitos recheados da linha de produção 

estudada possuem um Shelf-life de 8 meses. Por este motivo, biscoitos com datas de produção 

anteriores a execução do plano de ação, ou seja, maio de 2016, não foram avaliados para a 

verificação da efetividade do projeto. Por este motivo, apenas as reclamações de 

consumidores por biscoitos com ausência de recheio datadas a partir de maio de 2016 foram 

avaliadas mês a mês, com isso foi possível obter objetividade e certeza da eficácia da 

implantação das melhorias propostas no plano de ação. 

As eficácias das melhorias propostas no plano de ação foram comprovadas quando a meta 

estabelecida para redução de reclamações de consumidores por biscoitos com ausência de 

recheios foi atingida. A meta estipulada para o projeto foi diminuir em 65% a média de 

reclamações mensais, passando de uma média de 5,3 para 1,85 reclamações mensais a partir 

de maio de 2016, e analisando os números obtidos de maio até o período de outubro de 2016, 

houve uma redução de 84,28% na média de reclamações passando de 5,3 para 0,83 

reclamações.  

A Figura 8 mostra o histórico de reclamações em cada etapa do DMAIC, a linha da meta 

estipulada para o projeto e a nova média de reclamações antes das implementações das 

melhorias.  

Figura 8 – Gráfico da meta 
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Fonte: Os autores 

 

6. Conclusão 

A análise dos resultados obtidos no Estudo de Caso constatou a eficácia da utilização das 

ferramentas do Seis Sigma como forma de melhoria da qualidade de um produto e, também, 

como o Seis Sigma necessita apoiar-se em dados passíveis de medição, precisos e confiáveis, 

evidenciando assim que a utilização das técnicas e ferramentas é de grande valia junto ao 

método de condução de projetos DMAIC.  

O Estudo de Caso apresentado comprova que a utilização do método DMAIC foi eficaz, pois 

trouxe ferramentas básicas do Seis Sigma sendo aplicadas em cada uma de suas etapas de 

forma a identificar um problema de um processo de aplicação de recheio em biscoitos, 

identificando as falhas no processo e propor melhorias significativas. Tais melhorias 

propostas foram aplicadas e trouxeram para a empresa uma melhoria do processo, obtendo 

uma real diminuição das reclamações dos consumidores por ausência de recheio em biscoitos 

gerando para a organização a melhoria da qualidade de seus biscoitos e o mais importante a 

satisfação de seus consumidores. 

Com o objetivo de manter os resultados ao longo do tempo, foi realizado um treinamento com 

os operadores das máquinas de aplicação de recheio (Peter’s) passando todas as informações 
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do projeto assim como as melhorias e os novos parâmetros. Também foi realizado um registro 

de melhoria para documentar todas as mudanças realizadas na linha a fim de gerar registros 

para posterior utilização. 
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