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RESUMO 

O departamento de Manutenção tem grande importância no resultado de uma 

manufatura. Não só ser responsável pelos reparos dos equipamentos, a Manutenção deve prover 

confiabilidade fazendo com que os mesmos produzam continuamente e com a qualidade 

esperada. No entanto, sabe-se que existem linhas e áreas em uma determinada fábrica que são 

consideradas gargalos de produção e nessas, prioritariamente, a confiabilidade dos 

equipamentos deve ser ainda maior. É dever da Manutenção trabalhar junto ao Planejamento 

de Produção para fazer cumprir o que foi programado e, mais que isso, trabalhar de forma 

contínua na melhoria dos equipamentos. Esse projeto, seguindo essa linha de raciocínio, visou 

identificar a área mais frágil e utilizar conceitos da metodologia DMAIC, utilizada em projetos 

Seis Sigma, para melhorar a disponibilidade de máquina e por consequência, a capacidade real 

de produção da área e dar um retorno financeiro para a companhia. Para isso foram definidas 

metas com base em benchmarking realizado com outras fábricas e feito um estudo detalhado 

do comportamento das máquinas e do processo. Ao final, utilizando controle de estoque de 

peças de reposição e alterando a metodologia da gestão da manutenção da área, conseguiu-se 

aumentar a disponibilidade a valores maiores que as metas traçadas, assim como um retorno 

financeiro superior ao esperado. O projeto realizado fornece uma metodologia aplicada ao 

departamento de Manutenção que pode ser utilizada em outras áreas da fábrica ou mesmo em 

outras fábricas. 

Palavras-chave: Seis Sigma, DMAIC, Gestão da Manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The Maintenance Department has major importance in a manufacture’s results. Not only 

be responsible for equipment’s repairs, Maintenance must provide reliability and support to 

keep them producing continuously and with expected quality. However, it is known that there 

are lines and areas in certain plants that are considered productions bottleneck and, in these, 

primarily, reliability must be even greater. It is a Maintenance duty to work with Production 

Planning to enforce what has been planned and, more than that, to work continuously on 

equipment improvement. This project, following the same line of thought, aimed to identify the 

most weak area and use DMAIC methodology concepts, used in Six Sigma projects, in order 

to improve machine availability and therefore, the real production capacity of the area and give 

a financial return to the company. For this were defined goals based on benchmarking with 

other plants and a detailed study of machines and process behavior was made. In the end, using 

stock control of spare parts and having modified the methodology of the area’s maintenance 

management, it was achieved the improvement of the availability to values greater than 

targeted, as well as the financial return, which was greater than the expected. This project 

provides a methodology applied to the Maintenance Department that can be used to other plant 

areas or even on other plants. 

Keywords: Six Sigma, DMAIC, Maintenance Management. 
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1.   INTRODUÇÃO 

1.1 TEMA 

Em um contexto empresarial competitivo, as empresas têm buscado diferentes métodos 

para atingir melhores resultados. Empresas de manufatura buscam cada vez mais o aumento de 

produção e isso demanda um sistema de gestão integrado, na qual as metas são desencadeadas 

por toda a cadeia de forma que todos tenham objetivos comuns. Segundo Falconi (2009), 

através desse sistema de gestão pode-se atingir resultados de três formas, sendo elas a inovação, 

melhorias de processo e, em uma escala de maior proporção, os projetos.  

Os projetos são investimentos feitos por uma empresa a fim de aumentar a capacidade 

de obter resultados, como por exemplo a aquisição, reforma ou melhoria de maquinário. Esses 

projetos demandam recursos que muitas vezes podem ser escassos, visto que as empresas 

querem melhores resultados sem grandes investimentos. Em contrapartida aos projetos que 

demandam recursos, a melhoria de processos vem como uma alternativa com custo 

extremamente baixo ou sem custo para redução de ineficiências, transformando-as em aumento 

de produtividade. A terceira forma de atingir resultados é através da inovação, que consiste na 

utilização de métodos que ainda não existem no mercado e que podem trazer uma melhoria para 

a empresa.  

E nesse meio onde os resultados devem ser cada vez mais arrojados, a Manutenção 

Fabril se posiciona como um pilar, de forma que os equipamentos devem ter uma confiabilidade 

cada vez maior e um tempo de parada cada vez menor. Esse tipo de comportamento só pode ser 

atingido com uma gestão de manutenção robusta, com acompanhamento de indicadores de 

forma contínua e um plano de manutenção preventiva adequado para o maquinário. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 A Manutenção Fabril tem papel essencial nos resultados da empresa. Dessa forma, o 

pensamento histórico que se tem que a Manutenção é um departamento que gera custos para a 

empresa deve ser descartado. Um departamento de Manutenção robusto garante confiabilidade 

aos equipamentos e paradas para manutenção assertivas, aumentando o tempo de produção dos 

mesmos e garantindo a entrega dos resultados e a competitividade da empresa. No entanto, as 

paradas para manutenção corretiva são inerentes à manufatura e por isso não podem ser 
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eliminadas. Tendo isso em vista, a Manutenção Fabril deve buscar com métodos específicos 

atuar assertivamente, garantindo que a sua ação tenha um efeito a longo prazo.  

Esse trabalho segue essa linha de raciocínio, na qual a manutenção atuou no setor da 

fábrica considerado gargalo de produção, convertendo ineficiência em produtividade e, 

consequentemente, trazendo um retorno financeiro para a companhia. 

1.3 OBJETIVOS 

A seguir estão listados os objetivos desse trabalho, sendo tanto o geral quanto os 

específicos. 

1.3.1 Objetivo Geral 

Aumentar a disponibilidade de máquina da área para 95% utilizando a metodologia 

DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control, do inglês, ou Definir, Medir, Analisar, 

Melhorar e Controlar). 

1.3.2 Objetivos Específicos 

➢ Retorno financeiro em forma de cost avoidance (custo evitado) de aproximadamente 

trezentos mil reais; 

➢ Aumento da curva de conhecimento sobre o processo; 

➢ Abertura de campos de estudo para a empresa utilizando a mesma metodologia desse 

trabalho. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho de conclusão de curso está dividido em cinco partes principais: Introdução, 

Referencial Teórico, Metodologia, Resultados e Conclusão.  

No primeiro capítulo, Introdução, são feitas considerações iniciais, exposição de uma 

justificativa para a escolha do tema, definição de escopo e objetivos. No segundo capítulo, é 

abordado de forma teórica todo o conteúdo que é base para o entendimento e desenvolvimento 

do trabalho. No terceiro estão explicitados os métodos para o desenvolvimento, isto é, como o 

trabalho foi desenvolvido, desde o início até a obtenção dos resultados. No quarto capítulo, são 

mostrados o desenvolvimento de fato e os resultados obtidos com esse trabalho e, em seguida, 
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realizada uma análise crítica sobre eles. No quinto e último capítulo são feitas considerações 

finais com base nos resultados encontrados, assim como algumas sugestões para trabalhos 

futuros utilizando este como referência. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 SEIS SIGMA 

Seis Sigma é um conceito criado pela Motorola Inc. nos Estados Unidos com o objetivo 

de enfrentar a indústria japonesa no ramo de produtos eletrônicos. Segundo Linderman et al. 

(2003), esse conceito utiliza um método organizado e sistemático para otimização de processos 

e desenvolvimento de produtos e serviços que utiliza métodos estatísticos para reduções 

significativas de defeitos para os clientes. A avaliação de processos se baseia na variabilidade 

que é medida através de níveis Sigma, de acordo com a Figura 1: 

 

Figura 1 - Taxa de Defeitos 

Fonte: LINDERMAN et al. (2003) 

 

Ainda segundo Linderman et al. (2003), nem todos os processos devem operar no nível 

seis Sigma, sendo o nível baseado na importância, confiabilidade e nível de investimento 

disponível. Processos que operam a níveis mais baixos de Sigma podem atingir níveis 

intermediários com um nível de investimento e recurso menor. Em contrapartida, processos que 

buscam seis sigma, por exemplo, requerem um esforço e investimento maior.  

A metodologia geralmente utilizada com esse conceito é a DMAIC (Define, Measure, 

Analyse, Improve, Control, ou em português, Definir, Medir, Analisar, Melhorar, Controlar). 

Durante o projeto, são definidas metas e são foco do projeto retornos financeiros relevantes. 
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2.2 MANUFATURA ENXUTA (LEAN MANUFACTURING) 

Lean Manufacturing, ou Manufatura Enxuta, em português, é um conceito que surgiu 

no Japão na década de 1940. Este surgiu na Toyota, empresa que utilizava o Sistema Toyota de 

Produção, e desde então se sabia que apenas uma pequena parcela do tempo e esforço 

despendido agregava valor de fato ao produto. O que se buscava era reduzir os desperdícios, 

melhorando a qualidade, reduzindo o custo e tempo de produção (WOMACK et al., 1990).  

Os desperdícios foram divididos em sete tipos, os quais estão dispostos na Figura 2: 

 

Figura 2 – Sete Tipos de Desperdício 

Fonte: Adaptado de MELTON (2005) 

 

Segundo Wilson (2010), para eliminar esses desperdícios, foram desenvolvidas ferramentas, 

tais como Poka-yoke, Kanban, 5W, SMED, entre outros. Além da eliminação dos desperdícios, 

essas ferramentas ajudam a trazer melhorias para a produção, além de uma maior flexibilidade 

e melhorar o fluxo de valor. 

2.3 LEAN SEIS SIGMA 

Segundo Werkema (2006), Lean Seis Sigma é um conceito que combina as boas práticas 

do Lean Manufacturing com Seis Sigma. Enquanto o Lean Manufacturing tem como base a 
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eliminação de desperdícios de forma a contribuir para a redução de custos desnecessários, 

melhoria de qualidade e flexibilidade, o Seis Sigma tem um enfoque de otimização de processos 

e redução de variabilidade. Unindo-se os dois se tem uma ferramenta extremamente robusta 

que disponibiliza uma melhor perspectiva de atuação e que garante a melhor eficácia dos 

projetos. 

2.4 INDICADORES 

Indicadores são formas de mensurar uma variável ou comportamento, permitindo a 

análise e comparação do desempenho de diversas atividades, além no auxílio na definição de 

metas. Na gestão da manutenção, as principais métricas utilizadas, chamados KPI (Key 

Performance Indicator ou Indicadores de Performance Chave, em português) são as listadas a 

seguir. 

2.4.1 Disponibilidade 

Mede o percentual de tempo que um equipamento ou área pode realmente produzir, isto 

é, consiste em uma avaliação do tempo disponível para produção em relação ao total de horas 

de um determinado período (VIANA, 2002). A disponibilidade leva em conta paradas não 

programadas (manutenções corretiva), mas não leva em conta paradas programadas ou 

estratégicas como, por exemplo, manutenções preventivas ou se um equipamento fica parado 

para evitar um excesso de produção (devido outra área ser gargalo) pois teoricamente o 

equipamento se encontrava disponível. Seu cálculo é realizado através das equações 2.1 e 2.2: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙

(𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙+𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙)
                     (2.1)  

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑀𝑇𝐵𝐹

(𝑀𝑇𝐵𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅)
                                        (2.2)             

2.4.2 Tempo Médio Entre Falhas 

Mean Time Between Failures (MTBF) ou Tempo Médio entre Falhas em português, 

consiste no tempo médio que um equipamento ou área operam ininterruptamente, isto é, operam 

sem que ocorra nenhuma falha (VIANA, 2002). Seu cálculo ocorre através da equação 2.3: 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠
                                            (2.3) 
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2.4.3 Tempo Médio Entre Falhas 

Mean Time to Repair (MTTR) ou Tempo Médio para Reparo, em português, consiste 

no tempo médio que se gasta em manutenções corretivas. Seu cálculo ocorre através da equação 

2.4: 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠
                                  (2.4) 

 

2.4.4 Eficiência Geral de Equipamento 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) ou Eficiência Geral de Equipamento, em 

tradução livre, é um indicador que avalia o desempenho de um equipamento ou área 

comparando a produção boa, isto é, o que foi produzido com uma qualidade esperada, em 

relação ao que poderia ter sido produzido. Segundo Fogliatto e Ribeiro (2009), essa métrica 

relaciona três índices: Disponibilidade, Desempenho e Qualidade. Desempenho consiste na 

razão do número de produtos produzidos sobre o que o equipamento ou área deveria produzir 

em determinado período de tempo. Já a Qualidade é calculada pela razão do número de unidades 

boas (sem defeitos) sobre o número total de unidades produzidas (com e sem defeitos). O 

produto dos três índices compões o OEE, isto é: 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑥 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 𝑥 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒            (2.5) 

2.5 SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL 

O Sistema de Gestão Empresarial, ou do inglês Enterprise Resource Planning (ERP), 

consiste em uma ferramenta integrada de gestão que reúne vários aspectos de forma a facilitar 

o controle de toda uma cadeia de processos. Esse tipo de ferramenta agrupa todas as 

informações relativas a clientes (demandas externas) e controles de demanda e recursos 

(internos), aumentando o controle sobre a informação, melhorando a capacidade de 

gerenciamento e o auxílio na tomada de decisões (NORRIS et al., 2001).  

Ainda segundo Norris et al (2001), os ERP relacionam informações de Planejamento de 

Recurso, Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, Gerenciamento da Demanda e 

Gerenciamento do Conhecimento. O Planejamento de Recurso consiste no gerenciamento, 

previsão, planejamento e compra de materiais, além da gestão do almoxarifado. O 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos consiste no entendimento da capacidade e demanda 
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da fábrica, assim como o gerenciamento da capacidade de forma que essa atenda a demanda. 

Uma boa gestão da Cadeia de Suprimentos traz como benefícios redução de custos, tempo de 

produção e inventário. O Gerenciamento da Demanda consiste na cotação e precificação de 

produtos e contratos. Um bom gerenciamento da demanda permite a negociação de melhores 

contratos e permite o melhor gerenciamento das vendas. Por último, o Gerenciamento do 

Conhecimento permite criar análises a partir dos dados desses setores, auxiliando a empresa 

como um todo na tomada de decisão, definição de um planejamento estratégico, entre outros.  

Sistemas de gestão mais completos integram à esses itens a Finanças, Manufatura, Logística, 

Vendas, Marketing e Recursos Humanos. 

2.6 MANUTENÇÃO FABRIL 

A Manutenção Fabril é a denominação dada ao departamento responsável pela 

preservação de ativos, como equipamentos, máquinas, instalações, além de muitas vezes ser 

responsável pelo estudo de modificação e ampliação de recursos já existentes. Segundo Kardec 

e Nassif (2009), a Manutenção Fabril existe para que não haja manutenção corretiva, isto é, 

manutenções não planejadas, tendo essa como principal objetivo evitar falhas ao invés de 

corrigi-las. 

2.7 CONFIABILIDADE 

Consiste na capacidade de um determinado equipamento de executar funções requeridas 

em um determinado intervalo de tempo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 1994). 

2.8 GESTÃO DA MANUTENÇÃO 

A Gestão da Manutenção vem como forma de alcançar o objetivo fim da Manutenção 

Fabril e garantir a confiabilidade de equipamentos no nível desejado. Segundo Mouta (2011), 

existem alguns fatores que influenciam diretamente na gestão da manutenção: recursos 

financeiros disponíveis, nível de produtividade, vida útil dos equipamentos e materiais, 

qualidade da mão de obra de manutenção, entre outros. 
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São saídas da gestão da manutenção  menores custos diretos, menor estoque de peças de 

reposição, economia de energia, além de retornos intangíveis, como maior MTBF, maior 

qualidade de produtos produzidos, menor número de acidentes de trabalho, entre diversos 

outros (MOUTA, 2011). 

2.9 PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES DE MATERIAIS 

MRP, sigla para Material Requirement Planning, ou planejamento das necessidades de 

materiais, em tradução livre, consiste no gerenciamento dos recursos necessários para se 

atender às demandas de produção (CHIAVENATO, 2014). Esse tipo de gerenciamento deve 

estar alinhado com o planejamento e controle da produção de forma que se tenha uma 

otimização na utilização dos recursos. Ainda segundo Chiavenato (2014), o planejamento dos 

recursos realizado por computador é denominado MRP II (sigla para Manufaturing Resource 

Planning, ou planejamento dos recursos de manufatura, em tradução livre) para diferenciar do 

MRP explicitado anteriormente. Esse tipo de software de planejamento de recursos fornece 

informações em tempo real que auxiliam na tomada de decisões nas empresas. 

2.10 TIPOS DE MANUTENÇÃO 

Segundo Viana (2002), pode-se dividir as manutenções em algumas formas, que nada 

mais são do que classificar as intervenções como planejada ou não planejada. Essas podem ser 

divididas basicamente em: 

2.10.1 Manutenção Corretiva 

Pode ser definida como a manutenção realizada após a ocorrência de alguma falha que 

coloque em risco a capacidade de um determinado equipamento de realizar uma determinada 

função como deveria. Essa falta de capacidade pode estar ligada com seu desempenho, 

segurança do operador ou meio ambiente. A manutenção corretiva pode ser dividida em 

planejada ou não planejada. A primeira ocorre quando esse evento, por uma decisão gerencial, 

é ignorado em um primeiro momento permitindo que a máquina continue a operar até a data da 

correção definitiva. A manutenção corretiva não planejada ocorre quando essa falha não pode 

ser ignorada e desta forma a máquina deverá ser reparada imediatamente.  
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2.10.2 Manutenção Preventiva 

Consiste na manutenção que ocorre antes da falha. Seu fundamento é definir intervalos 

de tempo nos quais serão feitas intervenções de forma a aumentar a vida útil do equipamento e 

o tempo entre falhas. Esse tipo de manutenção geralmente inclui troca de peças antes do final 

de sua vida útil, porém a troca é feita de acordo com uma programação e reduz o fator acaso. 

Manutenções preventivas bem estruturadas são eficientes e enxutas (KARDEC; NASSIF, 2009) 

de forma que já foram identificados os pontos críticos dos equipamentos e essa manutenção 

vem a somar para o processo produtivo, aumentando a confiabilidade do equipamento e 

tornando previsível os gastos com manutenção. 

2.10.3 Manutenção Preditiva 

São manutenções que ocorrem também antes da falha, porém utilizam controles 

estatísticos e monitoramento do funcionamento da máquina de forma a prever a falha dos 

componentes e equipamentos, buscando utilizar ao máximo sem que ocorra a falha. Esse tipo 

de manutenção geralmente ocorre acompanhado de alguns tipos de análise comuns, como 

ensaio com ultra-som, de vibrações mecânicas, de óleos lubrificantes e termografia (VIANA, 

2002). 

2.10.4 Manutenção Autônoma 

Esse tipo de manutenção consiste em um dos pilares da TPM (Total Productive 

Maintenance, ou Manutenção Produtiva Total), metodologia que consiste em um conjunto de 

práticas que visa melhorar os equipamentos e os processos buscando zero acidente, zero defeito 

e zero falha (FOGLIATTO; RIBEIRO, 2009).  Ainda segundo Fogliatto e Ribeiro (2009), essa 

metodologia envolve uma mudança de comportamento organizacional, uma vez que envolve 

diversos setores de uma empresa. A manutenção autônoma consiste em um dos pilares dessa 

metodologia e considera que o operador tem um conhecimento sobre o equipamento que deve 

ser utilizado para seu mantenimento. Estes começam a realizar algumas operações básicas no 

equipamento, como limpeza e lubrificação, e registram pequenas paradas e perda. Uma vez que 

isso acontece, a Manutenção Fabril pode concentrar seus esforços em manutenções mais 

complexas e em manutenções periódicas, aumentando a confiabilidade do equipamento e 

melhorando a utilização dos recursos de manutenção.  
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2.11 CONCEITOS UTILIZADOS NA MANUFATURA 

2.11.1 Estado da Arte 

Estado da arte, ou benchmarking, consiste em um processo de estudo das melhores 

práticas de mercado de uma determinada operação. Na execução do benchmarking, se busca 

sempre estudar as práticas de empresas líderes de mercado ou de classe mundial e a partir disso 

aprimorar as próprias práticas (CHIAVENATO, 2014). 

2.11.2 Capacidade Instalada de Produção 

Capacidade instalada consiste na capacidade estática de produção de um determinado 

equipamento ou área. Essa capacidade se relaciona com os dados nominais do equipamento, 

isto é, produção que se teria se a eficiência fosse 100% (CHIAVENATO, 2014). 

2.11.3 Capacidade de Produção Real 

A capacidade de produção real se difere da capacidade instalada no sentido que existem 

ineficiências no processo. Dessa forma, a capacidade de produção é um valor dinâmico que 

acompanha a eficiência do processo com relação à capacidade instalada, sendo esta a parte 

utilizada da capacidade instalada. A parte não utilizada é denominada capacidade ociosa 

(CHIAVENATO, 2014). 

2.11.4 Tempo de Ciclo 

Lead time, ou templo de ciclo, consiste no tempo entre o início e a finalização de um 

processo produtivo (OXFORD, 2018). 

2.11.5 Preparação de Máquina 

Setup de máquina, ou preparação de máquina, é um termo utilizado para ajustes 

realizados na máquina antes do início da produção. Máquinas que tem a possibilidade de variar 

os tipos de produtos a serem produzidos devem ser ajustadas antes de se iniciar a produção. 

Esse tipo de ajuste, apesar de ser intrínseco no processo produtivo, pode e deve ser otimizado, 

pois, assim como paradas para manutenção, fazem com que a máquina não produza naquele 

determinado momento (CHIAVENATO, 2014). 
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2.11.6 Gargalo de Produção 

Segundo Chiavenato (2014) e Votto e Fernandes (2014), ao se realizar o planejamento 

de produção, busca-se sempre propor balanceamentos na linha de produção de forma a manter 

um fluxo contínuo da produção. O desbalanceamento no fluxo de produção é denominado 

gargalo de produção, ou estrangulamento, que consiste na limitação da produção por um 

determinado equipamento ou área, fazendo com que a produção da fábrica seja a produção do 

equipamento ou área com menor produção (VOTTO; FERNANDES, 2014). 

2.11.7 Combinação de Produtos 

Mix é um termo da língua inglesa e significa ter duas ou mais qualidades ou fazer duas 

ou mais atividades ao mesmo tempo (CAMBRIDGE, 2018). Quando falamos de mix de 

produtos, ou combinação de produtos, pensamos na variedade de produtos que uma empresa 

consegue oferecer de forma previsível e rotineira (SLACK et al, 2002). 

2.11.8 Volume de Produção 

Volume de produção é a quantidade de produtos que saem de uma determinada linha de 

produção. O volume de produção depende diretamente do mix de produtos uma vez que cada 

produto possui um lead time e por isso a variação do mix de produtos implica na variação do 

volume a ser produzido em um determinado período (SLACK et al, 2002). 

2.11.9 Custo Evitado 

Avoidance é um termo da língua inglesa que quer dizer ação de se distanciar ou não 

fazer algo, enquanto significa cost significa custo (CAMBRIDGE, 2018). O termo cost 

avoidance, ou custo evitado, significa ação de reduzir prováveis custos futuros. 

2.11.10 Economia de Custo 

Cost Saving é um termo da língua inglesa que significa quantidade de dinheiro não gasto 

ou economizado (CAMBRIDGE, 2018) e pode ser traduzido como economia de custo. Na 

manufatura, esse custo quer dizer recursos gastos a menos do que o planejado. 

2.11.11 Ano Fiscal 

Período de doze meses determinado pela empresa como período contábil, não 

necessariamente iniciando em janeiro e terminando em dezembro (SEBRAE, 2014).  
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2.11.12 Planejamento e Controle da Produção 

PCP, sigla para Planejamento e Controle da Produção, consiste na função de planejar a 

produção, determinar objetivos e meios para atingi-lo. O PCP é dividido em fases de forma a 

organizar a produção desde uma forma estratégica até a mais operacional. A Figura 3 mostra o 

relacionamento do PCP com diversas áreas de uma empresa (CHIAVENATO, 2014). 

 

Figura 3 – Relacionamento do PCP em uma Empresa 

Fonte: Chiavenato (2014) 

 

Ainda segundo Chiavenato (2014), o planejamento e controle da produção pode ser 

dividido em quatro fases: 

1. Projeto de Produção (PP): Consiste na fase em que se estuda o sistema de 

produção, como as características do maquinário e mão de obra, processo de 

movimentação de materiais e procedimentos de trabalho. É nessa fase que se 

obtém todas as informações relativas ao funcionamento da fábrica que serão 

base para as demais fases do PCP.  

2. Coleta de Informações: Sabendo do funcionamento do sistema de produção, é 

na segunda fase que se colhe os dados concretos da fábrica, tais como capacidade 

de produção, fluxo de materiais e de processo, horário de trabalho, volume de 
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matéria prima necessária, entre outros. Nessa fase se tem todas as informações 

necessárias para que se possa calcular e planejar a produção de fato. 

3. Planejamento da Produção (PP): Na terceira fase se planeja a produção por 

período de tempo (o denominado plano de produção), sempre buscando um 

alinhamento entre capacidade de produção e volume a ser entregue para o 

cliente. É no PP que se faz a integração de máquinas, processo e pessoas de 

forma que a produção consiga fluir da melhor forma possível. 

4. Controle da Produção (CP): Após a realização de todo o planejamento, na última 

fase do PCP se faz o monitoramento da produção, procurando sempre fazer com 

que esta saia de acordo com o planejado. 

2.12 ESTRUTURA DA INDÚSTRIA 

2.12.1 Estrutura Financeira 

A cada início de ano fiscal, define-se baseado no plano de produção daquele ano um 

orçamento a ser gasto para atingir o plano de produção. Dentro desse orçamento, são alocados 

recursos para todas as áreas da fábrica, como recurso para a Manutenção Fabril ser capaz de 

realizar a gestão da manutenção, recursos para a Produção ser capaz de ter em estoque os 

materiais intermediários utilizados no processo produtivo, além obviamente da manutenção do 

funcionamento da fábrica e produção como um todo (como energia elétrica, mão de obra, entre 

outros).  

Esses custos podem ser divididos em duas categorias principais: custos fixos e variáveis. 

Dentro dos custos fixos, estão custos como rateio das despesas gerais da fábrica e depreciação, 

entre outros. Dentro dos custos variáveis, pode-se dividir em duas subclasses principais: mão 

de obra e maquinário. Na subclasse da mão de obra estão os custos relativo à manutenção da 

mão de obra daquela fábrica. Já na subclasse maquinário, engloba-se todos os custos relativos 

ao maquinário, como por exemplo o custo dos materiais intermediários e custo de manutenção. 

2.12.2 Estrutura da Manutenção 

A manutenção, com seu orçamento alocado para realizar a gestão da manutenção, 

consegue planejar as manutenções preventivas de forma a atender as necessidades de cada 

equipamento em determinados períodos de tempo.  
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No entanto, diferentemente das manutenções preventivas, as manutenções corretivas 

não são programadas. Dessa forma, quando uma máquina falha, o operador da mesma abre uma 

solicitação à Manutenção Fabril para corrigi-la. Feito isso, o mantenedor vai ao equipamento e 

realiza a correção. Ao finalizar, o mesmo restaura a máquina para as condições de produção e 

preenche a solicitação com os dados da manutenção, desde a avaliação, correção, causa e 

informações relativas à data e horário de parada. A partir desses dados da solicitação que se 

consegue fazer a análise das paradas para manutenção corretiva. 

2.13 FERRAMENTAS 

2.13.1 Gráfico de Séries Temporais 

São gráficos que permitem o estudo e análise de dados ou padrões durante a variação 

do tempo, onde o tempo está sempre no eixo X e os dados a serem analisados no eixo Y 

(BREYFOGLE III, 1999). 

2.13.2 Mapa de Processo 

Mapas de processo são representações que buscam detalhar um determinado processo 

através de ilustrações gráficas, de forma a detalhar todos os passos envolvidos durante a 

execução de um processo. (SOUZA, 2014).  

2.13.3 Diagrama de Causa e Efeito 

O diagrama de causa e efeito, também chamado de diagrama de Ishikawa ou Espinha 

de Peixe, é uma ferramenta que consegue identificar as diversas causas de um possível 

problema. O diagrama geralmente é dividido em 6 áreas principais: máquina, mão de obra, 

método, medida, meio ambiente e matéria prima (BREYFOGLE III, 1999). 

2.13.4 Matriz de Causa e Efeito 

Essa matriz é uma ferramenta importante no auxílio da priorização de variáveis de 

entrada de processos chave. Nela se listam horizontalmente todas as principais variáveis de 

saída do processo e se atribui um valor de acordo com a prioridade. Em seguida se lista 

verticalmente todas as variáveis de entrada. A partir disso, se atribui valores para a força da 

relação entre cada entrada e saída do processo. Por último, se faz a multiplicação dos valores 

de relação entre as entradas e saídas pelos pesos atribuídos de acordo com a prioridade e então 
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soma-se esses valores para cada uma das entradas. Com isso se tem a importância de cada uma 

das entradas de acordo com um determinado processo priorizadas (BREYFOGLE III, 1999). 

2.13.5 Matriz de Esforço x Impacto 

Semelhante ao gráfico de importância e satisfação mostrado em Breyfogle III (1999), a 

matriz de esforço e impacto utiliza os valores de priorização calculados na matriz de causa e 

efeito para definir o impacto de cada uma das possíveis causas do processo. Dessa forma, 

avalia-se o esforço para cada uma delas para posicionar o ponto. Ao finalizar, escolhe-se as 

causas que tem um maior impacto e são realizadas com o menor esforço. 

2.13.6 Correlação 

Correlação corresponde na estatística utilizada para descrever a relação entre duas 

distribuições. Esse valor varia entre -1 e 1, na qual -1 seria uma relação inversamente 

proporcional perfeita e 1 uma relação diretamente proporcional perfeita, enquanto o valor 0 

corresponde a nenhuma correlação (BREYFOGLE III, 1999). 

2.13.7 Gráfico de Pareto 

O gráfico de Pareto, também conhecido como 80-20%, é uma ferramenta que identifica 

as causas dos problemas crônicos e comuns de um determinado processo. Este consegue 

determinar os “poucos vitais”, isto é, uma pequena quantidade de problema que gera a maior 

parte das consequências (daí o nome 80-20%, na qual se diz que 80% das consequências são 

causadas por 20% dos problemas). O restante dos problemas, ou os chamados “muitos triviais”, 

são uma grande quantidade de problemas que não impactam na mesma proporção que os 

“poucos vitais” (BREYFOGLE III, 1999). 

O gráfico de Pareto ordena as causas com maior impacto de forma decrescente de modo 

que fica facilitada a identificação dos principais problemas. 

2.13.8 Distribuição Normal 

A distribuição normal é caracterizada pela curva de sino e também pode ser chamada 

de curva Gaussiana. Uma característica importante é a relação entre a porcentagem da 

população e a média e desvio padrão, os quais são as únicas variáveis (BREYFOGLE III, 1999).  

A verificação da normalidade de uma dada distribuição pode ser realizada através do 

valor-p, ou também denominado nível de significância. Esse valor representa uma abordagem 

de medição da relação entre duas distribuições ou de uma entrada e uma saída (causa e efeito). 
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Quando essa relação entre as distribuições ou fenômenos não existe, diz-se que se encontrou a 

hipótese nula. Um erro comum é afirmar que o valor-p representa a probabilidade de se 

encontrar a hipótese nula. Quanto menor o valor-p, maior a incompatibilidade estatística entre 

as distribuições, porém não existe relação direta com a probabilidade. O valor-p comumente 

utilizado é 0,05, isto é, valores acima  de 0,05 reprovam a hipótese nula (WASSERSTEIN; 

LAZAR, 2016). 

2.13.9 Gráfico de Probabilidade 

O gráfico de probabilidade pode ser plotado quando se assume que uma distribuição é 

normal, por exemplo. Dessa forma, sabendo de seu comportamento, pode-se calcular e fazer 

alguns tipos de afirmações da distribuição (BREYFOGLE III, 1999). 

2.13.10 Diagrama de Árvore 

Consiste em uma ferramenta na qual se coloca o problema em um quadro e desdobram-

se ações a partir dessas com base na pergunta “Por quê?”. As ações relativas à causa são 

colocadas em um segundo nível do problema principal e daí se desdobram ações terciárias, 

quaternárias, e assim por diante, até o completo mapeamento de todos as ações que são 

necessárias para sanar o problema inicial (ORIBE, 2004).  

2.13.11 Matriz de Priorização 

Segundo Gomes (2006), tem como objetivo reduzir e priorizar as diversas ações a serem 

implementadas em um dado projeto. Essa redução e priorização acontece com base na criação 

de um relacionamento entre as ações e alguns critérios com pesos já definidos. 

2.13.12 5W2H 

Segundo Oribe (2004), a ferramenta 5W2H (as inicias, do inglês, são What, Who, Why, 

When, Where, How, How much, ou, em português, O que, Quem, Por quê, Quando, Onde, 

Como, Quanto custa) tem como finalidade organizar e planejar atividades, prazos e 

responsabilidades. Essa metologia organiza as ações através da resposta para as perguntas de 

cada uma das iniciais, ajudando a tornar mais claro os passos a serem realizados e auxiliando 

na facilidade da execução dos mesmos (SEBRAE, 2008). 

2.13.13 Carta de Controle 

Quando se analisa um gráfico de séries temporais, é comum de se identificar todas as 

variações como importantes, como causas especiais. A carta de controle é uma ferramenta que 
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permite um estudo detalhado das variações e dá direções para a implementação de melhorias. 

Nessa ferramenta utilizam-se os conceitos de UCL (Upper Control Limit, ou Limite de Controle 

Superior) e LCL (Lower Control Limit, ou Limite de Controle Inferior), além do conceito de 

causas especiais (BREYFOGLE III, 1999). 

 

Figura 4 – Zonas Dentro dos Limites de Controle 

Adaptado de Breyfogle III (1999) 

 

Ainda segundo Breyfogle III (1999), na carta de controle avalia-se causas especiais. 

Dentre essas, avalia-se se como um processo fora de controle se uma das condições abaixo são 

atendidas: 

➢ Um ponto além da zona A; 

➢ Dois ou três pontos na zona A ou além; 

➢ Quatro ou cinco pontos na zona B ou além; 

➢ Oito pontos na zona C ou além; 

Além disso, avalia-se se o processo mudou. Para isso, uma das condições abaixo deve 

ser atendidas: 

➢ No mínimo 10 de 11 pontos em sequência estão no mesmo lado da linha de centro; 

➢ No mínimo 12 de 14 pontos em sequência estão no mesmo lado da linha de centro; 

➢ No mínimo 14 de 17 pontos em sequência estão no mesmo lado da linha de centro; 

➢ No mínimo 16 de 20 pontos em sequência estão no mesmo lado da linha de centro. 

Não só isso, mas deve-se analisar padrões na carta de controle, como comportamento 

cíclicos.  

Os valores de UCL e LCL estão à 3σ de distância da linha de centro. O cálculo dos dois 

valores pode ser realizado da seguinte forma: 

Zona A

Zona B

Zona C

Zona C

Zona B

Zona A

UCL

Linha de Centro

LCL
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➢ Carta de Controle – Valor Individual 

𝑈𝐶𝐿 = �̿� + 𝐴2�̅�                                                          (2.6) 

𝐿𝐶𝐿 = �̿� − 𝐴2�̅�                                                          (2.7)  

onde �̿� corresponde à média das médias de cada subgrupo de dados, �̅� a média das amplitudes 

de cada subgrupo (sendo a amplitude a diferença entre o maior e menor valor de cada subgrupo) 

e 𝐴2 um valor retirado de uma tabela de referência presente no livro de Breyfogle III (1999) e 

outras publicações. 

➢ Carta de Controle – Amplitude Móvel 

𝑈𝐶𝐿 = 𝐷4�̅�                                                               (2.8) 

𝑈𝐶𝐿 = 𝐷3�̅�                                                               (2.9) 

onde 𝐷3 e 𝐷4 são valores retirados de uma tabela de referência presente no livro de Breyfogle 

III (1999) e outras publicações e �̅� a média das amplitudes de cada subgrupo (sendo a amplitude 

a diferença entre o maior e menor valor de cada subgrupo). 

2.13.14 Capabilidade de Processo 

O estudo de capabilidade de processo é realizado para verificar se um processo se 

adequa a critérios de especificação ou meta. Duas das variáveis utilizadas nesse tipo de análise 

são: 

➢ 𝐶𝑝 corresponde a amplitude (diferença dos limites superior e inferior) dividido pela 

capabilidade do processo (número de sigmas do processo), isto é, mede a razão entre 

variação da capacidade do processo e a variação do processo em si. 

➢ 𝐶𝑝𝑘 corresponde o mínimo valor entre a razão da diferença entre a média e o limite 

inferior pela metade do número de sigmas do processo e a razão da diferença entre a 

média e o limite superior pela metade do número de sigmas do processo, ou seja, avalia 

a distância entre a média do processo e a especificação limite mais próxima.  

Algumas empresas utilizam o estudo de capabilidade de processo para verificar se o 

processo é capaz ou não, enquanto outras assumem essa capabilidade com outros tipos de 

análise (BREYFOGLE III, 1999).  

Além disso, segundo o mesmo autor, para se calcular o nível sigma do processo se utiliza 

a equação 2.10: 
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𝐶𝑝𝑘 =        
𝑍𝑚𝑖𝑛

3
                                                        (2.10) 

Um valor de 𝐶𝑝𝑘 igual a 1 retorna um valor de 𝑍𝑚𝑖𝑛 igual a 3. Seguindo essa linha de 

raciocínio, um valor de 𝐶𝑝𝑘 igual a 2 retorna um valor de 𝑍𝑚𝑖𝑛 igual a 6, nível sigma máximo. 

No entanto, no projeto seis sigma original da Motorola, dizia-se que para um nível de 6 sigma, 

o valor de 𝐶𝑝𝑘 deveria ser de 1,5, o que retorna um valor de 𝑍𝑚𝑖𝑛 igual a 4,5. Essa diferença de 

1,5 seria correspondente ao ajuste que deve ser realizado para transformar o cálculo de curto 

prazo para longo prazo. Por isso, os valores de sigma a serem calculados durante o projeto 

através do software (variável denominada 𝑍𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ) foi acrescido de 1,5 para retornar o valor do 

nível sigma a longo prazo. 

2.14 MINITAB 

Um dos softwares utilizados foi Minitab, uma ferramenta que fornece análises 

estatísticas complexas e variadas que foram utilizadas em diversas partes do projeto. Foram 

feitas análises de capabilidade de processo, distribuição normal, cartas de controle, entre outras 

análises disponíveis no software (MINITAB, 2000). Geralmente é utilizado para gerenciamento 

devido as aplicações que possui, além dos projetos de Seis Sigma, que é o caso desse projeto. 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada nesse estudo é a DMAIC, base para projetos que seguem as 

práticas do Lean Seis Sigma. Essa metodologia prioriza o planejamento do projeto em 

detrimento da implementação. Isso é feito para que se possa realizar uma análise técnica do 

problema, permitindo uma atuação precisa e direto na causa raiz, além de evitar a probabilidade 

de erros.  

Essa metodologia é dividida em cinco fases (BREYFOGLE III, 1999): 

I. Definição:  

Nessa fase define-se o escopo do projeto e a área de atuação, identificando o processo 

gerador do problema. A saída dessa fase é a meta do projeto. 

 

II. Medição:  

Na segunda fase, faz-se uma análise qualitativa e quantitativa das causas potenciais e 

define-se os focos do projeto. A saída dessa fase são as causas priorizadas. 

 

III. Análise:  

Na terceira fase do projeto, analisa-se as causas priorizadas com fatos e dados, 

qualitativa e quantitativamente.  

 

IV. Melhoria:  

Na fase de melhoria, propõe-se soluções, avalia-se o risco para cada uma, cria-se um 

plano de ação para cada causa levantada e aplica-se as melhorias. 

 

V. Controle:  

Na última fase, mede-se os resultados e garante-se a sustentabilidade das melhorias após 

a finalização do projeto. 

 

Essas cinco fases são a base da metodologia, porém essas devem ser aplicadas em cada 

caso específico. Dentro de cada fase existem diversos passos a serem seguidos e ferramentas 

que podem ser  utilizadas de forma a se ter um desenvolvimento e, consequentemente, resultado 

melhor. 
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Para esse caso específico, a partir dos cinco passos da metodologia DMAIC pode-se 

formular um fluxograma, o qual foi seguido durante todo o desenvolvimento do trabalho, 

obtenção de resultados e garantia da sustentabilidade do projeto. Esse fluxograma nada mais é 

do que desdobramentos das cinco fases em ações menores e tangíveis. Este pode ser visualizado 

na figura 5. 

 

 

Figura 5 – Fluxograma do Projeto 

Fonte: Autor 

 

Os objetivos específicos definidos no ítem 1.4.2 foram traçados a partir do segundo 

passo desse fluxograma. 
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4. RESULTADOS 

Este capítulo, Resultados, é dividido em cinco partes, uma para cada fase da 

metodologia DMAIC (Definição, Medição, Análise, Melhoria e Controle). 

4.1 DEFINIÇÃO 

Para se iniciar o projeto, tendo como base os objetivos gerais e específicos presentes no 

item 1.3 e a primeira etapa do ciclo DMAIC, a Definição, foi necessário identificar uma área 

para se atuar. Dessa forma, foram realizados três tipos de análise para a escolha dessa área: 

disponibilidade, ineficiência e custo. Em todas essas análises, foram retiradas as áreas da fábrica 

que atuam em paralelo, isto é, as áreas em que a produção passa parcialmente. Essas áreas 

excluídas estão marcadas em vermelho no fluxograma do processo da fábrica da Figura 6 (os 

nomes reais das áreas e processos foram alterados intencionalmente para preservar os interesses 

da empresa). 

 

Figura 6 – Fluxograma do Processo 

Fonte: Autor 

 

A primeira análise levou em conta a média das disponibilidades de máquina por área no 

ano fiscal de 2017. Com isso, foi possível obter a seguinte tabela: 
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Tabela 1 - Média de Disponibilidade 

 

Fonte: Autor 

 

Na Tabela 1, como é possível ver, a área da Solda possui a menor disponibilidade 

(destacada em verde), seguida das áreas do Corte (amarelo) e Finalização (vermelho). Se a 

escolha da área dependesse somente dessa análise, a área da Solda seria a área escolhida. 

No entanto, as três comparações se analisadas separadamente nos fornecem informações 

pobres, o que poderia nos guiar para uma direção errada. Por conta disso, foram feitas as duas 

análises complementares. A segunda a ser realizada foi com relação às ineficiências de cada 

uma das áreas. Sabendo da capacidade de produção e a produção real, pode-se calcular a 

quantidade de material que se deixa de produzir. Além disso, pode-se calcular a porcentagem 

da capacidade que não é utilizada para produção, seja por ineficiência ou estratégia. Dessa 

forma, foram possíveis obter as Tabelas 2 e 3: 

Tabela 2 - Capacidade e Média de Produção 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 3 - Defasagem 

 

Fonte: Autor 

 

Analisando os valores da coluna Defasagem (Kg) da Tabela 3, fica claro que as áreas 

Trefilagem 2, Trefilagem 1 e Solda são as áreas com maior defasagem com relação à 

capacidade, isto é, diferença entre capacidade de produção e média de produção. Porém, essa 

defasagem de produção é, também, proposital. Além das perdas, que distanciam a produção da 

capacidade (ineficiência), existe também a estratégia de produção. Isto porque se for estratégia 

de produção deixar uma área parada por excesso de capacidade, esse valor de não produção 

seria computado nessa coluna de defasagem. Por conta disso, é importante fazer a comparação 

com a tabela de disponibilidade (Tabela 1). Isto porque as áreas de Trefilagem 1 e Trefilagem 

2 tem a disponibilidade alta e, sabendo da capacidade de produção, não se consegue explicar 

essa incapacidade de produzir pela ineficiência, uma vez que esta teria que ser extremamente 

baixa para explicar a produção.  

Utilizando a coluna Defasagem (%) da Tabela 3, foi calculada a porcentagem da 

capacidade que não é utilizada (valor de Defasagem em quilogramas da Tabela 3 dividido pela 

capacidade de produção presente na Tabela 2). As áreas Trefilagem 1 e Trefilagem 2 claramente 

perdem muita capacidade de produção, e sabendo da disponibilidade, sabe-se que é por 

estratégia. No entanto algumas áreas estão muito próximas da capacidade (Tabela 3), como as 

áreas de Corte (verde), Finalização (amarelo) e Pré-Finalização (vermelho). Levando em conta 

que as áreas de Corte e Finalização possuem a disponibilidade mais baixa comparadas com as 

outras com grande ineficiência, fica claro que essa perda de capacidade está diretamente ligada 

a indisponibilidade. Em contrapartida, a área de Pré-Finalização está com a produção perto da 

capacidade de produção e possui uma disponibilidade extremamente alta. Nesse caso fica óbvio 

o caso oposto, em que a área está atingindo o limite de produção e uma melhoria no processo 

traria pouco resultado. Nesse caso a empresa deveria buscar um aumento de capacidade de 

produção da máquina ou investimento em novas máquinas. Porém, como o objetivo desse 

Área Defasagem (Kg) Defasagem (%)

Solda 9,369 20.65%

Trefilagem 1 15,082 35.48%

Trefilagem 2 18,832 39.87%

Corte 4,768 15.56%

Pré-Finalização 4,329 18.24%

Finalização 4,535 18.00%
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trabalho é melhoria de processo seguindo a linha do Seis Sigma, em que o investimento deve 

ser praticamente zero, essa área não foi estudada. 

Seguindo para a terceira análise, foi observado os aspectos de custo, talvez um dos mais 

importantes para as empresas. Para analisar esse aspecto, foi necessário olhar para as Tabelas 4 

e 5: 

Tabela 4 - Perda por Indisponibilidade e Custo 

 

Fonte: Autor 

 

Tabela 5 - Custo da Indisponibilidade 

 

Fonte: Autor 

 

A coluna de Perda por Indisponibilidade Mensal da Tabela 4 nos mostra o que se perde 

de produção somente devido à indisponibilidade (de acordo com a equação 2.1). Sabendo o 

custo da perda de dez mil quilos (última coluna da Tabela 4) consegue-se calcular o custo 

mensal de indisponibilidade e, por consequência, a anual (Tabela 5). Dessa forma, consegue-se 

analisar friamente quais são as áreas que trazem um maior retorno financeiro, pois o valor 

agregado do produto aumenta à medida que ele avança na linha de produção. 

No entanto, o custo que se tem com indisponibilidade é inerente ao processo, como por 

exemplo, paradas para setup de máquina, manutenção preventiva, entre outros. O que se deve 

buscar é reduzir esse tempo de parada. Então, fazendo-se uma comparação mais justa, buscou-

se analisar os custos aumentando a disponibilidade em 3% do valor médio, isto é, multiplicou-
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se o por 1,03. Esse valor de 3% é um valor simbólico utilizado somente para efeito de 

comparação, não tendo nenhuma outra motivação. Dessa forma, pôde-se obter a seguinte tabela: 

Tabela 6 - Ganhos do Projeto 

 

Fonte: Autor 

 

Isso foi feito para que possa ter uma mesma comparação, pois aumentar 3% de uma área 

cuja disponibilidade é 96% e aumentar a mesma quantidade de uma área cuja disponibilidade 

é 50% são ações completamente distintas devido ao nível de complexidade. No entanto, fazendo 

esse tipo de análise, nota-se na tabela que duas áreas ultrapassaram os 100%, fato que não 

poderia acontecer em hipótese alguma. Logo, essas duas áreas já podem ser eliminadas da 

análise pelo fato de o potencial de melhora ser extremamente baixo e o retorno financeiro (de 

acordo com a Tabela 6) ser mais baixo.  

Um ponto importante a se destacar com os ganhos do projeto é que esses não virão 

necessariamente em forma de recurso para a empresa. Como explicado anteriormente (itens 

2.11.9 e 2.11.10), a única forma de o aumento de disponibilidade vir para a empresa em forma 

de recurso é quando se gasta menos recurso que o orçado. Aplicando-se ao projeto, o recurso 

viria se com o aumento de disponibilidade viesse também uma economia de materiais 

intermediários, energia elétrica, mão de obra, entre outros. No entanto, se sabe que o aumento 

de disponibilidade pode ter um custo alto para ser obtido, conforme mostrado no gráfico da 

Figura 7. 

Área
Disponibilidade 

Aumentada

Ganhos do Projeto Anual com 

Diminuição de Indisponibilidade (R$)

Solda 95,42% 249.497,96$                                                         

Trefilagem 1 100,52% 231.075,95$                                                         

Trefilagem 2 97,31% 225.687,06$                                                         

Corte 95,77% 400.456,14$                                                         

Pré-Finalização 102,41% 325.178,77$                                                         

Finalização 97,20% 517.884,58$                                                         
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Figura 7 – Custo da Disponibilidade 

Adaptado de Murty e Naikan (1995) 

Portanto, o retorno para a empresa em forma de economia não é diretamente 

proporcional ao aumento de disponibilidade. O retorno financeiro que se esperou desse projeto 

é da forma de cost avoidance. Como explicado, esse cost avoidance seria uma economia que a 

empresa teve em não ter prejuízos com a não entrega do plano de produção. Porém, para que 

esse retorno se concretize, deve-se certificar que sem esse aumento de disponibilidade a 

empresa não conseguiria entregar a produção planejada. 

Fazendo um comparativo das três análises, temos a Tabela 7: 

Tabela 7 - Comparativo entre Análises 

 

Fonte: Autor 
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Em qualquer matriz de priorização que for feita, sempre teremos as áreas de Corte e 

Finalização como áreas críticas. No entanto, a área de Finalização já possui um projeto de 

automação de máquinas em andamento, o qual traria um aumento significativo de 

produtividade, deixando a área do Corte como área a ser trabalhada. Além disso, pelo número 

menor de máquinas, esta área possui uma menor flexibilidade de parada de máquinas, o que vai 

de encontro aos valores de disponibilidade do último ano. Dessa forma, a área escolhida para o 

aumento de disponibilidade é a área do Corte.  

O segundo passo do projeto seguindo o fluxograma e ainda dentro da fase de Definição, 

é a definição do escopo, metas e KPIs. Para definição do escopo, é importante ressaltar o foco 

e o processo envolvido no projeto. Para isso, foi feito um SIPOC (Supplies, Inputs, Process, 

Outputs, Customers, ou em português, Fornecedores, Insumos, Processo, Produtos e Clientes) 

do processo, o qual segue no Quadro 1 . 

Quadro 1 - SIPOC 

 

Fonte: Autor 

 

Esse quadro nos mostra o fluxo de processo, juntamente com as partes envolvidas no 

mesmo. Cada linha representa uma operação, sendo a coluna o fornecedor, isto é, a parte 

envolvida que deu início ao processo; o insumo, ação ou objeto que foi direcionado para iniciar 

o processo; o processo, ou seja, a operação em si; o produto gerado pelo processo e por último 

o cliente, ou seja, quem foi beneficiado com essa ação. O Quadro 1 representa o conjunto de 

operações constituem o processo estudado: desde a solicitação à manutenção quando é exigida 

uma manutenção corretiva até a restauração e disponibilização da máquina reparada para a 

produção. 

Fornecedores Insumos Processo Produtos Clientes 
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Manutenção
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manutenção

Peças disponíveis para 

utilização na 

manutenção
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Manutenção

Técnico de 

Manutenção
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Peças Necessárias

Realizar Manutenção
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Técnico de 

Manutenção

Técnico de 
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Produção
Produção



46 
 

Sabendo disso, pode-se definir o escopo, pois este envolveu apenas atividades 

relacionadas ao setor da Manutenção Fabril, tais como: análise e alteração de planos de 

preventiva, análise e alteração de compra de peças de reposição, análise da influência de peças 

na vida útil do equipamento, análise do comportamento de equipamentos, análise de 

manutenções corretivas e preventivas. A utilização de dados de produção também está no 

escopo, porém a alteração de procedimentos dessas áreas não está. 

Tendo o escopo definido, o próximo passo foi a definição das metas e KPI. Segundo 

Falconi (2009), uma meta deve ser arrojada o suficiente para forçar um time a melhorar sua 

capacidade para atingi-la e, ao mesmo tempo, tangível o suficiente para não desencorajar os 

envolvidos e não conseguir cumpri-la. Além disso, uma meta deve ser feita com base em um 

benchmarking, isto é, deve-se buscar dados fora da própria fábrica para ter uma base verdadeira 

e tangível. Uma meta boa é, no mínimo, a metade da diferença entre o benchmarking e o valor 

atual.  

Sabendo que o principal KPI de manutenção utilizado na fábrica é a disponibilidade 

semanal, e com base nos dados do gráfico a seguir em que estão dispostas as disponibilidades 

mensais da área no último ano fiscal, a meta traçada foi atingir a disponibilidade de 95% e 

mantê-la (meta acima do que foi atingido na maioria dos meses do ano fiscal de 2017, conforme 

Figura 8). Atingindo essa meta, o cost avoidance para a companhia estimado é de 

R$289.342,70. 

 

Figura 8 – Evolução da Disponibilidade: Ano Fiscal 2017 

Fonte: Autor 
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4.2 MEDIÇÃO 

O próximo passo do fluxograma  da Figura 5 representa o início da segunda fase do 

ciclo DMAIC, Medição. Nessa fase foram levantados todos os dados, qualitativos e 

quantitativos, pertinentes à manutenção e realizar uma análise para uma priorização das causas 

levantas. 

Inicialmente, a análise foi qualitativa. Para isso, foi utilizado um Mapa de Processo para 

visualizar as entradas e saídas de cada parte do processo (Quadro 2). É importante notar que 

cada etapa corresponde às ações da matriz SIPOC presente no Quadro 1.  

Quadro 2 - Mapa de Processo 

 

Fonte: Autor 

 

Na primeira coluna (X’s) estão as entradas, sendo estas classificadas com R ou C, isto 

é, R quando são ruídos de processo e não podem ser modificados e C quando são controláveis, 

isto é, está no controle da Manutenção Fabril a modificação dessa entrada; na coluna central 

estão as etapas (ações do Quadro 1); na última coluna (Y’s) estão as saídas de cada processo.  

Continuando a análise qualitativa, foi feito um gráfico de Ishikawa, também conhecido 

como Espinha de Peixe, na Figura 9. 

 

X's Etapas Y's

Formulário com informações corretas

Tempo até o atendimento

Informações erradas / não suficientes - R

Equipamento com descrição errada - C

Técnico de manutenção indisponível - C Tempo de Análise

Análise equivocada / incompleta - C

Tempo de Espera

Ordem criada no sistema

Peças de reposição indisponíveis - C

Tempo de Manutenção

Qualidade da Manutenção

Manutenção feita sem qualidade - C

Peças com qualidade ruim - C

Nível de conhecimento do técnico baixo - C

Operador indisponível - R Tempo até próxima falha

Sistema indisponível - R Ordem fechada no sistema

Solicitação lançada no sistema

Formulário preenchido completamente

Primeira análise não previu problemas 

adicionais - C

Realizar Manutenção

Disponibilizar máquina para produção

Horário da solicitação não coincide com o 

formulário - R
Receber Solicitação para Manutenção

Auxiliar não está disponível para entrega 

das peças - R

Primeira Análise do Problema

Pegar peças necessárias para realização da manutenção
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Figura 9 – Diagrama de Ishikawa 

Fonte: Autor 

 

Nesse gráfico todas as possíveis causas para a baixa disponibilidade na área estão 

divididas nas seguintes categorias: Mão de obra, Meio Ambiente (que no caso é a Produção / 

Preparação de Máquina), Materiais, Máquinas, Medição e Método. 

Com base nas informações geradas no Quadro 2 e Figura 9, é possível gerar a matriz de 

Causa e Efeito (Quadro 3), uma matriz que relaciona as possíveis causas de baixa 

disponibilidade com as principais saídas do processo. Nela são indicados pesos de forma a 

identificar as causas com maior impacto nas saídas do processo, isto é, as causas que se 

resolvidas trariam maior benefício para a disponibilidade da fábrica.  

Quadro 3 - Matriz de Causa e Efeito 

 

Fonte: Autor 

Mão de Obra Produção / Preparação Materiais

Volume de serviço alto

Procedimento 

Operacional não 

impõe ajuste único

Conhecimento insuficiente

Diferença técnica 

entre operadores e 

entre preparadores

Máquinas Medição Métodos

Máquinas necessitando de reforma

Baixa Disponibilidade 

na Área

Qualidade das peças de 

reposição

Falta de peças de 

reposição

Atraso nas entregas de 

peças

Informações incompletas nas solicitações

Informações incorretas nas solicitações

Informações de preparação precárias
Não existe padrão de método entre 

técnicos

Máquinas com desempenhos diferentes

Máquinas com peças diferentes

Saídas do Processo

Tempo de 

manutenção 

total

Tempo até 

próxima falha

Formulário 

Preenchido

ID Possíveis Xs do processo (causas) 10 8 5

1 Volume de serviço alto 3 0 3 45

2 Conhecimento insuficiente 3 1 0 38

3 Procedimento Operacional não impõe ajuste único 1 1 0 18

4 Diferença técnica entre operadores e entre preparadores 0 1 3 23

5 Falta de peças de reposição 5 0 0 50

6 Qualidade das peças de reposição 3 0 0 30

7 Atraso nas entregas de peças 1 0 0 10

8 Máquinas com desempenhos diferentes 0 3 0 24

9 Máquinas com peças diferentes 3 1 0 38

10 Máquinas necessitando de reforma 0 5 0 40

11 Informações incompletas nas solicitações 1 0 1 15

12 Informações incorretas nas solicitações 1 0 1 15

13 Informações de preparação precárias 0 3 1 29

14 Não existe padrão de método entre técnicos 3 1 0 38

Total

E
n
tr
a
d
a
s
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Com essas informações disponíveis, consegue-se traçar a matriz de Esforço x Impacto 

presente na Figura 10, que justamente verifica o impacto obtido na matriz de causa e efeito e 

analisa o esforço para a realização dessas ações. O objetivo dessa matriz é escolher as ações 

com menor esforço e maior impacto.  

 

Figura 10 – Matriz de Esforço x Impacto 

Fonte: Autor 

Com isso percebe-se que as ações 5, 1 e 14 são as com menor esforço e maior impacto, 

que são: 

➢ Falta de peças de reposição; 

➢ Volume de serviço alto; 

➢ Não existe padrão de método entre técnicos. 

Para iniciar o levantamento quantitativo, precisa-se definir quais são os fatores que 

podem influenciar na vida útil e que podem passar por uma máquina, a variação desse mix (no 

caso da empresa estudada, o tipo do produto a ser produzido) podem alterar o funcionamento 

da máquina. Além disso, pode-se analisar as diferenças entre máquinas, turnos e tipo de 

problema. 

Iniciando o levantamento, a primeiro fator a ser analisado é o tipo do produto. Fazendo 

um primeiro gráfico de Pareto com cada tipo de produto, temos o seguinte gráfico na Figura 

11: 
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Figura 11 – Matriz de Esforço x Impacto 

Fonte: Autor 

 

O gráfico da Figura 11 nos mostra uma média de paradas por semana de todas as 

máquinas que produziram os determinados tipos de produtos. Dentro dos vários tipos de 

produtos que se tem, pode-se dividi-los em três grandes grupos (Tabela 8): 

Tabela 8 - Tipos de Produto 

 

Fonte: Autor 

Produto Tipo Produto Tipo

Produto 6 A Produto 42 B

Produto 15 A Produto 34 B

Produto 44 A Produto 31 B

Produto 47 A Produto 27 B

Produto 24 A Produto 17 B

Produto 36 A Produto 29 B

Produto 20 A Produto 49 B

Produto 39 A Produto 12 B

Produto 3 A Produto 16 B

Produto 22 A Produto 35 B

Produto 5 A Produto 28 B

Produto 8 A Produto 11 B

Produto 14 A Produto 7 B

Produto 26 A Produto 19 B

Produto 32 A Produto 30 B

Produto 10 A Produto 48 B

Produto 45 A Produto 40 B

Produto 41 A Produto 38 B

Produto 13 A Produto 33 B

Produto 18 A Produto 9 C

Produto 4 A Produto 23 C

Produto 2 B Produto 21 C

Produto 37 B Produto 50 C

Produto 25 B Produto 46 C

Produto 43 B Produto 1 C
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Dessa forma, não se consegue criar, através da análise do gráfico, nenhum tipo de padrão 

entre paradas, pois o tipo que mais para é do tipo C, o segundo que mais para é do tipo B e o 

terceiro, A. Ou seja, não existe um padrão definido. Essa mesma análise pode ser feita para o 

próximo gráfico: 

 

Figura 12 – Gráfico por Tipo de Produto 

Fonte: Autor 

 

Esse gráfico mostra que o número de paradas por semana entre os tipos A e B é 

praticamente o mesmo, o que não nos leva a priorizar nenhuma causa. Porém, por um 

conhecimento de processo, sabe-se que existe uma relação entre a produção de determinados 

tipos de produto e a relação desses com o desgaste de peças. Tipos C de produtos causam um 

desgaste mais acentuado nas peças, seguidos pelos tipos B e A. No entanto, tipos de produto A 

exigem uma melhor condição das peças da máquina devido à maior necessidade de precisão do 

sistema, visto que a máquina trabalha com pequenas folgas. Isso explica, parcialmente, a maior 

média de paradas do tipo A contra o tipo C, visto que quando as peças utilizadas na máquina 

que estão produzindo material do tipo A já não atendem devido à perda da precisão, essas são 

passadas para máquinas que estão produzindo tipo B ou C ou existe uma troca de tipos de 

produto pela preparação. 

Então, foi interessante seguir a análise, porém observando dessa vez o comportamento 

da máquina com o tipo de produto, e não de uma média de todas as máquinas como foi feito. 

Assim, foi possível obter a Tabela 9: 
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Tabela 9 - MTBF por Máquina 

 

Fonte: Autor 

A Tabela 9 contém dados de MTBF em horas do ano de 2017. Na primeira coluna tem-

se dados de MTBF (em horas), na segunda a identificação da máquina e na terceira o tipo de 

produto que mais foi produzido nessa máquina. 

Segundo a tabela, a máquina 624 (segunda coluna) possui o pior MTBF, 188,04 horas. 

Além disso, essa máquina não trocou de produto nenhuma vez no ano de 2017, sendo a média 

de trocas de produtos na área no ano de 2017 de 39,87. Na Tabela 10 estão alguns dados 

relativos à essa máquina dos anos de 2016 e 2017: 

Tabela 10 - Dados de Produção - Máquina 624 – Anos de 2016 e 2017 

 

Fonte: Autor 

 

Na primeira coluna está a máquina, no caso a 624; na segunda, os produtos que foram 

produzidos nos anos de 2016 e 2017; na terceira, o número de paradas quando a máquina 

produzia esse determinado produto; na quarta, o número de dias com o produto; na quinta, o 

número médio de paradas por semana com esse produto; na sexta o OEE médio e na sétima a 

porcentagem de perda médio.  

MTBF Máquina Produto MTBF Máquina Produto

188.04 624 Produto 11 400.53 608 Produto 11

199.08 623 Produto 11 404.16 614 Produto 13

205.42 605 Produto 11 413.95 606 Produto 22

224.23 613 Produto 1 416.91 626 Produto 16

248.29 625 Produto 16 417.29 628 Produto 11

303.75 632 Produto 27 419.33 629 Produto 22

317.83 611 Produto 26 424.56 631 Produto 13

318.22 612 Produto 11 425.74 602 Produto 11

322.68 618 Produto 11 430.21 609 Produto 13

339.45 601 Produto 11 485.63 630 Produto 16

340.53 617 Produto 28 553.82 615 Produto 27

362.24 620 Produto 11 615.33 619 Produto 27

367.87 627 Produto 16 749.47 607 Produto 16

377.24 610 Produto 27 821.45 604 Produto 27

381.58 616 Produto 11 1147.10 603 Produto 11

2017 2017
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O mix de produtos que foram produzidos nessa máquina nos últimos dois anos foi 

exclusivamente B. 

A segunda pior máquina em termos de MTBF é a máquina 623, e esta realizou 5 trocas 

de produto, também muito abaixo da média de troca de produtos. Na Tabela 11 seguem os 

dados relativos aos produtos produzidos nessa máquina: 

Tabela 11 - Dados de Produção - Máquina 623 – Anos de 2016 e 2017 

 

Fonte: Autor 

Como é possível verificar, foram produzidos predominantemente produtos do tipo B.  

Seguindo o mesmo raciocínio, é possível traçar o gráfico (Figura 13) de relação entre 

trocas de produtos e MTBF, estando a curva em vermelho representando o MTBF e a curva em 

azul as trocas de produto: 

 

Figura 13 – Gráfico da Relação entre MTBF e Tipo de Produto 

Fonte: Autor 

 

Fazendo o cálculo de correlação entre os dois coeficientes, não é possível achar 

nenhuma relação matemática entre os dados (-0,014). Dessa forma, essa análise foi descartada.  

Máquina Produto Paradas Dias com o Produto Média de Paradas por Semana OEE Médio Perda Médio

623 Produto 11 213 428 3,5 68% 53%

623 Produto 16 7 28 1,7 69% 139%

623 Produto 10 34 26 9,2 35% 47%

623 Produto 13 38 20 13,1 45% 37%

623 Produto 12 12 19 4,5 60% 95%

623 Produto 37 22 16 9,8 55% 48%

623 Produto 17 0 10 0,0 50% 124%

623 Produto 25 0 6 0,0 51% 29%

623 Produto 37 0 3 0,0 53% 65%

623 Produto 41 0 0 0,0 71% 129%
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O próximo tipo de análise foi por tipo de problema: mecânico ou elétrico. Nesse tipo de 

análise foi feita uma redução no tipo de problema para afunilar um pouco mais a atuação do 

projeto. Dessa forma, utilizando dados dos anos de 2016 e 2017, foi possível plotar alguns 

gráficos que relacionam o número de solicitações médio por máquina (painéis da esquerda das 

Figuras 14 e 15) e número de horas média de parada por máquina (painéis da direita das Figuras 

14 e 15), os quais seguem: 

 

 

Figura 14 – Boxplot: Solicitações e Horas – Paradas Elétricas 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 15 – Boxplot: Solicitações e Horas – Paradas Mecânicas 

Fonte: Autor 
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Analisando os dois tipos de problema, podemos ver que os problemas elétricos (Figura 

14) possuem uma média de número de solicitações e número de horas muito inferior aos 

problemas mecânicos (Figura 15). Além disso, a variabilidade dos problemas mecânicos é 

extremamente superior aos elétricos. Isso nos leva a crer que os problemas mecânicos são os 

que tem uma maior representatividade dentro do universo de problemas e, portanto, esses 

devem ser as principais causas. 

Continuando a análise por tipo de problema, mas acrescentando mais algumas variáveis, 

como turno e ano, temos os gráficos das Figuras 16 e 17, primeiramente para o número de 

solicitações por máquina: 

 

 

Figura 16 – Boxplot: Solicitações em 2016 e 2017 – Paradas Elétricas 

Fonte: Autor 
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Figura 17 – Boxplot: Solicitações em 2016 e 2017 – Paradas Mecânicas 

Fonte: Autor 

 

Abaixo segue a mesma análise nas Figuras 18 e 19, porém com o número de horas de 

corretivas por máquina: 

 

 

Figura 18 – Boxplot: Número de Horas em 2016 e 2017 – Paradas Elétricas 

Fonte: Autor 

 

Turno

Ano

321

201720162017201620172016

12

10

8

6

4

2

0

N
ú

m
e
ro

 d
e
 S

o
li

c
it

a
ç
õ

e
s

Boxplot de Número de Solicitações - Problemas Mecânicos

Turno

Ano

321

201720162017201620172016

40

30

20

10

0

N
ú

m
e
ro

 d
e
 H

o
ra

s

Boxplot de Número de Horas - Problemas Elétricos



57 
 

 

Figura 19 – Boxplot: Solicitações em 2016 e 2017 – Paradas Mecânicas 

Fonte: Autor 

 

Analisando os gráficos das Figuras 16 a 19, é possível perceber a importância dos 

problemas mecânicos em relação à indisponibilidade da área. Dessa forma, a princípio, deve-

se analisar mais a fundo os problemas mecânicos. Observando ainda os gráficos das Figuras 16 

a 19, percebe-se que há uma tendência de piora do ano de 2016 para 2017 pois o número médio 

de solicitações e horas aumentou levemente, assim como a variabilidade. 

Uma última análise geral que pode ser feita é com relação aos turnos. Abaixo estão dois 

gráficos que retratam bem essa realidade, nas Figuras 20 e 21: 

 

Figura 20 – Paradas por Turno – Paradas Elétricas 

Fonte: Autor 
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Figura 21 – Paradas por Turno – Paradas Mecânicas 

Fonte: Autor 

 

Analisando primeiro os problemas elétricos (Figura 20), existe uma normalidade entre 

os turnos, na qual todos eles têm uma porcentagem de conclusão dentro do turno muito alta, ou 

seja, os problemas raramente demoram mais de um turno para serem resolvidos. Além disso, 

inicia-se praticamente o mesmo número de solicitações que o número de paradas, o que não 

sobrecarrega um turno com relação a outro. Dessa forma, é possível concluir que os problemas 

elétricos não são a principal causa de indisponibilidade e que a estrutura de número de 

eletricistas por turno está bastante equilibrada. 

Com relação às paradas mecânicas (Figura 21), nota-se que o primeiro turno inicia 

quatro vezes o número de manutenções corretivas que o segundo turno e 10 vezes o número de 

corretivas do terceiro turno, mesmo com o equilíbrio de paradas por turno. Outro ponto 

importante é que o primeiro turno, apesar de iniciar mais manutenções, é o turno com menor 

porcentagem de conclusão dentro do turno. Isso significa que uma parte significativa das 

manutenções corretivas que se iniciam no primeiro turno não são finalizados dentro do mesmo, 

o que gera um número alto de horas de máquina indisponível. O terceiro turno, por exemplo, 

possui uma porcentagem de conclusão dentro do turno alta, porém o número de solicitações 

que são iniciadas é extremamente baixo, sendo o mesmo raciocínio válido para o segundo turno. 

Dessa forma é possível verificar que as manutenções são deixadas para serem iniciadas no 

primeiro turno e este não consegue concluir em uma taxa adequada, gerando indisponibilidade.  
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A equipe atualmente é estruturada tendo os técnicos mecânicos com maior nível de 

conhecimento na área estudada posicionados no primeiro turno, enquanto nos outros turnos os 

mecânicos não possuem capacidade de executar manutenções com um nível de complexidade 

muito alta. Com isso as manutenções mais complexas são deixadas para o primeiro turno e 

essas somam-se com o número de solicitações da área (que é aproximadamente o mesmo que 

os outros turnos), provocando uma sobrecarga. 

Feita essa primeira análise, pode-se concluir que o foco do projeto deveria ser dado nos 

problemas mecânicos e deveria atuar também de forma a amenizar as diferenças entre os turnos. 

Seguindo o fluxograma da Figura 5, o próximo passo foi priorizar as principais causas 

de indisponibilidade. Sabendo que o foco são os problemas mecânicos, foi feito um gráfico de 

Pareto com as causas de parada. Esses gráficos estão a seguir nas Figuras 22 e 23: 

 

 

Figura 22 – Gráfico de Pareto: 2016 e 2017 

Fonte: Autor 
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Figura 23 – Gráfico de Pareto: Último Semestre de 2017 

Fonte: Autor 

 

Verificando o gráfico da Figura 22 fica claro que se gasta uma média de 

aproximadamente 300 horas com manutenção de conjunto superior e inferior e 180 horas 

somente com conjunto inferior. As manutenções no conjunto inferior representam mais de 500 

horas de manutenção corretiva, somando outras paradas menores, fazendo essa causa única 

representar mais de 80% das horas gastas com manutenção. Essas paradas são os problemas 

mais complexos citados anteriormente. 

Já no gráfico da Figura 23, a situação muda um pouco de figura pois a parada por conta 

do Desempenador (parte da máquina) ganha um maior destaque, mas ainda sim a parada por 

conjuntos superior e inferior (partes da máquina) representam, somadas, mais de 80% das horas 

de corretiva. 

Fica claro a representatividade dos problemas nos conjuntos superior e inferior. No 

entanto, é importante verificar o tempo médio entre falhas (MTBF) para entender um pouco 

melhor o comportamento desse tipo de parada. Então, abaixo seguem as Tabelas 12 e 13 com 

os MTTR e MTBF de todas as causas de parada por problema mecânico nos anos de 2016 e 

2016 e no último trimestre de 2017, respectivamente. 
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Tabela 12 - Dados das Principais Paradas - 2016 e 2017 

  

Fonte: Autor 

Tabela 13 - Dados das Principais Paradas – Último Trimestre de 2017 

  

Fonte: Autor 

 

Tipo MTTR (horas) MTBF (horas) MTBF Por Máquina (horas) MTBF Por Máquina (dias)

Cames 38.49 32181.51 1072.72 44.70

Conjunto Inferior 37.04 3184.96 106.17 4.42

Desbobinador 5.21 6438.79 214.63 8.94

Desempenador 13.35 2134.65 71.15 2.96

Freio Magnético 2.94 38661.06 1288.70 53.70

Motor 16.26 12066.24 402.21 16.76

Tampa de proteção 1.29 42958.71 1431.96 59.66

Camisa de Bronze 20.97 64419.03 2147.30 89.47

Charola 17.71 193302.29 6443.41 268.48

Conjuntos Superior e Inferior 53.97 2831.41 94.38 3.93

Correia 240L 3.52 7026.29 234.21 9.76

Correias 240L e 255L 20.05 55214.24 1840.47 76.69

Filtro de ar 9.17 193310.83 6443.69 268.49

Lubrificador 8.11 35140.98 1171.37 48.81

Sistema pneumático 0.58 386639.42 12887.98 537.00

Conjunto Inferior / Polia 40L 75.59 17498.95 583.30 24.30

Conjunto Superior 55.75 193264.25 6442.14 268.42

Conjuntos Superior e Inferior / Polia 40L 61.59 24103.41 803.45 33.48

Correia 255L 13.91 48316.09 1610.54 67.11

Correia AT5/390ST 22.58 11024.28 367.48 15.31

Correia AT5/390ST / Polia 40L 83.38 193236.63 6441.22 268.38

Correias 240L e AT5/390ST 12.67 193307.33 6443.58 268.48

Gotejador 1.71 16808.73 560.29 23.35

Polia 40L 20.63 193299.38 6443.31 268.47

Polia Variadora 57.67 193262.33 6442.08 268.42

Outros 1.33 3390.25 113.01 4.71

Total 25.21 421.66 14.06 0.59

Tipo MTTR (horas) MTBF (horas) MTBF Por Máquina (horas) MTBF Por Máquina (dias)

Cames 26.50 47853.36 1595.11 66.46

Conjunto Inferior 39.37 5280.61 176.02 7.33

Desbobinador 3.43 7976.55 265.88 11.08

Desempenador 13.93 1827.60 60.92 2.54

Freio Magnético 1.08 47878.77 1595.96 66.50

Motor 4.63 11965.34 398.84 16.62

Tampa de proteção

Camisa de Bronze 19.50 47860.36 1595.35 66.47

Charola

Conjuntos Superior e Inferior 26.65 2965.85 98.86 4.12

Correia 240L 2.86 5982.12 199.40 8.31

Correias 240L e 255L 3.21 23936.72 797.89 33.25

Filtro de ar

Lubrificador

Sistema pneumático

Conjunto Inferior / Polia 40L

Conjunto Superior

Conjuntos Superior e Inferior / Polia 40L

Correia 255L

Correia AT5/390ST 16.07 5303.91 176.80 7.37

Correia AT5/390ST / Polia 40L

Correias 240L e AT5/390ST

Gotejador 1.50 47878.36 1595.95 66.50

Polia 40L

Polia Variadora

Outros 1.00 3682.07 122.74 5.11

Total #DIV/0! 478.99 15.97 0.67
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Analisando a Tabela 13, observa-se que para uma máquina por problema em conjunto 

inferior somente a cada 4,5 dias, aproximadamente, e por conjunto superior e inferior a cada 

quase 4 dias. Na Tabela 14, os dados pouco mudam, parando a cada 7,33 dias somente por 

conjunto inferior e a cada 4,12 pelos dois problemas concomitantemente. Um ponto importante 

é que foram levantadas somente as duas principais causas, mas outras paradas também afetam 

o conjunto inferior, o que faz a importância desse tipo de parada ser ainda maior. 

4.3 ANÁLISE 

O próximo passo do fluxograma representa também o próximo passo na metodologia 

DMAIC, a fase de Análise. Nessa fase foram analisadas as causas de parada mais importantes 

(paradas de máquina motivada pelos conjuntos superior e inferior) e também garantiu-se que 

atuando nessas causas foram obtidos o resultados esperados. Para isso, foi importante verificar 

o histórico de disponibilidade do ano de 2017, presente na Figura 24. 

 

Figura 24 – Séries Temporais das Horas de Corretivas e Disponibilidade: 2017 

Fonte: Autor 

 

No painel superior, é possível verificar as horas de manutenção corretiva e no painel 

inferior, a porcentagem de disponibilidade das máquinas da área do Corte. Obviamente, os dois 

gráficos da Figura 24 são inversamente proporcionais.  

Como é possível ver, a disponibilidade da área possui uma variabilidade extremamente 

alta, e, além disso, sem nenhum plano de ação, atingiu-se várias vezes a meta do projeto (95%). 
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No entanto, isso pode ser explicado de forma bastante simples através de um gráfico. Abaixo 

segue um gráfico (Figura 25) de distribuição normal das horas de manutenção corretiva 

semanais para verificação da normalidade da distribuição: 

 

Figura 25 – Distribuição Normal das Horas de Corretiva – Ano Fiscal 2017 

Fonte: Autor 

Percebe-se que gráfico mostra uma distribuição normal pelo valor-p (nível de 

significância) ser superior a 0,05, de acordo com a explicação no item 2.13.8. 

Essa verificação foi feita para mostrar a probabilidade de se atingir a meta do projeto de 

acordo com os dados do ano fiscal de 2017, conforme gráficos das Figuras 26 a 28. 

 

Figura 26 – Gráfico de Probabilidade: Antes do Projeto – Pior Caso 

Fonte: Autor 
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Figura 27 – Gráfico de Probabilidade: Antes do Projeto – Caso Médio 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 28 – Gráfico de Probabilidade: Antes do Projeto – Melhor Caso 

Fonte: Autor 

 

Os três gráficos das Figuras 26 a 28 representam as probabilidades de se atingir a meta 

do projeto de acordo com as variações de dias úteis em um mês: o gráfico da Figura 26 

representa o mês com menos dias úteis do ano e a probabilidade de atingir a meta sem nenhuma 
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ação é de 21,54%; o gráfico da Figura 27 representa a média de dias úteis de todos os meses do 

ano e nessa média, a probabilidade de atingir a meta aumenta para 32,25%; já no gráfico da 

Figura 28 está a representação do mês com mais dias úteis do ano e a probabilidade de atingir-

se a meta sem nenhuma ação é de 42,48%. Essa verificação mostra que talvez a meta traçada 

não tenha sido arrojada o suficiente. Apesar disso, algumas verificações a seguir mostraram que 

a tendência é que a meta seja superada. 

Somando todos os tipos de parada que envolvem cada um dos três tipos de problemas 

das Tabelas 14 e 15 (Conjunto Inferior, Conjunto Superior e Correia), obteve-se uma tabela 

resumida para cada período como segue: 

Tabela 14 - Paradas por Conjuntos – 2016 e 2017 

 

Fonte: Autor 

 

Tabela 15 - Paradas por Conjuntos - Último Trimestre de 2017 

 

Fonte: Autor 

 

Dessa forma, os tempos médios entre falha (MTBF) são menores ainda se 

contabilizarmos qualquer tipo de parada que envolvam cada um dos três tipos de parada, uma 

vez que existem paradas que exigem que o mecânico atue em várias partes da máquina ao 

mesmo tempo. Com isso, pode-se compilar a Tabela 16 que mostra os valores projetados das 

disponibilidades que se pode conseguir e o retorno financeiro, ambos atualizados. 

Tipo MTTR (horas) MTBF (horas) MTBF Por Máquina (horas) MTBF Por Máquina (dias)

Conjunto Inferior 49.06 1275.05 42.50 1.77

Conjunto Superior 54.79 2488.89 82.96 3.46

Correia AT5/390ST 25.19 9888.66 329.62 13.73

Outros 8.96 712.39 23.75 0.99

Tipo MTTR (horas) MTBF (horas) MTBF Por Máquina (horas) MTBF Por Máquina (dias)

Conjunto Inferior 31.23 1883.97 62.80 2.62

Conjunto Superior 26.65 2965.85 98.86 4.12

Correia AT5/390ST 16.07 5303.91 176.80 7.37

Outros 7.81 752.18 25.07 1.04
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Tabela 16 - Projeção para o Projeto 

 

Fonte: Autor 

 

Nos anos de 2016 e 2017, demorava-se em média 49,10 horas para realizar uma 

manutenção em conjunto, superior ou inferior. Nos trimestres de 2017, isoladamente, os valores 

são superiores, excetuando-se o último trimestre que teve um desempenho melhor. 

Se diminuirmos esses tempos médios de reparo para 15 horas, as disponibilidades que 

poderiam ter sido atingidas nos anos de 2016 e 2017 seria de 97,36% e, no último trimestre de 

2017, 97,89%, valores bem acima da meta do projeto. O retorno financeiro desse projeto se 

aproximaria de R$360 mil. Sabe-se que esse MTTR de 15 horas é um tempo viável de ser 

atingido, portanto atingir os objetivos traçados no projeto são tangíveis. 

4.4 MELHORIA 

Para prosseguir com o próximo passo do fluxograma, utilizou-se um diagrama de árvore 

para estruturar as ações a serem realizadas. Esse diagrama, através de um desdobramento de 

ações, transforma a meta do projeto e ações já identificadas como prioritárias em ações menores 

e mais tangíveis. Na Figura 29 segue o diagrama gerado para o projeto: 

 

2016 e 2017 1º Trimestre 2017 2º Trimestre 2017 3º Trimestre 2017 4º Trimestre 2017

Número de Solicitações Relacionadas 294 55 49 40 25

Número de Horas Relacionadas 14436 3065 2520 2313 781

Número de Horas Não Relacionadas 5784 636 854 782 637

Número de Horas Total 20219 3701 3374 3095 1418

Média de Horas/Solicitação 49.10 55.72 51.42 57.83 31.23

Média de Dias/Solicitação 2.05 2.32 2.14 2.41 1.30

Média de Horas/Mês 593.24 1033.01 839.92 762.61 257.36

Disponibilidade Média 94.77% 92.39% 92.79% 93.81% 97.04%

Número de Solicitações Relacionadas 294 55 49 40 25

Média de Horas/Solicitação 15 15 15 15 15

Número de Horas Relacionadas 4410 825 735 600 375

Número de Horas Total 10194 1461 1589 1382 1012

Disponibilidade Média 97.36% 96.99% 96.60% 97.24% 97.89%

Horas de Produção a Mais / Solicitação 34 41 36 43 16

Número de Horas no Período a Mais 10026 2240 1785 1713 406

Número de Horas por Mês a Mais 418 747 595 571 135

Kg a Mais / Mês (30 Kg por dia) 522 933 744 714 169

Reais a Mais / Mês 24,475.69R$                43,740.39R$                34,857.22R$                33,460.79R$                7,922.88R$                   

Reais a Mais / Ano 293,708.31R$              524,884.64R$              418,286.67R$              401,529.43R$              95,074.59R$                
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Figura 29 – Diagrama de Árvore 

Fonte: Autor 

 

A primeira coluna contém a meta do projeto; a segunda contém as ações identificadas 

como maior impacto e menor esforço e a terceira e quarta colunas são as ações que foram 

desdobradas. Utilizando uma matriz de priorização para verificar as ações mais importantes 

para o projeto, obteve-se o Quadro 4: 

Quadro 4 - Matriz de Priorização 

 

Fonte: Autor 

 

Dessa forma, a troca de turnos não foi incluída como ação do projeto. Sendo assim, 

gerou-se o plano de ação através da matriz 5H2W no Quadro 5, que auxilia na identificação das 

partes interessadas, prazos e métodos. 

Custo Baixo/Nulo Esforço Baixo/Nulo Impacto Baixo/Nulo

Peso 9 8 10

Capacitar mais técnicos 5 3 5 119

Fazer troca de turnos 5 1 3 83

Criar planilha de controle de peças 5 5 5 135

Rever parâmetros de estoque 5 3 5 119

Criar parâmetros para matéria prima 5 3 5 119

Criar estoque de conjuntos 5 5 5 135

Total
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Quadro 5 - 5W2H 

 

Fonte: Autor 

 

Uma das ações é criar conjuntos reserva, e para isso é necessário entender seu 

funcionamento. Os conjuntos, superior e inferior, trabalham reciprocamente. O conjunto 

superior, junto com um eixo cames, transforma o movimento rotacional do motor em um 

movimento linear e o conjunto inferior, no seu funcionamento, trabalha com um desgaste maior, 

o que explica os valores de MTBF menores. Esses conjuntos são formados por diversas peças 

de vários materiais, entre eles ligas de aço, alumínio e bronze. Quando há uma necessidade de 

manutenção nestes, o mecânico retira os dois conjuntos da máquina e os desmonta, avaliando 

o desgaste de cada uma das peças individualmente e, após análise qualitativa, troca as peças 

com desgaste mais acentuado por peças novas e mantém as peças usadas que possuem desgaste 

brando. 

No entanto, sabe-se por experiência e benchmarking com outras fábricas da mesma 

companhia que produzem os mesmos produtos que esses conjuntos, devido a sua complexidade 

e número grande de peças, tem a identificação das peças que sofrem um maior desgaste 

dificultada pois existem inúmeros fatores que influenciam nestes. Assim, para evitar fazer um 

What Why Who How How Much Where When

O Quê Porque Quem Como Quanto Onde Quando

Capacitar mais 

técnicos

Evitar deixar máquina 

desatendida por mais de 

um turno

Líder de Manutenção / 

Técnico 1 / Técnico 2 / 

Técnico 3 (técnico a ser 

treinado)

Trazendo o técnico a ser 

treinado para o primeiro 

turno e treinando-o 

durante montagem de 

conjuntos reserva

Sem custo
Oficina de 

Manutenção

05/03/2018 - 

09/03/2018

Criar planilha de 

controle de peças

Definir criticidade e taxa 

de utilização para as 

peças para mudar os 

parâmetros de MRP

Gustavo

Verificar a utilização de 

peças com base nas 

solicitações à 

manutenção e produção 

de peças internamente

Sem custo

Computador / 

Supervisão da 

Manutenção

02/02/2018

Rever parâmetros 

de estoque

Atualizar os valores de 

estoque de segurança e 

tamanho de lote para 

ficarem atualizados com 

as condições atuais

Programadora de 

Manutenção / Emissor de 

Nota Fiscal (cadastro de 

códigos) / Programador 

de Manutenção (cadastro 

no sistema)

Alterando os parâmetros 

no sistema com base na 

planilha de controle feita

Sem custo

Programação 

de 

Manutenção

09/02/2018

Criar parâmetros 

para matéria prima

Quando surgir a 

necessidade de produção 

da peça já termos a 

matéria prima de forma a 

não atrasar sua produção

Programadora de 

Manutenção / Emissor de 

Nota Fiscal (cadastro de 

códigos) / Programador 

de Manutenção (cadastro 

no sistema)

Alterando os parâmetros 

no sistema com base na 

planilha de controle feita

Sem custo

Programação 

de 

Manutenção

09/02/2018

Criar estoque de 

conjuntos

Quando uma máquina 

parar para manutenção 

corretiva termos um 

conjunto backup de 

forma que faremos 

manutenção no conjunto 

com a máquina 

produzindo

Técnico 1 / Técnico 2

Montando conjuntos 

reserva com as peças já 

produzidas. Um dos 

conjuntos vai ser com 

peças novas

Sem custo
Oficina de 

Manutenção
09/03/2018
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novo estudo sobre o desgaste dessas peças, decidiu-se fazer a montagem de conjuntos reserva 

de forma que ao parar uma máquina, desmonta-se o conjunto danificado da máquina e insere-

se o novo. Dessa forma, do contrário do que era feito até então, a manutenção nos conjuntos 

seria feita no conjunto reserva e com a máquina em funcionamento e não com a máquina 

esperando o reparo desses conjuntos. Esse tipo de ação busca eliminar sistematicamente a 

perda, que nesse caso seria de tempo, trazendo uma melhoria na performance da área 

(YOUSSOUF; RACHID; ION, 2014). 

Para a montagem dos conjuntos, deve-se definir o número de conjuntos, superior e 

inferior, que se deve ter de reserva para suprir a demanda semanal. Com isso, pôde-se compilar 

as Tabelas 17 e 18. Esse cálculo levou em conta o MTBF das máquinas da área (segunda coluna) 

e a probabilidade de se ter mais de uma parada em menos de um dia, isto é, um fator de correção 

para levar em conta a variabilidade das paradas. 

Tabela 17 - Necessidade de Conjunto Inferior 

 

Fonte: Autor 

 

Tabela 18 - Necessidade de Conjunto Superior 

 

Fonte: Autor 

 

Fazendo uma média entre os MTBF dos anos de 2016 e 2017 e do último trimestre de 

2017, conforme Tabelas 14 e 15, obteve-se valores de 2,19 dias para o conjunto inferior e 3,79 

dias para o superior. Assim, em uma semana de 5,5 dias úteis, precisa-se de 2,51 conjuntos 

reserva inferior e 1,45 conjunto superior. Porém, além disso, existe uma variabilidade, na qual 

Conjunto Inferior

Dia Conjuntos necessários pelo MTBF Conjuntos necessários pela  variabilidade Total de Conjuntos Necessários

1 0.46 0.16 0.62

2 0.91 0.32 1.23

3 1.37 0.48 1.85

4 1.82 0.64 2.46

5 2.28 0.80 3.08

5.5 2.51 0.88 3.39

Conjunto Superior

Dia Conjuntos necessários pelo MTBF Conjuntos necessários pela  variabilidade Total de Conjuntos Necessários

1 0.26 0.05 0.32

2 0.53 0.10 0.63

3 0.79 0.15 0.95

4 1.06 0.21 1.26

5 1.32 0.26 1.58

5.5 1.45 0.28 1.73

6.5 1.72 0.33 2.05

7.5 1.98 0.39 2.37

8.5 2.24 0.44 2.68

9.5 2.51 0.49 3.00

10.5 2.77 0.54 3.31

11 2.90 0.57 3.47
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em um dia pode-se ter mais de uma manutenção, pois os valores de média não levam isso em 

conta. Assim, como se sabe que a montagem de um conjunto pode demorar até dois turnos de 

8 horas, define-se um valor relacionado a essa probabilidade para suprir essa variabilidade. 

Assim, a partir dos valores obtidos, tem-se 3,39 conjuntos inferiores por semana e 3,47 

conjuntos superiores a cada duas semanas, levando em conta que uma semana tem 5,5 dias 

úteis. 

Voltando à Tabela 16, o valor de 15 horas definido como tempo médio de manutenção 

é extremamente alto com relação à expectativa. Em uma análise e projeção feita, estimou-se 

que o MTTR médio deveria ser por volta de 5 horas, que é o tempo que se demora para reparar 

um conjunto com peças danificadas. 

Além das ações do plano de ação anterior, verificou-se a oportunidade de se incluir mais 

algumas ações: 

➢ Equilíbrio entre os turnos: 

o Apesar da manutenção nesses conjuntos ser complexa, a montagem dos 

conjuntos na máquina não é. Então, reforçar a metodologia de troca de 

conjuntos em todos os turnos para diminuir a postergação do início das 

manutenções; 

➢ Estudo sobre os conjuntos: 

o Inicialmente, montar um conjunto reserva em uma máquina com todas as 

peças novas e acompanhar o seu funcionamento. Comparar o desgaste deste 

após certo tempo de trabalho com conjunto de peças novas e usadas, 

verificando a viabilidade de só se utilizar conjuntos de peças novas após uma 

projeção de gasto. 

Feito o plano de ação, foi possível colher os resultados do projeto. 

4.5 CONTROLE 

Iniciando a última fase da metodologia DMAIC, Controle, foi feita a verificação se as 

metas foram alcançadas. O plano de ação foi formado por algumas ações, que se desdobram em 

sub-ações. A seguir foram explicitadas cada uma delas, separadamente: 

• Equilíbrio entre turnos: 
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Uma ação, que pode ser considerada auxiliar pois não traz retorno financeiro de forma 

direta, é a de capacitação de mais um técnico. Alinhado com a supervisão da Manutenção da 

fábrica, foi feita a capacitação de um técnico mecânico para atuar no segundo turno da fábrica 

e dar continuidade às manutenções mais complexas que, como explicado anteriormente, eram 

de exclusividade do primeiro turno. Dessa forma, essa ação trouxe como benefício indireto a 

redução de manutenções iniciadas no primeiro turno, menor MTTR (já que as manutenções 

mais complexas não foram deixadas somente para o primeiro turno) e melhora na flexibilidade 

da gestão do time devido ao aumento da versatilidade dos técnicos de manutenção. Além disso, 

foi reforçada a metodologia com o terceiro turno de forma que o técnico deste consiga retirar o 

conjunto danificado da máquina e consiga instalar o conjunto reserva.  

• Reposição de peças: 

A análise e atualização dos parâmetros de estoque de segurança e tamanho de lote das 

peças e matérias primas é uma das ações mais importantes, porém são auxiliares. Isso acontece 

pois ela sanaria qualquer tipo de defasagem entre consumo de peças de reposição e compra e 

garantiu que se houver um aumento de consumo, mesmo que pontual, o sistema de reposição 

de peças (ERP, do inglês, Enterprise Resource Planning, ou em português, Sistema de Gestão 

Empresarial) garantiria que não haveria falta. Além disso, o sistema agora garantiria a 

existência de um estoque suficiente de peças produzidas internamente. O cálculo dos valores 

de estoque de segurança foi feito, para peças compradas de fornecedores externos, levando em 

conta o prazo de entrega do fornecedor, prazo médio de trâmite interno para compra e 

recebimento de material. Para as peças produzidas internamente, foi levado em conta o prazo 

de entrega das matérias primas (que agora entraram no sistema e são compradas 

automaticamente, assim como as peças de fornecedores externos), prazo de confecção 

internamente, prazo médio de trâmite interno para compra e recebimento de material. Os 

resultados dessa ação são qualitativos. Isso porque existem dois resultados possíveis: a 

reposição atende ou não atende a necessidade da empresa. Como foram montados conjuntos 

reserva, ação que foi explicitada posteriormente, o sistema já percebeu a retirada de peças em 

um nível acima do que anteriormente, pedindo a confecção de peças mesmo com um estoque 

ainda maior comparado com o que se tinha antes. Dessa forma, o sistema tem percebido 

positivamente o resultado dessa ação pois desde a implementação dessa ação não houve falta 

de peça, inclusive para um aumento de consumo pontual (montagem de conjuntos novos, que 

é temporária). 
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• Montagem de conjunto reserva: 

Essa consiste em uma das ações principais do projeto, pois esta traz um retorno logo 

após a sua aplicação. No entanto, foi de extrema importância montar o número de conjuntos 

pré-definido devido às probabilidades baseadas no histórico da área. Além da montagem de 

conjuntos com peças usadas, foi montado um conjunto superior e um inferior com peças novas 

cujo motivo foi explicado na próxima ação. O resultado deste é quantitativo e é possível ver 

nos gráficos a seguir, na qual logo após a implementação da utilização de conjuntos reserva, 

houve um aumento significativo da disponibilidade e redução do MTTR. 

 

O gráfico da Figura 30 mostra a evolução semanal durante o ano fiscal de 2018 na área 

do Corte. Após a implementação do projeto, pôde-se dividir os resultados em três fases. O 

período em preto corresponde ao período antes da implementação do mesmo. 

 

Figura 30 – Evolução da Disponibilidade: Antes e Depois do Projeto 

Fonte: Autor 

 

➢ O período demarcado em azul corresponde a primeira fase de implementação do 

projeto. Essa fase teve a duração de sete semanas e teve a disponibilidade média de 

97,84%. Nesse período realizou-se a montagem de dois conjuntos reserva. Porém, 
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nesse período ainda não havia sido implementado completamente todas as 

melhorias. O cadastro dos materiais já fora realizado, porém o estoque ainda não 

havia girado e as compras de matéria prima ainda não havia chegado. Dessa forma, 

em menos de dois meses se esgotaram os conjuntos reserva e a disponibilidade caiu, 

dando início à segunda fase. 

➢ Na segunda fase (demarcada em vermelho), foram também sete semanas, porém 

com a disponibilidade baixa (média de 89,58%). Um agravante para essa queda foi 

que a partir da terceira semana dessa fase iniciou-se o turno de 12x36, isto é, os 

funcionários trabalham em 4 turnos de 12 horas cada um. Dessa forma, uma fábrica 

que produzia por aproximadamente 130 horas semanais agora produziria sem parar 

por aproximadamente 3 meses (tempo de duração do turno). Com isso, sabe-se que 

a demanda aumentaria, porém não se consegue descobrir qual a relação de consumo 

de peças e demanda para a manutenção com esse incremento de produção. No 

entanto, durante essas sete semanas da segunda fase a matéria prima chegou, 

produziu-se e comprou-se peças para abastecer o estoque e iniciou-se a montagem 

dos conjuntos reserva, até que se definiu a data para a reimplementação do projeto 

e iniciar a terceira fase. 

➢ Iniciou-se essa fase com quatro conjuntos reserva montados e no decorrer das duas 

primeiras semanas retirou o passivo de máquinas paradas e ao mesmo tempo 

montou-se mais dois conjuntos e manteve-se essa média. Dessa forma, a 

disponibilidade voltou a subir. Como, desde o início da terceira fase o projeto havia 

se consolidado, uma vez que o sistema não deixava o estoque abaixar e sempre havia 

matéria prima para a montagem de conjuntos reserva e manutenção de máquinas, 

essa fase perdurou até o final do ano fiscal, isto é, por mais 14 semanas, data que 

finalizou-se a contabilização da melhoria e obteve-se uma média de 97,22%. No 

entanto, sabe-se também que a disponibilidade permaneceu alta mesmo durante o 

próximo ano fiscal. 

Com isso, após a implementação do projeto, teve-se uma média de 95,47% de 

disponibilidade, fazendo uma média ponderada com relação à duração, atingindo-se a meta do 

projeto. Para validar a sustentabilidade da disponibilidade na área, fez-se gráficos de 

probabilidade de se atingir a meta (Figuras 31 a 33), conforme fora apresentado os gráficos de 

antes do projeto, nas Figuras 26 a 28. 
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Figura 31 – Gráfico de Probabilidade: Depois do Projeto – Pior Caso 

Fonte: Autor 

 

Figura 32 – Gráfico de Probabilidade: Depois do Projeto – Caso Médio 

Fonte: Autor 
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Figura 33 – Gráfico de Probabilidade: Depois do Projeto – Melhor Caso 

Fonte: Autor 

 

Como é possível ver, no mês com menor número de dias úteis (Figura 31), tem-se 

65,84% de  probabilidade de atingir a meta de 95% de disponibilidade, contra os 21,54% de 

antes do projeto (Figura 26). No mês com número médio de dias úteis (Figura 32), tem-se 

79,21% de probabilidade, contra 32,25% de antes do projeto (Figura 27) e no mês com maior 

número de dias úteis  (Figura 33) tem-se 87,49% de chance de atingir a meta contra 42,48%   

(Figura 28), tendo a chance de atingir a meta, no mínimo, dobrado. Dessa forma, como 

comentado anteriormente, talvez a meta não tenha sido arrojada o suficiente. Estendendo os 

mesmos cálculos para uma disponibilidade de 97%, tem-se as Figuras 34 a 36: 

 

Figura 34 – Gráfico de Probabilidade: Meta Modificada – Pior Caso 

Fonte: Autor 
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Figura 35 – Gráfico de Probabilidade: Meta Modificada – Caso Médio 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 36 – Gráfico de Probabilidade: Meta Modificada – Melhor Caso 

Fonte: Autor 

 

Como é possível ver, a probabilidade de atingir a disponibilidade de 97% depois da 

implementação do projeto é maior que a chance de atingir 95% antes do projeto. 

No entanto, os gráficos traçados correspondem à fase 3 do projeto, isto é, à fase em que 

o projeto de fato se consolidou. Como o ano fiscal fechou com uma parcela de semanas sem 



77 
 

implementação do projeto e outra parcela englobando as fases 1, 2 e 3, a média final do ano 

fiscal ficou, obviamente, abaixo da média da fase 3, fechando em 95,25%, dando um retorno 

financeiro em forma de cost avoidance pouco superior ao traçado como meta (R$ 325 mil). 

A análise do cost saving desse projeto não pode ser realizada da forma como se planejou, 

pois, no decorrer do ano fiscal implementou-se o turno 12x36, como citado anteriormente. 

Dessa forma, analisando os custos variáveis de maquinário, aumentou-se a demanda de 

produção e manutenção. Com isso, não foi possível identificar nenhuma redução no consumo 

de materiais intermediários, visto que se utilizou mais pelo maior tempo de produção e nem nas 

peças de reposição de manutenção, pois de fato se utilizou mais do que se planejava. Dessa 

forma, fechou-se o ano fiscal com o consumo exatamente igual o orçado. Já com relação aos 

custos variáveis de mão de obra e custos fixos da fábrica não se notou economias, visto que não 

houveram alterações no custo da mão de obra e o rateio de custos entre as áreas da fábrica 

obviamente permaneceu o mesmo.  

No gráfico da Figura 37, está sendo mostrada a evolução semanal da disponibilidade na 

área. A metra traçada de 95%, destacada no gráfico, foi superada com satisfação. 

 

Figura 37 – Evolução da Disponibilidade: Depois do Projeto 

Fonte: Autor 
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Além do aumento da disponibilidade, houve uma redução significativa do MTTR. 

Apesar de não ser uma meta do projeto, estimou-se nesse trabalho que com as ações realizadas 

atingiria-se um MTTR de 15 horas e o valor obtido na fase 3 foi de 10,82 horas. Já o ano fiscal 

como um todo fechou com uma média de 17,08 horas. 

• Estudo sobre os conjuntos 

A última ação realizada que traria um resultado direto é o estudo sobre o desgaste de 

conjuntos. Foi realizada a montagem de um conjunto com peças totalmente novas. Feito isso, 

após a parada de máquina, foi instalado esse conjunto e feito o acompanhamento. 

A primeira máquina a ter o conjunto de peças novo instalado foi a 614. Essa máquina 

produziu por 92 dias úteis até a Manutenção Fabril parar a máquina de forma programada para 

analisar o desgaste. Para efeito de comparação, o MTBF das máquinas da área era de 17,5 dias. 

O que se notou é que o desgaste no geral foi muito menor. Os itens com maiores desgastes 

foram as peças feitas de bronze, como esperado. Para confirmar e formalizar a análise visual, 

foi feita a medição em uma máquina de medir por coordenada tridimensional. 

 

A dimensão da furação da peça da Figura 38 era de 6,581 mm, enquanto a cota do 

desenho é de 6,450 mm. Contando que todas as peças têm uma montagem justa, uma folga de 

0,131 mm tem uma grande importância.  

 

Figura 38 – Peça 1: Máquina 614 

Fonte: Autor 
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Outra peça com o desgaste bastante acentuado foi a da Figura 39. 

.  

Figura 39 – Peça 2: Máquina 614 

Fonte: Autor 

A peça com maior desgaste foi a da Figura 40. As chavetas internas estão totalmente 

desgastadas, tendo a chaveta inferior se rompido. Obviamente, pelo desgaste acentuado, a 

parada para avaliação foi tardia, visto que mais algum tempo de produção faria com que as 

demais chavetas se rompessem e um dano maior no conjunto poderia ter ocorrido. As medições 

encontradas nas larguras das chavetas presentes foram de 0,598 mm, 1,298 mm e 1,347 mm, 

contra 3,170 mm da cota do desenho.  

 

Figura 40 – Peça 3: Máquina 614 

Fonte: Autor 
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Após a avaliação, foram trocadas as principais peças com desgaste e rolamentos e então 

restaurada a máquina para produção. A máquina produziu por mais 53 dias até a falha. Nessa 

segunda parada várias peças apresentavam desgaste, dificultando a análise de peças críticas.  

Uma segunda máquina que teve o conjunto novo montado foi a máquina 625. Esta 

produziu 40 dias até a falha. Apesar da falha, o conjunto apresentava pequeno desgaste no geral 

das peças. Como de costume, as peças de bronze apresentavam maior desgaste em comparação 

às demais, com exceção de uma peça de alumínio. 

A peça da Figura 41 apresentou um desgaste ainda maior que na outra máquina, com 

um diâmetro de furação de 6,659 mm.  

 

 

Figura 41 – Peça 1: Máquina 625 

Fonte: Autor 

 

A peça de alumínio das Figuras 42 e 43, apesar de não ter nenhuma modificação nas 

principais cotas, teve um desgaste visual muito grande. Essa peça foi substituída, assim com os 

demais de bronze e rolamentos. 
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Figura 42 – Peça 2: Máquina 625 

Fonte: Autor 

 

Figura 43 – Peça 3: Máquina 625 

Fonte: Autor 
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O desgaste da peça da Figura 44 na parte das chavetas internas também foi grande, mas 

não tanto quanto da outra máquina. As cotas das larguras das chavetas foram de 1,577 mm, 

1,211 mm, 2,254 mm e 1,895 mm. 

 

 

Figura 44 – Peça 4: Máquina 625 

Fonte: Autor 

 

Essa máquina produziu por pouco mais de uma semana até falhar por outro motivo. A 

segunda falha no conjunto não havia ocorrido até a redação desse projeto. 

Como é possível perceber, a peça da imagem anterior é a que sofre maior desgaste. No 

entanto, o que torna esse problema ainda mais crítico é o valor alto de confecção da mesma, já 

que existem diversos detalhes que uma simples usinagem não é capaz de confeccionar. Nesse 

caso, é utilizada a usinagem por eletroerosão. 

Na Figura 45 estão imagens dessa mesma peça retirada de duas outras máquinas. 
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Figura 45 – Comparativo: Peças Usadas e Nova (Inferior Direita) 

Fonte: Autor 

 

Na imagem acima, a peça na parte superior teve todas as quatro chavetas internas 

cisalhadas, o que causa um dano no conjunto como um todo. Na peça da esquerda o desgaste 

foi bastante grande e a peça da direita é a peça nova, nunca utilizada. 

Percebendo esse desgaste maior nessa peça, fez-se uma análise junto ao fornecedor e ao 

time de manutenção e então produziu-se uma peça com uma liga de material diferente com 

dureza extremamente maior em caráter de teste (aumento de 100% da dureza na escala Brinell). 

Colocado em um conjunto novo e instalado na máquina 626, produziu por exatamente um mês 

até a parada programada realizada pela Manutenção Fabril. 

Como é possível ver nas Figuras 46 e 47, o desgaste foi extremamente menor, o que 

mostra que a escolha do material foi feita corretamente. Com isso, a produção da polia com 

material antigo foi descontinuada e a polia foi produzida somente com o material com a liga 

diferente. 
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Figura 46 – Polia com Nova Liga 

Fonte: Autor 

 

Figura 47 – Desgaste na Polia com Nova Liga 

Fonte: Autor 

No entanto, sabe-se que a mudança do material, assim como a montagem de conjuntos 

reserva somente contorna o problema, não atuando diretamente na causa raiz, pois o problema 

do desgaste permanece o mesmo. O que se faz é postergar ou administrá-lo de forma que esse 

afete o mínimo a produção possível. 
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Durante uma visita de um engenheiro de projetos da empresa vindo de uma fábrica do 

exterior, este percebeu que a lubrificação não estava sendo realizada corretamente. Isso 

acontece pois algumas peças que fazem a vedação do óleo lubrificante no circuito de 

lubrificação estavam faltando. Com isso, o óleo lubrificante era injetado no circuito e saia por 

falta dessa peça. Na Figura 48 está a foto da peça que abriga os conjuntos com um desgaste 

acentuado no seu interior, onde não deveria ter. 

 

 

Figura 48 – Desgaste em Peça 

Fonte: Autor 

 

A peça faltante (Figura 49) entra no rasgo da foto da Figura 48. Dessa forma, os 

preparadores conseguem ajustar o conjunto para produzir um determinado tipo de produto e 

remontar a máquina sem auxílio da Manutenção Fabril. No entanto, a falha de não recolocar 

essas peças de vedação ocasiona em um desgaste prematuro de diversas peças e em 

consequência, aumento do custo com óleo refrigerante (já que esse não permanece no circuito), 

aumento do desgaste de peças, aumento da mão de obra com manutenção, entre diversos outros.  
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Com isso, foi produzida internamente as peças que estavam faltando para atender todas 

as máquinas, conforme imagem abaixo. 

 

Figura 49 – Tampo Fabricado 

Fonte: Autor 

 

Na Figura 50 está a foto do local aonde a peça acima encaixa, da mesma forma que na 

Figura 48.  

 

Figura 50 – Rasgo para Encaixe 

Fonte: Autor 
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A lubrificação é feita com o auxílio de um sistema pneumático de alta pressão, que 

adentra o conjunto através do sistema presente na Figura 51. 

 

Figura 51 – Sistema de Lubrificação 

Fonte: Autor 

 

Somente com a instalação dos conjuntos novos se teve um resultado extremamente 

positivo. Apesar do custo maior para a montagem, uma vez que todas as máquinas estejam 

funcionando com os conjuntos novos o custo de manutenção permaneceria o mesmo, porém o 

MTBF seria maior. 

Porém, como explicitado, foram tomadas algumas outras ações, dentre elas uma ação 

com efeito positivo, mesmo que a avaliação seja a longo prazo e, ao mesmo tempo, complexa 

de ser realizada, uma vez que atribuir um aumento de MTBF à melhoria na lubrificação é feita 

somente qualitativamente, mas não quantitativamente.  

Como foi possível ver, os resultados foram positivos. No entanto, além da verificação 

dos resultados, é importante garantir que os resultados foram mantidos mesmo após a 

finalização do projeto. Por conta disso foi feito o plano de controle abaixo: 

➢ Fazer controle da disponibilidade da área através do uso de Cartas de Controle, de 

forma a ter essa métrica sob constante controle. Esse índice foi apresentado 
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semanalmente nas reuniões da gerência como forma de controle dos resultados do 

projeto, que devem ser medidos constantemente; 

➢ Manter um número de conjuntos de corte reserva mínimo: 4 unidades do Conjunto 

Inferior e 2 do Conjunto Superior. Se houver um consumo de conjunto excessivo 

em que o estoque fique abaixo desse valor, deve se fazer uma priorização na qual 

outros técnicos de Manutenção Fabril que não trabalham dedicados na área 

auxiliarão na reestruturação da área. A montagem deve atingir um número de 8 

unidades do Conjunto Inferior e 4 do Conjunto Superior; 

➢ Marcar reuniões semestrais para revisão dos parâmetros de estoque da área para que 

a correção seja feita de forma a adequar ao consumo atual, mesmo que essa alteração 

possa ser feita individualmente em qualquer intervalo de tempo. 

A comparação das cartas de controle geradas com os dados anteriores e posteriores ao 

projeto seguem na Figura 52 e 53: 

 

 

Figura 52 – Carta de Controle – Antes do Projeto 

Fonte: Autor 
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Figura 53 – Carta de Controle – Fase 3 do Projeto 

Fonte: Autor 

 

Analisando a carta de controle da Figura 52, nota-se que existem dois pontos com falhas 

nos testes: o primeiro deles corresponde à falha de quatro de cinco pontos consecutivos estarem 

no primeiro sigma abaixo da média e o segundo ponto corresponde a dois pontos consecutivos 

com dois sigmas acima da média de distância. 

Já na carta de controle da Figura 53, como é possível verificar, não existem ocorrências 

de causas especiais, como pontos fora do limite, sequência (pontos que são repetições de dados 

anteriores), entre outros. A medição desses resultados continuará ocorrendo e se houver alguma 

dessas causas, se tomará uma medida de forma a corrigir o problema.  

Fazendo a comparação entre as análises de capabilidade das Figuras 54 e 55, pode-se 

perceber que apesar das melhoras indiscutíveis, ambos os valores de 𝐶𝑝𝑘 ficaram abaixo de 1,5. 

O cálculo do valor de 𝐶𝑝 não é possível de ser calculado pois utilizou-se a limitação do valor 

de 0. Isso acontece pois não são possíveis valores menores que 0 quando se trata de número de 

horas de corretivas. Já com relação ao nível sigma, antes do projeto o nível era de 1,31 

(acrescendo 1,5 referente à transição de curto para longo prazo, conforme item 2.13.14) e depois 

do projeto o nível subiu para 2,61. Isso mostra um redução de aproximadamente 582 mil 
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defeitos para 135 mil defeitos por milhão de ocorrências, ou seja, uma redução de 

aproximadamente 23,2% no número de defeitos. 

 

Figura 54 – Gráfico de Capabilidade – Ano Fiscal 2017 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 55 – Gráfico de Capabilidade – Fase 3 do Projeto 

Fonte: Autor 
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Apesar de o número de sigmas não ser alto, o investimento desse trabalho foi nulo. Sabe-

se que quanto maior o nível de disponibilidade desejada, maior o custo para manutenção (Figura 

7). Obviamente ainda existe muito campo para melhora, mas sem dúvidas esse aumento de 

disponibilidade foi significativo para a fábrica, ainda mais realizado sem investimentos. 
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5. CONCLUSÕES 

Conforme o que foi apresentado nesse trabalho, pode-se afirmar que todos os objetivos 

foram cumpridos com sucesso. A aplicação da metodologia DMAIC, um dos objetivos do 

trabalho, foi a base para que esse resultado pudesse ser obtido, visto que essa metodologia visa 

minimizar qualquer chance de erro. Além disso, o retorno financeiro foi maior do que o 

projetado, sendo cost avoidance de 325 mil reais, o que mostra a eficácia do projeto. 

Porém, mais importante do que isso é o legado que o projeto deixou para a fábrica como 

um todo. Primeiramente, ficou claro a importância que o departamento de manutenção tem para 

com a produção fabril. Sabendo disso, a companhia poderá buscar junto à manutenção formas 

de melhoria de processo que trarão bons resultados, como esse trabalho trouxe. Além disso, 

esse estudo deixou uma boa base de dados e conhecimento agregado para que possam ser 

usados em trabalhos futuros.  

Outro ponto a ser destacado é a análise do desgaste das peças. Quando se iniciou a 

análise, não se pensou na questão principal de evitar o desgaste, mas sim de contorna-lo, isto é, 

aumentar o tempo médio entre falhas. No entanto, durante o projeto se identificou uma possível 

importante falha da fábrica que poderia estar contribuindo acentuadamente para o desgaste 

prematuro das peças. Apesar do objetivo do projeto não ser a análise do desgaste, houve um 

grande aprendizado quanto ao funcionamento da máquina como um todo, assim como a vida 

útil de cada uma das peças. De uma forma geral, a análise do desgaste durante a execução do 

projeto não foi muito conclusiva, mas abriu espaço para novos estudos, desde análises de gestão 

da manutenção até o desgaste de peças. 

Da mesma forma, toda a estratégia traçada durante as primeiras fases do projeto nunca 

buscou um aumento no tempo médio entre falhas, mas sim contorna-las, tratando-as como 

premissa do projeto. Pensando como objetivo do projeto, foi bastante eficaz. Porém, em novos 

projetos poderá se pensar de uma forma diferente buscando tanto um aumento de 

disponibilidade quanto um aumento no tempo médio entre falhas, concomitantemente. Outra 

sugestão para novos projetos seria a análise do desgaste das peças em si, buscando-se a causa 

raiz para reduzir ao máximo esse desgaste, aumentando a vida útil das peças. 

Além do legado para a fábrica, esse trabalho poderá ser usado como exemplo para 

trabalhos em outras aplicações. Os passos seguidos permitem uma análise profunda do 

problema, sendo recomendada algumas modificações para utilização em outras situações. Uma 
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recomendação como ponto de melhoria seria a melhor integração entre as partes envolvidas no 

projeto. Apesar da boa comunicação com outros departamentos, o próprio setor de manutenção 

não definiu esse projeto como prioritário devido às circunstâncias de momento, o que dificultou 

a execução, já que esse trabalho envolveu diversas pessoas, dentro e fora da Manutenção. A 

definição de uma prioridade alta na execução de projetos como esse é de extrema importância 

visto que sempre se dará prioridade a execução de ações que tenham uma duração menor, o que 

não é o caso de projetos como esse.  
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