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Redução de paradas de equipamentos com o apoio da aplicação de
ferramentas de qualidade na Empresa Coca Cola Femsa na Linha 6i
Leonardo Ferrari1
Eduardo Blando2
Resumo: O método do Seis Sigma objetiva diminuir a variação dos processos, alcançando o nível de
defeitos próximo ao zero. Dentro da metodologia, há vários métodos para a solução de problemas. Uma
delas é a metodologia DMAIC, que possibilita uma melhor abordagem científica, estruturada para ser
aplicada em empresas de grande porte. O objetivo geral deste trabalho é alcançar uma redução de 3%
de parada de um equipamento tipo paletizadora na Linha 6 da empresa Coca Cola Femsa com a
finalidade de diminuir os custos financeiros resultantes das paradas. A proposta do trabalho foi de coletar
dados e analisá-los de acordo com o método DMAIC, visando eliminar a variação dos indicadores de
parada. Como resultado da implementação do projeto, os indicadores diminuíram e foram aplicados
novos padrões e correções de falhas reincidentes nos equipamentos. A aplicação do estudo diminuiu
consideravelmente as paradas de equipamento, na linha como um todo. A meta a ser batida era a redução
de 3% das paradas por equipamento, chegando a 2,99%. O projeto também resultou em uma maior
integração entre o time DMAIC e Operação, trabalho em equipe e disciplina na execução do plano de
ação.
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1. INTRODUÇÃO
O Lean Seis Sigma é a integração entre o Lean Manufacturing e o Seis Sigma. Utilizando
essa metodologia, a empresa obtém melhores resultados, pois fornece boas ferramentas para
auxiliar na gestão.
O método do Seis Sigma objetiva diminuir a variação dos processos, alcançando o nível
de defeitos próximo ao zero. Alcançando o Seis Sigma, entende-se que foi atingido o valor de
3,4 defeitos por milhão de oportunidades (peças produzidas). Dentro da metodologia há vários
métodos para a solução de problemas, e uma delas é a metodologia DMAIC, que possibilita
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uma melhor abordagem científica, e está estruturada para ser aplicada em empresas de grande
porte.
De acordo com Braitt e Fettermann (2014), o DMAIC visa a melhoria do processo por
meio da seleção correta dos projetos. Suas etapas são direcionadas para a solução de problemas,
estando dispostas de forma cíclica e contínua, contribuindo no processo de melhoria. Um
projeto que utiliza a metodologia DMAIC deve se referir a um problema de desempenho
organizacional no qual tem uma solução/causa raiz desconhecida. O progresso do projeto deve
ser acompanhado através de indicadores, e estes devem apresentar saving em custos, qualidade
ou tempo.
Levando em consideração o que foi exposto, cria-se o seguinte problema: quais
procedimentos devem ser utilizados pela empresa de bebidas para diminuir o índice de paradas
de uma determinada linha de produção? O objetivo geral do artigo é atingir a redução de 3% da
parada de equipamento da paletizadora. O objetivo específico da metodologia a ser aplicada na
linha de produção da empresa é descobrir os motivos das paradas de produção em uma
determinada linha de produção. A escolha do tema foi motivada devido à grande perda de
dinheiro com as paradas de linha de produção.
O estudo de caso foi realizado em uma organização no ramo de envase de bebidas, onde
o indicador de parada de equipamentos de uma linha de envase estava fora da meta durante
meses. Foi proposta a realização de um projeto DMAIC para analisar as causas das paradas e
eliminar a variação do indicador. Após a implementação do projeto, os indicadores diminuíram
e foram aplicados novos padrões e correções de falhas reincidentes nos equipamentos. O estudo
se dá pela coleta de dados e suas análises, utilizando ferramentas específicas de cada etapa do
DMAIC.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 DMAIC
Segundo Harry & Schroeder (2000), o método DMAIC é usado para aperfeiçoar processos
já existentes, onde cada etapa da metodologia significa uma ação.
Segundo Borrás, Mendes, Mergulhão e Toledo (2013),
Os Belts aplicam o DMAIC (Define Measure Analyse Improve e Control ou, em
português, Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar). Esse ciclo funciona como
um roteiro de execução de cada etapa de um projeto Seis Sigma. Além disso, cada fase
do DMAIC requer a aplicação de métodos estatísticos e ferramentas de gestão da
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qualidade, que não são novos, mas são revitalizados quando aplicados dentro do
DMAIC. (BORRÁS, MENDES, MERGULHÃO e TOLEDO, 2013, p. 323.)
Figura 1 - Fases do método DMAIC

Fonte: Henderson e Evans (2000).

Na Figura 1, Borrás, Mendes, Mergulhão e Toledo (2013), afirmam que é possível
observar que as fases perfazem um ciclo e que, depois de uma determinada fase ter sido iniciada,
pode ser necessário retornar à outra fase anterior para que novas análises sejam feitas, novos
dados sejam coletados ou mesmo o escopo seja redefinido. Ao longo do seu desenvolvimento,
mediante a aplicação dos adequados métodos estatísticos e técnicos de qualidade, as várias
causas são filtradas de forma a evidenciar as poucas causas que mais influenciam o resultado
de um processo.
Dentro do método DMAIC, foram aplicadas as técnicas dos 5 porquês, Diagrama de
Pareto, brainstorming e FMEA.

3. METODOLOGIA
Esta etapa visa apresentar a metodologia científica utilizada neste estudo de caso. Esta
pesquisa foi elaborada com base em dados reais de uma empresa alimentícia, utilizando a
abordagem quali-quantitativa.
Segundo Gil (2002, p.58), um estudo de caso é caracterizado pelo “estudo profundo e
exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado
conhecimento”. Enquanto os dados quantitativos de uma pesquisa são utilizados para descrever
uma variável quanto à sua tendência central e sua frequência, os dados qualitativos são
basicamente úteis para quem busca entender o contexto onde algum fenômeno ocorre.
O presente artigo foi baseado em uma pesquisa de caráter descritivo e de natureza
aplicada, onde o interesse pela aplicação prática é visto como o foco principal. A finalidade
desta pesquisa é de diminuir o tempo de paradas de equipamentos na linha de produção.
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Os dados foram coletados através do programa SAP, observação participante e consulta
a fontes documentais, onde através disso foi feita a devida análise e interpretação dos resultados.
Como método, utilizou-se também a pesquisa bibliográfica, elaborada com base em materiais
já publicados, como livros, dissertações e em materiais disponibilizados na internet e o estudo
de caso.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Conforme Figura 5, foi construída uma tabela através de dados obtidos do Sistema SAP
do período de janeiro/2017 a maio/2018. Nesta tabela destacaram-se os 5 principais itens mais
relevantes no momento a serem analisados para obtenção de futuros resultados. A partir disto,
seguiu-se apenas com um único item: a Execução da manutenção.
Figura 5 – Análise de dados pelo sistema SAP.

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações gerenciais disponibilizadas pela empresa.

Partindo da análise de dados fornecidos pelo sistema SAP, decidiu-se aplicar o diagrama
de Pareto, conforme Figura 6 e 7, para identificar qual das máquinas estavam tendo perdas
econômicas mais significativas, onde foram identificadas a Paletizadora, a Embaladora, a
Enchedora e o Carbonatador. Porém, seguiu-se com a máquina que mais teve parada
(Paletizadora), para então assim aplicarmos as ferramentas de qualidade com mais precisão.
Figura 6 – Tabela Diagrama de Pareto.

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações gerenciais disponibilizadas pela empresa.
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Figura 7 – Gráfico Diagrama de Pareto

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações gerenciais disponibilizadas pela empresa.

Depois de identificada a máquina com o maior percentual de paradas na linha, utilizouse um método, especificamente adotado pela empresa, onde ações são tomadas para bloquear
algumas causas que aconteciam na linha de produção, chamado Ver e Agir.
Conforme Figura 8 é divida em itens/ ações para solucionar e identificar algumas das
causas. No primeiro item foi estabelecido que dois mecânicos ficassem à disposição no turno
ADM, para que o operador não precisasse se deslocar para chamar ajuda, e acabar não perdendo
este tempo de parada de manutenção. No segundo item sobre a disponibilização de softwares
manuais, elétricos, mecânicos, servem também para agilizar no momento de consultar sobre
materiais.
Figura 8 – Gráfico Diagrama de Pareto Paletizadora

RESPONSÁVEL
("QUEM")
Leonardo

INÍCIO

TÉRMINO

STATUS

15-Jun

15-Jun

Concluído

Leonardo

28-Jun

28-Jun

Concluído

Alisson
Controlar Diariamente, paradas de turno (Fechamento em conjunto Supervisor Linha & Supervisor Manutenção)
Leonardo
Apontamento da parada de equipamento com informação da Nota de serviço para controle

6-Jun

6-Jun

Concluído

1-Jun

1-Jun

Concluído

Levantamento de peças para Kanban feito pela operação/manutenção

29-Jun

3-Jul

Concluído

AÇÃO ("O QUE")
Dedicação mecanicos e elétricos na linha - Turno Adm (Mauricio / Gilson)
Disponibilização de Software ecat e elonweb (Manuais eletronicos para consulta rapida)

Alisson

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações gerenciais disponibilizadas pela empresa.

O terceiro item mostra o controle diário que está descrito na Figura 9, fechamento de
dia e turno do supervisor de produção e supervisor de manutenção, onde é avaliado e verificado
se é parada de equipamento ou não.
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Figura 9 – Ações Ver e Agir diárias

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações gerenciais disponibilizadas pela empresa.

Após a análise do Ver e Agir, incluindo todas as máquinas e paradas, decidiu-se aplicar
o diagrama de Pareto somente na paletizadora, pois foi a máquina com maior índice, como
visto na Figura 10 e 11. Através deste, identificou-se através dos percentuais os principais
fatores que a tornam como maior risco econômico atualmente para a empresa, em termos de
paradas.
Figura 10 – Diagrama de Pareto Paletizadora
Qtde/
Ocorrências

Causa

%

% acumulada

teste de validação

Chapatex ruim

640

12%

12%

Colocar 10 chapas novas com dez
reclassificadas e testar.

Palete quebrado

640

12%

23%

Apresentar evidência fotográfica

MMA se perde

600

11%

34%

Pacote virado

560

10%

45%

Pacote aberto

504

9%

54%

Falha na persiana

500

9%

63%

Pacote bicudo

392

7%

70%

Barra da persiana torta

343

6%

76%

Evidência fotográfica barra torta

Falha barreira de entrada

336

6%

83%

Alterar velocidade e registrar
falhas no ihm

5%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
0%

88%
90%
93%
95%
97%
98%
100%
100%

Garra solta

294

Falha posicionador de chapa

126

Falha empurrador de chapa

126

Entrada do robobox

120

Falha cilindro de elevação da chapa

98

Falha nos drives

84

Falha sucção da chapa

80

Falha motor eixo Z LS5

24

Filmar atuação operacional
quando cabeçote se perder
Colocar pacotes virados e filmar
(10 amostras)
Colocar pacotes abertos e
filmar(10 amostras)
histórico de videos, com
"falhas", equipamento voltando
a rodar sozinho.
Colocar pacotes bicudos e
filmar(10 amostras)

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações gerenciais disponibilizadas pela empresa.
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Figura 11 – Gráfico Diagrama de Pareto Paletizadora
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações gerenciais disponibilizadas pela empresa.

Com a quantidade de ocorrências identificadas através do Diagrama de Pareto, aplicouse o 5 Por quês para responder o motivo das causas dos problemas e analisá-las. Conforme
Figura 12, é mostrada a importância da criação de algumas medidas para atender aos problemas
encontrados, como: criação de procedimentos padrões, planos de manutenção, planos de troca
de peças, treinamento dos operadores no momento das inspeções.
Figura 12 – 5 Por quês Paletizadora

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações gerenciais disponibilizadas pela empresa.

Para a realização do Ishikawa foi reunido uma equipe multidisciplinar (operadores,
gerentes, supervisor de linha, gerentes de linhas, RH) para verificar onde poderia haver ganhos.

ANAIS DA XIII MOSTRA CIENTÍFICA DO CESUCA – NOV. / 2019
ISSN – 2317-5915

Após realização da execução da ferramenta dos 5 por quês, foram iniciadas as ações na
matriz de esforço X impacto para elencar as principais ações. Conforme Figura 14, há um
cruzamento entre linhas e colunas com uma votação com peso especifico 1, 3, 6 e 9. Assim
ressaltando a atividade mais importante que terá principal enfoque que terá maior impacto com
menor esforço.
Figura 14 – Esforço X Impacto
IMPACTO

Paletizadora

Padronizar a utilização da esteira preta na
entrada do Robobox

Total - Esforços

Pacote Virado
Parada Repetitiva no
sensor de entrada de
pacote LS1

Risco

Paletizadora

Investimento de Capital

Pacote Virado

Complexidade

Paletizadora

Total - Benefícios

Esteira Patinando
Guia Desalinhada
Guia Desalinhada
Guia Desalinhada

Elimina atividades que Não Agregam

Paletizadora
Paletizadora
Paletizadora
Paletizadora

PESO
Criar procedimento de inspeção do transporte
Criar Check list de limpeza
Contratação empresa especializada em
transporte
Repor peças do gabarito e fixação
Atualizar padrão de conversão e checklist
Treinar operação no padrão de conversão
Criar plano de inspeção para revisar as chapas
de passagem
Atualizar a velocidade do transporte de acordo
com as receitas padrão

Redução de Custos (kR$)

Equipamento Causa Raiz
Paletizadora Esteira Patinando
Paletizadora Esteira Patinando

Impacto positivo no KPI

AÇÃO

ESFORÇO

0,6
3
1

0,2
1
1

0,2
6
3

1
3,2
1,4

0,5
1
1

0,25
1
1

0,25
1
1

1
1
1

6

9

1

5,6

9

9

6

8,25

6
9
9

6
1
1

9
9
9

6,6
7,4
7,4

1
3
6

6
1
1

1
1
3

2,25
2
4

1

1

3

1,4

1

1

1

1

9

6

3

7,2

9

6

6

7,5

1

1

3

1,4

3

1

1

2

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações gerenciais disponibilizadas pela empresa.

Conforme Figura 15, deve ser tomado como principal enfoque a matriz de severidade,
ocorrência e detecção, tendo assim a geração do RPN (risco calculado do modulo de falha)
tendo como classificação de severidade e ocorrência de 0 a10 (0 igual a uma gravidade mínima
e 10 uma gravidade máxima) e Detecção o contrário (10 é igual a mínima detecção e 0 igual a
máxima detecção).
Figura 15 – FMEA Paletizadora

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações gerenciais disponibilizadas pela proprietária.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização do estudo aplicado foi possível diminuir consideravelmente as
paradas de equipamento, na linha como um todo. A meta a ser batida era a redução de 3% das
paradas por equipamento, chegando a 2,99%. Além de atingir outros objetivos para a empresa,
como a integração entre o time DMAIC e Operação, trabalho em equipe e disciplina na
execução do plano de ação. Os objetivos específicos foram identificados completamente por
meio da aplicação do método DMAIC, gerando as principais variáveis que ocasionam as
paradas na paletizadora na linha de produção. Foi constatado também que os principais
problemas que proporcionam as paradas são: o sensor danificado, MMA que se perde e cabos
danificados.
Com a aplicação do estudo, ficaram evidentes as causas das paradas que ocorriam na
paletizadora. Desse modo, pode obter-se o percentual das causas que mais se destacavam
negativamente para a empresa economicamente. Diante disso, pode-se afirmar que a situação
problema foi parcialmente resolvida, atingindo os objetivos propostos.
Por ser um estudo de caso, teve limitações de informações a serem adquiridos no local,
além de dificuldade de fornecimento dos valores de caixas unitárias produzidas para análise de
saving. Como sugestão de dar continuidade ao estudo aqui apresentado, fica a ideia da
ampliação do DMAIC para ser realizado em todos os equipamentos da linha de produção. Além
da aplicação das demais ferramentas de qualidade em todas as áreas da empresa, por exemplo
áreas administrativas.
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