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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar as maiores fontes geradoras de resina fora 

de especificação dentro do processo de produção de PEBD (polietileno de baixa densidade) 

em uma fábrica, e propor soluções para redução do volume gerado e melhorar o resultado 

financeiro, utilizando a metodologia Seis Sigma. A melhoria de processo e a utilização de 

todas as ferramentas disponíveis, a fim de se aumentar a performance, é sem dúvida um 

grande diferencial. As empresas que estimulam a aplicação da metodologia Seis Sigma em 

seus processos têm um papel de destaque e relevância em relação aos seus concorrentes, além 

de relação direta com a gestão da qualidade total do processo. 

Palavras-chave: Seis Sigma. PEBD. Qualidade.  

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

É praticamente impossível pensar como seria a vida moderna sem os plásticos de 

forma geral, visto que os mesmos estão presentes no processo de produção de vários itens que 

melhoram a qualidade de vida e tem impacto direto no crescimento econômico do Brasil e do 

mundo. 

O PEBD (polietileno de baixa densidade) é um tipo de plástico com o qual são feitas 

sacolas para supermercados, filmes para embalar leite e outros alimentos, sacaria industrial, 

filmes para fraldas descartáveis, bolsa para soro medicinal, sacos de lixo, entre outros itens 

necessários para o cotidiano. 

O composto em questão é produzido por meio de um processo químico conhecido 

como polimerização, a união química de monômeros que forma polímeros e faz parte do 

nosso dia a dia inserido em vários itens. 

Com isso, as empresas produtoras de PEBD buscam focar seu portfólio em produtos 

de maior margem, e devem primar pela excelência operacional com custos competitivos, 

visando manter a atratividade do negócio no Brasil.  

Tendo em vista o panorama, apresentado, há a oportunidade de utilização de métodos 

que identifiquem oportunidades de melhorias e eliminação de perdas. Um dos métodos que se 

pode utilizar é o DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Implementar e Controlar), que representa 

um método de melhoria de processos composto por um roteiro que ajuda empresas a 

resolverem problemas, onde são aplicadas ferramentas de qualidade e de otimização do 

processo, com base na metodologia Seis Sigma.  

Após a análise dos dados, será proposto melhorias que terão uma avaliação de esforço 

versus impacto, e por fim controlar as variáveis, bem como as melhorias aplicadas no 

processo.   

Os objetivos específicos deste estudo são: 

 Identificação de equipamentos e processos que geram resinas de PEBD fora de 

especificação, através de uma matriz de causa e efeito; 

 Reduzir a geração de resina de PEBD classificadas como Varredura (Varpe) e Purga 

(PGAPEBD); 



 Identificar, através de analises estatísticas oportunidades de melhoria no processo e em 

qual delas deve-se concentrar maior energia para implementação em função do seu 

impacto no processo; 

 Identificar possíveis oportunidades de melhoria relacionadas às áreas de saúde, 

segurança e ao meio ambiente; 

 Realizar análise via ferramentas de mudanças das necessidades de alteração de 

equipamentos e procedimentos de trabalho já existentes, bem como a necessidade de 

aquisição de novos equipamentos e revisão ou criação de novos procedimentos de 

trabalho. 

A realização deste estudo é proposta pelo fato de que é vital para as empresas tornar o 

ambiente de trabalho mais seguro e ter um bom clima organizacional, visando pela melhora 

nos resultados obtidos após a implementação das melhorias, focando em prover um maior 

conhecimento das variáveis do processo e identificação dos gargalos.  

Entre os objetivos e contribuições que a aplicação da metodologia DMAIC 

proporciona, tem um destaque especial o melhor entendimento das variáveis do processo de 

produção, com base estatística que serve para definir melhores práticas e parâmetros de 

trabalho, onde se pode pela tendência dessas variáveis atuar no processo de forma mais 

segura, preventiva e com aumento da produção e rentabilidade.     

  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este trabalho tem o objetivo de utilizar a metodologia 6 Sigma, a fim de identificar 

oportunidades de melhorias em diversos setores da cadeia produtiva do PEBD (Polietileno de 

Baixa Densidade, em inglês usa-se o termo LDPE), tais como eliminação de perdas, melhoria 

na eficiência dos processos internos, reduzir o custo da má qualidade dos processos e redução 

do volume gerado de produto fora de especificação.  

O PEBD é uma resina termoplástica que se deforma com o calor, produzida por meio 

de um processo químico conhecido como polimerização, o qual une quimicamente milhares 

de moléculas de monômero do etileno (eteno), obtido por meio do processo de craqueamento 

da Nafta derivada do petróleo. O PEBD é muito aplicado na fabricação de produtos tais como 

sacolas plásticas usadas em supermercados, embalagens cartonadas laminadas, produtos 

farmacêuticos e hospitalares, brinquedos e componentes de computador. 



2.1 A REVOLUÇÃO 6 SIGMA 

 

A respeito do Seis Sigma, conceitua-se: 

 

O Seis Sigma é uma estratégia gerencial disciplinada e altamente 

quantitativa, que tem como objetivo aumentar expressivamente a 

performance e a lucratividade das empresas, por meio da melhoria contínua 

da qualidade de produtos e processos e do aumento da satisfação dos clientes 

e consumidores, levando em conta todos os aspectos importantes de um 

negócio (WERKEMA, 2004, p. 37) 

 

O nível de qualidade Sigma ou escala Sigma de qualidade é o número de desvios 

padrão do processo, existentes entre a média do processo e o limite de especificação.  

A utilização de uma escala possibilita medir o nível de qualidade do produto ou 

serviço em relação a um processo onde, de forma estatística, transforma o número de defeitos 

encontrados por milhão em um número dentro da escala Sigma, tendo como objetivo chegar a 

3,4 defeitos para cada milhão de operações realizadas, ou seja, muito próximo de zero. 

Verem (2004) compreende que, em caso de o processo de produção ter a classificação 

de “um sigma”, significa que há 31,74% de perda no processo e, com a classificação de “seis 

sigma”, a perda é reduzida a 0,00000002%. 

Com relação à tomada de decisão sobre realizar ou não as oportunidades de melhorias 

identificadas e propostas pela utilização da metodologia DMAIC a fim de se elevar o nível 

Sigma de determinado processo, leva-se em conta todo um contexto de sua aplicabilidade e 

viabilidade. 

Mostrando um exemplo prático, conforme mostra a Figura 1, é recomendável ter 

implementada a metodologia Seis Sigma no procedimento de pouso e decolagem de aviões 

em aeroportos, pois as falhas poderiam causar grandes desastres. Já no caso do procedimento 

de logística na movimentação das bagagens, é muito caro manter um processo de Seis Sigma, 

pois esse custo seria repassado para o cliente no custo da passagem (WERKEMA, 2004). 

 

 

 

 

 



Figura 1 – Contexto de aplicabilidade dos níveis sigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Werkema, 2004. 

 

De acordo com Young e Frank (2004), definir o projeto é uma atividade muito 

importante em todo o processo de implementação do Seis Sigma. Quando um projeto for bem 

escolhido, os resultados ocorrerão mais rapidamente, havendo redução nas perdas e uma 

maior atratividade do negócio devido ao maior retorno financeiro para a empresa. 

 

2.2 MÉTODO DMAIC 

 

De acordo com Carvalho e Paladini (2005), de forma sistêmica, o Seis Sigma utiliza 

ferramentas estatísticas clássicas, padronizadas em um método de solução de problemas, 

denominado DMAIC, onde através de uma sequência lógica e eficaz passa por cinco fases: 

Definir (Define - D), Medir (Measure – M), Análise (Analyze –A), Melhoria (Improve – I) e 

Controle (Control - C). 

A fase “Definir” se baseia na identificação de qual o problema a ser trabalhado e quais 

impactos ele está causando no processo a ser analisado. A partir daí se elabora um “contrato 

de projeto”, defini as metas a serem atingidas, o escopo do projeto e a equipe que irá trabalhar 

no projeto, tendo como preferência para formação, pessoas de áreas diferentes, após através 

da ferramenta brainstorming se analisa as possíveis causas do problema.  

A segunda fase, “Medir”, se inicia com a avaliação e validação das variáveis que são 

medidas atualmente no processo, identificando as fontes de entrada, de processo e de saída, 

nesta fase é utilizado ferramentas como fluxograma, gráfico de tendência e diagrama de 

Pareto. Nesta fase utiliza-se também ferramentas para se mediar a Capabilidade atual do 

processo.      



Na fase “Analisar” se realiza a análise estatística das medições realizadas em todas as 

fontes do processo que forma coletadas na fase anterior, pode-se utilizar nesta fase as 

ferramentas; diagrama de causa e efeito, diagrama de dispersão, testes de hipóteses e ou 

analise de regressão.  

Na fase “Melhorar”, como já há um entendimento maior do problema é o momento de 

aplicar as melhorias no processo. 

A etapa final, “Controlar”, ocorre após as melhorias serem introduzidas. No processo 

devem ser avaliadas observando se os resultados estão de acordo com as metas definidas no 

projeto.  

Conforme Mandal (2012), a economia gerada por um projeto DMAIC é muito 

importante para os resultados da empresa e continuidade do negócio. Entretanto, o lado 

financeiro não deve ser utilizado para avaliar a qualidade de um projeto DMAIC. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 Fase. Definir: 

Definição da ferramenta de objetivo do projeto através da meta S.M.A.R.T (referente 

a: Specific, Measurable, Attainable, Relevant e Time Bound) do projeto, sendo esta 

especifica, mensurável, atingível, relevante e temporal e identificação da equipe 

multidisciplinar. 

 Fase. Medir: 

Elaboração da ferramenta de mapa de processo, brainstorming com a equipe, 

classificação das causas do problema através da ferramenta de Ishikawa, também conhecida 

como espinha de peixe e coleta de dados na produção, ensaque e LCQ por três meses. 

 Fase. Analisar: 

Avaliação do histórico do ano anterior (2018), classificação da varredura e purga 

através da ferramenta diagrama de Pareto, avaliação da normalidade dos dados coletados, 

ponderação da Capabilidade do processo antes e depois das ações implantadas e avaliação das 

causas e efeitos através da ferramenta matriz de esforço e impacto. 

 Fase. Implementar: 

Elaboração de plano de ação 5W2H: What (o que?), Why (por que?), Where (onde?), 

When (quando?), Who (quem?), How (como?) e How much (quanto custa?), 

acompanhamento das ações e verificação se os resultados estão sendo efetivos. 



 Fase controlar: 

Acompanhamento do indicador de performance KPI (Key Performance Indication), 

em caso de resultados insatisfatórios iniciar análise para correção. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Utilizando as ferramentas da qualidade disponíveis em cada etapa do método/projeto, 

foi possível identificar as causas raízes que impactavam diretamente no KPI, sendo possível 

direcionar recursos e esforços de forma mais assertiva para solução do problema, garantindo 

assim um retorno financeiro para a empresa. 

Foram coletados dados reais do volume gerado de produto fora de especificação e 

classificado como Varredura e Purga de Produção, foi verificado que há 3 pontos específicos 

na fábrica com geração acentuada deste material que são: a saída do reservatório de água 

“sumps” na área de produção, na área do ensaque/expedição e no LCQ (Laboratório de 

Controle de Qualidade), sendo que a coleta de dados do volume gerado, foi feita 

individualmente em cada um desses pontos. 

Formado um time de profissionais de áreas diferentes, aplicando a metodologia da 

ferramenta de brainstorming, que nos permitiu discutir e analisar as possíveis causas da 

geração de produto fora de especificação e o volume gerado em cada ponto definido no 

estudo, elaborado um Mapa do Processo, representado na figura 2, que mostra visualmente as 

áreas impactadas na execução das ações levantadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 – Mapa de Processo. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Elaborado um diagrama de Ishikawa, conforme a figura 3, para demonstrar melhor o 

problema, separando-os pelos 6M designados, dessa forma verificamos que o maior ponto de 

atenção seria no método e máquina. 

 

Figura 3 – Diagrama de Ishikawa 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Realizado a medição do volume gerado em cada ponto que foi definido neste objeto de 

estudo por um período de 3 meses, a fim de gerar dados reais para posterior analise. Realizado 

também a coleta de dados com as informações das últimas produções no ano de 2018 junto a 



área de PCP (Planejamento e Controle da Produção). Foi verificado que no ano de 2018 a 

fábrica teve uma geração de 382 toneladas de Varredura (VARPE) e 210 toneladas de Purga 

(PGAPEBD), totalizando 592 toneladas/ano, como podemos observar na Figura 4, gráfico do 

histórico de varredura e purga. 

 

Figura 4 – Histórico de Varredura e Purga 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Pelas informações coletadas acerca dos volumes gerados foi identificado que o LCQ 

(Laboratório de Controle de Qualidade), por não gerar nenhum subproduto sendo apenas 

responsável pelo descarte do volume de resina que chega até ele em forma de amostra não 

tem impacto significativo no estudo, concluindo desta forma que  ao se aplicar melhorias que 

venham a reduzir o volume gerado na Produção e no Ensaque, consequentemente teremos 

também a redução do volume descartado pelo LCQ e consequentemente a redução de purga.        

Utilizado o diagrama de Pareto, representado na figura 5 para varredura e na figura 6 

para purga, foi possível visualizar a atual performance do processo com base nas informações 

que foram coletadas, já que as barras ficam ordenadas da maior frequência de ocorrência para 

a menor frequência. 

 

 

 

 

 

 



Figure 5 – Pareto para Varredura 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Figura 6 – Pareto para Purga 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Pode-se perceber pelo diagrama de Pareto que o maior gerador de Varredura e Purga é 

a área de ensaque, pois é a barra com maior ocorrência quando comparado com o volume 

gerado pela produção e pelo LCQ.  

Realizado teste de normalidade, conforme figura 7 e 8, no volume gerado de 

Varredura e Purga onde foi constatado que os valores encontrados estão bem modelados em 

uma distribuição normal, pois o valor de P-Value é maior que 0,05, garantindo normalidade 

dos dados. 

 

 



Figura 7 – Teste de Normalidade para Varredura 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Figura 8 – Teste de Normalidade para Purga 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Foi efetuada uma avaliação da atual Capabilidade do processo tendo como base o 

volume de Varredura e Purga, conforme apresentado nas figuras 9 e 10. Sendo a 

Capabilidade, a ferramenta utilizada para verificar o quanto o processo é capaz de se manter 

estável. 

 

 

 



Figura 9 – Teste de Capabilidade para Varredura 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Figura 10 – Teste de Capabilidade para Purga 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

A Capabilidade mostra a capacidade do processo de estar dentro dos limites   de 

especificação, ou seja, sob controle. Essas análises realizadas nos mostram nível Z-bench de -

0,45 à curto prazo e de 1,05 a longo prazo; já o nível sigma para purga é de Z-bench -0,90 à 

curto prazo e de 0,6 a longo prazo. O valor Z-bench é baseado na distribuição normal e na 

estatística Z. 

Foi analisado as entradas e saídas do processo e os pontos de geração através de uma 

Matriz de Causa x Efeito, conforme figura 11. Essa matriz permitiu identificar os pontos de 

maior correlação com o problema estudado.  

 



Figura 11 – Matriz Causa e Efeito 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Com base na aplicação das ferramentas Seis Sigma, foi identificado as seguintes 

oportunidades de melhoria: 

 Padronização dos coletores de amostra de resina na produção e no ensaque, não 

havia um volume especifico e coletor padrão para retirada de amostra. 

 Padronização das Instruções de trabalho da produção e do ensaque as 

instruções de trabalho eram diferentes em relação a coleta de amostra. 

 Identificar dentro do portfólio de produtos da empresa alguma resina que tenha 

sua especificação dentro da faixa encontrada nas análises feitas por amostragem, nos pontos 

analisados que geram Purga, e que tenha um maior valor agregado, foi identificado um tipo de 

resina, produzida em outra fábrica, com valor agregado maior e que tem sua especificação 

compatível com a resina gerada no processo de purga. 

Foi elaborado um plano de ação 5W2H: What (o que?), Why (por que?), Where 

(onde?), When (quando?), Who (quem?), How (como?) e How much (quanto custa?), 

conforme figura 12, para implementação e acompanhamento das melhorias propostas, dessa 

forma a implementação do projeto teria início, meio e fim controlados para maior êxito na sua 

conclusão. 

 

 

 

 



Figura 12 – Plano de Ação 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Na última etapa, foi avaliado a implantação das melhorias, a resolução do problema, a 

validação dos benefícios alcançados, as alterações necessárias aos procedimentos e instruções 

de trabalho, a implementação de ferramentas de controle e, por fim, a auditoria do processo e 

o monitoramento do desempenho. 

Com implementação das ações, foi avaliado o nível sigma processo novamente, 

conforme apresentado na figura 13 e 14. 

 

Figura 13 – Capabilidade para varredura 

 

Fonte: O autor, 2019. 



Figura 14 – Capabilidade para purga 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Após implementação do projeto, tem-se um aumento no nível sigma, a Capabilidade 

nos mostra que o processo está dentro dos limites de especificação. Essas análises realizadas 

nos mostram nível Z-bench de 3,57 à curto prazo e de 5,07 a longo prazo; já o nível sigma 

para purga é de Z-bench 0,49 à curto prazo e de 1,99 a longo prazo. O que prova que as ações 

foram efetivas. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Com a implementação do projeto, foi possível a reclassificação de 100% do volume de 

purga gerado em um produto como maior valor agregado, em função da especificação 

encontrada, após a implementação da mudança do procedimento de descarte e segregação. 

Isso gerou um retorno financeiro esperado na ordem de             R$ 325.000,00/ano através da 

redução e reclassificação do volume gerado 

Com a finalização desse trabalho, tivemos maior conhecimento das variáveis do 

processo e identificação dos gargalos. Melhoria do ambiente de trabalho, “área limpa é aquela 

que menos se suja e não a que muito se limpa”. Ergonomia na atividade de limpeza da área 

devido redução do volume de varredura no chão. Redução da utilização da mão-de-obra de 

terceiros que são solicitados para a retirada do big bag’s cheios de varredura e purga. 



Otimização do tempo dos operadores para atenção a outras atividades. Integração e 

compartilhamento de conhecimentos entre os envolvidos devido a necessidade de conhecer 

atividades relacionadas a setores diferentes do seu trabalho habitual. Maior retorno financeiro 

para empresa com uma maior atratividade da fábrica junto aos acionistas. Aumento do nível 

Sigma do processo.  

O projeto continua em acompanhamento e os resultados estão acima das expectativas, 

conforme a figura 15, sendo o processo de controle por um KPI (Key Performance Indication) 

definido é a última etapa do DMAIC. 

 

Figura 15 – Acompanhamento do KPI de Capturas 

 

Fonte: O autor, 2019 
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