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RESUMO 

A presente dissertação apresenta três projetos de investigação com recurso à metodologia 6 Sigma, 

realizados na empresa Bosch Car Multimedia Portugal S.A.. Dois deles são focados no processo de 

montagem de produtos, abordando a problemática da ocorrência de defeitos causados pela presença de 

partículas de natureza condutiva a isolante no interior das unidades. O terceiro projeto foi realizado sob 

a ótica de melhoria do processo de análise técnica no laboratório de análises de unidades reclamadas. 

O principal propósito dos dois primeiros projetos passou pela redução de defeitos com modos de falha 

associados à presença de resíduos no interior das unidades. Por sua vez, o terceiro estudo procurou 

melhorar os tempos de resposta do laboratório de análise de unidades reclamadas em relação à análise 

técnica de unidades com presença de resíduos. Este teve como principal propósito servir como “ensaio” 

e desenvolver um conjunto de conclusões para um projeto 6 Sigma de grande escala, iniciado em 2014 

e a terminar em 2016, com o objetivo de reestruturar todo o processo de tratamento de reclamações da 

empresa, de forma a alinhar o futuro processo com os standards da divisão Bosch Car Multimedia. 

Os processos onde se focaram cada uma das investigações foram analisados com recurso a um conjunto 

de ferramentas da qualidade, sendo identificadas e implementadas um conjunto de oportunidades de 

melhoria. Em termos de resultados obtidos, foi possível reduzir o nível de resíduos nas linhas de 

produção, bem como reduzir o tempo de execução dos trabalhos no laboratório de QMM9. Estas 

melhorias possibilitaram a redução de desperdícios, aumentando de forma efetiva a qualidade dos 

produtos e processos. 

 

Palavras-Chave: Qualidade, 6 Sigma, Melhoria Contínua, Resíduos, Sistemas de Informação 
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ABSTRACT 

This thesis presents three research projects that were developed through the 6 Sigma at Bosch Car 

Multimedia, S.A.. Two of them were focused in the products’ assembly process, approaching the issue 

of occurrence of defects caused by the presence of conductive and insulating particles inside the units. 

The third project was developed from the standpoint of improving the technical analysis’ process in the 

analysis’ laboratory of claimed units. 

The main purpose of the first two projects consists of reducing the number of defects caused by failure 

modes related to the presence of residues inside the units. On the other hand, the third study was the 

improvement of response time in the analysis’ laboratory regarding to the technical analysis of units that 

have residues presence. The main aim of this project was to serve has a “test” to start up a large-scale 

6 Sigma project that was initiated in 2014 and will finish in 2016, which aims to restructure the whole 

claims treatment process, in order to align the future process with the Bosch Car Multimedia’s standards. 

The two projects on which focused each research were analyzed, and it was identified and implemented 

a range of opportunities for improvement. Regarding to the obtained results, it was possible to decrease 

the residues level in the production lines, as well as decreasing the execution time in QMM9 laboratory. 

These improvements have allowed the reduction of waste, increasing in an effective way the quality of 

the products and processes. 

 

Keywords: Quality, 6 Sigma, Continuous Improvement, Residues, Information Systems 

 

 

 





xiii 

ÍNDICE 

Agradecimentos ................................................................................................................................. vii 

Resumo.............................................................................................................................................. ix 

Abstract.............................................................................................................................................. xi 

Índice ............................................................................................................................................... xiii 

Índice de Figuras ............................................................................................................................... xix 

Índice de Tabelas ............................................................................................................................. xxv 

Lista de Abreviaturas, Siglas e Acrónimos ....................................................................................... xxvii 

1. Introdução .................................................................................................................................. 1 

1.1. Enquadramento e Âmbito do Projeto ................................................................................... 1 

1.2. Objetivos ............................................................................................................................. 2 

1.3. Metodologia de Investigação ................................................................................................ 2 

1.4. Estrutura da Dissertação ..................................................................................................... 4 

2. Revisão Crítica da Literatura ........................................................................................................ 5 

2.1. Qualidade ........................................................................................................................... 5 

2.2. Gestão da Qualidade ........................................................................................................... 8 

2.2.1. Definição de Processo ................................................................................................. 9 

2.2.2. Modelo de Gestão da Qualidade – Trilogia de Juran ................................................... 10 

2.2.3. Custos da Qualidade .................................................................................................. 12 

2.2.4. Gestão da Qualidade Total ......................................................................................... 16 

2.3. Melhoria Contínua da Qualidade ........................................................................................ 21 

2.3.1. Ciclo PDCA ................................................................................................................ 22 

2.3.2. Problem Solving......................................................................................................... 23 

2.3.3. Ferramentas da Qualidade ......................................................................................... 28 

2.4. Seis Sigma ........................................................................................................................ 31 

2.4.1. Definição de Seis Sigma ............................................................................................ 34 

2.4.2. Seleção de Projetos ................................................................................................... 37 

2.4.3. Equipa....................................................................................................................... 39 

2.4.4. Fatores de Sucesso dos Projetos Seis Sigma .............................................................. 39 



xiv 

2.4.5. Seis Sigma nos Serviços ............................................................................................ 40 

2.4.6. Sistemática de Melhoria ............................................................................................. 42 

2.4.7. Indicadores de Desempenho ...................................................................................... 44 

2.4.8. Tratamento de Dados ................................................................................................ 46 

2.4.9. O Lean Manufacturing e o Seis Sigma ........................................................................ 47 

2.5. Integração da Qualidade ao Longo da Cadeia de Abastecimento ........................................ 49 

2.6. Integração das Tecnologias e Sistemas de Informação na Ótica da Melhoria da Qualidade . 51 

2.7. Resíduos e a sua Influência ............................................................................................... 52 

2.8. Conclusões Relativas à Análise Crítica da Literatura ........................................................... 55 

3. Apresentação da Empresa ........................................................................................................ 57 

3.1. Bosch no Mundo ............................................................................................................... 57 

3.2. História ............................................................................................................................. 57 

3.3. Missão e Visão .................................................................................................................. 58 

3.3.1. Bosch Business System – BBS .................................................................................. 58 

3.3.2. Princípios da Qualidade ............................................................................................. 59 

3.4. Valores .............................................................................................................................. 59 

3.5. Divisões do Grupo Bosch ................................................................................................... 60 

3.6. Divisão de Car Multimedia ................................................................................................. 60 

3.7. Produtos ........................................................................................................................... 61 

3.8. Bosch Car Multimedia Portugal S.A. .................................................................................. 62 

3.8.1. Área Comercial .......................................................................................................... 63 

3.8.2. Área Técnica ............................................................................................................. 63 

3.8.3. Departamento de Qualidade ...................................................................................... 63 

4. Casos de Estudo – Análise de Resíduos .................................................................................... 65 

4.1. Projeto nº1 – “Six Sigma – QMM6 Residues Reduction” .................................................... 65 

4.1.1. Definir ....................................................................................................................... 65 

4.1.2. Medir ........................................................................................................................ 74 

4.1.3. Analisar ..................................................................................................................... 84 

4.1.4. Melhorar ................................................................................................................. 106 

4.1.5. Controlar ................................................................................................................. 115 



xv 

4.1.6. Conclusão à Elaboração do Projeto .......................................................................... 117 

4.2. Projeto nº2 – “Six Sigma – Insulating Residues” .............................................................. 119 

4.2.1. Definir ..................................................................................................................... 119 

4.2.2. Medir ...................................................................................................................... 120 

4.2.3. Analisar ................................................................................................................... 121 

4.2.4. Melhorar ................................................................................................................. 136 

4.2.5. Controlar ................................................................................................................. 142 

4.2.6. Conclusão à Elaboração do Projeto .......................................................................... 143 

4.3. Projeto nº3 – “Six Sigma – QMM6 Residues Handling” .................................................... 144 

4.3.1. Definir ..................................................................................................................... 144 

4.3.2. Medir ...................................................................................................................... 147 

4.3.3. Analisar ................................................................................................................... 155 

4.3.4. Melhorar ................................................................................................................. 160 

4.3.5. Controlar ................................................................................................................. 164 

4.3.6. Conclusão à Elaboração do Projeto .......................................................................... 165 

4.4. Melhorias Implementadas e Resultados Obtidos .............................................................. 166 

5. Conclusão e Trabalho Futuro .................................................................................................. 169 

5.1. Trabalho Futuro .............................................................................................................. 169 

Bibliografia ..................................................................................................................................... 171 

 Exemplo de Unidade Contaminada................................................................................... 197 

 Cálculo do Nível Sigma ................................................................................................... 199 

 Custos da Baixa Qualidade ............................................................................................. 201 

 Plano de Processo – Linha de Inserção Automática ........................................................ 203 

 Plano de Processo – Célula de Montagem Manual .......................................................... 207 

 Matriz de Causa Efeito – Célula de Montagem Manual ................................................... 209 

 Recolha de Amostras – Célula de Montagem Manual .................................................... 211 

 Recolha de Amostras – Armazém Intermédio ............................................................... 213 

 Plano Processo – Linha de Montagem Final ................................................................... 217 

 Matriz de Causa Efeito – Linha de Montagem Final ......................................................... 221 

 Recolha de Amostras – Linha de Montagem Final .......................................................... 227 



xvi 

 Análise de Manuseamento ............................................................................................ 229 

 Template de Unidades Contaminadas .......................................................................... 233 

 Esquema de Modos de Falha ....................................................................................... 235 

 Componentes – Fitas Fléxiveis e Fichas de Ligação (Flat Cables & Connectors) ............. 237 

 Componentes – Placa de Circuito Impresso (PCB) ....................................................... 239 

 Componentes – Outros Componentes ......................................................................... 241 

 Composição Química dos Resíduos ............................................................................ 243 

 Diagrama Espinha de Peixe – Genérico ........................................................................ 245 

 Revestimento de Componentes – Zinco (Zn) e Ferro (Fe) ............................................... 247 

 Revestimento de Componentes – Estanho (Sn) ............................................................ 249 

 Revestimento de Componentes – Zinco (Zn) ................................................................ 251 

 Diagrama Espinha de Peixe – Fita Flexível .................................................................. 253 

 Diagrama Espinha de Peixe – Fichas .......................................................................... 255 

 Diagrama Espinha de Peixe – PCB .............................................................................. 257 

 Diagrama Espinha de Peixe – Pin ............................................................................... 259 

 5Whys para Resíduos Condutivos .............................................................................. 261 

 Valores Médios por  Tipo de Reclamação .................................................................. 263 

 Árvore de Falhas – Pó Branco e Fluxo de Solda .......................................................... 265 

 Composição  da  Fibra de Vidro – Fornecedor ............................................................. 267 

 Esquema de Braços de Apoio..................................................................................... 269 

 5Whys para  Resíduos de Fibra de Vidro .................................................................... 271 

 Diretiva Central de Qualidade 0907 (CDQ0907) ....................................................... 273 

 SIPOC – Processo Genérico de Reclamações ........................................................... 275 

 VSDiA – Estado Atual ................................................................................................ 277 

 VSDiA – Estado Futuro ............................................................................................. 279 

 Melhorias ao VSDiA – Estado Atual .......................................................................... 281 

 Mapeamento do Processo de Análise de Resíduos .................................................. 283 

 Teste de Normalidade aos Dados ............................................................................. 287 

 Análise Estatística – Backlog ......................................................................................... 289 

 Análise Estatística – Análise Técnica de Laboratório ..................................................... 291 

 Processo Restruturado de Análise de Unidades Contaminadas .................................... 293 

 Booklet de Caracterização de Materiais ...................................................................... 295 



xvii 

 Estado atual da Residues DataBase ............................................................................ 297 

 Protótipo da Residues DataBase .................................................................................. 299 

 Estado Final da Bosch Residues DataBase ................................................................. 301 





xix 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Modelo proposto por Susman & Evered para a metodologia de Investigação-Ação [Adaptado: 

Susman & Evered (1978)] .................................................................................................................. 3 

Figura 2. Esquema Teórico de Processo ............................................................................................. 9 

Figura 3. Trilogia de Juran ................................................................................................................ 11 

Figura 4. Ilustração de Custos da Qualidade [Adaptado: Campanella (1999)] .................................... 14 

Figura 5. Custos da Qualidade Segundo o Modelo PAF [Fonte: Juran & Gryna (1999)] ....................... 16 

Figura 6. Princípios Fundamentais EFQM [Adaptado: García Aranda & García Márquez (2015)] ......... 19 

Figura 7. Modelo de Excelência da EFQM [Adaptado: EFQM – European Foundation for Quality 

Management (2015)]........................................................................................................................ 20 

Figura 8. Triângulo de Ferro de Estado Atual e Estado após Processo de Melhoria Contínua .............. 21 

Figura 9. Ciclo PDCA ........................................................................................................................ 22 

Figura 10. Melhoria de Desempenho pelo Ciclo PDCA ....................................................................... 23 

Figura 11 Funil de Análise de Problemas .......................................................................................... 24 

Figura 12. Metodologia 8D................................................................................................................ 25 

Figura 13. Explicação de Boxplot ...................................................................................................... 30 

Figura 14. Seis Sigma na Evolução da Qualidade .............................................................................. 32 

Figura 15. A Variação nos Processos e o Cumprimento das Especificações ....................................... 35 

Figura 16. Evolução da Variação ao Longo do Tempo ........................................................................ 36 

Figura 17. Resumo das Vantagens de Projetos 6 sigma ..................................................................... 40 

Figura 18 Método DMAIC ................................................................................................................. 43 

Figura 19. Princípios da Filosofia Lean .............................................................................................. 48 

Figura 20. Exemplo de Cadeia de Distribuição................................................................................... 50 

Figura 21. Exemplo de Evolução no Tamanho das Resistências Elétricas [Fonte: Cyntec (2012)] ....... 52 

Figura 22. Resultados Devolvidos a partir das Técnicas SEM, EDS e FTIR .......................................... 55 

Figura 23. Magneto de Baixa Tensão – Primeira Geração [Fonte: Robert Bosch GmbH (2015)].......... 57 

Figura 24. Logótipo do Grupo Bosch [Fonte: Robert Bosch GmbH (2015a)] ....................................... 58 

Figura 25. Bosch Business System [Fonte: Robert Bosch GmbH (2015b)] ......................................... 58 

Figura 26. Áreas de Negócio do Grupo Bosch [Fonte: Robert Bosch GmbH (2015a)] ......................... 60 



xx 

Figura 27. Portefólio Produtos dos Bosch Car Multimedia Portugal S.A. [Fonte: Robert Bosch GmbH 

(2015a)] ........................................................................................................................................... 61 

Figura 28. Principais Clientes da Bosch Car Multimedia Portugal S.A. [Fonte: Robert Bosch GmbH 

(2015a)] ........................................................................................................................................... 62 

Figura 29. Fotografia da Bosch Car Multimedia Portugal S.A. [Fonte: Robert Bosch GmbH (2015a)] .. 62 

Figura 30. Organização do Departamento de Qualidade .................................................................... 63 

Figura 31. Fluxo de Abastecimento ................................................................................................... 66 

Figura 32. Esquema Geral da Área Fabril .......................................................................................... 68 

Figura 33. Diagrama de Tartaruga .................................................................................................... 69 

Figura 34. Distribuição de Unidades Reclamadas .............................................................................. 75 

Figura 35. Distribuição de Resíduos por Tipo de Queixa .................................................................... 76 

Figura 36. Distribuição dos Tipos de Resíduos .................................................................................. 77 

Figura 37. Distribuição de Resíduos por Tipo de Queixa .................................................................... 78 

Figura 38. Número de ppm para Defeitos do Tipo 0km e Campo ...................................................... 78 

Figura 39. Evolução Mensal de Defeitos do Tipo 0km para AI, DI e PS ............................................... 80 

Figura 40. Esquema de Produto CD .................................................................................................. 83 

Figura 41. Sumário de Ferramentas Aplicadas na Fase Medir e Analisar............................................ 83 

Figura 42. Processo de Reembalamento (exemplo) ........................................................................... 85 

Figura 43. Reembalamento de Componentes Condutivos (exemplos) ................................................ 86 

Figura 44. Displays Reembalados ..................................................................................................... 86 

Figura 45. Resíduos Detetados nos Recipientes................................................................................. 87 

Figura 46. Estado das Luvas em Diferentes Estações de Trabalho ..................................................... 87 

Figura 47. Processo de Inserção Automática ..................................................................................... 88 

Figura 48. Plano de Processo - Linha Inserção Automática (vista parcial) ........................................... 89 

Figura 49. Processo Montagem Manual ............................................................................................ 90 

Figura 50. Processo de Clinch .......................................................................................................... 91 

Figura 51. Resultados da Matriz de Causa Efeito – Montagem Manual .............................................. 92 

Figura 52. Exemplo de Container ...................................................................................................... 93 

Figura 53. Representação de Possibilidade de Contaminação no Container ....................................... 94 

Figura 54. Exemplos de Partículas de Solda – Armazém Intermédio .................................................. 95 

Figura 55. Exemplo de Blister ........................................................................................................... 96 

Figura 56. Processo Resumido de Montagem Manual ....................................................................... 96 



xxi 

Figura 57. Resultados da Matriz de Causa Efeito – Montagem Final e Embalamento ......................... 97 

Figura 58. Posto Crítico – Montagem Final ........................................................................................ 98 

Figura 59. Exemplo de Análise a Unidade Defeituosa ...................................................................... 100 

Figura 60. Esquema de Modos de Falha (vista parcial) .................................................................... 100 

Figura 61. Localização dos Resíduos Condutivos na Unidade .......................................................... 101 

Figura 62. Responsabilidade pela Ocorrência de Contaminação ...................................................... 102 

Figura 63. Composição Química dos Resíduos (vista parcial) ........................................................... 103 

Figura 64. Diagrama Espinha de Peixe Genérico (vista reduzida) ..................................................... 104 

Figura 65. Origem dos Principais Resíduos Condutivos.................................................................... 105 

Figura 66. Melhoria nº1 - Remoção Geral de Fontes de Contaminação ............................................ 106 

Figura 67. Melhoria nº2 - Colocação de Grelhas nas Caixas ............................................................. 107 

Figura 68. Retenção de Partículas (Grelha de Retenção) .................................................................. 107 

Figura 69. Melhoria nº3 - Divisórias nos Containers ......................................................................... 108 

Figura 70. Melhoria nº4 - Tapete Magnético (Container) .................................................................. 108 

Figura 71. Melhoria nº5 - Tapete Magnético (Clinch) ....................................................................... 109 

Figura 72. Exemplo de Textura em Pirâmide ................................................................................... 109 

Figura 73. Melhoria nº6 - Aviso de Limpeza .................................................................................... 110 

Figura 74. Melhoria nº7 - Troca de Tipo de Luvas ............................................................................ 111 

Figura 75. Melhoria nº8 - Adaptador para Aspirador ........................................................................ 112 

Figura 76. Melhoria nº9 - Guardanapos Húmidos de Limpeza ......................................................... 113 

Figura 77. Exemplo de Parafusos em Polímero ............................................................................... 114 

Figura 78. Ficha X800 (esquerda) e Ficha X8001 (direita) ............................................................... 119 

Figura 79. Exemplo de Ligação das Fichas X8001 e X8000 [Fonte: mpe-connector (2015)] ............. 120 

Figura 80. Tipos de Contaminações Isolantes ................................................................................. 120 

Figura 81. Is / Is Not – "A28 connector – Pó Branco"..................................................................... 121 

Figura 82. Datas de Produção – Contaminação por Pó Branco ........................................................ 122 

Figura 83. Árvore de Falhas – Pó Branco e Fluxo de Solda (vista reduzida) ...................................... 123 

Figura 84. Amostra de Ficha X8001 Contaminada com Pó Branco .................................................. 123 

Figura 85. Esquema da nutzen de PCB ........................................................................................... 125 

Figura 86. Locais de Fixação da nutzen .......................................................................................... 125 

Figura 87. Locais de Corte Não Autorizados .................................................................................... 126 

Figura 88. Comparação de Fresagem na Zona Definida e na Zona Não Autorizada .......................... 126 



xxii 

Figura 89. Exemplo de Efeito por Contaminação de Fluxo de Solda ................................................. 127 

Figura 90. Is / Is Not - "A28 connector – Fluxo de solda" ................................................................ 128 

Figura 91. Exemplo de Contaminação por Fluxo de Solda................................................................ 129 

Figura 92. Análise FTIR a Pino Contaminado ................................................................................... 130 

Figura 93. Teoria para Contaminação da Ficha X8001 .................................................................... 130 

Figura 94. Processo de Soldadura por Refusão [Fonte: Renesas (2015)] ......................................... 132 

Figura 95. Evolução da Soldadura ao Longo do Perfil de Temperatura [Fonte: Juki Automation Systems 

(2015)] .......................................................................................................................................... 133 

Figura 96. Esquema de Extração de Gases [Fonte: Juki Automation Systems (2015)] ...................... 133 

Figura 97. Esquema do Forno de Refusão [Fonte: Juki Automation Systems (2015)] ....................... 134 

Figura 98. Interface de Aquecimento e Arrefecimento [Adaptado: Juki Automation Systems (2015)] 134 

Figura 99. Contaminação por Fibra de Vidro ................................................................................... 137 

Figura 100. Implementação de Medidas Corretivas – Contaminação por Fibra de Vidro ................... 137 

Figura 101. Medidas Corretivas – Contaminação por Fluxo de Solda ............................................... 138 

Figura 102. Esquema da Composição da Fita Térmica [Fonte: Caplinq (2015)] ............................... 139 

Figura 103. Processos de Colocação de Fita Térmica e Tampa Protetora ........................................ 139 

Figura 104. Quantificação de Custos Diretos – Fita Térmica ............................................................ 140 

Figura 105. Quantificação de Custos Diretos – Tampa Protetora ..................................................... 140 

Figura 106. Implementação de Medidas Corretivas – Contaminação por Fluxo de Solda .................. 141 

Figura 107. Design Final da Tampa Protetora ................................................................................. 142 

Figura 108. Controlo de Medidas Corretivas – Contaminação por Fibra de Vidro.............................. 142 

Figura 109. Explicação de VSDiA do Estado Atual ............................................................................ 148 

Figura 110. Mesa Redonda e Conclusões ....................................................................................... 148 

Figura 111. Fluxograma do Processo Genérico de Análise ............................................................... 149 

Figura 112. Regra de Priorização de Análises – QMM9 Lab. ............................................................ 150 

Figura 113. Distribuição de Dados por Decisão de Garantia, Tipo de Reclamação e Tipo de Contaminação

 ...................................................................................................................................................... 151 

Figura 114. Fluxograma do Processo de Análise de Unidades Contaminadas .................................. 152 

Figura 115. Sequência de Fluxo de Informação – Processo de Análise ............................................ 153 

Figura 116. Mind Map – Processo de Análise Técnica (Orientado para Unidades Contaminados) ..... 155 

Figura 117. Análise Estatística – Backlog ........................................................................................ 156 

Figura 118. Análise Estatística – Análise de Laboratório .................................................................. 157 



xxiii 

Figura 119. Tempo Decorrido para Análises Subcontratadas para a Técnica SEM & EDS ................. 159 

Figura 120. Exemplo de Unidade Afetada por Contaminação ........................................................... 197 

Figura 121. Custos da Baixa Qualidade ........................................................................................... 201 

Figura 122. Recolha de Amostras, Dia nº1 – Célula de Montagem Manual ...................................... 211 

Figura 123. Recolha de Amostras – Containers ............................................................................... 215 

Figura 124. Recolha de Resíduos, Dia nº1 – Linha de Montagem Final ............................................ 228 

Figura 125. Análise de Manuseamento – Linha de Montagem Final ................................................ 231 

Figura 126. Template de Análise de Unidades ................................................................................ 233 

Figura 127. Esquema de Modos de Falha ....................................................................................... 235 

Figura 128. Exemplo de Fita Flexível ............................................................................................... 237 

Figura 129. Tipo de Mecanismo das Fichas de Ligação ................................................................... 238 

Figura 130. Exemplo de PCB .......................................................................................................... 239 

Figura 131. Exemplo de Componentes Eletrónicos .......................................................................... 241 

Figura 132. Chip de Pernos (pin) e BGA .......................................................................................... 241 

Figura 133. Composição Química dos Resíduos (vista total) ............................................................ 243 

Figura 134. Diagrama Espinha de Peixe Genérico (vista expandida) ................................................. 245 

Figura 135. Componentes Compostos à Base de Ferro e Zinco ....................................................... 247 

Figura 136. Componentes Compostos à Base de Estanho ............................................................... 249 

Figura 137. Componentes Compostos à Base de Zinco ................................................................... 251 

Figura 138. Diagrama Espinha de Peixe – Fita Flexível .................................................................... 253 

Figura 139. Diagrama Espinha de Peixe – Fichas ............................................................................ 255 

Figura 140. Diagrama Espinha de Peixe – PCB ............................................................................... 257 

Figura 141. Diagrama Espinha de Peixe – Pin ................................................................................. 259 

Figura 142. Ferramenta 5Whys, Produção de Resíduos Condutivos ................................................. 261 

Figura 143. 5Whys de Causa Raiz para Geração de Partículas de Fibra de Vidro .............................. 262 

Figura 144. Árvore de Falhas – Pó Branco e Fluxo de Solda (vista expandida) ................................. 265 

Figura 145. Tabela de Composição Química da Fibra de Vidro – Fornecedor ................................... 267 

Figura 146. Esquema de Braços de Fixação .................................................................................... 269 

Figura 147. 5Whys de Causa Raiz para Geração de Partículas de Fibra de Vidro .............................. 271 

Figura 148. CDQ0907 .................................................................................................................... 273 

Figura 149. SIPOC Processo Genérico de Reclamações .................................................................. 275 

Figura 150. VSDiA – Estado Atual ................................................................................................... 277 



xxiv 

Figura 151. VSDiA – Estado Futuro ................................................................................................. 279 

Figura 152. Alterações ao VSDiA de Estado Atual ............................................................................ 281 

Figura 153. Processo Atual de Análise Técnica de Resíduos ............................................................ 286 

Figura 154. Teste à Normalidade dos Dados ................................................................................... 287 

Figura 155. Análise de Backlog por Tipo de Reclamação ................................................................. 289 

Figura 156. Análise ANOVA – Backlog ............................................................................................. 290 

Figura 157. Tempo de análise por tipo de resíduo ........................................................................... 291 

Figura 158. Fluxograma de Processo de Análise Técnica de Unidades Contaminadas ...................... 294 

Figura 159. Flyer Técnico – Face A ................................................................................................. 295 

Figura 160. Flyer Técnico – Face B ................................................................................................. 296 

Figura 161. Residues DataBase – Estado Atual ............................................................................... 297 

Figura 162. Residues DataBase – Protótipo .................................................................................... 299 

Figura 163. Menu Principal............................................................................................................. 301 

Figura 164. Menu de Gestão de Utilizadores ................................................................................... 301 

Figura 165. Menu Pesquisa ............................................................................................................ 302 

Figura 166. Vista Geral aos Conteúdos Armazenados ...................................................................... 302 

 



xxv 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1. Resumo de Conceito de Qualidade ...................................................................................... 7 

Tabela 2. Dimensão da Qualidade para os Produtos e Serviços [Adaptado: Reid & Sanders (2005)] ..... 8 

Tabela 3. Princípios de Juran [Fonte: Moura & Lopes (2002)] ........................................................... 11 

Tabela 4. Passos Universais de cada Funçao da Qualidade [Fonte: Stefano (2009)]........................... 12 

Tabela 5. Nível Sigma, Defeitos por Milhão de Oportunidade e Custos da Baixa Qualidade [Adaptado: 

isixsigma (2015), six-sigma-material.com (2015)].............................................................................. 35 

Tabela 6. Relação entre Nível Sigma, Cp e Cpk [Fonte: Erdoğan & Canatan (2015)] .......................... 46 

Tabela. 7 Forças e Fraquezas do Lean e 6 sigma [Fonte: Sproull (2012)] .......................................... 49 

Tabela 8. Definição do Projeto – Vista detalhada ............................................................................... 67 

Tabela 9. Característica Crítica para a Satisfação do Projeto “Six Sigma – QMM6 Residues Reduction”

 ........................................................................................................................................................ 67 

Tabela 10. Cálculo do Nível Sigma Atual ........................................................................................... 71 

Tabela 11. Cálculo Nível Sigma (anual) ............................................................................................. 72 

Tabela 12. Dias Decorridos Entre a Data de Produção e a Data de Queixa – Campo .......................... 80 

Tabela 13. Dias Decorridos Entre a Data de Produção e a Data de Queixa – 0km .............................. 81 

Tabela 14. Análise ABC (Longevidade de Produção) .......................................................................... 82 

Tabela 15. Tabela Resumo de Análise de Risco ................................................................................. 99 

Tabela 16. Resumo de Medidas Implementadas ou a Implementar ................................................. 116 

Tabela 17. Tabela Resumo de Melhorias – Projeto nº1.................................................................... 166 

Tabela 18. Tabela Resumo de Melhorias – Projeto nº2.................................................................... 166 

Tabela 19. Tabela Resumo de Melhorias – Projeto nº3.................................................................... 167 

Tabela 20. Cálculo do Nível Sigma, Ano 2012 ................................................................................. 199 

Tabela 21. Cálculo do Nível Sigma, Ano 2013 ................................................................................. 199 

Tabela 22. Cálculo do Nível Sigma, Ano 2014 a Fevereiro de 2015 ................................................. 199 

Tabela 23. Plano de Processo – Linha Inserção Automática ............................................................ 203 

Tabela 24. Plano de Processo – Célula de Montagem Manual ......................................................... 207 

Tabela 25. Matriz de Causa Efeito – Célula de Montagem Manual ................................................... 209 

Tabela 26. Plano de Processo – Linha de Montagem Final .............................................................. 217 

Tabela 27. Matriz de Causa Efeito – Linha de Montagem Final ........................................................ 221 



xxvi 

Tabela 28. Valores Médios Para Cada Um dos Tipos de Contaminação ........................................... 263 

Tabela 29. Tabela de dados e Independent Samples test ................................................................ 289 

Tabela 30. Planeamento fatorial de experiência ............................................................................... 291 



xxvii 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

0km − Defeitos detetados no cliente da Bosch 

6 sigma – Seis Sigma   

8D − Oito Disciplinas  

BBS − Bosch Business System  

BGA – Ball Grid Array  

BrgP − Braga Plant  

CDQ – Central Directive for Quality   

CDSS − Customer-driven six sigma  

CM − Car Multimedia  

CNC − Comando Numérico Computorizado  

CTC − Critical to Customer  

CTD − Critical to Delivery  

CTQ − Critical to Quality  

CTS − Critical to Satisfaction   

DCCDI − Define, Customer, Concept, Design and Implement 

DEA – Análise de Envoltória de Dados 

DFSS − Design For Six Sigma  

DI − Drive Information  

DMADV − Design, Measure, Analyse, Design and Verify  

DMAIC − Define, Measure, Analyze, Improve and Control  

DPMO − Defeitos Por Milhão de Oportunidades  

DPO − Defeitos Por Oportunidade  

EDS − Espectroscopia Dispersiva de Raios-X   

EFQM − European Foundation for Quality Management  

FFC − Flexible Flat Cable  

FIFO − First in, First Out  

FMEA − Failure Mode and Effects Analysis  

FTIR − Espectroscopia de Infravermelho com Transformadas de Fourier   

GILA − Gestão integrada do Laboratório  



xxviii 

IDOV − Identify, Design, Optimize and Validate  

IQIS − Integrated Quality Improvement System  

IS − Instrumentation Systems  

ISO − International Organization of Standardization   

KPI − Key Performance Indicator  

LIE − Limite inferior de especificação  

LOG1 − Secção de planeamento da produção e expedição  

LOG2 − Secção logística interna  

LOG3 − Secção logística de receção de matérias-primas  

LSE − Limite superior de especificação   

MIS − Months in Service  

MOE1 − Departamento responsável pelos subprocessos de inserção automática 

MOE2 − Departamento responsável pelas linhas e células de montagem final  

MOEQ − Secção responsável por verificar a eficácia do sistema de qualidade da produção 

PAF − Prevention, Appraisal and Failures  

PCB – Printed Circuit Board  

PDCA − Plan, Do, Check and Act  

PET − Politereftalato de Etileno  

ppm − Partes por milhão 

PQA – Assistente de qualidade automóvel na empresa 

PQC − Assistente ao cliente   

PS − Professional Systems  

QC − Quality Complaint   

QFD – Desdobramento da Função Qualidade 

QMM − Departamento de gestão da qualidade e métodos  

QMM6 − Secção de processo e sistema de qualidade  

QMM9 − Secção de assistência a clientes  

QMM9 Lab. − Laboratório de QMM9 

ROI – Retorno de Investimento  

 − Desvio padrão, sigma  

s − Desvio padrão  

SEM − Microscopia Eletrónica de Varredura  



xxix 

SI − Sistemas de Informação  

SIPOC − Fornecedores, Entradas, Processos, Saídas e Clientes  

TI − Tecnologias de Informação  

TPS − Toyota Production System   

TQC – Total Quality Control   

TQM − Total Quality Management  

VSDiA − Value Stream Design for Indirect Areas  

Xi − Característica de entrada  

Yi − Característica de saídas  

 





1 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento e Âmbito do Projeto 

A influência de fatores externos, tais como a concorrência global e a crescente exigência dos 

consumidores, originou uma pressão sob as empresas no sentido de melhorar continuamente o 

nível de qualidade dos seus bens e serviços (Pešić, Milić, & Stanković, 2012). A garantia da 

qualidade de um bem ou serviço é considerada uma estratégia fundamental para apoiar e 

melhorar a competitividade das organizações (Camisón, 1996). 

A Bosch Car Multimédia Portugal S.A. é uma organização que, dada a sua dimensão, provoca uma 

forte competitividade no seu setor de atuação. Preocupada em continuamente melhorar a 

qualidade dos seus serviços, é uma organização que trabalha diariamente para atingir a 

excelência, tanto nos seus produtos como nos seus processos.  

A oportunidade para o desenvolvimento da presente dissertação surge como um desafio em atuar 

diretamente junto de um dos problemas mais complexos e abstratos com que a empresa está a 

aprender a lidar: a temática das contaminações. 

O presente trabalho enquadra-se no âmbito do estágio curricular, com a duração de 11 meses, na 

empresa Bosch Car Multimédia S.A., relativo à unidade curricular “Dissertação em Engenharia e 

Gestão Industrial” do quinto ano do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial, na 

Universidade do Minho. 

Durante o desenvolvimento dos vários projetos, o autor participou junto de diferentes equipas 6 

sigma, tendo uma participação ativa e empreendedora em todos os aspetos que constituíram cada 

um dos projetos, desde as fases de definição dos problemas até ao controlo das melhorias 

implementadas. 

Tais estudos incidem sobre a temática dos resíduos, isto é, partículas e contaminações que, 

quando presentes no interior das unidades, podem causar avarias e modos de funcionamento 

anómalos, bem como na redução do custo avultado em que a empresa incorre sempre que surge 

nas unidades um defeito de tal natureza. 
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1.2. Objetivos 

O objetivo da presente dissertação consiste em desenvolver melhoria contínua e problem solving 

para reduzir o número de unidades defeituosas que são produzidas na empresa Bosch Car 

Multimédia S.A. com recurso à metodologia 6 sigma, mais precisamente, reduzindo o número de 

defeitos provocados pela presença de contaminações no interior das unidades, ou seja, resíduos 

de natureza condutiva ou isolante que provocam o mau funcionamento das unidades. É ainda 

proposto um novo modelo de análise técnica para unidades defeituosas por presença de resíduos, 

através da metodologia 6 sigma, de forma a colmatar a falta de conhecimento técnico ao lidar 

com partículas de dimensão reduzida do tipo condutivo e do tipo isolante. 

Uma vez que o projeto engloba várias áreas de atuação, este será dividido em três subprojectos 6 

sigma, de forma a facilitar a sua execução. Está previsto atuar junto de certos processos produtivos 

da empresa, bem como junto de processos não produtivos.  

Para o desenvolvimento de cada um dos projetos, foram criadas três equipas multidisciplinares. 

A nível de processos produtivos, pretende-se atuar em todo o fluxo de agregação de valor, através 

da redução ou até mesmo, eliminação de contaminações e respetivas fontes de contaminação. 

Para o seu desenvolvimento foi selecionado um produto e acompanhado o seu fluxo de produção. 

Quanto aos processos não produtivos, procurar-se-á padronizar o processo de análise técnica 

relativo a defeitos causados por contaminações. Adicionalmente, pretende-se elaborar uma base 

de dados, a nível da divisão Car Multimédia, englobando o histórico de resíduos causadores de 

defeitos, bem como das fontes de contaminação que os originaram. 

1.3. Metodologia de Investigação 

Em função dos objetivos a que a investigação se propôs atingir e levando em consideração que os 

trabalhos iriam decorrer em ambiente empresarial – onde se privilegiam práticas como a 

observação dos processos a atuar, recolha de dados, análise dos potenciais locais para a 

ocorrência de defeitos, atividades de implementação de melhorias e análise dos resultados 

obtidos. Desta forma, constatou-se que a metodologia de investigação que melhor se enquadra a 

estes mesmos objetivos é a metodologia Investigação-Ação. 

A metodologia Investigação-Ação caracteriza-se pela inserção do investigador nos ambientes onde 

se desenvolve o estudo e pela sua colaboração direta no projeto. Assim, é realizado um estudo 
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intrínseco a um determinado processo, procedendo-se à análise dos resultados obtidos pela 

introdução de alterações nesse mesmo processo (Baskerville & Pries-Heje, 1999). 

Pela especificidade da investigação a desenvolver, é vital a existência de uma participação ativa e 

a inclusão dos colaboradores, Estes são alguns dos fatores relevantes para se assegurar o sucesso 

do projeto (Saunders, Saunders, Lewis, & Thornhill, 2011).  

Compreende-se que é uma abordagem direcionada para a resolução de problemas. De forma a 

materializar a sistemática de investigação, Susman & Evered (1978) propuseram um modelo 

constituído 5 fases, representadas no esquema da Figura 1. 

 

Figura 1. Modelo proposto por Susman & Evered para a metodologia de Investigação-Ação [Adaptado: Susman & Evered (1978)] 

É defendido pelos autores que, na fase inicial, deve ser claramente identificado e definido o 

problema, de forma a desenvolver uma investigação focada na resolução do mesmo. Na fase de 

Planeamento, são desenvolvidas e questionadas as possíveis soluções para tal problema. Em 

seguida, é colocada em prática a solução mais adequada. Após a sua implementação, é feito o 

estudo dos possíveis efeitos secundários – desejados e indesejados – que passem a ocorrer no 

sistema. Na última fase, é analisado o grau de sucesso, isto é, a efetividade das ações 

implementadas. Caso não sejam obtidos resultados satisfatórios, ou dentro dos objetivos definidos, 

o ciclo deve ser iterado até que o problema seja resolvido ou, mediante as restrições existentes, 

sejam atingidos os resultados previamente delineados. 

Os presentes projetos regem-se segundo o modelo DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Implementar 

e Controlar) para a resolução de problemas segundo a metodologia 6 sigma. 

Estes modelos de aproximação à resolução de problemas são totalmente compatíveis e 

encontram-se inseridos no modelo proposto por Susman & Evered (1978) para desenvolver a 

metodologia de Investigação, a metodologia de Investigação-Ação. 

Planeamento

Ação

Avaliação

Aprendizagem

Diagnóstico
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1.4. Estrutura da Dissertação 

O presente documento está organizado em 5 capítulos, nomeadamente, Introdução, Revisão 

Crítica da Literatura, Apresentação da Empresa, Casos de Estudo, Conclusão e Trabalho Futuro. 

O presente capítulo visa desenvolver um primeiro contacto com o problema em estudo, através 

de uma breve descrição do problema, por via do enquadramento e âmbito da dissertação. Em 

seguida, são descritos os objetivos dos estudos desenvolvidos e a motivação que incentivou o autor 

ao longo de 11 meses a trabalhar de forma comprometida com os objetivos que lhe haviam sido 

propostos. É feita ainda a descrição da metodologia de investigação selecionada e é exposta a 

estrutura da dissertação.  

O segundo capítulo expõe a revisão crítica da literatura (de uma forma abrangente, desde as 

origens da qualidade até às metodologias Oito Disciplinas e 6 Sigma). É ainda desenvolvida a 

temática das contaminações, a integração de sistemas de tecnologia de informação na qualidade 

e o aumento da qualidade ao longo da cadeia de abastecimento. 

De seguida, é desenvolvida a descrição da empresa onde decorrerá o estágio curricular. São 

descritas algumas curiosidades históricas, assim como a forma como a empresa é estruturada e 

a sua presença em Portugal. Detalhadamente, é apresentada a empresa Bosch Car Multimédia 

Portugal S.A., tanto ao nível dos principais produtos bem como dos departamentos constituintes 

da empresa, com especial ênfase no departamento de Qualidade. 

No terceiro capítulo, são detalhados os vários casos de estudo que integram a problemática dos 

resíduos na organização. Dada a natureza dos projetos, nesse capítulo é analisado cada um dos 

problemas e são apresentados os resultados atingidos. 

No último capítulo são apresentadas as conclusões, as lições aprendidas para o futuro e formulada 

a proposta para dar continuidade ao trabalho desenvolvido na presente dissertação. 

Não obstante, são ainda, em local próprio, facultadas as referências bibliográficas que suportam 

cientificamente todo o estudo e que devem ser consultadas pelos leitores caso exista o interesse 

em aprofundar uma determinada temática.  

Durante toda a dissertação são utilizados múltiplos termos em língua inglesa para posicionar e 

definir operações, documentos, operações e locais físicos. Esta adoção deve-se ao facto de na 

empresa, serem internamente designados dessa forma. 
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2. REVISÃO CRÍTICA DA LITERATURA 

No atual capítulo são discutidos e relacionados os assuntos mais pertinentes nas áreas envolvidas 

em cada um dos projetos. A análise crítica da literatura figura-se como sendo indispensável no 

processo de investigação, conferindo uma perspetiva completa sobre os temas na área onde é 

inserido o estudo. 

Para esse fim, foi feita a revisão crítica da literatura, onde foi compreendido o que foi estudado e 

desenvolvido, na área da qualidade, gestão da qualidade, melhoria contínua e 6 Sigma, onde os 

projetos se inseriram. Procura-se ainda ampliar os conhecimentos na área da resolução de 

problemas, por acréscimo de investigação em relação à metodologia PDCA e Oito Disciplinas, 

ainda que estes não constituam o principal foco de investigação. É também feita uma abordagem 

à visão de Lean Manufacturing bem como nas áreas das tecnologias de informação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

e aumento da qualidade ao longo da cadeia de abastecimento, visando a aquisição de vantagem 

competitiva e melhoria dos processos objeto de estudo. Para melhor compreender as causas raiz 

associadas aos problemas tratados nesta dissertação é estudado o tema das contaminações, 

como as caracterizar e qual a estratégia para as estudar. 

Por tudo isto são apresentados conceitos e informações nas áreas supracitadas que foram 

alcançados através de várias pesquisas desenvolvidas em artigos científicos, manuais técnicos, 

dissertações e informação publicada internamente na Bosch Car Multimedia S.A. 

2.1. Qualidade 

A ânsia da Qualidade tem estado presente na humanidade desde sempre. Na obra “A History of 

Managing for Quality” de Juran (1995), é contada a sua história e as várias formas de como era 

considerada e procurada, desde tempos anteriores ao Império Romano, até aos fins do século XX.  

A sua evolução, desde a antiguidade até ao período contemporâneo, tem sido objeto de 

permanente estudo, porém, sob o ponto de vista do senso comum, apenas se sabe que a 

Qualidade, apesar de ser facilmente reconhecida, é difícil defini-la (Library Association, 1994; 

Longo, 1996; Wicks & Roethlein, 2009). 

A Qualidade é, portanto, algo com múltiplas interpretações que influência a vida das sociedades e 

das suas organizações de uma forma positiva (Bastos, 2008; Gomes, 2004). Por sua vez, segundo 
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o dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2013), a Qualidade é definida como superioridade e 

excelência. 

Entre inúmeros estudos acerca desta temática, destacam-se os de Edward Deming, por muitos 

considerado o “pai” do movimento da Qualidade (Ellis, 2009; Yong & Wilkinson, 1999). Deming 

tornou-se mundialmente conhecido ao estabelecer novos princípios de gestão que revolucionaram 

a Qualidade e Produtividade, promovendo melhorias efetivas (Dale, Van Der Wiele, & Van, 2007; 

Fonseca, 1988). Segundo o seu ponto de vista, a Qualidade foi definida como sendo a 

conformidade de um produto em relação às suas especificações (Deming, 1989). 

De forma a garantir a conformidade dos produtos, Deming define a sua visão sob um ponto de 

vista técnico, recorrendo a métodos estatísticos para compreender a variabilidade dos produtos 

ao longo do tempo (Fonseca, 1988). A variabilidade diz respeito às diferenças encontradas em 

produtos do mesmo tipo, produzidos através do mesmo processo (Moore & Dossey, 1997) 

Sousa (2007) alerta que a qualidade dos produtos e serviços determinará a sobrevivência e 

evolução das organizações nos mercados. Segundo Kotler & Keller (2008), produto pode ser 

entendido como tudo aquilo que pode ser oferecido a um mercado de forma a satisfazer o seu 

desejo ou necessidade. Por sua vez, Serviço é definido como sendo uma atividade que uma parte 

pode oferecer a outra, sem resultar na propriedade de algo (Casas, 2007). 

Dima & Man (2015) referem que Juran, à semelhança de Deming, deu um grande contributo para 

o desenvolvimento da Qualidade ao criar uma nova perspetiva económica. Esta nova perspetiva 

baseava-se na aquisição de vantagem competitiva por parte das organizações, através da proposta 

de um modelo de mensuração dos custos da Qualidade (Kenneth, 2004; Ullah & Kang, 2015). 

Dada a importância da análise de custos da Qualidade nas organizações, esta temática será mais 

aprofundada na secção 2.2.3. 

Juran (1974) encarava a Qualidade como sendo a adequação ao uso. Assim sendo, segundo a 

sua definição, não era pretendida a busca incessante pela perfeição, mas sim, a adequação das 

características técnicas de um produto à sua utilização prevista (Mainardes, Lourenço, & Tontini, 

2010). Gomes (2004) considera que esta definição aproximou o conceito de qualidade à 

perspetiva dos consumidores.  

Na Tabela 1, encontram-se descritos de forma sucinta os pontos de vista dos autores supracitados 

acerca do conceito de Qualidade.  
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Tabela 1. Resumo de Conceito de Qualidade 

Autor Definição de Qualidade 

Deming 
Conformidade de um produto em relação às 
suas especificações técnicas 

Juran Adequação ao uso 

 

No entanto, independentemente da visão e definição de Qualidade de cada um dos autores, todos 

consideram que o cliente é um elemento chave da Qualidade (Paraschivescu & Caprioara, 2014; 

Sörqvist, 2001). 

No decorrer da investigação houve uma clara orientação para a compreensão do conceito de 

Qualidade através dos aclamados Gurus da Qualidade, devido ao papel ímpar que estes 

desempenharam no desenvolvimento da teoria da Qualidade. Não obstante, no meio científico 

existem muitas outras propostas para a definição do conceito de Qualidade.  

Gorecki (1995) define Qualidade como sendo todos os pontos de valor que interessam ao cliente. 

Neste contexto, deduz-se que Qualidade, para um determinado cliente, pode significar ter um 

smartphone com excelente resistência às quedas, no entanto, sob o ponto de vista de um outro 

cliente, Qualidade pode significar um smartphone que recorra a materiais de construção mais 

nobres, ainda que menos resistentes.  

Atualmente, a definição de Qualidade que mais consenso reúne, é dada segundo a norma ISO 

9000 (Valls, 2004). A ISO 9000 (2005) define a qualidade como sendo “o grau com que um 

determinado conjunto de características existentes em algo corresponde aos requisitos”, sendo 

que se considera requisitos como a “necessidade ou expectativa declarada, que é geralmente 

insinuada ou obrigatória”. 

Em relação à realidade de Portugal, a título exemplificativo, esta pode ser encontrada no Decreto-

Lei nº 140/2004 de 8 de Junho, que refere que Qualidade é o conjunto de atributos e 

características de uma entidade ou produto que determinam a sua aptidão para satisfazer 

necessidades e expectativas da sociedade (Martins, 2013). 

Após o estudo das várias definições de Qualidade acima descritas, foi possível resumir na Tabela 

2 as dimensões da qualidade1, segundo aquilo que esperam os clientes dos produtos e serviços, 

em termos de qualidade. 

                                                 

1 Considera-se como dimensões da qualidade, as várias vertentes e elementos que originam um produto ou serviço 
com qualidade. 
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Tabela 2. Dimensão da Qualidade para os Produtos e Serviços [Adaptado: Reid & Sanders (2005)] 

Produtos Serviços 

Conformidade com as especificações Fatores tangíveis 

Desempenho Estabilidade 

Fiabilidade Resposta às necessidades do cliente 

Características Simpatia/Amabilidade 

Durabilidade Prontidão 

Operacionalidade Pontualidade 

 

Assim, a partir do presente capítulo compreende-se que a qualidade é aquilo que “empurra” as 

empresas a evoluírem, fornecendo aquilo que o cliente necessita e, em simultâneo, superar as 

suas expetativas, através de produtos e serviços que desempenham com exatidão a sua tarefa, 

durante a sua vida útil. 

2.2. Gestão da Qualidade 

Independentemente da área de negócio ou da dimensão da organização, tornou-se imperativo a 

compreensão, orientação e controlo das suas atividades, com a garantia de que estas são 

desenvolvidas de forma eficaz e eficiente, correspondendo às expectativas dos clientes, em 

mercados cada vez mais competitivos (Robbins & Coulter, 2009; Samson & Terziovski, 1999). 

A gestão da qualidade tem vindo a assumir uma posição de destaque nas organizações, como 

elemento de ponderação na definição de estratégias e como forma de lidar com o ambiente de 

incerteza em que as empresas atuam (Jabnoun, Khalifah, & Yusuf, 2003; Pires, 2012). 

Dada a sua importância e impacto, a temática da Gestão da Qualidade tem vindo a ser 

amplamente debatida e estudada de forma aprofundada. A Gestão da Qualidade pode ser definida 

de múltiplas formas, entre as quais se destacam: 

 Uma das principais abordagens adotadas pelas organizações para assegurar a satisfação 
do cliente, através do controlo efetivo da qualidade em todas as atividades desenvolvidas 
ao longo da sua cadeia de valor2 (Mastor & Ibrahim, 2012; Souza & Machado, 2011); 

 Abordagem de gestão que contempla um conjunto de princípios que se reforçam 
mutuamente, em que cada um deles é alicerçado por um conjunto de práticas genéricas 
e ferramentas específicas (Dean & Bowen, 1994); 

                                                 

2 Segundo Lynch (2006), cadeia de valor é definido como sendo um modelo para a análise das principais atividades 
e processos funcionais da organização, de forma a melhorar a gestão estratégia através da aquisição de vantagem 
competitiva.   
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 Conjunto de práticas que têm impacto nas variáveis operacionais, tais como a 
produtividade, logística e a qualidade, refletindo-se no cliente e na satisfação dos 
colaboradores da organização (Dora, Kumar, Van Goubergen, Molnar, & Gellynck, 2013). 

Existem diversas particularidades em cada definição desenvolvida pelos diferentes estudiosos e 

especialistas que se têm debruçado sobre esta temática. Genericamente, poder-se-á interpretar o 

conceito de Gestão da Qualidade como sendo o processo de identificação e gestão das 

necessidades do consumidor, não comprometendo os objetivos da organização (Gryna, Chua, & 

Defeo, 2005). 

Todas as opiniões na literatura reúnem unanimidade quando afirmam que a Gestão da Qualidade 

traz impactos positivos no desempenho da organização, como demonstram nos seus trabalhos, 

Adam (1994), Choi & Eboch (1998) Hackman & Wageman (1995), Kaynak (2003), Mills & Smith 

(2011), Samson & Terziovski (1999). 

2.2.1. Definição de Processo 

Antes de se evoluir na presente revisão da literatura, existe a necessidade de se definir e 

compreender o que é um “Processo”, uma vez que a gestão da qualidade envolve vários processos 

cujo desempenho se pretende melhorar para atingir uma maior satisfação do cliente. 

Processo pode ser definido de uma forma genérica como sendo um conjunto de atividades que 

transforma entradas (inputs) em saídas (outputs), podendo ser materiais, informação. Os 

processos podem ser de vários tipos, como processos produtivos ou não produtivos, como é 

exemplo a gestão de recursos humanos na organização. 

 A Figura 2 permite compreender como um processo é composto pelas entradas, saídas, fatores 

controláveis e fatores incontroláveis (Bowman & Ambrosini, 2000; Humphrey, 1989). 

 

Figura 2. Esquema Teórico de Processo 
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Normalmente, os processos possuem quatro partes interessadas (Clarkson, 1995; Freeman, 

2010): 

 Clientes; 

 Fornecedores de matérias-primas; 

 Fornecedores de recursos humanos; 

 Proprietários da organização. 

Cada uma destas partes desenvolve uma compreensão própria de “valor” perante o processo e o 

produto. Segundo a ótica do cliente, “valor” de um produto ou serviço é a diferença entre o que é 

fornecido pela organização e o que é recebido pelo cliente tendo em conta o valor de uso (ex. 

características técnicas, usabilidade) em função do valor de troca, isto é, o preço cobrado 

(Bowman & Ambrosini, 2000; Zeithaml, 1988).  

Deste modo, um processo deve estar adequado ao produto e serviço que origina, de forma 

eficiente e sem desperdícios.  

O objetivo dos 6 Sigma é a redução da variabilidade do processo de modo a que os produtos 

(saídas) estejam o mais próximo possível do seu valor alvo, com o intuito de desenvolver e manter 

processos eficientes e sem desperdícios, gerando valor acrescentado sem constrangimentos para 

a organização e para os seus clientes (Kenyon & Sen, 2015a; Mahendru & Singh, 2015; 

Montgomery, 2008). 

2.2.2. Modelo de Gestão da Qualidade – Trilogia de Juran  

A partir dos conhecimentos adquiridos na gestão financeira, Juran (1986) propõe uma filosofia de 

gestão orientada à qualidade, denominada por Trilogia de Juran. Tal filosofia ambiciona formalizar 

um conjunto de elementos e passos inter-relacionados entre si, os quais se encontram sintetizados 

na Tabela 3, e aos quais as organizações recorrem, de forma a orientar e controlar as políticas de 

qualidade, assegurando que os objetivos definidos sejam alcançados (Bisgaard, 2008; Lynch, 

2006). 
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Tabela 3. Princípios de Juran [Fonte: Moura & Lopes (2002)] 

 Princípios da Qualidade segundo Juran 

1 
Construir uma consciência de necessidade para as 
oportunidades de melhoria 

2 Estabelecer objetivos de melhoria 

3 Organizar para atingir os resultados propostos 
4 Formação de recursos 
5 Definir projetos de melhoria 

6 Controlar as melhorias 

7 Reconhecer o mérito dos intervenientes 

8 Comunicar os resultados 

9 Manter os resultados atingidos 

10 
Inserir a melhoria contínua e definir objetivos de 
Qualidade nos sistemas de gestão das organizações 

 

Godfrey & Kenett (2007) encaram a Trilogía de Juran, ilustrada na Figura 3, como a mais linear, 

completa e genuína representação de gestão para qualidade. Esta é ainda muito estudada por 

diversos autores (Teixeira, 2011). 

 

Figura 3. Trilogia de Juran 

Esta trilogia procura ampliar um conjunto de etapas base para a Gestão da Qualidade, a partir da 

influência da gestão financeira, que também possui estes três componentes, para a melhorar a 

qualidade (Best & Neuhauser, 2006). Cada uma destas etapas – planeamento, controlo e melhoria 

contínua da Qualidade – desenvolve uma inter-relação com as restantes etapas (Juran, 1998). 

Pela interpretação de Bisgaard (2008), as três funções ou atividades da Qualidade foram definidas 

por Juran da seguinte forma:  

 Planeamento da Qualidade: É definido como sendo a atividade de desenvolvimento de 
produtos e, consequentemente, os processos e os serviços que respondam às 
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necessidades dos clientes. Nesta fase procura-se prevenir falhas nos produtos, 
desenvolvendo métricas e mecanismos de controlo para assegurar a qualidade; 

 Controlo da Qualidade: Consiste na análise de desempenho do produto em relação à 
Qualidade prevista, ao nível do produto e dos processos, verificando se estes estão em 
conformidade com o definido na fase anterior. Caso sejam detetadas não conformidades, 
deve-se atuar com base nos desvios identificados; 

 Melhoria da Qualidade: Procura o aumento da qualidade para níveis superiores, através 
da melhoria continua, identificação das causas raiz e eliminação das mesmas. 

Por sua vez, Stefano (2009), resume um conjunto de passos universais de cada uma das funções 

da Gestão da Qualidade, descritos na Tabela 4. 

É de salientar que o controlo da qualidade é uma função com grande importância, pois assegura 

as conformidades dos produtos com os requisitos previamente definidos. Ao realizar a avaliação 

de conformidade durante o processo de fabrico, a organização observa os princípios da Gestão da 

Qualidade (Liepina, Lapina, & Mazais, 2014). 

Tabela 4. Passos Universais de cada Funçao da Qualidade [Fonte: Stefano (2009)] 

Planeamento da Qualidade Controlo da Qualidade Melhoria da Qualidade 

Desenvolvimento de objetivos 
de Qualidade 

Apreciação do estado e 
desempenho atual 

Demonstração da necessidade 

Identificação dos clientes 
Comparação entre o 
estado atual e as metas 
de Qualidade 

Aquisição de meios 

Compreensão das 
necessidades dos clientes 

Atuação sobre as 
diferenças  

Identificação das melhorias 

Melhoria das características 
dos produtos que atendam às 
necessidades dos clientes 

– Criação de equipa de melhoria 

Criação de processos capazes 
de transmitir as características 
no produto 

– 
Fornecimento de recursos às 
equipas  

Definição de pontos de 
controlo do processo 

– 
Definição de mecanismos para 
manter os ganhos  

2.2.3. Custos da Qualidade 

Na década de 1950, Juran compreendeu a necessidade de identificar os custos da qualidade no 

âmbito da melhoria da qualidade e, anos depois, Feigenbaum desenvolveu o modelo PAF, 

Prevention, Appraisal and Failures, que organiza os custos segundo uma ótica de prevenção, 
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avaliação e falha (Feigenbaum, 1991; Juran, 1951). O modelo PAF será devidamente aprofundado 

nos parágrafos seguintes.  

No seu livro “Quality Control Handbook”, Juran (1951) afirma que os custos inerentes à qualidade 

deveriam ser mensurados. Este autor sustenta que essa quantificação permite ajudar a validação 

do esforço de melhoria, a alocação desse esforço de forma mais vantajosa e o acompanhamento 

da evolução das atividades de melhoria (Juran, 1998). 

Juran & Gryna (1991), a partir da sua visão de qualidade (ver secção 2.1), concluem que, 

geralmente, os custos adjacentes tendem a ser inferiores à medida que a qualidade dos bens e 

serviços se eleva. 

Ao longo das últimas décadas, muitos foram os que estudaram o conceito de custos da qualidade 

e o evoluíram, incluindo Crosby (1979), Feigenbaum (1991) Plunkett & Dale (1988). 

Campanella (1999) e Feigenbaum (1994) partilham da opinião que os custos inerentes da baixa 

qualidade dos produtos e serviços deveriam ser denominados de “Custos da Não Qualidade”, uma 

vez que a sua avaliação é uma ferramenta que permite aperfeiçoar a qualidade. 

A temática dos Custos da Qualidade não possui uma única definição formalizada. Juran (1998), a 

partir dos seus estudos encontrou pelo menos três custos relacionados com a qualidade: 

 Custos relacionados com a baixa qualidade, ou seja, os custos relacionados com deteção 
e correção de produtos defeituosos; 

 Custos da qualidade, como o capital investido para se atingir os níveis de qualidade 
previamente estabelecidos; 

 Custos inerentes ao exercício do departamento da qualidade na organização. 

A partir da análise da definição de custos da qualidade, conclui-se que este conceito é muito 

amplo, permitindo a existência de custos que não são passíveis de ser imediatamente observáveis. 

São vários os autores que referem a analogia entre os custos da qualidade e um iceberg, como 

observado na Figura 4 (Campanella, 1999). 

Na ponta do iceberg, ou seja, a parte visível, estão localizados os custos de baixa qualidade mais 

óbvios, tais como o material sucatado ou os custos extra de retrabalho (Campanella, 1999).  

Abaixo da superfície encontram-se os custos de baixa qualidade “escondidos”, podendo ser 

interpretados como ganhos não auferidos pela organização devido á perda de receita, em que o 

somatório destes custos invisíveis é superior aos custos da ponta do iceberg (Campanella, 1999; 

Sandoval-Chávez & Beruvides, 1998). A redução de capacidade produtiva e problemas logísticos 

são alguns exemplos deste tipo de custos. 
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Figura 4. Ilustração de Custos da Qualidade [Adaptado: Campanella (1999)] 

São muitas as vantagens para a organização, quando esta tem conhecimento acerca dos seus 

gastos. Entre as diversas vantagens, Aoieong, Tang, & Ahmed, (2002) referem as seguintes: 

 Análise do impacto dos custos de baixa qualidade nas organizações e reavaliação das 
estratégias seguidas; 

 Compreensão das atividades com elevada oportunidade para otimizar processos e 
consequentemente reduzir custos; 

 Envolvimento de todos os colaboradores e sensibilização para a importância da qualidade; 

 Envolvimento de toda a estrutura organizacional para o desenvolvimento de uma atitude 
de melhoria continua. 

Tendo como análise os últimos dois pontos supracitados, através da contabilização dos custos 

relacionados com a baixa qualidade, é criada uma oportunidade para a promoção do princípio de 

que a qualidade é responsabilidade de todos os que participam na organização. Desta forma, 

torna-se possível a identificação das fragilidades, oportunidades da gestão da qualidade (Dale & 

Plunkett, 1995). 

  

Custos da Baixa Qualidade 

Custos Escondidos da Baixa Qualidade 
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2.2.3.1. Modelo de Mensuração dos Custos da Qualidade – Modelo PAF 

Na literatura são vários os modelos que sugerem abordagens distintas para a classificação dos 

custos da qualidade. O modelo vulgarmente adotado é o modelo PAF (Aoieong et al., 2002; Love 

& Irani, 2003). Em Língua Portuguesa, PAF é acrónimo de Prevenção, Avaliação e Falhas. Este 

modelo visa a divisão dos custos da baixa qualidade em três subgrupos (Suthummanon & 

Sirivongpaisal, 2011): 

 Custos de prevenção: Custos inerentes a ações de investigação, para prevenir ou diminuir 
a ocorrência de defeitos. São exemplo os custos com formação, auditorias e programas 
de melhoria; 

 Custos de Avaliação: Custos incorridos com o controlo e vigilância, em todas as etapas do 
processo, de forma a detetar defeitos, erros e avaliar o estado atual em relação ao 
cumprimento dos requisitos de qualidade previamente definidos. Como exemplo deste 
tipo de custos podem ser citados os gastos com inspeções e calibração dos equipamentos 
de avaliação; 

 Custos de Falhas: Custos de correção, isto é, custos relacionados com a correção de 
acontecimentos que não estão de acordo com os requisitos de qualidade previamente 
definidos. As falhas, assim como os respetivos custos, podem ainda ser desdobrados em 
dois grupos: 

o Falhas Internas: Não conformidades detetadas antes do momento da entrega do 
bem ao cliente; 

o Falhas Externas: Não conformidades detetadas após a entrega do bem ao cliente. 
Normalmente, este tipo de falhas leva a custos mais avultados do que as falhas 
internas. 

Porter & Rayner (1992) apontam algumas falhas ao modelo de avaliação PAF. Estes consideram 

que existe uma certa dificuldade na compreensão de quais são as atividades de prevenção, dado 

que se procura, no decorrer do exercício de gestão da organização, a prevenção de potenciais 

falhas de qualidade. Uma outra falha apontada pelos autores é a inexistência de quantificação de 

custos intangíveis com a baixa qualidade, como é exemplo da perda de imagem da organização 

junto dos seus clientes. 

2.2.3.2. Modelação dos custos da qualidade 

Juran (1998) propõem um modelo onde são relacionados os custos incorridos por falhas, 

prevenção e avaliação, conforme descrito na Figura 5. 
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Figura 5. Custos da Qualidade Segundo o Modelo PAF [Fonte: Juran & Gryna (1999)]  

É evidenciada a existência de uma relação oposta entre qualidade (conformidade com as 

especificações) e custos de falha. Não obstante, é também teorizado que a qualidade e os custos 

de prevenção e avaliação estão diretamente relacionados (Suthummanon & Sirivongpaisal, 2011). 

Segundo este modelo, os custos de falha podem ser reduzidos através do investimento em 

prevenção e avaliação. Este modelo tem como objetivo a determinação do nível de qualidade que 

permita atingir um equilíbrio ótimo entre os custos da qualidade (Abdelsalam & Gad, 2009; 

Campanella, 1987; Feigenbaum, 1991; Plunkett & Dale, 1988). 

Segundo a Figura 5, os custos de falhas (Curva Failure Costs) decrescem como consequência 

direta do aumento de custos de avaliação e custos de prevenção (curva Costs of Prevention Plus 

Appraisal). 

A partir destas constatações é criado um conjunto de oportunidades para uma empresa elaborar 

uma avaliação aprofundada e desenvolver o apuramento dos custos da qualidade. 

2.2.4. Gestão da Qualidade Total 

Uma estratégia para a Gestão da Qualidade é o Total Quality Management, TQM (Hietschold, 

Reinhardt, & Gurtner, 2014). Esta filosofia nasce do movimento pela Gestão da Qualidade Total, 

segundo influências de vários autores como Juran e Deming (Hackman & Wageman, 1995). 

Implementado pela primeira vez no japão, o TQM gerou resultados espantosos, cativando assim o 

interesse dos gestores ocidentais, que até então desenvolviam a gestão segundo um pensamento 

Taylorista3 (Ghobadian & Gallear, 1996). 

O TQM caracteriza-se por uma orientação para o mercado que procura permanentemente a 

satisfação do cliente, através de uma estratégia de gestão apoiada em ferramentas, formação, 

                                                 

3 Taylorismo é um modelo de produção que visa reduzir os desperdícios de tempo e maximização dos meios de 
produção. 
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compromisso transversal de toda a organização e melhoria contínua, visando o aumento do 

desempenho operacional das organizações e, consequentemente, o fornecimento de serviços e 

produtos de melhor qualidade (Calvo-Mora, 2015; Hellsten & Klefsjö, 2000; Hendricks & Singhal, 

1997; Nielsen & Jørgensen, 2013; Price & Chen, 1993; Silva, 2012).  

Segundo Fotopoulos & Psomas (2010), alguns dos princípios associados ao TQM e que, 

resumidamente, o definem são: 

1. Focalização no cliente; 

2. Contínuo aumento da satisfação do cliente; 

3. Continua redução de custos; 

4. Uso de aproximações sistemáticas; 

5. Integração horizontal de funções e classes; 

6. Participação de todos os funcionários; 

7. Inclusão da cadeira de abastecimento. 

O sucesso do TQM no mundo empresarial está intimamente relacionado com os seus princípios e 

o grau de implementação dos seus elementos, tais como a liderança, orientação para o mercado, 

assim como das prioridades estratégicas das organizações (Dooyoung, Kalinowski, & El-Enein, 

1998; Fuentes-fuentes, Albacete-sã, & Llorã, 2004). 

Uma das principais causas que leva ao insucesso do TQM nas organizações é a mudança não 

efetiva na cultura organizacional (Cameron, Bright, & Caza, 2004; Valmohammadi & Roshanzamir, 

2015). Este insucesso pode ser justificado por duas razões: 

 O desfasamento entre as exacerbadas expetativas económicas que a gestão de topo 
espera obter do TQM e o que acontece na realidade dentro da organização (Beer, 2003; 
Powell, 1995); 

 A falta de um verdadeiro compromisso da gestão de topo com o TQM (Zhu, 1999). 

Um outro sistema que tem vindo a ganhar popularidade está relacionado com as normas da 

International Organization of Standardization (ISO). Este é um modelo mais linear, centrando as 

suas atenções na estabilidade da produção de bens e serviços através de um conjunto de 

auditorias e certificações (Rebelato & Oliveira, 2006). 

A organização internacional de normalização (ISO) consiste numa organização global que promove 

a criação de diretivas relativas a padrões mínimos para atingir um dado grau de Qualidade 

(Fonseca, 2015; Magd, 2006).  
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Este conjunto de padrões tem vindo a ganhar particular importância na área da qualidade nas 

duas últimas décadas, devido à globalização4 e ao intercâmbio internacional de bens e serviços 

(Farooqui & Ahmed, 2009; Fonseca, 2015). 

A família de normas ISO 9000 é caraterizada por uma série de normas de gestão da qualidade, 

mundialmente aceites pelas organizações, que procura a melhoria das práticas industriais, 

melhorando os processos e produtos (Magd, 2006; Sun, 2000; Tsim, 2002). Este procedimento 

de controlo da gestão é bastante rigoroso, pois, entre outros requisitos, é necessário documentar 

os processos de conceção, produção e distribuição, com o intuito de assegurar e corresponder às 

necessidades dos consumidores (Stein & Hitchcock, 1997; Withers & Ebrahimpour, 2001). 

Como descrito no parágrafo anterior, os principais problemas apontados ao modelo ISO são a falta 

de flexibilidade, o controlo necessário e a grande burocracia para se atingir a certificação (Martínez-

Lorente & Martínez-Costa, 2004).  

É importante salientar que o modelo ISO não pode ser comparado com o TQM, uma vez que este 

não incorpora muitos dos princípios da Gestão da Qualidade Total. Porém, o TQM e a ISO 9000 

são considerados como dois caminhos para atingir o mesmo nível de práticas da qualidade 

(Martínez-Costa, Choi, Martínez, & Martínez-Lorente, 2009). 

As principais diferenças entre o modelo ISO e o TQM consistem na inexistência, por parte das 

normas ISO, de orientação para a melhoria contínua e participação dos colaboradores (Gotzamani 

& Tsiotras, 2001; Lee & Leung, 1999). Assim, pode-se concluir que as normas ISO são uma 

abordagem no sentido do TQM, uma vez que as mesmas não contribuem verdadeiramente para 

o desenvolvimento de resultados de forma consistente (Martínez-Lorente & Martínez-Costa, 2004; 

Waks & Frank, 1999). 

Uma quarta alternativa para o desenvolvimento da Gestão da Qualidade são os Modelos de 

Excelência Empresarial. Um dos modelos mais reputados é o modelo de Excelência da EFQM – 

European Foundation for Quality Management. Este modelo surge com a preocupação de se definir 

um sistema de gestão que vise a melhoria contínua e, em simultâneo, a avaliação e premiação da 

organização pelos seus esforços com o Prémio de Excelência Europeu – European Excellence 

Award (Dias & Melão, 2009). Este modelo apoia-se num conjunto de oito princípios, descritos na 

                                                 

4 Globalização define-se segundo Hirst & Thompson (2002)como “(...) processos que promovem a interconexão 
internacional (...) – aumentando os fluxos de comércio, investimento e comunicação entre as nações” 
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Figura 6, para desenvolver a Gestão da Qualidade e assim atingir a excelência sustentada5 (Sa & 

Albuquerque, 2015).   

 

Figura 6. Princípios Fundamentais EFQM [Adaptado: García Aranda & García Márquez (2015)] 

A partir destes princípios, o modelo apresenta um conjunto de nove critérios que permitem 

compreender a influência da organização e dos resultados obtidos na cadeia de acontecimentos 

(Akyah & Sumerli, 2013; Bolboli, Reiche, Douglas, & Sinha, 2015). Segundo a Figura 7, é possível 

observar os critérios em questão e a forma como interagem: 

                                                 

5 Excelência Sustentada termo adotado pela EFQM como sendo o objetivo a atingir pelas organizações que aplicam 
os princípios do Modelo de Excelência da EFQM (APQ, 2015). 
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Figura 7. Modelo de Excelência da EFQM [Adaptado: EFQM – European Foundation for Quality Management (2015)]  

Os critérios encontram-se divididos segundo duas lógicas (Michalska, 2008): 

 Meios – Aquilo que é feito pela organização faz para atingir os resultados (representado a 
azul-claro); 

 Resultados – Aquilo que a organização atinge (representado a azul-escuro). 

É a partir de cada um dos blocos que a avaliação da organização é desenvolvida, identificando em 

cada um deles os pontos fortes e fracos com o propósito de incentivar a melhoria contínua 

(Khairuzzaman, Ismail, Darestani, & Irani, 2011). 

A partir da interpretação da figura anterior compreende-se que se trata de um modelo transversal 

a toda a organização, onde a aprendizagem, criatividade e inovação são catalisadores de 

resultados superiores (Bou-Llusar, Escrig-Tena, Roca-Puig, & Beltrán-Martín, 2005). 

O modelo EFQM, enquanto modelo de excelência, cria um impacto muito positivo na organização. 

Por acréscimo, o Prémio Europeu de Excelência é uma importante referência para distinguir o 

empenho da organização relativamente ao TQM, assim como uma valiosa oportunidade de 

benchmarking6 para as empresas europeias (Santos-vijande & Alvarez-gonzalez, 2007). 

  

                                                 

6 Benchmarking, termo em língua inglesa que descreve o processo metódico de melhoria contínua para analisar 
produtos/serviços e processos operacionais em empresas reconhecidas como tendo as melhores práticas (Keegan, 
O’Kelly, & Simões, 2006)  
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2.3. Melhoria Contínua da Qualidade  

O processo que se desenvolve ao longo do tempo com o objetivo de obter uma maior vantagem 

competitiva é geralmente denominado de Melhora Contínua, ou, segundo a cultura empresarial 

Japonesa, Kaizen (Dandin & Mench, 2015). 

Na literatura, Melhoria Contínua é definida de várias formas. Esta pode ser observada como sendo 

um sinónimo de inovação, por via da busca da melhoria processos ou produtos e serviços que 

satisfaçam os clientes ou, de uma forma menos direta, como o incentivo que origina programas 

de melhoria, como é o caso do TQM (Bessant & Caffyn, 1997). 

Fundamentalmente, a melhoria contínua da qualidade procura uma permanente evolução até se 

atingir a meta de zero defeitos. Os seus objetivos passam também pela diferenciação das 

organizações, por via da criatividade, agilidade7 e fiabilidade como forma de conquistar e fidelizar 

clientes (Blodorn & Soares, 2011; Knight & Allen, 2012). 

Visualmente, o processo de melhoria contínua pode ser imediatamente compreendido através do 

recurso ao triângulo de ferro8. Inicialmente é desenvolvido um projeto com um tempo, custo e 

qualidade definidos, através da melhoria contínua existe a oportunidade para se melhorar tal 

relação, como se verifica no exemplo esquematizado na Figura 8. 

 

Figura 8. Triângulo de Ferro de Estado Atual e Estado após Processo de Melhoria Contínua 

Como se observa, através de uma abordagem proactiva e sistematizada, torna-se possível reduzir 

dois eixos do triângulo (custo e tempo) mas aumentar o eixo relativo à qualidade.  

                                                 

7  Agilidade como sendo a capacidade, ao nível das organizações, de envolvimento de todas as estruturas que 
compõem a organização de forma a responder rapidamente a qualquer impulso externo. 
8 Na literatura, o termo Triângulo de Ferro é normalmente adotado para exprimir os três principais critérios, Custo, 
Tempo e Qualidade, para aferir o sucesso da gestão de projetos, bem como dos projetos em concreto. 
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De forma a formalizar o processo de melhoria contínua, entre outras ferramentas, surge o ciclo 

PDCA, bem como a metodologia 6 Sigma (Goh, 2002). A metodologia PDCA procura formalizar o 

processo de melhoria contínua de uma forma minimalista. Por sua vez, a metodologia 6 Sigma é 

um método utilizado para empreender a melhoria continua a todos os níveis no seio das 

organizações. Esta tem vindo a adquirir grande notoriedade devido aos resultados que permite 

alcançar (Henderson & Evans, 2000). Esta metodologia será amplamente estudada e detalhada 

na secção 2.4. 

2.3.1. Ciclo PDCA 

Uma das aproximações à melhoria continua, ainda que mais simplista, é o método PDCA, cujas 

etapas podem ser observadas na Figura 9 (Sokovic, Pavletic, & Pipan, 2010). Esta ferramenta 

orienta as ações de forma a ajudar na obtenção de melhorias efetivas, sempre focadas no objetivo 

de garantir a manutenção e evolução das organizações (Quinquiolo, 2002). 

 

Figura 9. Ciclo PDCA 

A cada uma das etapas do ciclo corresponde uma fase de desenvolvimento ou trabalho, sendo 

elas (Qing-Ling, Shu-Min, Lian-Liang, & Jun-Mo, 2008): 

 Plan: Planear a melhoria; 

 Do:  Colocar em prática a melhoria numa base experimental, fazendo a mudança; 

 Check: Verificar a efetividade das melhorias; 

 Act: Atuar e corrigir problemas. 
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A cada uma das fases de desenvolvimento do ciclo PDCA a empresa fica mais perto do objetivo, 

adquirindo um nível de maturidade superior e consequentemente, elevando-se para um novo 

patamar de performance, como é elucidativo na Figura 10. 

 

Figura 10. Melhoria de Desempenho pelo Ciclo PDCA 

O Ciclo PDCA é uma ferramenta de resolução de problemas em que o problema a tratar é 

analisado e as possíveis soluções são propostas (Plan), nesta fase é compreendida o desempenho 

atual do sistema. Seguidamente a melhoria é implementada (Do) e a fase de Verificação (Check) 

trata da análise das informações gerados pelas mudanças empreendidas e avaliação da 

efetividade das melhorias. A última fase (Act) incide essencialmente na reanálise do processo na 

busca de mais melhorias, bem como a definição de standards (Qing-Ling et al., 2008). 

Na literatura disponível acerca desta temática, podem ser identificadas múltiplas aplicações em 

variados âmbitos, tornando-se uma estratégia indispensável da gestão da qualidade, relativamente 

à sua melhoria (Qing-Ling et al., 2008). 

2.3.2. Problem Solving 

Seguindo a lógica de aumento de competitividade entre as organizações, sempre com o objetivo 

de satisfazer os seus clientes, sedimentar a sua credibilidade no mercado e assegurar a qualidade 

dos seus produtos, as organizações começaram a adotar sistemas formais para a resolução de 

problemas (Problem Solving) e prevenção de recorrências futuras. 

Segundo a ótica de Resolução de Problemas, designa-se de problema um desvio dos objetivos 

previamente delineados (Falconi, 2013; Imai, 1986; G. Smith, 1998).  



24 

Segundo March & Simon (1958), o Problem Solving é assumido como um processo de 

identificação de problemas e diagnóstico, seguido de uma geração e implementação de melhorias 

corretivas e preventivas.  

Em termos práticos, a resolução de problemas requer grande poder de adaptação e experiência 

para que sejam obtidos resultados reais e consistentes, ainda que recorrendo a métodos como o 

PDCA, 6 Sigma ou 8 Dísciplinas (Adler & Clark, 1991; Choo, Linderman, & Schroeder, 2007; 

Jabrouni, Kamsu-Foguem, Geneste, & Vaysse, 2013). 

Visualmente, o processo de resolução de problemas pode ser encarado como um funil (Savin 

Baden & Wilkie, 2004), como o observado na Figura 11: 

 

Figura 11 Funil de Análise de Problemas 

A partir de uma definição clara e inequívoca do problema, a equipa de resolução de problemas 

entra em ação, procurando identificar as causas e efeitos, com recurso às ferramentas que por 

eles sejam consideradas as mais adequadas. Uma vez reunida a informação necessária, a equipa 

poderá propor e desenvolver potenciais melhorias para posterior implementação, solucionando o 

problema permanentemente. 

2.3.2.1. Oito Disciplinas 

Preocupada com o desenvolvimento de uma metodologia formal de Problem Solving que 

permitisse compreender e melhorar a qualidade, a Ford Motor Company melhorou e adaptou à 

realidade industrial uma metodologia desenvolvida pelo exército dos Estados Unidos para 

propósitos militares, o método das Oito Disciplinas ou somente metodologia 8D (Behrens, Wilde, 

& Hoffmann, 2007; Connolly, 1992). 
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Como referido anteriormente, a metodologia 8D é passível de ser definida como sendo um 

procedimento para a introdução sistemática de melhorias e de resolução permanente de 

problemas ou erros, ao nível dos produtos bens e serviços (Krajnc, 2012; Rambaud, 2011). 

Importa salientar que a implementação e desenvolvimento do método não é um processo solitário, 

uma vez que todas as 8 disciplinas são o culminar de um trabalho em equipa (Viorica & Marieta, 

2012). Depreende-se que, a partir desta abordagem em equipa, aumenta-se o conhecimento 

científico envolvido na resolução do problema. 

Riesenberger & Sousa (2010), à semelhança de Krajnc (2012), concordam que a metodologia 8D 

tem grande utilidade na melhoria de produtos e processos. Entre as finalidades do método, podem 

ser destacadas as seguintes (Robert Bosch GmbH, 2013):  

 Obtenção de transformações sistemáticas e permanentes dos problemas internos e 
externos da organização, através da eliminação da causa raiz que origina os problemas 
ao nível técnico e da gestão;  

 Partilha dos conhecimentos adquiridos e lições aprendidas no decorrer da resolução do 
problema com toda a organização; 

 Redução dos custos de produção e incentivo à melhoria genérica da qualidade. 

O médtodo 8D é constituído por um conjunto de oito passos de desenvolvimento do processo de 

Problem Solving, tal como pode ser observado na Figura 12 (Chen & Zhao, 2013; Kaplík, Prístavka, 

Bujna, & Viderňan, 2013; Robert Bosch GmbH, 2013). 

 

Figura 12. Metodologia 8D 

D1 – Definição da Equipa de Problem Solving 

A resolução de problemas é atingida através de uma equipa composta por elementos que 

contribuem ativamente com os seus conhecimentos e habilidades. Também os representantes 

dos clientes e fornecedores externos, se assim se justificar, podem integrar a equipa enquanto 

membros. 

A constituição da equipa não é fixa, ou seja, entre as etapas D1 e D7 a equipa poderá sofrer 

restruturações, se isto se revelar vantajoso para a investigação. Ainda dentro desta fase, é definido 
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o líder da equipa. Este é nomeado com o intuito de gerir e assegurar o correto desenvolvimento 

das actividades, dando conhecimento à organização dos desenvolvimentos da investigação.  

D2 – Descrição do Problema 

É nesta fase que se dá o início dos trabalhos de investigação. Neste ponto da investigação é 

descrito o problema de forma detalhada e inequívoca. Com recurso a várias ferramentas, tais 

como 5Whys, Is / Is Not e Histogramas, é feita a caracterização do problema de forma a orientar 

os passos futuros da investigação, compreendendo-se a origem da causa raiz e quais os produtos 

afetados pelo problema. Devem ser anexadas provas documentais à investigação, no caso de estas 

facilitarem e simplificarem a interpretação do problema. 

D3 – Ações de Contenção 

Após conhecido ou detetado o problema, é necessário adotar ações de contenção para controlar 

o efeito do mesmo, de forma a evitar que este assuma proporções ainda maiores até que as ações 

de correção sejam implementadas. 

Alguns exemplos de ações de contenção são ações extraordinárias de inspeção e triagem, paragem 

ou limitação da produção ou fornecimento de informação ao cliente acerca dos desvios. 

Todas as medidas que sejam tomadas, devem ser documentadas e devidamente justificadas. 

Nesta fase, devem ser avaliadas as ações de contenção adotadas, de forma a garantir que estas 

não contribuem para o desenvolvimento de efeitos secundários. 

D4 – Análise das Causas e Efeitos 

Nesta quarta fase é feita a investigação da causa que produz ou propicia a ocorrência do problema. 

Não se pretende a procura de soluções para reduzir ou eliminar o problema. 

 A causa principal é determinada se a razão para o desvio for claramente identificada e 

reproduzida. 

Posteriormente, é necessário realizar uma análise ao impacto da causa principal ou raiz, isto é, 

compreender quais os produtos e processos que estiveram expostos à causa raiz (Hoyle, 2009) 

Nesta fase recorre-se a ferramentas como diagrama de Ishikawa ou brainstorming para estruturar 

e compreender a causa raiz do problema (Pillet & Duret, 2009). 
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Após a determinação da causa raiz é necessário reavaliar as ações de contenção implementadas 

na fase anterior. 

D5 – Definição de Ações Corretivas 

Esta fase consiste na definição de potenciais ações corretivas para eliminar a causa raiz. 

A nível teórico, devem ser documentadas quais as alterações projetadas, tais como a descrição 

do fluxo alterado através de, por exemplo, fluxogramas e FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), 

entre outras ferramentas (Breyfogle, 2003; Stamatis, 2003). Na vertente prática, é necessário 

precaver e estudar as alterações, de forma a compreender a efetividade das medidas implementas 

e atestar se estas não provocam efeitos colaterais não desejados. 

D6 – Implementar Ações Corretivas  

Após definidas as ações corretivas, é nesta fase que se procede à implementação das ações 

corretivas previamente selecionadas e à validação da sua eficácia, garantindo que não ocorram 

efeitos secundários negativos.  

Durante a implementação das ações corretivas, as ações de contenção devem ser suspensas.  

D7 – Prevenção de Recorrências 

A ocorrência de problemas similares em outros produtos e processos devido à causa raiz 

anteriormente identificada deve ser antecipada através de: 

 Revisão e atualização da documentação, tais como FMEA, planos de controlo e desenhos 
técnicos; 

 Definição de medidas adequadas no que diz respeito ao Sistema de Gestão da Qualidade, 
tais como instruções de trabalho e políticas de desenvolvimento, formação; 

 Transferência das competências e conhecimentos adquiridos para toda a organização. 

Não obstante, nesta fase ainda deve haver uma verificação da efetividade das medidas corretivas 

anteriormente implementadas. 
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D8 – Congratulações à Equipa   

Nesta última fase é espectável que a causa raiz do problema tenha sido permanentemente 

eliminada. Para melhor se compreender como todo o processo de Problem Solving decorreu, é 

feita a avaliação da resolução do problema, através de uma reunião, preferencialmente com a 

presença de todos os membros que estiveram envolvidos. 

É reconhecido o esforço de toda a equipa. Tal reconhecimento individual e coletivo potencia o 

empenho e comprometimento de cada membro na organização (Pillet & Duret, 2009). 

Através dos resultados comprovados de melhoria que a metodologia 8D acrescenta às empresas, 

foi acordado pela Associação da Indústria Automóvel que todos os seus parceiros deveriam adotar 

tal método para solucionar e comunicar as reclamações. Como principais consequências positivas 

deste acordo, verificou-se a eliminação de possíveis falhas de comunicação ao longo de todos os 

intervenientes na cadeia de valor da organização, de uma forma simples, sistemática e flexível 

(Behrens et al., 2007). 

Infelizmente, apesar de se tratar de um método altamente estruturado e disciplinado para a 

resolução de problemas, até à data, ainda não foi objeto de intenso estudo e investigação. Tal 

desinteresse dos investigadores poder-se-á dever à popularização do método DMAIC, que é 

apresentado a seguir, para estudar e resolver problemas nas organizações. 

2.3.3. Ferramentas da Qualidade 

Na literatura, são identificadas dezenas de ferramentas da qualidade, umas mais genéricas, outras 

mais dirigidas às especificidades dos problemas para empreender a melhoria contínua e melhoria 

da qualidade (Tarı́ & Sabater, 2004).  

Entre as quais: 

Cinco Porquês (5Whys): Uma das ferramentas mais vulgares no Problem Solving (Murugaiah, 

Jebaraj Benjamin, Srikamaladevi Marathamuthu, & Muthaiyah, 2010). 

Esta ferramenta visa a obtenção da causa raiz do problema, através da resposta de 5 iterações ou 

questões (Jabrouni, Kamsu-Foguem, Geneste, & Vaysse, 2011). 

Diagrama de Espinha de Peixe: Esta ferramenta é também conhecida na literatura como diagrama 

de Ishikawa. Este tipo de diagrama visa analisar as potenciais causas de defeitos, erros nos 

processos, produtos e serviços durante a fase de investigação das suas causas. A metodologia 

Lean é melhor explicada na secção 2.4.9. 
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É/Não É: A ferramenta de resolução de problemas, Is / Is not, formaliza o processo de procura 

por potenciais causas raiz. Uma das características mais interessantes da ferramenta é a definição 

da extensão do problema em análise em função dos dados recolhidos (Robert Bosch GmbH, 

2013).  

Diagrama SIPOC: Trata-se de uma ferramenta qualitativa para gestão de processos, em que a sua 

mais-valia é o resumo das condições de fronteira de um processo em termos de Supplier 

(fornecedor), Input (variáveis de entrada), Process activities (atividades do processo), Output 

(variáveis de saída) e Customers (clientes do processo) (Pyzdek, 2003). 

Diagrama de Pareto: É um diagrama de colunas que organiza a frequência de ocorrências de 

causas e efeitos de forma decrescente, assim é compreendido que se trata de uma ferramenta 

amplamente difundida para priorização de problemas a investigar (Mach & Guaqueta, 2001).   

Fluxograma: É uma das ferramentas mais vulgares da qualidade. Este visa elaborar a sequência 

de passos para realizar uma determinada tarefa ou processo, segundo um código padrão de 

formas (Mach & Guaqueta, 2001). 

Histograma: Basicamente é um gráfico de barras que procura representar a distribuição de 

frequências de uma variável, entre outros, por classes ou intervalos de tempo (Mach & Guaqueta, 

2001). 

FMEA: Em Língua Portuguesa, esta ferramenta denomina-se por Análise de Modos de Falha e 

Efeitos. Trata-se de uma ferramenta analítica avançada e é usada para identificar potenciais falhas 

nos produtos, processos e serviços (Conner, 2002). 

VSDiA: A ferramenta VSDiA (Value Stream Design for Indirect Areas) é uma ferramenta de 

mapeamento de processos, orientada a processos indiretos, cuja principal finalidade é a análise 

do processo de forma a eliminar desperdícios e atividades que não acrescentem valor (Abreu, 

2013). 

Brainstorming: Técnica para o desenvolvimento de pensamento criativo, tanto individualmente 

como em grupo para a resolução de problemas (Alshammari, 2015). 

Boxplot: Também conhecido como gráfico de caixas é uma ferramenta muito utilizada na análise 

de dados, mais concretamente, para a avaliação da distribuição empírica de dados, deteção de 

outliers ou para comparar 2 ou mais conjuntos de dados (Williamson, Parker, & Kendrick, 1989). 

O gráfico de boxplot, como o exemplo observado na Figura 13 representa o histograma de dados 

numa caixa com “bigodes”. Os dados são divididos segundo quartis. 
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Figura 13. Explicação de Boxplot 

Cada quartil é relativo a cada um dos valores que divide o conjunto ordenado, assim: 

 Q1: Primeiro quartil e reúne os primeiros 25% dos dados; 

 Q2: Segundo quartil divide os dados a meio (50% de dados); 

 Q3: Terceiro quartil representa 75% dos dados em análise; 

 Outlier: Outlier em termos estatísticos é um valor com um desfasamento assinalável em 
relação aos demais valores que compõem a série de valores. 

Análise ABC: Trata-se de um princípio de classificação de elementos a partir do teorema de Pareto9 

(Ultsch, 2002). 

Os elementos são agrupados segundo três classes: 

 Classe A: Agrupa 20% do total de unidades produzidas e que correspondem a 80% do 
lucro; 

 Classe B: Agrupa 30% do total de unidades produzidas; 

 Classe C: Agrupa 50% do total de unidades produzidas. 

Mapa mental (Mind Map): É uma ferramenta que serve para ajudar a visualizar e a estruturar 

novas ideias (Robert Bosch GmbH, 2013). 

  

                                                 

9 O teorema de Pareto define que 80% dos problemas são devidos a 20% das causas. 
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2.4. Seis Sigma 

Na presente secção é apresentada uma revisão crítica da literatura relacionada com a metodologia 

6 sigma, desde a componente teórica às técnicas usadas.  

De acordo com os temas analisados nas secções anteriores, a Gestão da Qualidade adquiriu 

grande maturidade a nível conceptual. Porém, devido à influência de fatores externos, como a 

concorrência global e a crescente exigência dos consumidores, foi-se gerando ao longo dos anos 

uma pressão sobre as organizações, para que estas melhorem continuamente o nível de qualidade 

dos seus bens e serviços, abrindo portas a novos métodos, mais simples e intuitivos de Gestão da 

Qualidade, como é exemplo o 6 Sigma (Fursule, Bansod, & Fursule, 2012; Pešić et al., 2012; R. 

Sousa & Voss, 2002). 

 Á semelhança da metodologia 8D, a metodologia 6 Sigma é também um método de Problem 

Solving e, como tal, ambiciona melhorar o desempenho das organizações por via da qualidade, 

através da tentativa de integração de ferramentas estatísticas e não estatísticas, segundo uma 

lógica disciplinada para melhorar a performance dos processos ou produtos e serviços (Jiju Antony, 

2014; Choo et al., 2007; Jacobs, Swink, & Linderman, 2015; Maneesh, Jiju, Jiju, & Madu, 2007; 

Parast, 2011). 

Tal metodologia surge em 1987 por iniciativa de uma organização do ramo das comunicações, a 

Motorola, que tinha o ambicioso objetivo de reduzir o nível de defeitos para valores nunca antes 

alcançados e, em simultâneo, aumentar a produtividade, reduzindo custos e aumentando a 

satisfação dos seus clientes (Evans & Lindsay, 2002; Folaron, 2003; Mehrjerdi, 2011; Pande, 

Neuman, & Cavanagh, 2000). 

Segundo a Quality Progress10 e Blakeslee (1999), a metodologia 6 Sigma pode ser encarada como 

uma abordagem de alto desempenho, orientada aos dados para investigar e analisar as causas 

raiz dos problemas, solucionando-os (Blakeslee, 1999). 

Desde o arranque desta iniciativa, a Motorola arrecadou até aos dias de hoje pelo menos 13,7 mil 

milhões de euros, apesar dos elevados custos de investimento envolvidos, entre os quais, 

consultadoria, formação, restruturação (Chabukswar et al., 2011; Coronado & Antony, 2002; 

Jacobs et al., 2015; Swink & Jacobs, 2012). 

                                                 

10 Quality Progres é uma das principais revistas especializada da área da qualidade. 
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Um dos potenciadores para popularização do 6 Sigma foi a crescente quantidade de evidências 

concretas que as empresas de grande dimensão têm relatado em relação às suas iniciativas 6 

Sigma (Shafer & Moeller, 2012). 

Uma outra razão para o sucesso do 6 Sigma prende-se com o facto de, na altura do seu 

surgimento, como pode ser observado na Figura 14, ser uma metodologia passível de 

complementar os sistemas de gestão da qualidade como o Controlo da Qualidade Total ou Total 

Quality Control (TQC) ou a Gestão da Qualidade Total (TQM) (Singh & Khanduja, 2014). 

 

Figura 14. Seis Sigma na Evolução da Qualidade 

Ainda sobre a Figura 14, é possível compreender, de forma resumida, o desenvolvimento do 6 

Sigma ao longo da história da qualidade, não como sendo uma metodologia completamente 

inovadora e diferente, mas sim, uma abordagem disruptiva que procurava ser prática e útil para a 

organização, como pode ser compreendido a partir da definição de 6 Sigma. 

6 Sigma pode ser definido, segundo Lin, Chen, Wan, Chen, & Kuriger (2012), como sendo uma 

estratégia sistematizada da qualidade, com orientação ao cliente e aos dados, em que a partir dos 

dados recolhidos e da análise estatística, são obtidas melhorias de desempenho da organização. 

Mehrabi (2012) é mais preciso na sua definição. Este define 6 Sigma como uma abordagem de 

gestão orientada por projetos para a implementação de melhorias na organização dos produtos, 

serviços e processos, reduzindo continuamente os defeitos na organização. 

Uma terceira abordagem à definição de 6 Sigma considera a metodologia como uma aproximação 

estruturada de Problem Solving, focada na melhoria de processos existentes através da redução 

da variação e consequentemente dos bens e serviços (Chowdhury, 2002). 
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Pelas definições supracitadas é seguro concluir que a metodologia 6 Sigma procura, na sua 

essência, resolver problemas com recurso a métodos estatísticos, com o objetivo de obter 

significativa redução nas taxas de defeitos (Eckes, 2001; Harry, 1998; Linderman, Schroeder, 

Zaheer, & Choo, 2003; Schroeder, Linderman, Liedtke, & Choo, 2008). 

Uma outra conclusão pertinente é a que vai de encontro ao ponto de vista de Perez-Wilson (2000). 

Este destaca que a definição de 6 Sigma é muito vasta, podendo ser encarada como uma 

estratégia, um objetivo, uma ferramenta ou até, como uma filosofia. 

É interessante verificar que existe um vasto conjunto de livros e artigos publicados sobre esta 

temática, em contexto prático, mas muito pouca literatura desenvolvida sob o ponto de vista teórico 

(Linderman et al. 2003). Sob o mesmo ponto de vista, Westbrook (1995), vai um pouco mais 

longe ao salientar que os ganhos obtidos no meio científico advêm de desenvolvimentos práticos 

e não académicos. 

A partir do desenvolvimento de um estudo mais aprofundado à génese da metodologia 6 Sigma e 

tendo em conta às  2.570.000 entradas no Google Scholar (2015) sobre “Six Sigma”, é percetível 

que a filosofia 6 Sigma é definida, encarada e interpretada de muitas formas distintas. A 

multiplicidade de formas de como esta é definida acaba por ser confusa para aqueles que têm 

menos conhecimento (Schroeder et al., 2008). 

A filosofia 6 Sigma recorre a alguns termos próprios e cuja compreensão é vital para que seja 

obtida uma profunda compreensão de toda a metodologia. Segundo (Pande et al., 2000):  

 Defeito: Falha ou não atendimento em corresponder às necessidades e uso específico de 
um produto ou serviço. Assim um produto defeituoso é aquele que contem pelo menos 
uma imperfeição. 

 Defeitos por oportunidade (DPO): Razão entre o número de defeitos e o número total de 
oportunidade de defeitos. A oportunidade de defeitos são as várias oportunidades em que 
no produto existe a hipótese de serem gerados defeitos: 

𝐷𝑃𝑂 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜
 

 Defeitos por milhão de oportunidades (DPMO) ou ppm: Trata-se da unidade de 
mensuração adotada em ambiente 6 Sigma. A medida de DPO é normalmente convertida 
para defeitos por milhão de oportunidades (DPMO) e visa quantificar o nível de defeitos e 
não conformidades num processo por cada milhão de oportunidades. 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜
× 106 
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Clarificando o conceito de DPO, compreenda-se o seguinte exemplo: 

Compare-se um anel e um computador, dois objetos muito presentes no quotidiano das 

sociedades ocidentais.  

Pelo senso comum, compreende-se que são objetos cujos graus de complexidade são muito 

discrepantes. No caso do anel são identificadas três oportunidades de gerar um defeito, são elas: 

ser arranhado, ficar deformado e revestimento não homogéneo da superfície. Por sua vez num 

computador existem mais de uma centena de oportunidades de falha, tais como, má ligação de 

cabos, montagem incorreta, presença de um resíduo metálico num conetor de ligação, etc..  

Implicitamente é compreendido que à medida que aumenta a complexidade dos processos, 

produtos e serviços aumenta a oportunidade para gerar defeitos e não o DPO e DPMO em si 

(Henderson & Evans, 2000). 

Ainda que aparentemente complexa a compreensão e interpretação do princípio de DPO e DPMO, 

trata-se de uma forma bastante expedita de comparar diferentes processos, produtos e serviços, 

ao possibilitar a comparação de processos e produtos com diferentes níveis de complexidade 

(Kubiak & Benbow, 2009). 

2.4.1. Definição de Seis Sigma 

O termo sigma, ou desvio padrão, surge do caráter "", presente no alfabeto Grego com o mesmo 

nome (Desai, 2015). 

Em ambiente 6 Sigma, o termo representa a variabilidade inerente aos produtos, serviços e 

processos de produção (Mahesh & Prabhuswamy, 2010). A variabilidade pode ser descrita como 

a quantidade de desvio padrão, em relação a um valor nominal especificado (Kenyon & Sen, 

2015b). 

Quando existe variabilidade em relação ao valor especificado, tanto em processos produtivos como 

nos produtos e serviços, aumenta a imprevisibilidade do sistema produtivo, o que pode resultar 

numa perda de desempenho do produto, levando à necessidade de desenvolvimento de mais 

operações, como é o caso do retrabalho (Kenyon & Sen, 2015b).  

A partir desta conclusão, compreende-se que quanto menor é a qualidade, maior será a 

variabilidade inerente (Montgomery, 2008). 

A partir da especificação, isto é, o valor nominal definido e os limites – limite inferior de 

especificação (LIE) e limite superior de especificação (LSE) – em que é tolerada a existência de 

variação, quanto menor for o desvio padrão, menor será a variabilidade e, consequentemente, 
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menor a quantidade de defeitos produzidos, uma vez que diminuirá a quantidade de valores fora 

das especificações, como representado na Figura 15 (Castro, González, & Alonso, 2014; Hsieh, 

Lin, & Manduca, 2007; Vieira & Sonia, 2014). 

 

Figura 15. A Variação nos Processos e o Cumprimento das Especificações 

O conceito de sigma tornou-se a base para a definição de uma medida de quantificação do nível 

de qualidade, o nível sigma (Does & Mast, 2014). 

O nível sigma adequado para um dado processo varia em função dos requisitos dos clientes. Um 

nível sigma acima dos requisitos é sinónimo de desperdício de esforço por parte da empresa sem 

valor reconhecido pelo cliente (Trad & Maximiano, 2009). 

Na Tabela 5 é resumida a relação entre o nível sigma, DPMO, nível de qualidade e custo estimado 

da baixa qualidade. 

Tabela 5. Nível Sigma, Defeitos por Milhão de Oportunidade e Custos da Baixa Qualidade [Adaptado: isixsigma (2015), six-sigma-
material.com (2015)] 

 
Nível Sigma 

 
DPMO 

Nível de 
Qualidade 

Custo Projetado da Baixa 
Qualidade em relação aos Custos 

de Produção 
1 690.000 31% >40% 
2 298.000 69,1% 20 – 40% 
3 67.000 93,3% 15 – 30% 
4 6.210 99,4% 10 – 20% 
5 230 99,98% 5 – 10% 
6 3,4 99,9997% 0 – 5% 

 

Em termos práticos, uma empresa que opere entre 5 e 6 Sigma é uma empresa de nível mundial, 

orientada para os pressupostos de excelência, que são analisados na secção 2.2 (Harry, 1998).  



36 

Por oposição, uma organização que opere entre 1 e 2 sigmas não é uma organização competitiva, 

apresentando uma elevada taxa de defeitos e, consequentemente, avultados custos de baixa 

qualidade.  

Segundo Kwak & Anbari (2006), a metodologia 6 sigma pode ser encarada segundo uma 

perspetiva estatística e uma perspetiva económica.  

2.4.1.1. Perspetiva Estatística  

Em termos estatísticos, o 6 Sigma é um sistema de diagnóstico do desempenho de produtos, 

serviços ou processos (Kwak & Anbari, 2006). 

Como referido nos estudos de Evans & Lindsay (2002), Mehrjerdi (2011) e Pande et al. (2000), o 

objetivo da metodologia é a redução da variação para valores na ordem de 6 sigmas, como 

exemplificado na Figura 16.  

 

Figura 16. Evolução da Variação ao Longo do Tempo 

A partir de um nível sigma inicial de 3, verificou-se uma melhoria contínua até atingir a referida 

meta. A uma variação de 6 sigmas é traduzido em termos operacionais numa taxa de produtos 

conformes em 99,9997%, com um custo inerente à baixa qualidade de até 5% do seu exercício 

financeiro. 

Atingir e manter tais metas requer rigor e disciplina em toda a organização, comparativamente 

com organizações cujo objetivo de menor produção de defeitos é na ordem dos 3 sigma, ou seja, 

67.000 ppm ou 93.32% de artigos conformes (McClusky, 2000). 
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2.4.1.2. Perspetiva Económica 

Sob um ponto de vista empresarial, a filosofia 6 Sigma é encarada como uma sistemática de 

gestão empresarial dirigida para o aumento da rentabilidade dos negócios, através da melhoria de 

eficiência e rendimento em todas as operações, de forma a corresponder ou exceder as 

necessidades e expetativas dos clientes (J Antony & Banuelas, 2002b). 

Inicialmente, o 6 Sigma possuía um âmbito de aplicação menor, restringido a áreas funcionais 

diretas como a produção ou a qualidade. No entanto, dados os resultados alcançados, as 

melhorias técnicas obtidas e a capacidade de redução de custos, o 6 Sigma começou a ser 

aplicado também em áreas indiretas, como o marketing, administração e compras (Kwak & Anbari, 

2006). 

2.4.2. Seleção de Projetos 

As constantes flutuações do mercado e o acelerado ritmo de desenvolvimento tecnológico geram 

no seio da organização uma necessidade constante de inovação e de reinvenção para 

corresponder às expetativas e necessidades dos consumidores. Neste contexto, a seleção de 

projetos 6 Sigma adquire grande importância tendo em vista a criação de valor económico e 

vantagem competitiva (Dutra, Ribeiro, & Carvalho, 2014; Keller, 2010). 

Um projeto pode ser sumariamente definido como um conjunto de atividades coordenadas e 

empreendidas pelas organizações para atingir objetivos delineados, a partir de uma ordem de 

trabalhos previamente agendada e definida, com um custo de investigação e melhoria 

estabelecidos (M. Kumar, Antony, & Cho, 2009). 

Compreensivelmente, tais objetivos devem ser definidos de forma sucinta, clara e inequívoca, com 

metas realistas para a organização e passiveis de serem mensurados (J Antony & Fergusson, 

2004; Pande et al., 2000). 

A seleção adequada de projetos torna-se um tópico particularmente sensível e que requer grande 

disciplina e responsabilidade, dado que é uma das principais razões apontadas para o insucesso 

de muitos projetos (J Antony, Antony, Kumar, & Cho, 2007; Kwak & Anbari, 2006; Zimmerman & 

Weiss, 2005). Em termos económicos e financeiros, a quantidade de recursos disponíveis para o 

desenvolvimento de melhorias é limitado, sendo vital uma eficiente alocação dos recursos 

disponíveis (Archer & Ghasemzadeh, 1999; Meade & Presley, 2002). 
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Um outro fator a reter, ainda que indireto, é a dependência do sucesso dos projetos 6 Sigma e a 

consequente aceitação da iniciativa 6 Sigma dentro da organização a curto e longo prazo (J Antony 

et al., 2007). 

Antony & Fergusson (2004), descrevem que a seleção de projetos pode começar pela criação de 

uma matriz de processos versus expetativas do consumidor, focada em características críticas 

para a organização, tais como custos logísticos, baixa qualidade e sustentabilidade. 

Na literatura, são várias as abordagens aplicadas para se selecionar projetos, tais como Análise 

de Custo-Benefício (Prest & Turvey, 1965), Matriz de Causa Efeito (Elonen & Artto, 2003), 

Desdobramento da Função Qualidade (QFD) (Cristiano, Liker, & White, 2000), Método Balanced 

Scorecard (Eilat, Golany, & Shtub, 2008; Pande et al., 2000), Análise de Envoltória de Dados (DEA) 

(Charnes, Cooper, Lewin, & Seiford, 2013; U. Kumar, Saranga, Ramirez-Marquez, & Nowicki, 

2007) e Modelo Multiobjectivo (Hu, Wang, Fetch, & Bidanda, 2008). 

Para Rathi, Khanduja, & Sharma (2015), uma correta seleção de projetos deve ter em conta o 

impacto do projeto num conjunto de seis parâmetros: 

 Tempo de reparação e redução de tempos, ao nível dos produtos, como os vários 
intervenientes no processo, como ferramentas e máquinas; 

 Rejeições; 

 Produtividade; 

 Ambiente de trabalho; 

 Segurança; 

 Fiabilidade. 

Por sua vez, Harry & Schroeder (2006) consideram como critérios de seleção adequados: 

 Poupança inerente da redução de custos da baixa qualidade; 

 Lucro líquido do projeto; 

 Melhoria na capacidade; 

 Satisfação do cliente. 

Independentemente dos critérios a selecionar, estes devem estar em sintonia com as 

necessidades e objetivos da organização, assim como o seu grau de maturidade e mercados onde 

estão inseridas (Rathi et al., 2015; Snee & Rodenbaugh, 2002).  

Em termos críticos, os projetos deveriam ser selecionados com base na melhoria das expetativas 

dos seus clientes através da excelência operacional. Porém, tal não se verifica na realidade, uma 
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vez que os projetos são selecionados apenas com base nos ganhos monetários para a organização 

(Bendell, 2006). 

2.4.3.  Equipa 

A chefia de projetos é do encargo de profissionais com um estatuto formalmente definido dentro 

da organização (Pyzdek, 2003). A hierarquia dos profissionais dentro da organização é definida 

segundo 4 níveis hierárquicos (J Antony & Banuelas, 2002b; J Antony, 2004; Haikonen, 

Savolainen, & Järvinen, 2004; Kiran & Singh, 2015; Pyzdek, 2003): 

 Cinturões Verdes (Green Belts): Membros da equipa de projetos 6 Sigma. Desenvolvem 
tarefas operacionais, estando alocados a apenas um projeto de cada vez. Existe a 
possibilidade de coordenarem equipas no desenvolvimento de projetos funcionais; 

 Cinturões Negros (Black Belts): Direcionados para um âmbito operacional. Têm a seu 
cargo vários projetos 6 Sigma onde participam e coordenam o desenvolvimento dos 
trabalhos; 

 Cinturões Negros Mestre (Master Black Belt): São especialistas técnicos, altamente 
competentes na sua área de ação. Estão dedicados a tempo inteiro à gestão da qualidade, 
sob uma ótica estratégica e de formação de Black Belts e Green Belts; 

 Campeão (Champion) O nível hierárquico mais elevado. Indivíduos responsáveis pela 
supervisão e que agilizam o processo de implementação de projetos 6 Sigma no seio da 
organização; 

 Patrocinado (Sponsor): Executivos dos quadros de gestão da empresa. Estes são 
responsáveis por liderar e incentivar a iniciativa 6 Sigma dentro da organização;  

2.4.4. Fatores de Sucesso dos Projetos Seis Sigma 

Além de todos os elementos referidos durante o decorrer da secção 2.4, existe um conjunto de 

fatores críticos de sustentabilidade, vitais para a implementação de projetos 6 Sigma na 

organização (Pande et al., 2000). 

Pande et al. (2000) enumeram alguns desses fatores, nomeadamente: 

 Atitude proactiva; 

 Trabalho em equipa; 

 Gestão da qualidade baseada no método científico; 

 Compromisso de toda a organização para a mudança; 

 Visão dirigida ao cliente. 
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A própria metodologia 6 Sigma, enquanto filosofia, partilha estas vantagens, uma vez que orienta 

a organização para o caminho da excelência. Porém, existe um conjunto de outros benefícios, 

segundo um ponto de vista económico, como resumido na Figura 17 (Harry, 1998; Su & Chou, 

2008). 

 

Figura 17. Resumo das Vantagens de Projetos 6 sigma 

Através da mudança de atitude e aplicação genuína dos fatores supracitados, é coerente afirmar 

que ocorrerá uma mudança positiva de todos os indicadores de desempenho da organização 

(Hahn, Doganaksoy, & Hoerl, 2000). 

2.4.5. Seis Sigma nos Serviços 

À semelhança do 6 Sigma aplicado aos processos e produtos, também na vertente administrativa 

as organizações do setor terciário começaram a ter interesse em abordar e aplicar esta 

metodologia. Como tem vindo a ser referido até ao momento, as empresas servem-se do 6 Sigma 

como aproximação para a resolução de problemas, pela sua facilidade de implementação e 

potencial de melhorias.  

Cada vez mais as empresas ligadas aos serviços estão conscientes acerca da gestão da qualidade 

e a qualidade como fatores de distinção em relação aos seus concorrentes. Através do recurso ao 

6 Sigma, é possível ir de encontro aos princípios de Gestão da Qualidade e Melhoria Contínua, de 

uma forma simplificada. (Nakhai & Neves, 2009; Wyper & Harrison, 2000).  
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À semelhança do 6 Sigma aplicado aos processos e produtos, também na vertente administrativa 

é possível atingir a excelência (Rotondaro, 2002). A adoção do 6 Sigma por parte da indústria dos 

serviços permite, entre outras vantagens, a simplificação de fluxos de informação, eliminação de 

erros, redução de tempos de processamento e resposta, redução de custos de processamento e 

otimização de recursos humanos (Noone, Namasivayam, & Spitler Tomlinson, 2010; Watson, 

2001). 

Exemplo de uma implementação bem-sucedida da metodologia 6 Sigma aplicada aos serviços foi 

o estudo realizado por El-Eid, Kaddoum, Tamim, & Hitti (2015) acerca de um conjunto de 

subprocessos que ocorrem desde que o paciente dá entrada no hospital até que o abandona. O 

projeto propunha-se a medir e melhorar um conjunto de variáveis de medição, entre as quais, o 

período decorrente entre a permissão para abandonar o quarto e o momento em que o paciente 

o abandona. Após a implementação do método DMAIC, foi conseguida uma melhoria na ordem 

dos 22,7%, ou seja, de 2,2 horas para 1,7 horas. Na mesma ordem de valores, também nas 

restantes variáveis em estudo foram conseguidas melhorias consistentes que visaram um melhor 

serviço aos utentes do hospital e, em simultâneo, a redução de desperdícios que se traduziram 

numa poupança monetária para o hospital. 

Alguns dos desafios que surgem à implementação do 6 Sigma nos serviços e que não se verificam 

na filosofia inicial foram resumidos por Hensley & Dobie (2005). Os 2 autores enumeram como 

principais problemas: 

 Dificuldade na obtenção de dados; 

 Avaliação de cariz subjetivo para medir as interações entre clientes e os provedores de 
serviços; 

 Dificuldade no controlo do processos devido a estes serem originados por vários 
subprocessos.  

Apesar das dificuldades enumeradas por Hensley & Dobie (2005), o desenvolvimento de projetos 

orientados aos serviços não se prende somente com a obtenção de resultados orientados, sendo 

também uma oportunidade para se determinar e eliminar as fraquezas da organização e, 

consequentemente, servir melhor o cliente (J Antony et al., 2007; J Antony, 2006). Como principal 

vantagem deste tipo de projetos, destaca-se o recurso à utilização de ferramentas menos técnicas 

e uma menor necessidade de suporte estatístico para atingir excelentes resultados (J Antony, 

2006). 
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2.4.6. Sistemática de Melhoria 

Como estratégia a adotar, a nível operacional, para aperfeiçoar e melhorar os processos, produtos 

e serviços da organização, para atingir o nível sigma de seis desvios padrão, a metodologia é 

implementada, a partir de diferentes métodos de intervenção:  

 DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve and Control) (Marçola & Politano, 2011). 

 DFSS (Design For Six Sigma) (El-Sharkawy, Salahuddin, & Komarisky, 2014). 

 DMADV (Design, Measure, Analyse, Design and Verify) (Bañuelas & Antony, 2003). 

 Conforme a necessidade e especificidade da organização, existe na literatura um conjunto 
de outros métodos de intervenção, tais como: 

o DCCDI - Define, Customer, Concept, Design and Implement, que em Língua 
Portuguesa corresponde, Definir, Cliente, Conceito, Projeto, Implementar 
(Tennant, 2002); 

o CDSS - Customer-Driven Six Sigma, que em Língua Portuguesa corresponde a 6 
Sigma orientados ao cliente (McCarty & Fisher, 2007); 

o IDOV - Identify, Design, Optimize and Validate, que em Língua Portuguesa 
corresponde, Identificar, Projetar, Otimizar e Validar (Markarian, 2004). 

A metodologia DFSS visa tratar da qualidade para novos produtos e serviços, implementando-os 

de forma a que, aquando da fase de arranque do projeto, estes atinjam o desempenho de 6 sigmas 

(Ericsson, Gingnell, & Lilliesköld, 2014; L. Smith, 2001; Yang & El-haik, 2003). Esta metodologia 

pode também ser utilizada para processos com um nível de desempenho demasiado baixo para 

que seja implementado o método DMAIC. Nestes casos, é aplicada a metodologia DFSS para 

redesenhar os processos, produtos e serviços, de forma a resultar num nível 6 Sigma (J Antony & 

Banuelas, 2002a). 

O método DMAIC é a abordagem mais reconhecida e vulgar para a aproximação e suporte ao 6 

sigma (Narula & Grover, 2015). Uma das suas principais vantagens é a decomposição de 

problemas complexos em vários problemas de menor complexidade, seguindo uma lógica de 

melhoria incremental. Por oposição à metodologia DFSS, o método DMAIC é dirigido para 

problemas de caráter operacional em processos, produtos e serviços já existentes (Chowdhury, 

2002; Coppini & Santos, 2015; Yang & El-haik, 2003). 

À semelhança dos demais métodos anteriormente referidos, o método DMAIC possui uma 

abordagem cíclica, em cinco fases, como visualizado na Figura 18. 
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Figura 18 Método DMAIC 

Genericamente, a cada uma das fases corresponde um passo de execução do processo 6 Sigma 

(Cleto & Quinteiro, 2011; Mahanti & Antony, 2006; Peteros & Maleyeff, 2015). 

São elas:  

 Definir: Trata-se da etapa onde é dado início à análise do problema. Nesta primeira fase 
é feita a seleção do projeto, definição clara dos pressupostos iniciais e os objetivos a 
atingir, em escala sigma (Patel & Shah, 2015; Vats & Sujata, 2015); 

Entre os principais pressupostos do projeto encontra-se a definição das características 
críticas para a qualidade (Barbosa, Carvalho, & Pereira de Souza, 2014); 

 Medir: Etapa onde é validado o problema e se dá uma intensa recolha de dados de forma 
a ser medido e compreendido o estado atual, onde é obtida uma compreensão superficial 
da raiz do problema (Barbosa et al., 2014; Vats & Sujata, 2015); 

 Analisar: Nesta etapa procura-se identificar formalmente as causas que estejam a originar 
e a influenciar a ocorrência de determinado problema (Patel & Shah, 2015; Sadraoui & 
Ghorbel, 2011);  

 Melhorar: Após identificadas com clareza as causas raiz que originam o problema, a 
equipa desenvolve ideias e propõe soluções para eliminar o problema. São simuladas e 
testadas possíveis soluções (Sadraoui & Ghorbel, 2011). Importa referir que antes de se 
proceder à implementação de alterações, é vital desenvolver um estudo de prevenção de 
efeitos secundários (negativos) derivados de alterações ao processo ou produto (Júnior, 
2007). 

Caso não seja possível a eliminação da totalidade dos problemas, o objetivo passa por 
limitar ao máximo as manifestações das causas raiz associadas (Patel & Shah, 2015); 

 Controlar: Trata-se da última etapa de desenvolvimento do processo DMAIC. São definidos 
padrões para assegurar a manutenção do desempenho, ocorre o controlo das mudanças 
empreendidas e é verificada a efetividade das mesmas ao longo do tempo (Barbosa et al., 
2014). 
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Apesar do método DMAIC ser amplamente aceite no seu todo, quando analisada a literatura, de 

forma mais aprofundada, constata-se a existência de oposição de ideias em relação à primeira 

fase do método, a fase “Definir”. Tanto Eckes (2001) como Werkema (2002) consideram que a 

escolha de projetos deve ser feita antes da fase de definição do problema. Para os dois autores, o 

ciclo só pode ser iniciado após se ter selecionado o projeto.  

2.4.7. Indicadores de Desempenho 

O método 6 Sigma destaca o uso de uma variedade de métricas quantitativas na melhoria 

contínua, os KPI (Key Performance Indicator), como a melhoria do nível sigma dos processos, 

características críticas para a qualidade, medição de defeitos e ainda, as métricas clássicas de 

mensuração da qualidade, como a estimativa da capacidade de processos e produtos (Breyfogle 

III, Cupello, & Meadows, 2000; Dasgupta, 2003; Linderman et al., 2003; Pyzdek, 2003). 

A mensuração da capacidade de um processo entende-se como a comparação entre a 

variabilidade real e a variabilidade projetada, a partir dos limites de especificação. Importa referir 

que é vital a indicadores de desempenho para se compreender a qualidade dos bens produzidos 

(Adekeye, 2013; Eladaw, Elmetwally, & Ibrahim, 2015; Swamy & Nagesh, 2011). 

Em termos matemáticos, a aferição da capacidade é desenvolvida a partir de índices, tais como 

os observados a seguir (Montgomery, 2008; Swamy & Nagesh, 2011; Wooluru, Swamy, & Nagesh, 

2014): 

 Índice 𝐶𝑃, introduzido por Kane (1986), o índice de capacidade potencial do processo é 

um dos índices mais recorrentes e permite calcular a taxa entre a variação total admitida 
pela especificação e a variação total que efetivamente existe no processo. Quando 𝐶𝑃 =
1, significa que a variação do processo é igual ao intervalo  entre especificações. 

𝐶𝑃 =
(𝐿𝑆𝐸 − 𝐿𝐼𝐸)

6𝑠
 

Em que: 

LSE: Limite superior de especificação 

LIE: Limite inferior de especificação 

s: Estimativa do desvio-padrão da amostra 

 Índice 𝐶𝑃𝑘 ou índice de performance do processo, ao contrário do índice 𝐶𝑃, informa 
sobre o posicionamento da média em relação aos limites de especificação. Se a variação 
do processo é centrada entre os limites de especificação, 𝐶𝑃𝑘 = 𝐶𝑃. Normalmente é 

usado como referência o valor de 𝐶𝑃𝑘 = 1,33, sendo que se 𝐶𝑃𝑘 < 1, está-se perante 
um processo incapaz de cumprir os limites de especificação devido à elevada variação 
que vai ocorrer. Se 𝐶𝑃𝑘 possuir um valor compreendido entre 1 e 1,33, então significa 
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que o processo é capaz de cumprir os limites de especificação estabelecidos, porém é 
necessário um controlo constante ao processo. Finalmente, se 𝐶𝑃𝑘 > 1,33, então o 

processo é totalmente capaz de cumprir as especificações estabelecidas. 

𝐶𝑃𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 (
𝐿𝑆𝐸 −  µ

3𝑠
;
µ − 𝐿𝐼𝐸

3𝑠
) 

Em que: 

LSE: Limite superior de especificação 

LIE: Limite inferior de especificação 

s: Estimativa do desvio-padrão da amostra 

µ: Estimativa da média do processo 

Salienta-se que 𝑠 = √
∑(𝑋𝑖−µ)2

(𝑛−1)
.  

Em que: 

𝑋𝑖: Observação da amostra 

µ: Estimativa da média do processo 

n: Número de observações (tamanho da amostra) 

Tal método de cálculo é obtido a partir do cálculo do desvio padrão amostral e é normalmente 

considerado na literatura para a análise de capacidade tendo em conta a variação de 1,5 sigmas 

(Czarski, 2007; Litteral & Rudisill, 2008; Minitab 17 Support, 2015). 

Comparativamente, a análise de curto prazo caracteriza-se pela análise de dados extraídos num 

intervalo de tempo reduzido e sem levar em conta causas especiais de variação, por oposição, a 

análise de longo prazo, além do espectro temporal dos dados ser mais alargado, é levada em 

conta a existência de causas de variação comuns e especiais (Montgomery, 2008; Robert Bosch 

GmbH, 2013). 

No caso de só haver um limite de especificação (LSE ou LIE) apenas é possível determinar o 𝐶𝑃𝑘 

(Litteral & Rudisill, 2008) 

Em que, segundo (Harry, 2003) a soma de 1,5 sigma, é relativa a mudanças e variação no 

processo ao longo do tempo, segundo estudos desenvolvidos pela Motorola. 

Uma outra aproximação ao cálculo do nível sigma pode ser obtida a partir da quantidade de DPMO 

(Mahmood, 2013): 

𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎 = 0,8406 + √29,37 − 2,22 × ln (𝐷𝑃𝑀𝑂), 

Onde ln= logaritmo neperiano.  
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A partir da Tabela 6 são relacionadas os indicadores utilizados para analisar e compreender os 

resultados obtidos, aquando do cálculo de capacidades, e assim conhecer o nível sigma do 

processo. 

Tabela 6. Relação entre Nível Sigma, Cp e Cpk [Fonte: Erdoğan & Canatan (2015)] 

Nível Sigma CP % CPK PPM 

3 1 93,32 0,5 66800 

4 1,33 99,379 0,83 6210 

5 1,67 99,9767 1,17 233 

6 2 99,9997 1,5 3,4 
 

Para um nível sigma igual a 6, porque se soma um desvio de 1,5 sigmas na média relativa à 

variação do processo a longo prazo, o valor de 𝐶𝑃𝑘 é 1,5 e não 2 como é o caso do valor do 

indicador no curto prazo. 

2.4.8. Tratamento de Dados 

Importa frisar que todos estes índices, acima referidos, apenas possuem um elevado grau de 

confiança para o cálculo de dados que respeitem uma distribuição normal, caso contrário, o valor 

obtido será somente uma aproximação, dado que em termos de 6 Sigma, poderá acontecer o 

cálculo incorreto do nível sigma (Moraes, Ferreira, & Balestrassi, 2006; Wooluru et al., 2014). 

Uma abordagem prática para normalizar os dados em estudo, consiste numa lógica de 

transformação das variáveis em estudo. Para tal, geralmente recorre-se à transformação de Box - 

Cox (1964) ou à transformação de Yeo - Johnson (2000). Dada a complexidade em aprofundar a 

origem matemática das duas transformações, esta temática não será mais debatida na presente 

dissertação.  
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2.4.9. O Lean Manufacturing e o Seis Sigma  

2.4.9.1. Lean Manufacturing 

Desde o conceito de linha de montagem até ao desenvolvimento do sistema de produção da Toyota 

(Toyota Production System ou TPS), existe a preocupação para a procura constante por eficiência 

(Holweg, 2007).  

O conceito de Lean surge como sendo o termo adotado para definir a filosofia que compõe o 

Toyota Production System (TPS). Este é centrado numa gestão orientada à eliminação de 

desperdícios, ao considera que tais desperdícios não acrescentam qualquer tipo de valor para os 

clientes (Womack, Jones, & Roos, 1990; Womack & Jones, 2009). 

A partir da definição de Christopher (2005), é possível entender com extraordinária simplicidade 

o conceito de Lean, em toda a sua extensão. O autor define Lean como a capacidade de fazer 

“mais com menos”, isto é, oferecer o máximo de valor ao cliente com o menor consumo possível 

de recursos. 

De uma forma mais precisa, a abordagem Lean consiste numa filosofia que procura reduzir o 

tempo desde que o cliente efetua a encomenda até à sua entrega, através da eliminação de fontes 

de desperdícios no fluxo produtivo (Liker, 1997). 

Assim, uma organização Lean dirige os seus esforços para atingir a meta teórica de zero 

desperdícios e potenciar até ao limite o valor entregue ao cliente (Green, 1999). Desta forma, os 

desperdícios são eliminados através da redução de inventários, otimização do espaço, redução de 

tempos de setup, eliminação de movimentos desnecessários, redução de tudo aquilo que não 

acrescente valor ao produto, o que originará uma redução de custos (Forza, 1996; Shah & Ward, 

2007).  

Segundo Womack et al. (1990), os princípios pelos quais um sistema produtivo se deve consolidar, 

passa pela satisfação de todos os parâmetros representados na Figura 19. 
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Figura 19. Princípios da Filosofia Lean11 

Tais princípios, aliados ao genuíno comprometimento de todos os que compõem a organização, 

colocam-na mais perto de atingir a excelência (Aij, Visse, & Widdershoven, 2015; Jasti & Kodali, 

2015). 

2.4.9.2. O Lean 6 Sigma 

O Lean 6 Sigma surge da fusão de princípios da metodologia 6 Sigma e da filosofia Lean. A ideia 

fundamental por detrás de tal fusão é o desenvolvimento de melhorias ao nível da qualidade que 

os projetos 6 Sigma permitem alcançar, com a velocidade de reação e mudança, características 

da Produção Lean (George, 2003; Maleyeff, Arnheiter, & Venkateswaran, 2012).  

Snee (2010) define Lean 6 Sigma como uma estratégia económica e, ao mesmo tempo, um 

método que aumenta o desempenho da organização, levando a um aumento da satisfação do 

cliente e melhoria de resultados operacionais. 

A Tabela. 7 apresenta, de forma resumida, as principais forças e fraquezas do 6 Sigma e do Lean. 

  

 

 

 

 

                                                 

11 Sistema “Pull”, Segundo Hopp & Spearman (2004), significa sistema orientado para produzir de forma a satisfazer 
a procura, por oposição ao sistema Push que visa produzir para armazenar. 
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Tabela. 7 Forças e Fraquezas do Lean e 6 sigma [Fonte: Sproull (2012)] 

  Lean  6 sigma 
F

o
rç

a
s 

- Aproximação para a integração                                
de melhorias no processo de forma a 
se eliminarem desperdícios e 
maximizar o valor 
- Procura constantemente melhorias 
no processo 
- Resposta rápida aos problemas 

 

- Metodologia baseada em métodos 
estatísticos 
- Fundamentação científica na tomada 
de decisão 
- Redução de riscos e aumento da 
previsibilidade por via da redução da 
variabilidade de processos, produtos e 
serviços 

F
ra

q
u

e
za

s - Oportunidade para a tomada de 
decisão sem boa fundamentação 
científica 
- Limitado em lidar com problemas 
com elevado grau de complexidade 

 

- Método inadequado para a 
integração 
de sistemas 
- Aversão à mudança se a variabilidade 
estiver reduzida e até 3,4ppm. 

 

A partir da análise à tabela, é possível observar os pontos em que as duas abordagens se 

complementam, dado que o Lean procura a eliminação de desperdícios e obtenção de valor para 

o cliente, de forma transversal à organização, estando orientado para o desenvolvimento de cultura 

de melhoria continua no seio da organização. O 6 Sigma por sua vez atua tendo em vista a redução 

da variabilidade, através de métodos estatísticos para a análise e resolução de problemas 

complexos, permitindo à organização ter processos eficientes e produtos com uma taxa de defeitos 

muito reduzida, o que se traduz em ganhos monetários significativos e diferenciação perante a 

concorrência (J Antony, Psychogios, Atanasovski, & Tsironis, 2012). Assim, o Lean 6 Sigma pode 

ser resumido como uma evolução com a fusão da mentalidade de redução de resíduos e de 

técnicas de melhoria de processos. 

2.5. Integração da Qualidade ao Longo da Cadeia de Abastecimento 

Christopher (2011) define cadeia de abastecimento como uma rede de organizações envolvidas 

em diferentes processos e atividades que incrementam valor aos produtos e serviços, a partir das 

matérias-primas, para o consumidor final. 

Como verificado na Figura 20, cada vínculo da cadeia de abastecimento pode ser formado por 

uma ou mais organizações interligadas e interdependentes, que trabalham em conjunto para 

controlar, gerir, melhorar o fluxo de materiais e informação, desde os fornecedores até aos clientes 

finais (Aitken, Childerhouse, Christopher, & Towill, 2005).  
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Figura 20. Exemplo de Cadeia de Distribuição 

Naturalmente que, para assegurar o bom funcionamento de todos os vínculos da cadeia de 

abastecimento, é imperativo que existam sistemas que a planeiem, controlem, analisem e a 

melhorem. Este exercício de gestão de todas as atividades é denominado de Gestão da Cadeia de 

Abastecimento (Council of Supply Chain Management Professionals, 2015). 

A Gestão da Cadeia de Abastecimento é um tema com intensa investigação. Entre os vários 

estudiosos da matéria destacam-se Christopher (1999), Ballou (2000) e Carvalho (2014). 

Como tem vindo a ser descrito ao longo da presente revisão da literatura, as organizações 

procuram cada vez mais fornecer produtos e serviços de elevada qualidade aos seus clientes, 

como resposta ao contexto hostil de competitividade e localização geográfica em que estão 

inseridas. 

Uma das abordagens diferenciadoras, que cada vez reúne mais adeptos, é a criação de relações 

de colaboração entre as organizações que compõem cada vínculo da cadeia de abastecimento, 

com o objetivo de melhorar a qualidade dos bens e serviços e aumentar a eficiência operacional 

(Foster, Wallin, & Ogden, 2011; Foster, 2008). Segundo esta abordagem, é possível obter ganhos 

de rendimento em todos os parceiros da cadeia, por via da redução de custos e otimização de 

recursos (Kannan & Tan, 2005). 
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2.6. Integração das Tecnologias e Sistemas de Informação na Ótica da 

Melhoria da Qualidade 

Atualmente, é vivida a era de ouro das tecnologias de informação e com ela é dado o poder e 

ferramentas às organizações para melhorar a qualidade dos seus bens e serviços, através dos 

sistemas de informação (SI) e tecnologias de informação (TI).  

Nas organizações modernas as TI e as SI são um elemento imprescindível na sua forma de 

atuação, tanto internamente como a nível externo, através da incorporação destas tecnologias ao 

longo da sua cadeia de valor (Martinho, Varajão, Cunha, & Balloni, 2014). 

SI pode ser definido como um conjunto de constituintes (variáveis de entrada) que são agrupados 

e integrados (processamento de informação), permitindo que sejam obtidos resultados 

(informação) com determinado propósito (variáveis de saída) (Chiavenato, 2003; Rivas, Tomás, & 

Oliveira, 1989). 

Por sua vez as tecnologias de informação constituem algumas das variáveis de entrada nos SI. 

A definição de TI é muito abrangente, além do software, dos dados, e do hardware, também 

envolve recursos humanos, tanto na ótica administrativa como organizacional (Keen, 1993). 

Assim, está-se perante dois elementos distintos, as TI estão relacionadas com aspetos técnicos. 

Por sua vez, SI é associado às pessoas, a processos organizacionais, informação envolvida e o 

seu processamento (Alter, 1998). Por tudo isto, considera-se que as infraestruturas (hardware e 

software) para guardar e acumular informação são consideradas como TI (Cunha, 1984).  

Segundo Elmasri (2008), o conceito de base de dados está relacionado com o armazenamento de 

informação passível de ser relacionada entre si. Esta definição é também partilhada por O’Brien 

(2004). 

A partir das bases de dados é possível modular todos os dados nela contidos para extrair a 

informação pretendida, isto é, desenvolver Data Minining12 e Business Inteligence13, de forma 

acessível (Matsumoto, 2006). 

Por tudo isto, o recurso a uma base de dados permite que esta adquira, em simultâneo a 

capacidade de transmutação entre TI e SI, conforme se esteja a inserir dados ou a proceder à sua 

modelação. 

                                                 

12 Data Mining é o termo técnico dado ao processo de tratamento de dados com o intuito, entre outros, de encontrar 
padrões, desenvolvimento de relações sistemáticas entre as variáveis  
13 Business Inteligence é o conjunto de técnicas e ferramentas utilizadas para modelar dados em bruto de forma a 

converte-los em informações uteis para a organização. 
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Portanto, a partir das mais-valias das bases de dados é possível desenvolver uma base de 

conhecimento, cuja variável de saída são informações que permitam apoiar a tomada de decisão 

e consequentemente, propiciar a melhoria da qualidade nos processos, produtos e serviços, 

propiciando a aquisição de diferencial competitivo no mercado (Bharati & Berg, 2003; Seleme & 

Stadler, 2008). 

2.7. Resíduos e a sua Influência  

A procura por dispositivos eletrónicos cada vez mais pequenos tem vindo, nos últimos anos, a 

levar a um aumento da complexidade da arquitetura elétrica, com componentes cada vez mais 

pequenos e em maior número (Hill, Jouppi, & Sohi, 2000; Khare & Maly, 2012). 

Só nos últimos 10 anos, deu-se uma redução do tamanho dos componentes, que compõem os 

circuitos elétricos, na ordem dos 70%, chegando a uma redução de 90% nos chips14 (Ambat et al., 

2009). 

 

Figura 21. Exemplo de Evolução no Tamanho das Resistências Elétricas [Fonte: Cyntec (2012)] 

Devido ao advento tecnológico que é empreendido pelas organizações para permitir que os seus 

clientes tenham acesso a dispositivos cada vez mais inteligentes e integrados, surgiram vários 

desafios para a adaptação dos atuais sistemas produtivos em lidar com a diminuição da ordem 

de grandeza das suas matérias-primas (Khare & Maly, 2012). 

Um dos novos desafios na indústria eletrónica, ainda que muito recente, é a problemática das 

contaminações nas placas de circuitos impresso (PCB) e que potenciam falhas dos produtos 

(Steiner, Rendl, & Wirth, 2015). 

                                                 

14 Componente eletrónico com vários circuitos integrados. 
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Esta problemática tem vindo a adquirir grande relevância entre as organizações do setor, uma vez 

que põe em causa o fabrico, qualidade e fiabilidade dos produtos eletrónicos. Por tudo isto, a 

compreensão das características relacionadas com as contaminações torna-se numa necessidade 

para assegurar e melhorar a qualidade e a fiabilidade, bem como reduzir os custos de produção 

(Bumiller, Douthit, & Pecht, 2002). 

As contaminações encontram-se normalmente associadas a maus funcionamentos das unidades, 

sendo a causa raiz de problemas tais como as enumeradas por Duchi & Laügt (2014), (Hildén et 

al. (2015), Liu, Wu, & He (2014) e ZVEI - German Electrical and Electronic Manufacturers (2014): 

 Curtos-circuitos; 

 Isolamento de contactos elétricos; 

 Perda de absorção ótica ou interrupção desta; 

 Instabilidade mecânica; 

 Aumento ou redução de fricção; 

 Redução ou aumento de condutividade elétrica; 

 Obstrução de circuitos elétricos. 

Uma das estratégias para lidar com um problema tão complexo, sem que se recorra a 

investimentos massivos, é através do controlo das contaminações e dos defeitos consequentes 

(The Clean4Yield Consortium, 2012). 

Em termos práticos, existe a grande dificuldade em controlar as contaminações, devido à relação 

de independência entre o momento em que a contaminação ocorre e o momento em que esta se 

manifesta (defeito). Assim, em muitas situações, estas apenas são detetadas quando o produto 

chega ao consumidor final (J. Fernandes & Duarte, 2014). Tal ineficácia dos sistemas de controlo 

poder-se-á justificar pela elevada probabilidade de deslocação de resíduos soltos dentro dos 

produtos (J. Fernandes & Duarte, 2014).  

A Associação Alemã da Indústria Automóvel (2015)15, define resíduo como sendo partículas, de 

corpo sólido, composta por metal, plástico, borracha, minerais ou sais.  

Contaminação define-se, portanto, como sendo uma qualquer partícula (resíduo) que é depositada 

sobre a superfície do PCB ou no interior de um componente, causando comportamentos 

indesejados dos produtos eletrónicos (Khare & Maly, 1995). 

                                                 

15 Em língua Alemã, Verband der Automobilindustrie (VDA) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Verband_der_Automobilindustrie
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A partir da definição da Associação Alemã da Indústria Automóvel (2015), imediatamente se 

compreende que uma outra dificuldade associada às contaminações é a determinação da sua 

natureza e origem. Estas são passíveis de ocorrer em todas as fases do processo produtivo, desde 

o início da cadeia de abastecimento, até ao produto final e sob o tipo metálico ou isolante (Ambat 

et al., 2009). 

Os resíduos que compõem as contaminações, normalmente, são de dois tipos: 

 Condutivos: Partículas de natureza inorgânica e que vulgarmente contêm na sua 
composição química um ou mais elementos químicos metálicos tais como Ferro e Zinco 
(W. Smith, 1998); 

 Isolantes: Partículas que podem ser do tipo polimérico (normalmente de natureza 
orgânica), cerâmico (constituídos por elementos metálicos e não metálicos) ou compósitos 
(podem assumir várias naturezas) e outros (papel, cabelo, relva) (W. Smith, 1998). 

As contaminações podem ocorrer sob as mais diversas formas. Uma das formas de lidar com o 

problema, é através do controlo dos resíduos e dos defeitos consequentes, e em simultâneo, 

procurar identificar as respetivas fontes de contaminação.  

Uma outra estratégia para empreender o processo de redução de contaminações no processo 

produtivo ocorre segundo quatro passos (Komagata, 1995): 

1. Compreender em que parte do processo é que a contaminação ocorre; 

2. Verificar todas as variáveis de entrada e saída da operação; 

3. Definir potenciadores de contaminação; 

4. Implementar medidas corretivas. 

Durante o processo de Problem Solving, para compreender e concluir quais as fontes de 

contaminação que originaram os resíduos, é necessário recorrer a técnicas de caracterização de 

materiais. Entre as demais técnicas existentes, as mais usuais são: 

 Microscopia Eletrónica de Varredura (SEM): Uma das técnicas mais versáteis para 
examinar e analisar as características macroestruturais da superfície de objetos sólidos 
(Goldstein et al., 2012). Sucintamente, trata-se de uma técnica que recorre a eletrões, e 
não a luz, para formar uma imagem (fotografia) da superfície do espécimen em análise, 
com uma ampliação da amostra na ordem das 1000 a 20000 vezes (Fu, Croarkin, & 
Vorburger, 1994); 

 Espectroscopia Dispersiva de Raios-X (EDS): Técnica com recurso a radiação Raio-X. Esta 
permite obter informações como a composição química da amostra e a concentração dos 
elementos que a constituem. A partir dos eletrões libertados pela amostra, é composto o 
espectro de absorções (Amjad, 2013); 
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 Espectroscopia de Infravermelho com Transformadas de Fourier (FTIR): À semelhança da 
técnica EDS, a técnica FTIR permite caracterizar a amostra, através de radiação 
infravermelho (Cudahy, 2005).  

Esta técnica caracteriza-se por desenvolver espectros (resultados) dos modos de vibração 

das moléculas, presentes em materiais orgânicos, através da excitação das ligações 

químicas que as compõem (Wilson, Decius, & Cross, 2012). 

Visualmente, cada uma das técnicas é apresentada na Figura 22. 

 

Figura 22. Resultados Devolvidos a partir das Técnicas SEM, EDS e FTIR 

A técnica EDS, juntamente com o SEM, são as técnicas inicialmente requisitadas para iniciar o 

processo de caracterização de resíduos por parte das equipas de Problem Solving. Caso a equipa 

conclua que se trata de um resíduo do tipo orgânico, a análise correta a desenvolver é a análise 

FTIR. 

2.8. Conclusões Relativas à Análise Crítica da Literatura 

Durante o presente capítulo foi elaborada uma avaliação do estado da arte relativamente à 

metodologia 6 sigma, uma vez que a dissertação foca-se nessa metodologia. 

No decurso desta revisão bibliográfica, foi versado o conceito de qualidade, relacionando-o com a 

inevitabilidade das organizações em aumentar a sua vantagem competitiva na conjetura global, 

onde atualmente se inserem. Como estratégia adotada, as empresas têm dirigido os seus esforços 

para o desenvolvimento e melhoria da qualidade dos seus processos, produtos e serviços. 

No decorrer do processo de investigação é tida a preocupação de enquadrar a metodologia 6 

sigma na evolução histórica da qualidade, desde as suas origens até à atualidade. Nela foram 

descritas as principais visões da qualidade e a forma como era encarada. Foram ainda abordados 

os princípios teóricos da gestão da qualidade e de como esta é materializada nas organizações, 

através de sistemas de gestão da qualidade como é exemplo o TQM ou normas ISO, onde foi 
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criada a oportunidade para a Melhoria Contínua adquirir um papel de relevo no interior das 

organizações de forma a aumentar a eficiência dos processos no sentido da Excelência e assim, 

fazer chegar ao mercado produtos e serviços altamente competitivos em característica e valor, 

que cumprem o seu propósito e superam as expectativas dos clientes.  

No âmbito da Melhoria Contínua foi concluído que algumas das principais metodologias de 

Melhoria Contínua, como o Ciclo PDA, metodologia 8D e 6 sigma são essenciais para assegurar 

bons produtos e serviços aos clientes.  

A aquisição de vantagem competitiva através de sistemas de informação foi também objeto de 

observação, ainda que de forma superficial, uma vez que estes, entre outas vantagens, constituem 

uma importante ferramenta de apoio à tomada de decisão nas organizações. Uma outra estratégia, 

que tem vindo a reunir cada vez mais adeptos nos últimos anos, como importante fator de 

otimização de recursos é a partilha e distribuição da qualidade ao longo da cadeia de 

abastecimento. 

Dada a natureza do problema, foi abordado um conjunto de informações, características e técnicas 

usadas para se compreender, em pleno a temática dos resíduos e a forma de como estes podem 

gerar problemas complexos e dispendiosos no setor eletrónico. 
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3. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

3.1. Bosch no Mundo 

O grupo Bosch, é uma multinacional Alemã com sede em Gerlingen, perto de Estugarda. A 

empresa é líder mundial no fornecimento de diversas tecnologias e serviços. O grupo tem 223 

unidades produtivas em três continentes e um total de 360.00016 trabalhadores. A empresa possuí 

ainda com uma rede de 17.000 parceiros de negócio que fazem os produtos da marca chegar a 

pelo menos 135 países. 

Em termos de volume de negócio, a Bosch gerou 48.900.000.000€ em 2014. A fórmula do 

sucesso assenta na criação de soluções inovadoras que melhorem a qualidade de vida dos seus 

clientes. Para o conseguir, só em 2014 a Bosch investiu mais de 20.000.000.000€, distribuídos 

pelos 94 centros de investigação. Fruto deste intenso investimento, são registadas, em média, 18 

patentes por dia. 

3.2. História   

A empresa surge pela mão de Robert Bosch (1861-1942) no ano de 1986, através de uma oficina 

mecânica de precisão, onde eram construídos e instalados alguns equipamentos elétricos como 

indicadores remotos de nível de água.  

A grande revolução na empresa deu-se a partir da invenção do seu fundador, o magneto de baixa 

tensão para motores de combustão interna, exposto na Figura 23, que à data representava mais 

de 50% da faturação total da empresa. 

 

Figura 23. Magneto de Baixa Tensão – Primeira Geração [Fonte: Robert Bosch GmbH (2015)] 

                                                 

16 Dados de 2014. 
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Após 10 anos de aperfeiçoamento, é iniciada a produção em grande escala que permitiu a 

aplicação deste produto em veículos motorizados, como motas e carros. O magneto é considerado 

o grande impulsionador e decisor de sucesso da empresa e por isso, foi escolhido para ser o seu 

logótipo.  

 

Figura 24. Logótipo do Grupo Bosch [Fonte: Robert Bosch GmbH (2015a)] 

3.3. Missão e Visão 

Como empresa líder em tecnologia e serviços, a Bosch tira vantagem das oportunidades para um 

desenvolvimento forte e significativo. A ambição é a melhoria da qualidade de vida dos seus 

clientes, através de soluções inovadoras e sustentáveis. Para isso a empresa orienta as suas 

competências para a tecnologia automotiva e industrial, bem como na produção de produtos e 

serviços de qualidade, para uso profissional e doméstico. 

Quotidianamente a empresa labora para atingir o sucesso económico sustentado e liderança nos 

mercados onde intervêm, sem nunca pôr em causa os valores sociais e ambientais que sustentam 

a visão da Bosch. O cumprimento deste objetivo é atingido através da liberdade empresarial e 

independência financeira numa perspetiva desenhada a longo prazo.  

3.3.1. Bosch Business System – BBS 

Por forma a implementar com sucesso a visão da empresa e incentivar para a melhoria e 

desenvolvimento contínuo é imperativo a existência de uma sistemática que assegure, de forma 

precisa onde a Bosch precisa de se “reinventar”, ter controlo sobre o processo de inovação e 

garantir a transversalidade da melhoria contínua na organização. Para assegurar essa necessidade 

de gestão, surge o Bosch Business System, esquematizado na Figura 26. 

 

Figura 25. Bosch Business System [Fonte: Robert Bosch GmbH (2015b)] 
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Através do Bosch Business System, é feito o suporte aos processos que geram valor para o 

mercado e para o cliente, permitindo o cumprimento dos objetivos a que a empresa se propõe, 

alinhando-os com a sua visão. 

3.3.2. Princípios da Qualidade 

Para ser uma organização a nível mundial de referência nos setores onde atua, atua como um 

modelo de excelência, orientada ao cliente. Para assegurar a máxima qualidade dos seus produtos 

e serviços, a Bosch rege-se por um conjunto de 6 princípios de qualidade: 

 Satisfação total das expectativas dos clientes através da qualidade dos produtos e serviços; 

 A Qualidade e a sua melhoria contínua são da responsabilidade de todos; 

 As diretivas, processos, sistemas e objetivos são baseados em requisitos de normas 
internacionais, expectativas do cliente, experiência e conhecimento; 

 Qualidade significa fazer bem desde o início e “à primeira”, prevenindo desta forma a 
ocorrência de defeitos no final;  

 Evitar falhas é mais importante do que eliminar defeitos; 

 Os fornecedores contribuem substancialmente para a qualidade dos produtos e serviços. 

3.4. Valores 

Os valores para a empresa são os pilares sobre os quais os sucessos do passado foram 

construídos. Os valores da empresa procuram orientar a gestão acerca do que é realmente 

importante. Estes valores são: 

 Responsabilidade e sustentabilidade; 

 Iniciativa e determinação; 

 Seriedade e honestidade; 

 Equidade; 

 Diversidade; 

 Orientação para o futuro e resultados; 

 Iniciativa e determinação. 

  



60 

3.5. Divisões do Grupo Bosch 

Apesar da Bosch ser o principal fornecedor da indústria automóvel, pela permanente procura de 

soluções que permitam proporcionar uma condução mais segura, mas apaixonante, a área de 

automóvel apenas representa cerca de 60% das suas vendas totais. Os restantes 40% das vendas 

são oriundos de mais três áreas de negócio onde a empresa também atua, como representado na 

Figura 26. 

 

Figura 26. Áreas de Negócio do Grupo Bosch [Fonte: Robert Bosch GmbH (2015a)] 

3.6. Divisão de Car Multimedia 

A divisão de Car Multimedia (CM) desenvolve soluções inovadoras para a integração de funções 

de entretenimento, navegação, telemática e assistência à condução sob a princípio “Driving 

Convenience”. Este procura manter a mobilidade como uma experiência excitante, tornando-a, em 

simultâneo mais segura e envolvente. 

As áreas de operação da divisão de CM incluem:  

 Integração de múltiplas funções multimédia; 

 Produção de dispositivos e sistemas para veículos de uso doméstico e comercial; 

 Componentes funcionais. 
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3.7. Produtos 

A empresa é especializada no desenvolvimento e fabrico de produtos eletrónicos, como auto 

rádios, sistemas de navegação e sensores de ângulo de direção para a indústria automóvel. Em 

2014 foram vendidos mais de 10.000.000 de unidades pelas várias unidades de negócio expostas 

na Figura 27.  

 

Figura 27. Portefólio Produtos dos Bosch Car Multimedia Portugal S.A. [Fonte: Robert Bosch GmbH (2015a)] 

Estes produtos destinam-se à integração de múltiplos produtos dos seus clientes, tanto dentro 

como fora do Grupo. Na Figura 28, são expostos alguns dos principais clientes da Unidade de 

Braga. 
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Figura 28. Principais Clientes da Bosch Car Multimedia Portugal S.A. [Fonte: Robert Bosch GmbH (2015a)] 

Assim se compreende que mais de 90% dos produtos produzidos em Braga sejam exportados para 

o mercado europeu. 

3.8. Bosch Car Multimedia Portugal S.A.  

A unidade produtiva da Bosch Car Multimedia Portugal S.A. encontra-se sediada na cidade de 

Braga, representada na Figura 29. Esta é a maior empresa do Grupo em Portugal e a principal 

unidade da divisão de Car Multimedia. Na empresa laboram um total de 1934 colaboradores (dado 

referente ao ano de 2014). 

 

Figura 29. Fotografia da Bosch Car Multimedia Portugal S.A. [Fonte: Robert Bosch GmbH (2015a)] 

A empresa é linearmente dividida em duas grandes áreas: 

 Área Comercial; 

 Área Técnica. 
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3.8.1. Área Comercial  

Nesta área são inseridos todos os departamentos que não desempenham qualquer contributo 

direto no produto final. Na área comercial estão inseridos a Administração, Logística, Compras, 

entre outros.  

3.8.2. Área Técnica 

Por oposição à área comercial, a área técnica colabora diretamente na produção e qualidade dos 

produtos, nomeadamente, Engenharia da Produção, Produção ou Departamento de Qualidade 

(QMM). 

3.8.3. Departamento de Qualidade  

O departamento de Qualidade encontra-se inserido na área técnica. Este é supervisionado pelo 

Diretor da Qualidade da Bosch Car Multimedia Portugal S.A. (BrgP/QMM) e é dividido em 5 

secções, cada uma delas com múltiplas funções, como pode ser observado na Figura 30. 

 

Figura 30. Organização do Departamento de Qualidade 
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O departamento é responsável pela qualidade global dos produtos produzidos na Unidade de 

Braga, tendo como principais funções: 

 Tratamento de questões da qualidade junto do cliente; 

 Assegurar a qualidade preventivamente; 

 Aprovação de novos produtos; 

 Testes de fiabilidade e gestão da calibração dos equipamentos; 

 Relatórios de dados da qualidade. 

Assim o QMM está ativamente envolvido na constante melhoria da qualidade dos produtos e 

processos em todas as áreas, desde a fase de desenvolvimento até ao fim do período de garantia. 
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4. CASOS DE ESTUDO – ANÁLISE DE RESÍDUOS 

Neste capítulo serão estudados cada um dos projetos ao longo das próximas três secções.  

Inicialmente é apresentado o Projeto nº1 – “Six Sigma – QMM6 Residues Reduction”. Este é 

dirigido para o estudo de contaminações por partículas metálicas e as suas fontes de 

contaminação.  

Durante a fase de medição do Projeto 1 foi verificada a existência de problemas relacionados com 

a ocorrência de contaminações causadas por partículas isolantes. Assim, o grupo alocou recursos, 

investigando-os, o que originou o Projeto nº2 – “Six Sigma – Insulating Residues”. 

Por fim, será ainda estudado o processo indireto de análise técnica de unidades reclamadas, 

Projeto nº3 – “Six Sigma – QMM6 Residues Handling”, com modo de falha associado à presença 

de resíduos, de forma a serem identificadas e implementadas melhorias no Laboratório de QMM9 

(QMM9 Lab.). 

4.1. Projeto nº1 – “Six Sigma – QMM6 Residues Reduction” 

A seleção do projeto ficou a cargo do responsável pelas secções QMM9 e QMM6, respetivamente, 

secção de Assistência a Clientes e secção de Processo e Sistema de Qualidade – Eng.º Francisco 

Duarte – pela sua compreensão acerca da evolução tecnológica e necessidade de controlar um 

problema complexo com tendência para adquirir grandes proporções, pondo em risco a reputação 

da empresa no futuro. 

4.1.1. Definir 

Nesta primeira fase foram desenvolvidos os seguintes passos: 

 Seleção da equipa de trabalho do projeto, composta por:  

o Dois Black Belts – um dos quais dedicado a tempo inteiro à resolução de 
problemas (Problem Solving); 

o Líder da equipa (autor); 

o Coordenador do QMM9 Lab.; 

o Um responsável pela qualidade na produção; 

o Um assistente ao cliente; 
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o Patrocinador – o responsável pelas secções QMM9 e QMM6. 

 Oficialização do projeto 6 Sigma, onde se definiu o nome do projeto, foi estabelecida a 
janela temporal a analisar e o cronograma dos trabalhos a realizar. Foi acordado entre 
toda a equipa que o presente projeto seria intitulado de “Six Sigma – QMM6 Residues 
Reduction”, cuja janela temporal de dados a analisar será de catorze meses, entre 1 de 
Janeiro de 2014 e 28 de Fevereiro de 2015; 

Ficou acordado entre os presentes que o projeto iria decorrer entre a 20 de Dezembro de 
2014 e 1 de Outubro de 2015. A data de término do projeto está sujeita a alteração, em 
função da fase de implementação das possíveis melhorias a propor; 

 Formalização do problema em estudo, definindo a localização onde este é passível de 
ocorrer – dentro e fora do processo produtivo – e os efeitos manifestados pela presença 
de resíduos no interior das unidades. Ainda neste ponto, foram declaradas as expetativas 
acerca dos benefícios do projeto para a empresa; 

 Definição das métricas do projeto;  

 Cálculo do nível sigma do projeto, através de calculador sigma; 

O problema incide sobre as falhas causadas pela presença de resíduos do tipo condutivo em 0km 

e campo. A compreensão de defeitos ocorridos em 0km e campo está relacionado com o tipo de 

reclamação com que a Bosch normalmente lida. De forma a melhor compreender cada um dos 

dois tipos de reclamação, o fluxo de abastecimento encontra-se representado na Figura 31. 

 

Figura 31. Fluxo de Abastecimento 

As reclamações do tipo 0km definem-se como sendo defeitos que foram detetados pelos clientes 

da empresa (Customer). Por sua vez, as reclamações do tipo campo, apenas são detetadas pelos 

consumidores finais (Final Customer).  

No âmbito da descrição do problema, considera-se defeito como sendo a perda de funções 

elétricas. Através da análise da Tabela 8, pode ser obtido um maior nível de detalhe acerca do 

problema em análise, salvaguardando-se a não existência de ambiguidades na definição e 

compreensão do problema. 

Ainda na tabela, são definidas as expectativas, em termos de melhorias efetivas no sistema 

produtivo, após a conclusão do projeto 6 Sigma. Visualmente, o problema pode ser imediatamente 
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compreendido quando observado o exemplo presente no ANEXO I. Trata-se de um dos casos de 

estudo afetados pela presença de resíduos no interior da unidade. 

Tabela 8. Definição do Projeto – Vista detalhada 

 
 

Entre as expetativas, o grupo considerou como principal ambição da organização, o 

desenvolvimento de medidas preventivas, segundo uma abordagem Lean, que visem a redução 

da quantidade de potenciais fontes de contaminação dentro da área produtiva e da probabilidade 

de contaminação das unidades ao longo de todo o processo. 

4.1.1.1. Métricas do Projeto 

De forma a focalizar o projeto a nível técnico, é definida a caraterística crítica para a satisfação do 

cliente em função da especificidade dos produtos analisados, representado na Tabela 9.  

Tabela 9. Característica Crítica para a Satisfação do Projeto “Six Sigma – QMM6 Residues Reduction” 

CTS (CTQ, CTD, CTC)  Failures caused by presence of conductive particles 

CTS, Unit of Measure  ppm 

CTS, Specification  Electrical functionality 

 

Em que: 

 Critical to satisfaction (CTS), isto é, a caraterística crítica para a satisfação em termos de 
Qualidade (CTQ), Expedição (CTD) e Custos (CTC). Define-se como caraterística para a 
satisfação, a não ocorrência de falhas elétricas causadas pela presença de partículas 
condutivas; 
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 A unidade de medição da característica crítica para a satisfação é o ppm; 

 A especificação (specification) em termos de caraterística crítica para a satisfação, é o 
normal funcionamento das características elétricas da unidade (Electrical functionality). 

4.1.1.2. Localização do Problema  

Nesta fase foi procurada a validação do problema relativamente à sua localização. Através da 

utilização de um conjunto de ferramentas, foi possível formalizar, dentro da área fabril, as 

localizações mais propícias para a ocorrência de contaminações e formação de resíduos. Para tal, 

desenvolveu-se um esquema simplificado da área fabril (Figura 32), de forma a obter uma visão 

macroscópica dos potenciais locais a analisar de forma mais aprofundada. 

 

Figura 32. Esquema Geral da Área Fabril 

O processo produtivo da montagem de unidades é iniciado na linha de inserção automática (SMD 

Lines), onde são inseridos os componentes no PCB. Seguidamente, as nutzen17 são transportadas 

em contentores específicos para o efeito – internamente conhecidos por containers – para uma 

célula de montagem manual (Manual Assembly Cell). Por questões de planeamento, este fluxo 

pode não ser direto, podendo armazenar-se temporariamente as nutzen num armazém intermédio 

(Intermediate Storage). Após terminado o processo de montagem manual, as nutzen são cortadas, 

dando origem à forma final dos PCB. O processo seguinte diz respeito à montagem dos restantes 

componentes, que darão origem ao produto final, na linha de montagem final (Final Assembly 

Line). À semelhança do que acontece entre a linha SMD e a célula de montagem manual, os PCB 

também podem ser armazenados num armazém intermédio entre a linha de montagem manual 

                                                 

17 Nutzen é o nome dado internamente aos PCB antes de estes serem cortados no processo de fresagem, Milling 
Process. A sua função é de plataforma de tamanho padrão dos PCB ao longo dos transportadores automáticos.   
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e linha de montagem final. As duas últimas fases compreendem o armazenamento das unidades 

acabadas, embaladas e agrupadas por paletes, para serem expedidas para o cliente. 

Apesar de não estarem diretamente relacionados com o processo produtivo, existem vários locais 

na área fabril que asseguram o seu abastecimento em termos de matérias-primas e matérias 

auxiliares. Esses locais são: 

 Receção de Materiais (Material Reception): Nesta área da fábrica, os vários materiais 
previamente encomendados são recebidos. São ainda conferidas as ordens de 
encomenda para atestar se o que foi encomendado corresponde àquilo que foi recebido 
e na quantidade correta; 

 Armazém de Matérias (Material Warehouse): Após recebidos os materiais, estes são 
armazenados temporariamente, antes de virem a dar origem à unidade (produto acabado). 
No armazém, existem matérias que abastecem diretamente o processo produtivo e 
matérias que precisam de sofrer uma preparação antes de seguirem para a área 
produtiva; 

 Área de Reembalamento (Repacking): Nesta área são preparadas as matérias-primas que 
necessitam de reembalamento, em embalagens específicas, para serem distribuídas pelas 
várias linhas de produção.   

Através da análise da Figura 32, gerou-se uma discussão crítica, composta por duas fases. 

Inicialmente foram debatidos os locais onde seria mais proeminente a produção de resíduos. Após 

definidos os locais críticos, a discussão evoluiu no sentido de compreender onde é que os resíduos 

podem ser inseridos, ainda que de forma inconsciente, no interior das unidades. 

Para auxiliar à organização e estruturação da discussão, foi preenchido um diagrama de tartaruga, 

representado na Figura 33, onde foi possível obter uma melhor compreensão acerca das variáveis 

e pontos críticos intervenientes no problema em estudo. 

 

Figura 33. Diagrama de Tartaruga 
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A partir da representação do problema, são indicadas as entradas, saídas, métodos, indicadores, 

departamentos envolvidos e recursos utilizados. As entradas que influenciam a ocorrência e 

medição do problema em questão são subdivididas em quatro grupos: 

 Materiais/Equipamentos: Todos os recursos ao nível de materiais e equipamentos 
envolvidos na cadeia produtiva, segundo uma subdivisão por departamento. Os 
departamentos responsáveis por assegurar a produção (MOE1 e MOE2), intervêm 
diretamente na montagem da unidade, desde a linha de inserção automática, processo 
manual de montagem, processo de fresagem, até ao final da linha de montagem manual. 
A Logística é responsável pela receção de materiais (LOG3), gestão da área de preparação 
e fornecimento de materiais ao fluxo produtivo (LOG2). É também responsabilidade da 
Logística, em concreto a secção LOG1, a correta expedição das unidades finais para o 
cliente; 

 Entradas ou Inputs: Foram tidos em consideração os dados estatísticos do cliente que 
figuram nos dados oficiais reportados pela empresa (dentro de estatística) e dados que, 
por mútuo acordo, não figuram nos dados oficiais (fora de estatística) em termos de 
defeitos 0km e campo. A obtenção dos dados foi feita a partir das plataformas IQIS 
(Integrated Quality Improvement System) e GILA (Gestão Integrada do Laboratório). Foram 
ainda consideradas as caixas anti estáticas (EDS18) que contêm os componentes, pois a 
equipa acredita que muitos dos resíduos contidos nos componentes e materiais auxiliares, 
são libertados e acumulados dentro destas caixas durante o processo de preparação de 
materiais e de remoção de componentes do seu interior, por ação de vibrações e 
movimentos decorrentes de transportes e processos produtivos. Por fim foram 
consideradas as matérias-primas que compõem o produto final, como parte da pesquisa 
para compreender a origem dos resíduos; 

 Processos e Suporte à Investigação: Através da caracterização de parte dos resíduos 
detetados no terreno, com recurso às técnicas EDS (Energy Dispersive X-Ray 
Spectroscopy) e SEM (Scanning Electron Microscopy), sempre que diante os recursos 
disponíveis entre portas não houver possibilidade de concluir a sua origem. Um dos 
recursos disponíveis na empresa é uma base de resíduos e fontes de contaminação, ainda 
que esta se encontre numa fase inicial de desenvolvimento. Esta será abordada na secção 
4.3; 

 Intervenientes: Existem algumas entidades que, direta ou indiretamente, desempenham 
alguma influência no problema, nomeadamente, a chefia do processo de Repacking (LOG 
2), o representante da qualidade na produção (MOEQ), os assistentes ao cliente (PQC), 
responsáveis pela gestão das queixas que asseguram a ponte de informação entre a Bosch 
e o cliente, os técnicos (Laboratory Technicians) que analisam as unidades, verificando e 
validando os efeitos e a causa do modo de falha e os especialistas sigma (Six Sigma 
Experts) que analisam o problema de forma aprofundada para concluir a sua causa raiz.  

                                                 

18 Acrónimo de Electrostatic Discharge ou descarga eletrostática em Língua Portuguesa. Caracteriza-se como sendo a 
migração de eletrões (positivos ou negativos), através de um meio condutor para um corpo ou local de forma a cria 
equilíbrio elétrico entre os dois corpos ou locais 
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Relativamente às variáveis de saída, pretendeu-se o aumento da base de conhecimento da 

organização, através da compreensão mais aprofundada das fontes de contaminação existentes 

na empresa (Contaminations sources). A partir desta iniciativa, foi possível desenvolver um estudo 

dirigido para compreender quais as estações de trabalho mais críticas em termos de contaminação 

de unidades (Process critical steps), face aos tipos de resíduos aí detetados. Perante estas 

conclusões, foi permitido ao grupo de trabalho o desenvolvimento de medidas preventivas 

(Preventive measures) que visem a redução das fontes de contaminação e redução da 

probabilidade de contaminação de unidades.  

Para se compreender a efetividade das medidas a implementar no futuro, ou seja, avaliar se as 

alterações efetuadas foram capazes de conferir uma melhor capacidade de resposta a esta 

problemática, foi definido como indicador de controlo o nível sigma dos produtos afetados. O nível 

sigma é teoricamente calculado em dois momentos do projeto: durante o momento de definição 

do problema e após a implementação das melhorias, durante um período de tempo experimental. 

A nível interno existe a definição de metas mínimas de redução da variação para projetos 6 Sigma: 

 Se sigma atual ≤ 3, o projeto tem o objetivo de reduzir o DPMO em pelo menos 90%;  

 Se sigma atual > 3, o projeto tem o objetivo de reduzir o DPMO em pelo menos 50%. 

Se no período de controlo, após implementadas as melhorias, o novo cálculo sigma não atingir as 

metas estipuladas, concluir-se-á que o projeto foi considerado “fracassado” e será necessário 

proceder a uma reanálise do mesmo, com a finalidade de verificar em que ponto do 

desenvolvimento é que este foi menos bem-sucedido. O cálculo do nível sigma do processo atual 

encontra-se descrito na Tabela 10 e incide sobre o intervalo temporal em que as unidades 

defeituosas foram produzidas. 

Tabela 10. Cálculo do Nível Sigma Atual 
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Através do cálculo do nível sigma do conjunto de produtos afetados pelo problema da presença de 

resíduos no interior das unidades, concluiu-se que o valor atual de sigma era 5,76 sigmas, relativo 

à ocorrência de 23 unidades contaminadas, em que o responsável por tais defeitos é a Bosch. 

Assim sendo, para que o projeto seja considerado bem-sucedido, a meta a atingir é a redução do 

DPMO, no mínimo, em 50%, o que se equiparará a um nível sigma de 5,91 sigmas. Importa referir 

que estas unidades, apesar de serem reclamadas entre 1 de Janeiro de 2014 e 28 de Fevereiro 

de 2015, foram produzidas entre 1 de Janeiro de 2012 e 1 de Fevereiro de 2015. 

Com o objetivo de realizar uma pesquisa aprofundada, através de métodos científicos, algo que 

caracteriza os projetos 6 Sigma, considerou-se relevante o cálculo dos níveis sigma segundo uma 

divisão anual. Desta forma, foi possível compreender se o apuramento do nível sigma nos últimos 

três anos é representativo de um problema que se encontra estável ou se tem vindo a adquirir 

uma tendência (crescente ou decrescente). No ANEXO II, são expostos os cálculos do nível sigma 

para os anos de 2012, 2013 e 2014 a Fevereiro de 2015. Os resumos dos resultados obtidos 

encontram-se expressos na Tabela 11. 

Tabela 11. Cálculo Nível Sigma (anual) 

Ano Nível Sigma 

2012 5,87 
2013 5,80 
2014 5,63 

 

Analisando os resultados obtidos, confirmou-se a expectativa inicial da equipa. Este problema 

encontrava-se em franca expansão, tendo evoluído negativamente (segundo um ponto de vista de 

gestão da qualidade) de um nível sigma de 5,87 em 2012 para 5,63 em 2014. É importante 

realçar que o grupo de produtos analisados é referente àqueles cujos processos são considerados 

entre os mais estáveis e com grande nível de maturidade. Assim sendo, esta evolução permitiu 

antever que, no futuro, a produção de novos produtos com um maior nível de complexidade face 

aos produtos analisados, poderá abrir uma oportunidade para o crescimento galopante da 

quantidade de unidades defeituosas devido à presença de resíduos. Apesar deste facto, o nível 

sigma em cada um dos anos analisado encontrava-se muito perto da meta de 99,9997% de 

unidades em que este problema não se manifesta ou não ocorre. 
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É importante salientar que estes cálculos incidem apenas sobre o problema de resíduos em 

estudo. Assim, o nível sigma real19 do conjunto de produtos em estudo possui um desempenho 

inferior ao valor de 5,76 sigmas, devido à existência de outros problemas, que também afetam a 

sua qualidade. 

Numa primeira aproximação o problema pode ser considerado como “menor”, dadas as ordens 

de grandeza envolvidas, nomeadamente, entre a quantidade produzida, que ascende aos milhões, 

e a quantidade de defeitos ocorridos, que corresponde a dezenas. Porém, a partir do que foi 

apurado, sob um ponto de vista financeiro, concluiu-se que, em média, por cada defeito gerado 

devido à presença de um resíduo, a Bosch incorre num prejuízo direto na ordem dos 6000€ 

(ANEXO III). Este valor foi obtido com base nos recursos alocados para gerir, analisar, validar, 

investigar a causa raiz do problema, indeminizações ao cliente, entre outros fatores, sem que seja 

tida em conta a inflação. A partir do exercício matemático de multiplicação do número total de 

defeitos ocorridos, entre 1 de Janeiro de 2014 e 1 de Fevereiro de 2015, e o valor do prejuízo por 

unidade, tem-se que, neste período, a empresa teve um prejuízo acumulado na ordem dos 

138000€, dos quais, 72000€ são referentes ao ano de 2014. 

Consciente da magnitude do problema, a gestão encontra-se a tentar colmatar ativamente este 

problema. Além do presente projeto, Six Sigma – QMM6 Residues Reduction, realizado a nível 

interno, destacam-se o desenvolvimento de protocolos de cooperação entre a Bosch e a 

Universidade do Minho. Destas parcerias, são destacados dois programas concluídos antes desta 

dissertação: 

 ICCES 2014 (Innovation and Creativity for Complex Engineering Systems) – Team 3: 
“Tackling contamination-based 0km-defects”, sob a orientação do Professor Sérgio Sousa, 
do Departamento de Produção e Sistemas. 

 Projeto HMIExcel (Human Machine Interface Excellence) – Projetos 1 e 2 

o Projeto 1: Chassis sem parafusos. 

o Projeto 2: Chassis em plástico. 

  

                                                 

19 Nível sigma real é calculado sobre o total de defeitos ocorridos, tendo em conta todos os problemas surgidos durante 
a sua produção, no grupo de produtos em estudo, durante um período de tempo previamente definido. 
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4.1.2. Medir  

Na fase de medição, é pretendida a validação do problema em estudo, através da recolha de 

dados qualitativos e quantitativos em relação aos produtos afetados pela presença de resíduos no 

interior das unidades.  

4.1.2.1. Variáveis em Estudo 

Antes de iniciar o estudo no terreno, o grupo procurou conhecer com exatidão a real extensão da 

problemática dos resíduos na empresa. Para o desenvolvimento desta análise genérica foi 

considerada como variável temporal a estudar a Notification date – todas as reclamações dos 

clientes à Bosch no intervalo temporal de 1 de Janeiro de 2014 e 28 de Fevereiro de 2015.  

Consideram-se, também, outras variáveis para desenvolver o perfil completo dos resíduos na 

empresa, nomeadamente: 

 QC, Quality complaint (Reclamação de Qualidade); 

 QC notification (Número de reclamação); 

 Part Number (Número de componente); 

 Serial Number (Número de unidade); 

 Claimed Qty. Mat (Quantidade de unidades reclamadas); 

 Warranty Decision (Decisão de garantia); 

 Complaint Mode (Tipo de reclamação); 

 Production Date Material (Data de produção da unidade); 

 DC Short Text (Descrição resumida do defeito pelo técnico); 

 CD Description (Descrição resumida do defeito pelo cliente); 

 Customer (Cliente); 

 Business Unit (Unidade de negócio);  

 Cause Code (Código de responsável pelo defeito). 

A partir destas variáveis, foi possível compreender quais as reclamações relativas à presença de 

resíduos. Por acréscimo, foi também possível compreender quais os clientes afetados pelo 

problema, e qual o causador do defeito. 

Todos os dados obtidos foram extraídos a partir do IQIS.  
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4.1.2.2. Estado Atual 

Através da análise ao sistema de gestão de qualidade, obteve-se que, entre 1 de Janeiro de 2014 

e 28 de Fevereiro de 2015, nas áreas de negócio de Drive Information (DI), Instrumental System 

(IS) e Professional Systems (PS), a empresa recebeu um total 4954 unidades reclamadas.  

Para efeitos de estudo utilizou-se como base cálculo o número de unidades reclamadas. 

O valor bruto de unidades reclamadas necessitou de uma triagem por responsabilidade de 

garantia. A responsabilidade de garantia pode ser de quatro tipos: 

 Bosch (B): A empresa é a responsável pelo defeito; 

 Specification (S): Não é detetado defeito, a unidade está conforme em todos os parâmetros 
de análise; 

 Customer (C): O cliente é o responsável pelo defeito;  

 Open (O): Ainda sem responsabilidade de garantia atribuída. 

Assim, a partir do gráfico presente na Figura 34, foi resumida a distribuição de unidades 

reclamadas pelos responsáveis de garantia. 

 
Figura 34. Distribuição de Unidades Reclamadas 

Relativamente ao valor bruto de 4954 unidades reclamadas, concluiu-se que 47% do total (2302 

unidades) se tratava de defeitos originados pela Bosch (B). Dos restantes 53% de unidades 

reclamadas (2652 unidades), em 1051 unidades a ocorrências de defeitos foi da responsabilidade 

do cliente (C) e em 1111 unidades em que não foi detetado qualquer tipo de anomalia (S). As 

unidades sob investigação (O), 10%, após concluída a sua análise, são passíveis de vir a integrar 

qualquer um dos três possíveis responsáveis pela ocorrência do defeito. 
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Em relação às unidades reclamadas cujo responsável pelo defeito era a Bosch, em apenas 3,2% 

dos casos a ocorrência do defeito era devida à presença de resíduos no interior da unidade, 

distribuídos por 0km, campo ou outros. 

Para fins de estudo, apenas foram consideradas as unidades reclamadas cujo responsável pela 

ocorrência do defeito era a Bosch. 

Através da análise da Figura 35, a equipa procurou conhecer a distribuição de unidades 

contaminadas, em função do tipo de reclamação. 

 
Figura 35. Distribuição de Resíduos por Tipo de Queixa 

Foi concluído que 41 unidades defeituosas foram detetadas pelo cliente da empresa no momento 

de montagem da unidade no cliente (0 km), enquanto 31 unidades conseguiram ser aprovadas 

pelos sistemas de controlo do cliente, acabando o problema por ser detetado posteriormente pelo 

cliente final (campo). Ocorreu ainda 1 defeito numa unidade (Other), cujo modo de produção ou 

de análise de queixa decorreu fora do processo normal. 

Numa primeira análise, a equipa considerava que um total de 73 unidades em que foi detetada a 

presença de resíduos foi representativo de um problema que precisaria de ser compreendido e 

resolvido, dada a abrangência e quantidade de controlos de qualidade a que as unidades são 

sujeitas antes de serem expedidas para o cliente. Esta conclusão gerou duas hipóteses: 

 O processo de controlo das unidades na Bosch e no cliente era incapaz de detetar a 
presença de resíduos no seu interior; 

 Os resíduos no interior das unidades moviam-se durante o processo de manuseamento e 
transporte das unidades, o que tornava ineficaz o processo de controlo de qualidade às 
unidades. 
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Para analisar estas hipóteses, foi necessário conhecer de forma mais aprofundada as composições 

dos resíduos encontrados. Importa referir que as 2 hipóteses podiam ocorrer em simultâneo. 

Através da análise da Figura 36, é possível compreender que, de um total de 73 unidades 

contaminadas, 45 unidades (62%) continham no seu interior resíduos do tipo isolante e 23 

unidades (31%) continham resíduos do tipo condutivo. Em 5 unidades (7%) não foi possível 

compreender qual o tipo de resíduos presente.  

 
Figura 36. Distribuição dos Tipos de Resíduos 

Esta constatação foi crítica para a investigação, uma vez que os resíduos do tipo condutivo 

caracterizavam-se como sendo partículas “soltas”.  

Por ação do manuseamento na fase de produção, transporte da unidade para o cliente ou no 

desempenho da tarefa pelo qual o produto foi projetado (no cliente final), estas partículas podiam 

mover-se com relativa facilidade no interior da unidade devido à sua elevada massa. Dada a 

dimensão dos componentes utilizados e a sua densificação no PCB, podem ser originadas ligações 

elétricas indesejadas, isto é, curto-circuitos que causam o mau funcionamento da unidade. Por 

oposição, as partículas isolantes não provocam curto-circuitos quando em contacto com os 

componentes. Normalmente estas partículas apresentam-se sob duas formas: 

 Como um vestígio “seco” de um fluido; 

 Sob a forma de partícula cujo grânulo é de dimensões muito reduzidas (na ordem dos 100 
micrómetros) e cuja capacidade de deslocação é inexistente ou muito reduzido dada a sua 
baixa massa. 

Se, por um lado, as partículas condutivas validavam a hipótese 2, as contaminações do tipo 

isolante não a validam pela ausência de mobilidade destas partículas. Desta forma, não foi possível 

concluir nada, uma vez que as duas hipóteses eram válidas para justificar a quantidade de 

unidades defeituosas em 0km e campo. 
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Dado o valor elevado de resíduos do tipo isolante, o grupo reconheceu por unanimidade que, uma 

vez que se está a estudar o problema da presença de resíduos condutivos e, dada a disponibilidade 

de recursos, era muito importante que decorresse em paralelo um projeto relacionado com 

resíduos do tipo isolante, desenvolvido na secção 4.2. 

Com a intenção de obter uma resposta devidamente alicerçada, foram divididos os resíduos 

condutivos segundo o tipo de queixa, por 0km ou defeito campo. Esta divisão está representada 

na Figura 37.  

 
Figura 37. Distribuição de Resíduos por Tipo de Queixa 

Os resíduos eram, na sua maioria, detetados pelos sistemas de controlo do cliente. No entanto, 

uma quantidade elevada de unidades infetadas – cerca de 43% – chegou até ao cliente final. Após 

debate da informação presente na Figura 37, o grupo concluiu com segurança que a causa para 

a existência de tantas unidades infetadas em 0km e campo devia-se à hipótese 1, isto é, os 

processos de controlo das unidades na Bosch e no cliente eram incapazes de detetar a totalidade 

de unidades com presença de resíduos no seu interior. 

Relativamente aos dados de produção, na Figura 38 estão representados o número de ppm para 

as reclamações do tipo 0km e campo. 

 
Figura 38. Número de ppm para Defeitos do Tipo 0km e Campo 
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Tal como era espectável, o número de ppm aumentou ao longo do tempo, apesar de o número de 

reclamações do tipo campo se ter reduzido a partir de Maio de 2014, porém, apenas foi possível 

tirar conclusões parcialmente válidas, pois as quantidades produzidas de certos produtos que 

integram os dados em análise têm vindo a reduzir-se ao longo dos meses, influenciando o número 

de ppm obtidos em cada mês. 

Uma conclusão pertinente a extrair estava relacionada com a evolução dos ppm comparativamente 

com a evolução da produção das quantidades totais produzidas (e não apenas do conjunto de 

produtos afetados) em cada uma das áreas de negócio abrangidas pelo estudo, entre 1 de Janeiro 

de 2012 e 28 Fevereiro de 2015. Este tipo de análise somente era válida para defeitos do tipo 

0km. Para defeitos do tipo campo não é responsável utilizar o mesmo método, dado que a métrica 

de medição dos defeitos do tipo campo é desenvolvida a partir da elaboração de Isócronos20 dos 

meses em serviço da unidade no cliente final, ou seja, a empresa estaria a transportar para a fase 

de produção problemas inerentes ao uso das unidades por parte do cliente final, tais como, 

desgastes dos materiais, fadiga dos componentes, ou até mesmo, utilização não responsável da 

unidade pelo cliente final.  

Uma vez que a percentagens de defeitos ocorridos em 0km e em campo distavam 7% (Figura 37), 

por uma questão de otimização de tempo, optou-se por estudar apenas os resíduos cujo tipo de 

reclamação é 0km. 

Em função das quantidades totais produzidas, entre 1 de Janeiro de 2012 e 28 de Fevereiro de 

2015, nas áreas de negócio de AI, DI e PS foi obtido o gráfico presente na Figura 39. 

Constatou-se, que o número de ppm seguia uma evolução constante, tendo sido verificado um 

pico no em Maio de 2014, onde atingiu o máximo de 19,336 ppm.  

Com tais dados, foi possível inferir que todas as conclusões obtidas até à data, acerca da evolução 

do problema dos resíduos na fábrica, eram válidas e incitavam a que se tomassem medidas 

urgentes para controlar o problema. 

 

                                                 

20 Isócronos são ciclos temporais previamente definidos. Estes ciclos são definidos internamente como MIS (Months 
In Service), que significa, Meses em Serviço (antes de falhar) 
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Figura 39. Evolução Mensal de Defeitos do Tipo 0km para AI, DI e PS 

Uma outra questão que aumentou a complexidade do problema, sendo também um fator limitativo 

para a investigação, foi a questão do atraso temporal dos defeitos do tipo campo. Os defeitos deste 

tipo caracterizam-se pela ocorrência lógica de uma diferença de tempo entre a data em que a 

unidade é produzida e a data em que o defeito se manifesta e, consequentemente é efetuada a 

reclamação à Bosch, como se pode verificar na Tabela 12. 

Tabela 12. Dias Decorridos Entre a Data de Produção e a Data de Queixa – Campo 

Data de produção Data de reclamação Diferença de dias 

22-02-2012 30-06-2014 859 

19-09-2012 05-02-2014 504 

03-10-2012 05-09-2014 702 

09-01-2013 12-01-2015 733 

21-09-2013 09-01-2015 475 

23-10-2013 22-04-2014 181 

06-11-2013 11-03-2014 125 

12-02-2014 26-01-2015 348 

01-04-2014 26-05-2014 55 

25-04-2014 20-08-2014 117 
 

Foi constatada a existência de um atraso temporal significativo entre a data de produção e a data 

de criação da queixa. Em média, decorreram aproximadamente 410 dias entre estes dois 

momentos.  

A grande diferença temporal observada teve como consequência a impossibilidade de estudar na 

área produtiva os resíduos que originam defeitos do tipo campo, devido às alterações de layout, 
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alterações de instruções de trabalho, introdução de novos produtos, assim como outras alterações 

que eventualmente ocorreram.  

Esta limitação não era tão pronunciada nos defeitos do tipo 0km, como se observa na Tabela 13. 

Tabela 13. Dias Decorridos Entre a Data de Produção e a Data de Queixa – 0km 

Data de produção Data de reclamação Diferença de dias 

20-11-2012 14-01-2014 420 

30-06-2013 28-04-2014 302 

21-11-2013 23-01-2014 63 

07-03-2014 21-03-2014 14 

02-04-2014 18-07-2014 107 

02-05-2014 20-05-2014 18 

12-05-2014 08-10-2014 149 

30-06-2014 10-07-2014 10 

02-07-2014 29-09-2014 89 

02-11-2014 02-12-2014 30 

11-12-2014 02-02-2015 53 

11-01-2015 11-02-2015 31 
 

Em média, passaram 107 dias entre a data de produção e a data de criação da queixa. Esta 

distribuição de tempo também era muito restritiva para empreender um estudo mais dirigido para 

o terreno, pelos motivos descritos anteriormente nos defeitos do tipo campo. 

Face aos grandes intervalos de tempo, o grupo necessitou de se readaptar às especificidades e 

limitações do problema em análise.  

Uma vez que a quantidade de produtos afetados era variada (dezasseis referências de produto em 

análise), o grupo de trabalho estabeleceu que a melhor estratégia a seguir para o desenvolvimento 

do estudo no terreno seria a seleção de um produto específico para acompanhar. Para se apurar 

qual o cliente mais relevante a estudar, foi efetuada uma análise ABC, a ser observada na Tabela 

14, em função do total de unidades a serem produzidas nos próximos 2 anos. 

Conclui-se que o cliente para o qual a empresa mais irá produzir nos próximos 2 anos é o A28. É 

ainda possível o desenvolvimento do ponto de situação atual, relativamente ao número de 

unidades defeituosas e tipo de reclamação, para cada um dos clientes. O cliente A28 acumulou o 

total de cinco unidades defeituosas, correspondendo a três defeitos em campo e dois 0km.  
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Tabela 14. Análise ABC (Longevidade de Produção) 

Cliente Tipo de Reclamação Longevidade 

A28 
3 unidades em campo 

A 
2 unidades em 0km 

A27 
4 unidades em campo 

B 
5 unidades em 0km 

A16 
2 unidades em 0km 

C 

1 unidade em campo 

A10 2 unidades em campo 

A5 1 unidade em 0km 

A1 1 unidade em 0km 

A7 2 unidades em 0km 
 

A partir de uma observação detalhada, foi compreendido que ocorreu contaminação em 2 produtos 

do cliente A28: 

 Produto CD: Contaminação de 1 unidade em campo e 2 unidades em 0km; 

 Produto AD: Contaminação de 2 unidades do tipo campo. 

Depois de obtidos os dados relativos às quantidades a produzir nos próximos 2 anos, foi decidido 

estudar o Produto CD. O produto AD não foi objeto de estudo, dado que a sua produção irá cessar 

Setembro de 2015. 

Através da adoção desta estratégia foi criada a oportunidade de desenvolver uma análise dirigida, 

não restringida apenas à implementação de melhorias de cariz geral no sistema produtivo da 

empresa, mas sim, englobando implementações de melhorias específicas, numa linha de 

produção específica, reduzindo assim localmente a ocorrência de defeitos nas unidades ai 

produzidas.  

Uma outra característica relevante é a extensão do âmbito do projeto, uma vez que o estudo de 

uma linha específica permite que as conclusões retiradas possam vir a ser objeto de análise no 

futuro, para que tais melhorias venham a ser integradas nas demais linhas de produção. Esta é 

uma das grandes mais-valias dos projetos 6 Sigma, nomeadamente, o poder adaptativo e a 

liberdade que a metodologia DMAIC possibilita.  
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4.1.2.3. Definição do Produto em Estudo 

De uma forma mais detalhada, o produto selecionado pela equipa para servir de base ao estudo 

no fluxo produtivo foi o produto CD, esquematizado na Figura 40. 

 

Figura 40. Esquema de Produto CD 

Trata-se de um produto inserido na área de negócio de DI (Drive Information). Este é integrado no 

painel de controlos do veículo do cliente da Bosch. 

Todos os elementos estruturais de suporte aos PCB (PCB cartão de memória, PCB principal e PCB 

de processamento), display e carenagens exteriores são de um material do tipo condutivo, mais 

concretamente, uma liga metálica. 

Para desenvolver a fase de medição o grupo recorreu a um conjunto de ferramentas e ações, 

sumariadas na Figura 41. 

 

Figura 41. Sumário de Ferramentas Aplicadas na Fase Medir e Analisar 
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Entre as várias ferramentas utilizadas, encontrou-se o plano de processo. Este sofreu algumas 

alterações ao modelo original. As características de saída têm a particularidade de estarem 

organizadas segundo 5 tipos de resíduos, sendo eles: 

 Y1 – Partículas de fibra de vidro (Fiber Glass particles); 

 Y2 – Partículas metálicas (Metallic particles); 

 Y3 – Partículas poliméricas (Plastic particles); 

 Y4 – Partículas de solda (Solder particles); 

 Y5 – Outras partículas (Other particles). 

Relativamente ao uso destas ferramentas, devido à especificidade do problema, surgiu a 

necessidade de adaptar e conceber abordagens que permitam responder às especificidades do 

projeto. 

4.1.3. Analisar 

Durante o desenvolvimento do projeto na empresa, foi usada a estratégia de extrair dados, trata-

los e analisa-los. Desta forma, a cada conclusão obtida, foi feito um ponto de situação e definidos 

os passos seguintes a executar. 

O estudo foi conduzido segundo 2 abordagens distintas:  

 Análise ao sistema produtivo do produto CD, cliente A28; 

 Análise das unidades reclamadas. 

A equipa optou por esta abordagem, de desenvolvimento de duas investigações em paralelo, como 

forma de contornar a limitação causada pela especificidade dos resíduos condutivos. Em primeiro 

lugar a investigação focou-se principalmente na obtenção de possíveis fontes de contaminação 

que levassem à ocorrência de defeitos neste produto. Em segundo lugar foram analisadas as 

próprias unidades contaminadas, para compreender qual a composição dos resíduos que 

originaram o defeito, os locais (dentro da unidade) mais propícios para a ocorrência de 

contaminações do tipo condutivo.  

A partir desta abordagem a equipa tencionava conseguir cruzar dados de forma a obter as causas 

raiz e contribuir para que o problema fosse minimizado. Entre outras conclusões, assinalar quais 

as estações de trabalho onde era mais provável a ocorrência de contaminações. 
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4.1.3.1. Análise ao Sistema Produtivo do Produto CD 

Com intuito de compreender o processo até ao mais ínfimo detalhe, a equipa foi para o terreno 

observar, obter dados e discutir soluções à medida que os processos seguiam a sua normal ordem 

de trabalhos.  

As pessoas que integram as zonas produtivas, bem como as suas chefias, foram de extraordinária 

simpatia e empenho para descrever os processos e responder às questões que iam sendo 

colocadas. 

Não foi previamente definido um questionário para colocar questões aos colaboradores. A 

abordagem assumida pela equipa de trabalho foi a criativa, desenvolvendo questões em função 

do que era dito pelos colaboradores. Não existiu qualquer tipo de restrição para a seleção de 

colaboradores e todas as opiniões e descrições foram consideradas de igual forma. 

A restrição imposta para a análise no terreno foi a utilização de métodos de análise que 

demonstrassem um raciocínio de causa-efeito devidamente lógico, sendo que as conclusões e 

melhorias obtidas deveriam seguir uma ótica Lean, de redução de desperdícios, em que o 

investimento necessário fosse o menor possível e, preferencialmente, as melhorias obtidas ou 

criadas a partir de recursos disponíveis nas instalações da fábrica. 

Para desenvolver a análise às áreas operacionais, a equipa definiu como abordagem de estudo a 

análise genérica das áreas de reembalamento, zona de inserção automática, célula de montagem 

manual, armazém intermédio e linha de montagem final, por se achar que seriam os locais mais 

propícios para a geração de resíduos e contaminação de unidades.  

Zona de Reembalamento  

Esta secção, apesar de inserida na análise ao sistema produtivo do produto CD, é genérica e 

transversal ao grupo de produtos em estudo. O processo de reembalamento é exposto na Figura 

42. 

 

Figura 42. Processo de Reembalamento (exemplo) 
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No processo de reembalamento, as matérias-primas provenientes do armazém de matérias-primas 

(Raw material warehouse) são desembaladas e transferidas para recipientes específicos, para 

serem colocados na produção (Repacking). Após colocados os componentes nos recipientes 

(Repacked components), estes são transportados para as linhas de produção através de comboios 

logísticos.  

Nesta fase do processo não ocorre diretamente a produção de resíduos ou contaminações. A 

produção de resíduos ocorre no interior dos recipientes, devido à forma de como os componentes 

são aglomerados nas caixas.  

Durante as fases de montagem manual e montagem final, à medida que os operadores removem 

componentes do interior dos recipientes, ocorria a libertação de partículas (previamente geradas 

no fornecedor) e eram produzidas partículas por ação da fricção (entre os componentes), como 

exemplificado na Figura 43.  

 

Figura 43. Reembalamento de Componentes Condutivos (exemplos) 

Por uma questão de gestão de custos, não é viável o uso de recipientes próprios para cada tipo 

de componentes. Os componentes cujo custo é mais reduzido são reembalados em recipientes 

genéricos. Os restantes componentes, com maior valor económico e mais frágeis são reembalados 

em recipientes próprios, como o caso dos displays (Figura 44). 

 

Figura 44. Displays Reembalados 
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À medida que os resíduos condutivos se iam concentrando no fundo dos recipientes e o 

colaborador removia os componentes, a probabilidade de retenção de partículas condutivas nas 

luvas aumentava. Por ação do manuseamento do PCB semiacabado, as partículas retidas pelas 

luvas poderiam ser introduzidas dentro da unidade, contaminando-as. 

A presença de resíduos no fundo dos recipientes era uma das principais causas de contaminação, 

segundo o ponto de vista dos colaboradores das várias linhas estudadas. Esta teoria pode ser 

confirmada através da observação das amostras obtidas dos recipientes, momentos depois de 

estes ficarem vazios, representadas na Figura 45. 

 

Figura 45. Resíduos Detetados nos Recipientes 

O estado das luvas dos colaboradores, presente na Figura 46, atestava a veracidade das 

informações prestadas pelos mesmos, uma vez que processavam a montagem de vários 

componentes estruturais após 4 horas de trabalho. 

 

Figura 46. Estado das Luvas em Diferentes Estações de Trabalho 

A sujidade observada nas luvas era, essencialmente, devido aos resíduos provenientes do 

revestimento de muitos componentes condutivos. Em termos de caracterização dos materiais, este 

tipo de revestimentos é a base de Zinco (Zn), visando criar uma barreira contra a corrosão. 
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Zona de Inserção Automática 

Nesta fase do fluxo produtivo ocorrem dois subprocessos: 

 Inserção de componentes; 

 Célula de montagem manual. 

A zona de inserção de componentes, é quase integralmente automatizada. A intervenção humana 

apenas se verifica na alimentação de nutzens no início da linha de produção, na alimentação de 

componentes nas máquinas SMD (SMD insertion) e no controlo visual de pseudo-defeitos21 no 

posto de classificação de defeitos (AOI classification). Todo o processo pode ser observado em 

detalhe na Figura 47. 

 

Figura 47. Processo de Inserção Automática 

Neste processo é dado início ao processo de montagens dos PCB/nutzen. O processo arranca 

com a limpeza das nutzen de PCB (PCB cleaning), para salvaguardar que não existem partículas 

na superfície. De seguida, é colocada pasta de solda (Paste printer) e, depois de inserida, a nutzen 

de PCB segue para o primeiro controlo de qualidade, o AOI 3D, de forma a verificar se a solda foi 

colocada segundo os padrões definidos. Se tudo estiver em conformidade, são colocados os 

componentes na nutzen (SMD insertion). Após a colocação dos componentes, o PCB semiacabado 

entra no forno de cura da solda (Reflow oven) para manter ligados permanentemente os 

componentes ao PCB semiacabado. Por fim, acontecem dois controlos de qualidade. O primeiro 

(AOI) avalia a localização dos componentes e se todos eles foram colocados e o segundo, como já 

referido anteriormente, consiste no controlo visual de pseudo-defeitos por um operador 

especializado (AOI classification). Este processo ocorre num total de duas vezes, para cada uma 

das faces do PCB. 

                                                 

21 Pseudo-defeitos são imperfeições que as máquinas de controlo visual de qualidade assinalam como defeito.  
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Recorreu-se à criação de um plano de processos em cada uma das fases do fluxo produtivo. Esta 

ferramenta foi utilizada para conferir um grau de compreensão ímpar de todo o processo, 

tornando-se numa oportunidade para desafiar os processos existentes e ajudar a conceber um 

conjunto de possíveis medidas de melhoria. O plano de processos específico para abordar o estudo 

do problema pode ser observado na Figura 48. 

 

Figura 48. Plano de Processo - Linha Inserção Automática (vista parcial) 

Dada a dimensão significativa, o documento encontra-se para consulta no ANEXO IV. 

Durante a elaboração do documento, nenhuma característica de entrada foi descurada, 

salvaguardando-se o total mapeamento do processo. Através da realização deste tipo de 

ferramenta, todos os membros adquiriram a mesma visão sobre o processo. 

Segundo a análise do plano de processo, o grupo compreendeu, através da análise às 

características de saída, que a probabilidade de ocorrência de contaminações por resíduos 

condutivos era reduzida. Foi também concluído que não existem oportunidades para a produção 

de resíduos do tipo condutivos. Tais conclusões são suportadas pelo facto de as linhas de inserção 

automática serem, em termos de envolvente de engenharia, as mais controladas e observadas.  

Célula de Montagem Manual 

A célula de montagem manual, tal como o nome indica, adquire a configuração de uma célula 

produtiva pura. Nela atua somente um operador, que assegura todos os processos lá 

desenvolvidos. Na Figura 49, são descritas as operações realizadas, com maior detalhe. 

Este processo tem como principal objetivo a inserção de componentes de grandes dimensões no 

PCB semiacabado, uma vez que na linha de inserção automática não é possível realizar tal tarefa. 
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Figura 49. Processo Montagem Manual 

O processo de inserção de componentes desencadeia-se com a colocação dos componentes de 

grandes dimensões, como é o caso dos condensadores eletrolíticos (Manual components 

insertion). Em seguida, o PCB semiacabado é inserido no Clinch22 para assegurar que os 

componentes de grandes dimensões não se movem no passo seguinte do processo: a soldadura 

(Selective soldering) dos componentes, através de soldadura seletiva23. Após serem 

permanentemente fixados os componentes ao PCB semiacabado, ocorrem três controlos de 

qualidade – AOI, Circuit test e Control PCB – que visam testar e medir vários pontos do circuito 

elétrico no PCB semiacabado. O último passo do processo é o processo de fresagem, em que os 

PCB semiacabados são separados da nutzen, adquirindo a sua forma final  

Nesta parte do processo, foi especialmente vantajosa a elaboração do plano de processo, pois, 

apesar das características de entrada serem cerca de três por posto (em média), as características 

de saída eram bastantes. 

O plano de processos da célula de montagem manual regia-se pelos mesmos princípios que os 

planos de processos anteriormente apresentados, estando presente no ANEXO V. 

Como era esperado pela equipa, existiam múltiplas características de saída que deviam ser 

estudadas de forma mais aprofundada, principalmente na operação realizada pelo Clinch na 

Figura 50, podendo ser observável a existência de vários resíduos condutivos. 

                                                 

22 Clinch é uma máquina cuja função é dobrar os pins da resistência ao PCB. 
23 Soldadura seletiva é um processo de soldadura realizado a partir de um bico com solda no estado líquido. 
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Figura 50. Processo de Clinch 

Uma característica muito interessante que foi acrescentada ao plano de processo, foi a verificação 

do estado das luvas do operador, após um dado período de utilização. Neste caso, após 3 horas 

de utilização, em cada passo do processo. Esta característica teve como grande objetivo, a 

observação do grau de sujidade presente nos componentes, através da quantidade de partículas 

que ficaram retidas nos pontos de contacto das luvas, compreendendo-se o risco de contaminação 

durante o manuseamento dos PCB semiacabados. 

A partir dos dados obtidos por este mapeamento a equipa reuniu dados vitais para o 

desenvolvimento da Matriz de Causa Efeito, presente no ANEXO VI, para compreender a existência 

de relações entre as várias operações e as características de saída.  

O recurso à Matriz de Causa Efeito deveu-se à capacidade de priorizar quais as variáveis de entrada 

mais importantes e que eram, possivelmente, causadores de fontes de contaminação ou locais 

propícios para contaminar as unidades. Para desenvolver uma priorização dirigida, foram 

atribuídas classificações, segundo uma escala de 1 a 9, em 2 momentos: 

 Característica de saídas relevantes para o projeto (Yi), em que Yi=1 significa que é pouco 
relevante para o cliente e Yi=9 é muito relevante para o cliente; 

o Y1 (Partículas de fibra de vidro) =1; 

o Y2 (Partículas metálicas) =9; 

o Y3 (Partículas poliméricas) =1; 

o Y4 (Partículas de solda) =9; 

o Y5 (Outras partículas) =3. 

 Quantidade observada de resíduos, em que Xi=1 significa que a entrada (Xi) contribui 
pouco para o Yi correspondente e Xi=9 traduz o oposto, em que existe grande contributo 
para o Yi correspondente.  
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A atribuição de um “peso” para a quantidade de resíduos foi considerada a principal dificuldade 

encontrada para o preenchimento da ferramenta. A abordagem definida para dar resposta a esta 

situação foi obtida através do desenvolvimento de uma amostragem qualitativa e quantitativa aos 

contaminantes encontrados em cada estação de trabalho. 

A medição da concentração de resíduos era passível de ser realizada através de um equipamento 

específico para o efeito: o Contador de Partículas. Porém, constatou-se que a empresa não possuía 

este dispositivo e não foi considerada a sua aquisição. À semelhança desta, todas as demais 

soluções equacionadas não se enquadravam no propósito e restrições à realização do projeto.  

A quantificação precisa dos resíduos não era uma variável crítica do estudo, uma vez que apenas 

se pretendia que fossem discernidos os locais onde existiam partículas condutivas em maior 

concentração. Como tal, foi aplicada uma solução perspicaz e com um custo muito reduzido para 

criar um compromisso válido, entre o método de obtenção de dados e as conclusões que dai 

pudessem vir a ser obtidas. 

A solução para esta situação passou pela recolha e análise de amostras, em cada uma das 

estações de trabalho. A realização da amostragem foi feita através da recolha de um total de 20 

amostras (uma por dia) para cada um dos postos de trabalho. Após terminado o período de 

colheita as amostras foram observadas ao microscópio ótico e comparadas entre si, de forma a 

ser obtida a presença média de resíduos em cada uma das estações de trabalho. Após esta fase, 

foram atribuídos os “pesos” na Matriz de Causa Efeito numa reunião com toda a equipa. Um dos 

exemplos da recolha de amostras pode ser encontrado no ANEXO VII. 

Através desta abordagem, além de concluído o preenchimento da Matriz de Causa Efeito, os 

resultados obtidos permitiram observar a existência de vários resíduos externos à área produtiva 

entre os quais, fibras têxteis, cabelos e outros resíduos biológicos.  

Após terminado o preenchimento da Matriz de Causa Efeito referente à montagem manual, foram 

compilados os resultados (segundo o código de máquina, ANEXO V) e categorizados segundo uma 

escala de gradiente de cores, como se observa na Figura 51: 

 

Figura 51. Resultados da Matriz de Causa Efeito – Montagem Manual 
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A elaboração da tabela de Causa Efeito validou a expetativa de que o Clinch, posto (MA/PR10 – a 

vermelho) era a operação que produzia mais partículas do tipo condutivo. 

Ainda que de forma indireta, as bases de suporte dos dispositivos de controlo da qualidade 

aglomeravam grandes quantidades de partículas condutivas (AOIN06, ICT3 e FCT10), o que 

indiciaria o não cumprimento dos planos de limpeza vigentes. Esta conclusão foi validada pelos 

diferentes operadores de linha, ao admitirem que cumpriam de forma parcial o plano de limpeza, 

devido ao volume de trabalho diário.  

O plano de limpeza atualmente vigente é de limpeza das estações de trabalho, uma vez por hora, 

através de sucção. 

De acordo com as observações efetuadas às luvas dos operadores durante o período de colheita, 

constatou-se que estas retêm uma quantidade muito reduzida de partículas. Assim, a célula de 

montagem manual não era o local onde a maioria das contaminações ocorriam. Um outro fator a 

considerar como sendo muito relevante para esta conclusão foi o facto de o operador, durante o 

manuseamento, nunca tocar diretamente nos PCB semiacabados, mas sim, nas nutzen. Ressalva-

se que se o operador tocar acidentalmente nos locais contaminados com partículas condutivas, o 

risco de contaminação aumentará de forma exponencial. 

Armazém Intermédio  

O armazém intermédio existe por questões de planeamento da produção. Durante o processo 

produtivo este pode ser requisitado em 2 momentos: 

 Armazenar a produção proveniente das linhas de inserção automática; 

 Armazenar a produção proveniente da célula de montagem manual. 

No armazenamento da produção proveniente das linhas de inserção automática são utilizados 

containers, como os observados na Figura 52 

 

Figura 52. Exemplo de Container 
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Os containers, além de armazenarem os PCB semiacabados, atuam como barreira contra o 

ambiente produtivo, uma vez que são fechados através de tampas deslizantes. Numa vista mais 

detalhada, verifica-se que o interior é revestido por polímero (laterais) e metal (topo e fundo). As 

zonas do topo e fundo não sofrem qualquer contacto com os PCB semiacabados, não existindo 

risco de produção de resíduos condutivos.  

Por ação da fricção, entre as nutzen de PCB semiacabado e as laterias, eram gerados resíduos de 

fibra de vidro e de polímero (constituinte das paredes laterias). Porém verificou-se que podia existir 

risco de contaminação das nutzen de PCB semiacabado do nível inferior pela nutzen de PCB 

semiacabados do nível superior, como esquematizado na Figura 53. 

 

Figura 53. Representação de Possibilidade de Contaminação no Container 

A trajetória de queda de partículas, representadas a roxo, que são passíveis de serem libertadas 

das nutzens de PCB semiacabados dos níveis superiores e que acabam por se depositar nas 

nutzen de PCB semiacabados dos níveis inferiores, representadas a amarelo. Perante tal 

conclusão, o grupo considerou que existia a oportunidade de ocorrência contaminações por 

partículas de solda, assim foi necessário desenvolver uma análise mais aprofundada. 

De forma a estudar a hipótese de ocorrerem contaminações por partículas de solda no interior dos 

containers, foi desenvolvida a avaliação qualitativa dos resíduos acumulados no fundo dos 

containers, através da recolha de amostras no local. 

Para realizar a investigação, foram selecionados 28 containers vazios de forma aleatória no 

armazém intermédio. As amostras foram recolhidas através de pequenos retângulos de fita-cola 

de tamanho similar, onde se abrangeu toda a área do fundo dos containers, através de trajetórias 

aleatórias. Os resultados devem ser consultados no ANEXO VIII. 
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Em termos qualitativos, verificou-se a existência de resíduos de todos os tipos, sendo as partículas 

de fibra de vidro e plástico as observadas em maior abundância.  

Os resíduos do tipo metálico foram os menos observados. Estes eram essencialmente constituídos 

por estanho (que pode ser proveniente da pasta de solda ou revestimento de componentes). Dada 

a dimensão muito reduzida destas partículas, apenas foi possível executar uma caracterização 

aproximada. Porém, dada a sua abundância, foi seguro afirmar que se tratavam de resíduos de 

solda. Estas partículas foram encontradas em diferentes tamanhos, sendo que os casos mais 

extremos encontram-se demonstrados na Figura 54. 

 

Figura 54. Exemplos de Partículas de Solda – Armazém Intermédio 

 As partículas de solda possuem uma morfologia muito própria. Além de apresentarem grande 

rugosidade e formas complexas, verifica-se a existência de pequenas ramificações, próprias da 

passagem ao estado sólido aquando da passagem no forno de refusão.  

Portanto, conclui-se que existia o risco de contaminação de PCB semiacabados. A geração destas 

partículas ocorre por ação das pequenas variações que existem no processo de colocação de pasta 

de solda e colocação de componentes (nas linhas de inserção automática). Pelas vibrações a que 

as nutzen de PCB semiacabados estão sujeitas durante o manuseamento dos containers é 

potenciada a libertação e difusão deste tipo de partículas.  

Em relação ao armazenamento da produção proveniente das células de montagem manual, os 

PCB semiacabados são armazenados em blisters (Figura 55), isto é, as caixas utilizadas para 

armazenar e transportar os PCB semiacabados depois de separados da nutzen. 

Após observação de vários blisters, os membros da equipa concordaram que não era detetada a 

presença de resíduos do tipo condutivo. Assim, não foi desenvolvido nenhum estudo neste âmbito. 

Esta decisão foi suportada pela existência de uma rotina de limpeza dos blisters (aquando da 

colocação de PCB semiacabados no seu interior). 
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Figura 55. Exemplo de Blister 

Zona de Montagem Final e Embalamento 

Em relação à linha de montagem final, é cumprida a última fase do processo da unidade em 

análise. O processo acontece segundo o exposto na Figura 56. 

 

Figura 56. Processo Resumido de Montagem Manual 

O processo inicia-se com a colocação dos pockets no PCB semiacabado. O pocket é um 

componente de retenção de contaminantes, colocado nos orifícios onde são inseridos parafusos.  

Após finalizada a colocação dos pockets, o passo seguinte é a montagem do display no PCB 

semiacabado. Depois de montado o display, são feitos 2 controlos de qualidade, um ao display 

(AOI) e outro ao PCB semiacabado (AOI PCB). Seguidamente, são adicionados os vários 

componentes que compõem a unidade (produto acabado). Após terminada a montagem da 

unidade, esta é sujeita a um conjunto de vários testes (Control) antes de ser embalada. De seguida, 

é enviada para o armazém de produto acabado para ser enviada para o cliente final. 

À semelhança do que aconteceu anteriormente, desenvolveu-se um plano de processos e uma 

Matriz de Causa Efeito. 
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Pelo plano de processos, foi novamente mapeado o processo em função dos resíduos passíveis 

de serem gerados. Este encontra-se no ANEXO IX. 

Após a conclusão do plano de processo, à semelhança do estudo feito à célula de montagem 

manual, foi desenvolvida uma nova Matriz de Causa Efeito. 

Os pesos considerados para a sua elaboração foram obtidos através de nova recolha de amostras. 

Estas podem ser observadas no ANEXO XI. 

Após desenvolvida a Matriz de Causa Efeito, presente no ANEXO X, os resultados obtidos (segundo 

o código de máquina, ver ANEXO IX) estão resumidos na Figura 57.  

 

Figura 57. Resultados da Matriz de Causa Efeito – Montagem Final e Embalamento 

Foi possível constatar que o posto mais crítico para a produção de resíduos era o posto Processor 

PCB on main board, posto MF6 (a vermelho). 

Neste posto, como se observa na Figura 58, foram detetados vários tipos de partículas, tais como, 

papelão, fibra de vidro, fibras têxteis, assim como resíduos do tipo condutivo, nomeadamente, 

partículas de solda, resíduos oriundos de vários componentes e resíduos cuja composição era a 

mesma que a dos Jigs24 metálicos. As partículas condutivas foram, essencialmente produzidas 

pela ação de fricção25 entre dois ou mais componentes metálicos. 

Todos os restantes postos, também apresentaram a presença de contaminações do tipo condutivo, 

em concentrações variáveis. À semelhança do que aconteceu durante a análise à célula de 

montagem manual, os colaboradores admitiram o cumprimento parcial do plano de limpeza. O 

plano de limpeza atualmente vigente é de limpeza das estações de trabalho, uma vez por hora, 

através de sucção. 

                                                 

24 Jigs são os suportes inferiores onde é apoiada a unidade, na estação de trabalho. 
25 Atrito de dois corpos que se esfregam ou colidem. 
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Figura 58. Posto Crítico – Montagem Final 

4.1.3.2. Análise de Manuseamento às Unidades  

Uma vez que existia a presença de resíduos passiveis de contaminar as unidades em 

concentrações consideráveis, o grupo considerou a linha de montagem final como sendo o local 

onde seria expectável a ocorrência de contaminações. Movidos por esta assunção, foi elaborada 

uma análise ao manuseamento de todos os PCB que compõem a unidade acabada durante a 

montagem final, ANEXO XII. 

Pela observação aos pontos de contacto entre a mão e as zonas sombras e tendo em conta o 

estado das luvas (ver anexo do plano de processos), concluiu-se que estariam a ocorrer 

contaminações devido ao não cumprimento das instruções de trabalho, em cada estação de 

trabalho. 

4.1.3.3. Análise de Risco ao Fluxo Produtivo 

Após terminada a análise no sistema produtivo do produto CD, compreenderam-se quais seriam 

os locais mais críticos para a ocorrência de produção de resíduos do tipo condutivo e de 

contaminação das unidades. Estas conclusões foram resumidas na Tabela 15, segundo uma 

codificação visual de avaliação de risco. 

Assim, as zonas onde existiria maior probabilidade de ocorrência de produção de resíduos 

condutivos eram a zona de reembalamento e a linha de montagem final. 
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Tabela 15. Tabela Resumo de Análise de Risco 

 

Durante o estudo, desenvolveram-se múltiplos diálogos bilaterais, onde se concluiu a existência de 

limitações para o desenvolvimento de medidas que provocassem alterações assinaláveis ao 

processo atual. Perante tal cenário, desenvolveram-se propostas racionais e de implementação 

viável no fluxo produtivo. Estas propostas abordaram a resolução do problema segundo uma ótica 

preventiva. 

4.1.3.4. Analise das Unidades 

O passo seguinte, definido pela equipa procurou estudar as possibilidades de ocorrência de novas 

contaminações, através da análise a unidades anteriormente reclamadas. Para tal foi tido em 

conta o total de unidades reclamadas entre 1 de Janeiro de 2014 e 28 de Fevereiro de 2015.   

Relembra-se que o total de unidades reclamadas no período em estudo foi de 23, sendo que, 2 

unidades não foram estudadas devido à inexistência de informação. 

Foi desenvolvido um template (ANEXO XIII) para a análise de cada uma das unidades reclamadas. 

Esta abordagem visou a uniformização da recolha de dados e sintetização da informação recolhida 

Esta organização de ideias foi bastante útil pois, à semelhança dos planos de processos 

anteriormente desenvolvidos, conferiu um conhecimento extremamente aprofundado dos artigos 

produzidos pela Bosch. Além do conhecimento adquirido ao nível da organização estrutural das 

unidades, incentivou à aprendizagem e aprofundamento de conhecimentos de cariz técnico, tais 

como de eletricidade e eletrónica. A aquisição deste tipo de conhecimentos foi essencial para a 

compreensão da relação de causa-efeito que uma partícula tão diminuta pode ter no normal 

funcionamento das unidades. 
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Após realizadas as análises às 21 unidades, entre as quais, a análise presente na Figura 59, foi 

reunida a informação para aprofundar o estudo e desenvolver conclusões suportadas com base 

científica. 

 

Figura 59. Exemplo de Análise a Unidade Defeituosa 

As informações recolhidas, após devidamente tratadas e quantificadas, permitiram que fosse dado 

mais um passo no sentido de atingir o objetivo do presente projeto, segundo o princípio da lógica 

do “funil”. 

A primeira aproximação à temática dos resíduos condutivos foi através da análise da descrição do 

problema (Problem Description) para se compreender quais os componentes mais afetados. Para 

tal, a equipa organizou a informação segundo uma lógica de árvore, denominada de Esquema de 

Modos de Falha, Figura 60. 

Dada a dimensão do esquema, este encontra-se no ANEXO XIV, para uma observação mais 

pormenorizada. 

 

Figura 60. Esquema de Modos de Falha (vista parcial) 
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Foi possível compreender que 52% dos 21 casos analisados foram atribuídos a problemas nos 

displays. O display é ligado ao resto da unidade através de uma fita flexível lisa (flat cable), o que 

levou a crer, que as partículas alojavam-se na ficha (connector) onde é conectada a fita flexível ou 

os resíduos já se encontrariam na própria fita. 

Para se validar esta afirmação, bem como se perceber quais os restantes componentes afetados, 

recorreu-se aos dados obtidos no campo “causa raiz” (Root Cause). Após o seu tratamento, foi 

desenvolvido o gráfico da Incidência de Resíduos Condutivos, presente na Figura 61. 

 

Figura 61. Localização dos Resíduos Condutivos na Unidade 

Também a partir da causa raiz, foi desenvolvida uma visão global das origens das contaminações 

a estudar e extrapolados possíveis locais onde a contaminação ocorreu. Para melhor se 

compreender as especificidades de cada um dos componentes onde ocorreram contaminações, 

foi elaborada uma breve descrição de cada um deles nos ANEXO XV (fita flexível e conetor), ANEXO 

XVI (PCB), ANEXO XVII (outros componentes). 

Nas fitas flexíveis alojaram-se 29% dos resíduos. Esta conclusão permitiu determinar com precisão 

em quais estações de trabalho, no processo produtivo, estavam a ocorrer contaminações, como 

era o caso da estação de trabalho MF2 (montagem de PCB ao display). Compreende-se que o 

resíduo foi introduzido aquando da inserção da fita na ficha. Portanto, foi correto afirmar-se que 

uma parte significativa das unidades estava a ser contaminada em estações de trabalho onde 

existia a montagem de fitas. Para suportar esta afirmação, pode-se observar um exemplo do estado 

das luvas numa das estações de trabalho onde são inseridas fitas flexíveis. 

Em relação ao caso concreto das fichas de ligação, não foi possível compreender se a 

contaminação ocorreu por queda de partículas no interior da ficha ou se a partícula viria presa na 

fita e ficou posteriormente alojada no interior da ficha, aquando do processo de análise técnica 

(realizado pelo técnico do QMM9 Lab.). 
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As contaminações nos PCB & Pin representaram 47% das contaminações. Neste tipo de 

componentes, não foi possível aferir quais as estações de trabalho onde a contaminação pode 

ocorrer, apenas foram excluídas as estações onde eram feitos controlos de qualidade e estações 

onde não existia inserção ou interação com componentes metálicos na unidade. 

Uma informação que o grupo concluiu que era interessante avaliar tratou-se do conhecimento do 

responsável pelo defeito, de forma a verificar se todos os defeitos ocorridos foram da 

responsabilidade da produção. 

A partir do número de reclamação (QC number), foi extraído no IQIS a informação sobre o 

responsável pela ocorrência do defeito. Esta informação é exposta na Figura 62. 

 

Figura 62. Responsabilidade pela Ocorrência de Contaminação 

Através da elaboração do gráfico de Pareto dos responsáveis pela contaminação, concluiu-se que, 

na realidade, apenas 30% dos resíduos condutivos ocorreram durante a fase de produção da 

unidade e não a sua totalidade, como era inicialmente pensado.  

Uma outra conclusão vital era relativa à quantidade de defeitos atribuídos a fornecedores da Bosch, 

uma vez que, em alguns casos, durante o decorrer das análises foram detetados resíduos cuja 

composição química não se encaixou em nenhum dos materiais e componentes utilizados no 

processo produtivo. 

Para as 5 unidades reclamadas cuja responsabilidade foi atribuída a Outros (Others), não foi 

possível a obtenção de conclusões válidas, por parte da equipa de resolução de problemas, 

durante o processo 8D de tratamento da queixa, por se tratarem de resíduos cuja análise química 

foi inconclusiva. 

 

 



103 

4.1.3.5. Resíduos Detetados  

Uma outra informação importante para precisar a origem dos resíduos foi a análise qualitativa em 

termos de elementos químicos presentes nestas partículas. Esta informação é resumida na Figura 

63 (vista parcial). O documento pode ser consultado na íntegra no ANEXO XVIII. Após agregadas 

as composições químicas o grupo recorreu à base de dados de resíduos, “Cm-Braga Residues 

Database” para comparar possíveis fontes de contaminação com a mesma organização química. 

 

Figura 63. Composição Química dos Resíduos (vista parcial)   

Finda a comparação com as fontes de contaminação já conhecidas, foram encontradas evidências 

precisas acerca da origem dos resíduos, independentemente do local onde foram detetados:  

 Zinco (Zn) e Ferro (Fe): Associado a componentes não eletrónicos, como parafusos e 
componentes estruturais da unidade, cujo revestimento é composto por Zinco e Ferro (em 
maior quantidade), consultar no ANEXO XX; 

 Estanho (Sn): Associado à solda sem chumbo (tipo de solda usado na produção) e a 
componentes revestidos a estanho, como por exemplo, alguns tipos de resistências ou 
suportes de antena, ANEXO XXI; 

 Zinco (Zn): Associado a componentes que conferem coesão estrutural à unidade. Este tipo 
de componentes possui revestimentos de zinco muito densos para evitar corrosões e atuar 
como barreira ambiental entre o interior e exterior da unidade, como é exemplo alguns 
dos tipos de suporte de PCB utilizados, consultar ANEXO XXII. 
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Perante estas informações, a equipa fez mais uma sessão de brainstorming onde organizou as 

conclusões segundo um diagrama de espinha de peixe.  

Para cada um dos locais onde foram detetados resíduos, foi desenvolvido um diagrama individual, 

que pode ser consultado nos ANEXO XXIII, ANEXO XXIV, ANEXO XXV, ANEXO XXVI, respetivamente, 

fita flexível, fichas, PCB, pin. Após serem analisados os 4 diagramas e uniformizada a linguagem 

de cada um deles, foi reunida a informação num único diagrama, representado na Figura 64. 

Dada a sua dimensão, este deve ser consultado no ANEXO XIX. 

 

Figura 64. Diagrama Espinha de Peixe Genérico (vista reduzida) 

A parir do diagrama, foi possível desenvolver propostas de melhoria para serem implementadas a 

curto prazo. Do brainstorming também surgiram conclusões muito aliciantes para o 

desenvolvimento de melhorias a médio-prazo, como foi o caso da proposta para a colocação de 

uma película protetora nas fitas (secção materiais), redesenho de Jigs metálicos tendo em conta 

o risco de estes gerarem partículas por ação da fricção (secção máquinas), melhoria do método 

de manuseamento da unidade semiacabada e manuseamento de componentes para reduzir as 

fricções (secção método), melhoria da limpeza das estações de trabalho (secção homem) e 

desenvolvimento de um método de controlo de qualidade após ligação de fichas e fitas. 

Relativamente às principais origens dos resíduos, estas foram resumidos na Figura 65. 
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Figura 65. Origem dos Principais Resíduos Condutivos 

Além das fontes mais comuns de resíduos, como foi o caso dos parafusos (screws), componentes 

(components) utilizados na montagem final e Jigs metálicos (ricos em alumínio (Al)), a equipa 

detetou que, em termos dos componentes que formam a estrutura da unidade (Housing), eram 

geradas partículas ricas em Zinco (Zn) e Ferro (Fe) no fornecedor e libertadas durante a fase de 

produção da unidade por ação de fricção seca entre componentes e manuseamento. A sua 

produção ocorria aquando do processo de maquinagem.  

Perante o cenário de ocorrência de produção de partículas condutivas durante o processo de 

fabrico do componente no fornecedor, a equipa desenvolveu a ferramenta dos Cinco Porquês, 

internamente denominada por 5Whys para aprofundar a questão, ANEXO XXVII, Figura 142. 

Do exercício de preenchimento e validação da ferramenta 5Whys, foi obtida a causa raiz do 

problema em concreto. A partir da obtenção da causa raiz e através de pesquisas realizadas à 

rede de conhecimento da empresa, com base nas lições aprendidas no passado, foram 

formalizadas múltiplas ações corretivas para solucionar este problema. 

Seguindo o mesmo raciocínio, desenvolvido no parágrafo anterior, a equipa concordou que, para 

o estudo ser verdadeiramente aprofundado, era imperativo desenvolver novamente a ferramenta 

5Whys, mas segundo a lógica de o porquê do problema não ser detetado. Assim os resultados são 

os expostos no ANEXO XXVII, Figura 143. 

A partir deste exercício, retirou-se como principal conclusão a necessidade de ser aprofundada a 

análise de unidades, sempre que ocorressem intermitências, isto é, sempre que sejam 

inicialmente reprovados na primeira vez que é feito o teste e aprovados na segunda vez que o teste 

seja repetido, nos controlos de qualidade 

Quanto às restantes partículas, não foi possível obter conclusões precisas, pois pelas composições 

químicas existem múltiplos componentes usados ao longo do processo que as partilham. Desta 
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forma, conclui-se que existe a oportunidade para ocorrência de contaminações em qualquer uma 

das fases do processo produtivo. 

Terminada a fase de análise do projeto, foi proposto no passo seguinte – fase Melhorar – um 

portefólio de melhorias para implementar, não só no processo do produto CD mas também na 

produção de todos os artigos na fábrica de Braga. 

4.1.4. Melhorar 

Mediante as conclusões das causas raiz para a ocorrência de contaminações e fontes de 

contaminação e tendo em conta as várias limitações do projeto, a equipa propôs ao longo da 

investigação um conjunto de medidas corretivas. Foi ainda proposto um conjunto de ideias de 

melhoria que procuraram incitar ao pensamento e desenvolvimento de possíveis melhorias 

disruptivas em relação à problemática das contaminações condutivas a médio-prazo. 

4.1.4.1. Melhorias pela Análise ao Sistema Produtivo 

Todas as medidas propostas ao longo da presente secção surgem na sequência da investigação 

ao fluxo produtivo do produto CD. Tratam-se de melhorias concretas, que procuraram reduzir 

desperdícios e melhorar o desempenho de vários pontos do processo produtivo. 

Zona de Reembalagem 

Medida nº 1 

Esta medida consistiu na remoção generalizada de possíveis fontes de contaminação na área 

produtiva, como se verifica na Figura 66. 

 

Figura 66. Melhoria nº1 - Remoção Geral de Fontes de Contaminação 
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Procurou-se reduzir os desperdícios e, no caso, possíveis fontes de contaminação do interior da 

área produtiva. Trata-se de uma medida implementada. 

Medida nº 2 

A medida nº2 surgiu como a evolução da medida nº 1. Em que, apesar de se ter removido 

potenciais fontes de contaminação, verificou-se que continuavam a resíduos, em quantidades 

assinaláveis no fundo das caixas de componentes. Assim, a equipa propôs a colocação de grelhas 

no fundo das caixas que saem da zona de reembalamento, Figura 67. 

 

Figura 67. Melhoria nº2 - Colocação de Grelhas nas Caixas 

Esta medida atuará ativamente na redução de fontes de contaminação na zona produtiva, ao reter 

no fundo das caixas os resíduos que se formam durante o manuseamento dos componentes, 

como se observa na Figura 68. A sua aplicação é transversal a todo o tipo de recipientes, 

dependente apenas da dimensão da grelha (em função das dimensões do recipiente) e raio de 

perfuração dos buracos (conforme o tipo de componente). Se bem gerida, esta medida tem o 

potencial de permitir uma poupança de recursos na manutenção das caixas, através do aumento 

entre ciclos de limpeza das caixas. 

 

Figura 68. Retenção de Partículas (Grelha de Retenção) 

Trata-se de uma medida implementada. 
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Armazém Intermédio  

Medida nº 3 

A medida nº 3 propôs-se a reduzir a probabilidade de ocorrência de contaminações no interior dos 

containers, Figura 69. 

 

Figura 69. Melhoria nº3 - Divisórias nos Containers 

Apesar de proposta, a melhoria não foi aceite por parte da produção, devido à redução do número 

de unidades de nutzens de PCB semiacabados por container. Trata-se, de uma melhoria não 

implementada. 

Medida nº 4 

Tal medida consistiu na retenção de resíduos que caem das nutzens de PCB semiacabados, tal 

como representado na Figura 70. 

 

Figura 70. Melhoria nº4 - Tapete Magnético (Container) 

A principal desvantagem desta melhoria é a limitação de somente haver atração magnética em 

resíduos compostos por materiais ferromagnéticos. Para contrariar esta desvantagem, o tapete 

magnético possuirá bordas, para conter outras partículas. Uma outra vantagem da utilização do 

tapete será a redução da complexidade do processo de limpeza dos containers, passando apenas 

a ser necessário a substituição do tapete magnético no interior do container, a cada 3 meses.  
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Trata-se de uma melhoria a ser implementada, estando no momento em fase de análise junto dos 

departamentos que asseguram a logística interna e manutenção. 

Montagem Manual 

Medida nº 5 

Medida muito similar à medida proposta anteriormente (medida nº 4), também de cariz preventivo 

para retenção e contenção de partículas com recurso a uma superfície polimérica, Figura 71. 

 

Figura 71. Melhoria nº5 - Tapete Magnético (Clinch) 

Nesta melhoria, também será inserido um tapete. Porém, este tapete não possuirá propriedades 

magnéticas. Dadas as propriedades diamagnéticas26 da solda, não existe nenhuma mais-valia em 

colocar uma base com propriedades magnéticas para atrair e reter este tipo de resíduos. Assim a 

melhor estratégia para reter partículas foi obtida através da colocação de tapetes com uma textura 

adequada, nos locais onde sejam geradas partículas, como é o caso do clinch.  

Das pesquisas efetuadas, o grupo concordou que a textura mais adequada para reter as partículas, 

seria a textura de pirâmide, como se observa na Figura 72. 

 

Figura 72. Exemplo de Textura em Pirâmide 

                                                 

26Materiais diamagnéticos são materiais que caracterizam por possuir uma resposta muito baixa quando expostos a 
campos magnéticas, isto é, não são atraídos por campos magnéticos.    
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Pelas várias pesquisas no mercado da especialidade, concluiu-se que apenas por encomenda seria 

possível criar o padrão com as exatas características pretendidas: 

 Distância entre pirâmides: 4mm; 

 Altura das pirâmides: 3mm; 

 Espessura da base: 1mm. 

Apesar de não quantificados os investimentos para o desenvolvimento desta medida, houve 

interesse por parte do departamento de produção na aquisição deste produto. Trata-se de uma 

melhoria a implementar. 

Montagem Final 

Medida nº6 

Melhoria muito interessante para melhorar a efetividade da limpeza nas linhas de montagem final 

através da colocação de um sinal luminoso, Figura 73. 

 

Figura 73. Melhoria nº6 - Aviso de Limpeza 

Atualmente existe um aviso sonoro que indica a hora de limpeza, porém durante a fase de recolha 

de dados, observou-se que muitas das operadoras falham a limpeza por esquecimento após 

terminar a tarefa que estão a processar durante o aviso sonoro. Perante este cenário, o grupo 

propõe que seja inserido uma pequena luz de alerta para sinalizar a necessidade de efetuar a 

limpeza. 
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Para controlar a sincronização de funcionamento e gestão das horas a que cada limpeza deverá 

ser feita (nos diferentes turnos) é necessário o desenvolvimento de um software de suporte.  

O modo de funcionamento do sistema será o seguinte: 

 A luz de aviso acende; 

 Após terminado o trabalho em progresso, o operador procede à limpeza do seu posto; 

 Terminada a limpeza, basta clicar numa tecla (do teclado) ou num botão, próprio para o 
efeito, e a luz desliga-se. 

Trata-se de uma melhoria que requer um estudo dedicado para conhecer as limitações de cada 

uma das estações de trabalho. Pelas opiniões positivas de todos os intervenientes do 

departamento de produção e dada a facilidade e flexibilidade do sistema, esta medida foi 

considerada como a implementar. 

Medida nº7 

Da experiência adquirida com o estudo do manuseamento de unidades, o grupo propôs a melhoria 

exposta na Figura 74. 

 

Figura 74. Melhoria nº7 - Troca de Tipo de Luvas 

Como compreendido durante a fase de análise do projeto, as luvas de tecido concentravam 

partículas condutivas e isolantes nas pontas dos dedos. Devido a esta constatação, a equipa 

propôs 2 alterações. Em primeiro lugar, os operadores que montam fitas e fichas deviam passar 

a usar luvas de nitrilo, pois retêm menos partículas na sua superfície. Em segundo lugar, estes 

operadores não deverão participar na montagem de componentes metálicos.  

Apesar da utilização das luvas de tecido possuírem maior durabilidade, as luvas de nitrilo possuem 

um preço 20% inferior.  

Trata-se de uma medida implementada. 
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Montagem Manual e Montagem Final 

Medida nº8 

O grupo propõe a alteração dos atuais Adaptadores de aspiração (Figura 75), uma vez que estes 

são muito maleáveis e com um ângulo de contacto (extremidade do bico) muito elevado.  

Relativamente à maleabilidade, não é uma característica negativa, porém, o grupo considera que 

os atuais Adaptadores usados na produção têm uma maleabilidade excessiva, o que, em termos 

práticos, dificulta a tarefa de limpeza por parte do operador. Para o operador efetuar uma limpeza 

efetiva era necessário que este tivesse um controlo sobre a força que imprime com o cabo do 

aspirador. O operador tinha de lidar com cada um dos seguintes cenários: 

 Imprime pouca força e acaba por nem tocar, de forma efetiva, na superfície a limpar. 
Nesta situação, os resíduos de maior massa acabam por não ser removidos da superfície; 

 Imprime demasiada força e acaba por dobrar o bico, reduzindo prontamente o poder de 
sucção do aspirador, levando a que não seja efetuada uma limpeza efetiva e total da 
superfície a limpar; 

 Em termos do ângulo da extremidade do bico, considera-se que tal ângulo é muito elevado 
e causa dificuldades ao operador para desenvolver uma limpeza efetiva da sua estação de 
trabalho. 

 

Figura 75. Melhoria nº8 - Adaptador para Aspirador 

Esta melhoria foi pensada para desenvolver uma limpeza mais completa das estações de trabalho, 

sem que haja a necessidade de dar nova formação ao operador. Trata-se de uma melhoria 

implementada (com recursos internos da fábrica). 
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Medida nº9 

Proposta que procurou aumentar a efetividade da limpeza no processo (Figura 76). 
 

 

Figura 76. Melhoria nº9 - Guardanapos Húmidos de Limpeza 

Esta melhoria já existia na área produtiva, mais concretamente, nas linhas de inserção automática. 

A equipa compreendeu que era interessante estender a utilização de guardanapos húmidos para 

a limpeza de superfícies lisas. Trata-se de uma medida implementada 

4.1.4.2. Melhorias pela Análise de Unidades Contaminadas 

No caso das melhorias propostas pela análise às unidades contaminadas, a equipa seguiu a 

estratégia de propor um conjunto de melhorias genéricas de forma a criar uma base de 

investigação para futuros projetos no âmbito da melhoria contínua e desenvolvimento de novos 

produtos. 

Medida nº1 – Desenvolvimento de Um Sistema de Limpeza no Processo de Repacking  

Esta medida permitirá reduzir a quantidade de partículas que são libertadas durante o 

reembalamento e no decorrer do processo de montagem dos produtos, assim reduzir-se-ia a 

probabilidade de ocorrência de contaminações. O desenvolvimento de um sistema deste tipo, entre 

outras vantagens, traduzir-se-á na redução do consumo diário de luvas. Atualmente, por dia um 

operador consome pelo menos 2 pares de luvas por cada turno, com um preço unitário de 2€ 

(valor aproximado). Considerando-se que nas linhas de montagem final laboram cerca de 700 

trabalhadores, distribuídos por 3 turnos, se for reduzido o consumo de 700 pares diários a 

empresa poupará, pelo menos, 169400€ por ano. 
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Medida nº2 – Fim do uso de parafusos metálicos 

Como concluído durante a fase de análise, os parafusos metálicos são uma grande fonte de 

contaminação. Uma das propostas sugeridas foi a substituição dos parafusos metálicos por um 

sistema híbrido que recorra a parafusos à base de polímero e outros sistemas de fixação, conforme 

os requisitos mecânicos do local onde será inserido. São exemplos de parafusos à base de 

polímero, os presentes da Figura 77. 

 

Figura 77. Exemplo de Parafusos em Polímero 

Trata-se de uma medida com muito potencial para integrar o design e desenvolvimento de novos 

produtos.  

Em detrimento desta possível solução, já foi debatida várias vezes a continuidade da utilização de 

parafusos metálicos, mais baratos face aos parafusos em polímero, com a redução da velocidade 

das unidades de aparafusamento. Esta medida efetivamente reduziria a quantidade de resíduos 

libertados pelos parafusos metálicos durante o processo de fixação dos componentes, mas 

acarreta como efeitos secundários conhecidos: 

 Aumento de tempo de ciclo das linhas de montagem final; 

 Redução da probabilidade de contaminação das unidades, não erradicando 
permanentemente o problema, ou seja, trata-se de uma ação de contenção e não de uma 
ação corretiva. 

Medida nº3 – Redesenho de Jigs Metálicos 

Esta medida está relacionada com os suportes utilizados nas estações de trabalho onde as 

unidades são colocadas (Jigs).  

A equipa propôs a “otimização” da área da base dos Jigs através da recolha e acondicionamento 

dos resíduos que são libertados durante o processo de montagem. O desenvolvimento de uma 

medida deste género provocará o aumento generalizado da limpeza na área de produção. 
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Medida nº 4 – Melhoria do Sistema de Controlo de Fichas e Fitas Flexíveis  

Aquando das observações de campo, conclui-se que é feito o controlo de qualidade às fitas flexíveis 

e às fichas antes de estes serem conectadas, porém constatou-se a não existência de controlo de 

qualidade após a ligação destes 2 componentes críticos. A equipa considerou que era importante 

o desenvolvimento de um novo controlo de qualidade, a acontecer após a conexão da fita e ficha 

para despistar a presença de qualquer tipo de resíduo. 

Medida nº 5 – Fita flexível com pelicula de proteção 

Mais uma vez, durante o decorrer dos trabalhos de investigação na área produtiva, verificou-se 

que as fitas flexíveis dos displays e outros componentes não possuíam qualquer proteção na zona 

de ligação à ficha. Após desenvolvida uma intensiva investigação ao mercado, concluiu-se que não 

existe, nem são fornecidas à indústria fitas flexíveis com a zona de inserção protegida e tendo em 

conta a quantidade de problemas de qualidade relacionados com fichas de ligação, a equipa 

propôs a proteção da zona de contacto das fitas flexíveis passem a vir protegidas com uma 

pequena pelicula de plástico em Politereftalato de Etileno (PET)27. 

4.1.5. Controlar 

A fase de controlo do projeto, teve como intuito a verificação das ações de melhoria implementadas 

até à data de conclusão deste trabalho, 30/10/2015, no decorrer da fase anterior 

(Implementação) de modo a garantir-se que as ações de melhoria foram efetivas na redução de 

unidades contaminadas durante o processo produtivo. 

Teoricamente os principais trabalhos a desenvolver nesta fase foram:  

 Avaliação da efetividade das melhorias implementadas, cálculo do nível sigma; 

 Identificar possíveis efeitos secundários ocorridos no período de controlo. 

A avaliação da efetividade das ações implementadas deve ser feita através do cálculo do nível 

sigma do processo e comparação com os resultados obtidos durante o decorrer da fase de 

definição do problema. 

Quanto à identificação de possíveis efeitos secundários, foi verificado em cada parte do processo 

onde ocorreram alterações, a existência de desvios ou dificuldades em manter a melhoria em 

ação.  

                                                 

27 Politereftalato de Etileno é um polímero normalmente usado no fabrico de películas para smartphone 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Politereftalato_de_etileno
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Devido às datas previstas para a implementação das várias ações de melhoria, disponíveis no 

quadro resumo presente na Tabela 16, foi acordado em reunião pelos membros do projeto e pelo 

patrocinador que não seria vantajoso estar a desenvolver sucessivas medições do nível sigma para 

avaliar a efetividade das medidas sem que todas elas tenham sido implementadas. Portanto, foi 

definido que a fase de controlo decorrerá entre 1 de Janeiro e 29 de Abril de 2016. 

Consequentemente, a partir desta decisão não será possível ao autor, enquanto membro da 

equipa 6 Sigma, acompanhar a última fase de aplicação do método DMAIC e avaliar a efetividade 

de todas ações implementadas. 

Tabela 16. Resumo de Medidas Implementadas ou a Implementar 

Local Problema Ação Implementação 

Zona de 
reembalagem 

Passagem de desperdícios 
para as linhas de produção 

Remoção de desperdícios 
aquando do 
reembalamento de 
matérias 

Setembro 2015 

Aglomeração de partículas 
mas caixas de materiais 
reembalados 

Colocação de grelha de 
 contenção de resíduos no 
fundo das 
caixas 

Setembro 2015 
(Linhas de 
produto CD) 

Armazém 
Intermédio 

Queda de partículas entre 
PCB semiacabados 

Placa de retenção entre 
PCB semiacabados 

- 

Aglomeração de partículas 
no fundo dos containers 

Colocação de um tapete 
magnético 

Janeiro 2016 
(data prevista) 

Célula de 
montagem 

manual 

Aglomeração de partículas 
no processo de clinch 

Colocação de tapete 
retentor de partículas 

Janeiro 2016 
(data prevista) 

Linha de 
montagem 

final 

Não cumprimento do ciclo 
de limpeza das estações 
de trabalho 

Sistema de sinalização 
visual para efetuar a 
aspiração do posto 

Março 2016 
(data prevista) 

Contaminação de unidades 
por partículas 

Troca de luvas do tipo 
têxtil por luvas de nitrilo, 
para montagem de fitas 
flexíveis 

Outubro 2015 

Célula de 
montagem 
manual & 
Linha de 

montagem 
final 

Baixa efetividade na 
limpeza das estações de 
trabalho 

Substituição dos atuais  
Adaptadores de aspiração 

Dezembro 2015 

Baixa efetividade na 
limpeza das estações de 
trabalho 

Limpeza de todas as 
superfícies lisas nas 
estações de trabalho 
através de guardanapos 
húmidos 

Setembro 2015 
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Até a data de descrição do projeto (30/10/2015) foram implementadas 4 ações de melhoria, 

nomeadamente: 

1. Remoção de desperdícios aquando do reembalamento de matérias; 

2. Colocação de grelha de contenção de resíduos no fundo das caixas; 

3. Substituição de luvas do tipo têxtil por luvas de nitrilo, em postos de montagem de fitas 
flexíveis. 

4. Limpeza de todas as superfícies lisas nas estações de trabalho através de guardanapos 
húmidos 

Durante a implementação das 4 melhorias no processo, houve o acompanhamento diário da 

equipa para verificar a ocorrência de problemas ou necessidade de ajustes após cada uma das 

implementações. Além dos membros da equipa no terreno, foram contactados os colaboradores 

que intervieram diretamente ou indiretamente nos processos alvo de alterações. 

Da verificação de problemas, apenas existiu a necessidade de se atuar na zona de reembalamento, 

em concreto na redefinição de um novo local (nas várias estações de reembalamento) para 

depositar as grelhas (de vários tamanhos) durante o processo de repacking, por questões 

ergonómicas. Após melhorada tal situação, não foram verificados a ocorrência de problemas. 

4.1.6. Conclusão à Elaboração do Projeto 

4.1.6.1. Limitações 

No decorrer do projeto surgiram algumas limitações, como a falta de disponibilidade de parte dos 

membros da equipa durante a realização dos trabalhos, o que limitou em parte o ritmo de 

desenvolvimento. Ocorreram ainda outras limitações, que foram sucessivamente descritas ao 

longo das fases do método DMAIC e que puseram à prova todos os membros da equipa. Assim, 

foi necessário uma grande capacidade de adaptação e adoção de métodos pouco ortodoxos para 

que se conseguisse extrair conclusões válidas e ações de melhoria efetivas.  

Internamente, em cada um das fases da metodologia DMAIC, deveria ser preenchida uma 

checklist (internamente denominada como Open Point List) que procurava controlar o estado dos 

trabalhos em cada uma das fases. Após confirmação de que todos os trabalhos definidos foram 

cumpridos era dada autorização pelo patrocinador do projeto para a passagem à fase seguinte, 

mas como referido no primeiro parágrafo da presente secção, devido à falta de disponibilidade de 

alguns membros do projeto, a checklist nem sempre foi cumprida.  
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4.1.6.2. Conclusões 

Para além das várias mais-valias, o projeto contribuiu para a efetivação da excelência de todos os 

produtos e processos da Bosch Car Multimedia S.A. e, apesar de a totalidade das medidas não 

terem sido implementadas em tempo útil. Toda a equipa está certa de que será possível superar 

o objetivo inicial de redução de 50% do nível sigma inicialmente calculado.  

Uma outra constatação feita pelos membros da equipa (à exceção do autor) foi a de que o presente 

projeto 6 Sigma tratou um dos problemas em que a empresa incorreu em mais prejuízos 

relacionados com ocorrência de defeitos, devido à elevada complexidade do problema analisado.  

Uma conclusão pertinente a retirar da investigação é a convergência de ideias em termos de 

evolução tecnológica, documentada no projeto HMIExcel (2014) projetos 1 e 2. No futuro, o cliente 

sentirá o impacto positivo, em termos de qualidade, quando deixar de ser utilizado metal para 

conceder suporte estrutural aos PCB, carenagens exteriores e parafusos (metálicos para fixação 

das várias estruturas que compõe a unidade). 
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4.2. Projeto nº2 – “Six Sigma – Insulating Residues” 

Durante a fase de análise do “Projeto nº1 – “Six Sigma – QMM6 Residues Reduction”, presente 

na secção 4.1, foram detetadas cerca de 45 reclamações originadas por contaminações do tipo 

isolante, das quais, 27 referentes ao cliente A28. Perante esta constatação, a equipa tomou a 

iniciativa de alocar recursos para estudar este tipo de contaminações. 

4.2.1. Definir 

Nesta fase, foi definida a equipa de resolução de problemas para empreender o projeto em 

questão. Esta envolveu a participação de 8 elementos:  

 Dois Black Belts;  

 Um representante da qualidade na produção; 

 Um PQC; 

 Um representante da manutenção;  

 Um responsável da produção; 

 Um representante do centro de competências da Bosch Car Multimédia; 

 O autor. 

O problema foi linearmente definido como sendo o funcionamento anómalo da unidade. Este mau 

funcionamento era devido à perda de funções elétricas no produto CD, pela presença de resíduos 

isolantes no interior das fichas X8000 e X8001, representadas na Figura 78. 

 

Figura 78. Ficha X800 (esquerda) e Ficha X8001 (direita) 

 As fichas X8000 e X8001 correspondem ao “Macho” e “Fêmea”, respetivamente, e estabelecem 

a ligação entre o PCB principal (X8001) e o PCB de processamento de informação (X8000), como 

esquematizado na Figura 79.  
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Figura 79. Exemplo de Ligação das Fichas X8001 e X8000 [Fonte: mpe-connector (2015)] 

Estas contaminações tinham origem em 2 fontes de contaminação distintas: 

 Single pin contamination: Tratou-se de uma contaminação causada por fluxo de solda e 
manifestava-se sempre através da deposição de uma espécie de “gota seca” num só pino 
das fichas X8000 e X8001; 

 Multiple pin contamination: Este tipo de contaminação era caracterizado pela presença de 
pó branco em vários pinos da ficha X8001. 

Os dois tipos de contaminação acima descritos podem ser analisados na Figura 80. 
 

 

Figura 80. Tipos de Contaminações Isolantes 

A janela temporal para o desenvolvimento e obtenção de dados definida pela equipa correspondeu 

às reclamações efetuadas entre 1 de Janeiro de 2014 a 28 de Fevereiro de 2014. 

4.2.2. Medir  

Nesta fase, parte da investigação de suporte à investigação foi, em parte, partilhada pelo projeto 

Projeto nº1 – “Six Sigma – QMM6 Residues Reduction”, presente na secção 4.1.2. A restante 

investigação foi feita através da investigação direta do processo e análise de documentação, tal 

como análises químicas. 

Foi assumido que não seria interessante desenvolver o cálculo do nível sigma do estado atual do 

processo, uma vez que existia a intenção de eliminar de forma permanente o problema. Como tal, 

a medição do projeto será feita pela verificação de ocorrência de novas unidades contaminadas 

durante a fase Controlar. 
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4.2.3. Analisar 

Nesta etapa, foram analisadas as várias variáveis do processo, por forma a descobrir as potenciais 

causas de variação que influenciam e promovem a ocorrência dos 2 problemas.  

4.2.3.1. Contaminações por Pó Branco 

Em termos de modo de falha, as unidades contaminadas geralmente manifestavam a 

contaminação através da inibição de funcionamento dos botões rotativos de gestão do ambiente 

térmico da viatura (regulação de velocidade do fluxo de ar e regulação da temperatura). 

Para caracterizar e descrever o problema, foi desenvolvida a ferramenta Is / Is Not, presente na 

Figura 81. 

 

Figura 81. Is / Is Not – "A28 connector – Pó Branco" 

A partir do uso desta ferramenta, concluiu-se, que apenas ocorre contaminação numa das fichas 

– ficha X8001 – como se observa no esquema, assinalado a verde. 

A contaminação, no interior da ficha era geralmente observada em, aproximadamente, 57,5% dos 

pinos de contacto. 
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Em termos quantitativos, foram reclamadas cerca de 14 unidades, das quais, 6 eram referentes 

a reclamações do tipo 0km e as restantes 8 relacionadas com as reclamações do tipo campo. A 

data de produção destas unidades foi exposta na Figura 82. Existiu ainda a contaminação de mais 

4 unidades, estas não foram objeto de estudo, por se tratarem de unidades de teste. 

Foi ainda formalizado um conjunto de informações relevantes para a investigação, como a data da 

1ª reclamação, cuja causa raiz da falha se devia à presença de resíduos de pó branco na ficha 

X8001. 

 

Figura 82. Datas de Produção – Contaminação por Pó Branco 

Um importante detalhe foi diferença média de 155 dias (ANEXO XXVIII) decorridos entre a data 

em que a unidade é produzida e o momento em que a reclamação é feita. 

Foi verificado que se tratava de um problema muito recente, uma vez que a data de produção da 

primeira unidade contaminada era datada de Outubro de 2013. 

Os membros da equipa compreenderam, através das quantidades de reclamações e da ferramenta 

Is / Is Not, (Figura 81), que se tratava de um problema localizado, possivelmente no processo de 

fresagem (célula de montagem manual), dada a natureza do resíduo. 

Como referido anteriormente, suspeitou-se, que a proveniência do pó branco fosse proveniente do 

próprio PCB, logo, a composição do resíduo teria de ter a mesma composição que a da fibra de 

vidro. Porém esta suspeita necessitou de ser devidamente validada. Independentemente de se 

tratar ou não de contaminação por fibra de vidro, esta constituiu uma pista preciosa para definir o 

primeiro local a investigar na área de produção. 
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Por forma a serem obtidas conclusões devidamente fundamentadas da informação obtida na 

secção anterior, foi desenvolvida uma árvore de falhas, de forma a deduzir quais as possíveis 

origens do pó, representada na Figura 83. Porém, dada a dimensão da imagem, esta poderá ser 

consultada com mais detalhe no ANEXO XXIX. 

 

Figura 83. Árvore de Falhas – Pó Branco e Fluxo de Solda (vista reduzida) 

Para a elaboração da árvore de falhas, estiveram presentes todos os membros da equipa, que 

dialogaram entre si para compreender quais os limites de resolução da árvore (eventos básicos). 

Após definidos tais eventos, foi feita a avaliação de quais são considerados como causa raiz do 

problema e os que são considerados como potenciais causas raiz para o problema. 

A partir da análise à causa raiz do pó, considerou-se que se tratava, efetivamente, de fibra de vidro. 

Para suportar esta conclusão, logo após o término do desenvolvimento da árvore de falhas, foram 

comparadas as análises EDS (Figura 84), com a tabela de composições químicas do PCB 

proveniente do fornecedor (ANEXO XXX).  

 

Figura 84. Amostra de Ficha X8001 Contaminada com Pó Branco 
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Em todas as análises EDS foi observada a existência de grandes quantidades de Silício (Si), 

Oxigénio (O), Carbono (C), Ouro (Au), Alumínio (Al) e Cálcio (Ca). Por si só, a composição química 

do pó branco não permitiu tirar conclusões acerca da sua origem, pois o Silício é parte integrante 

de vários componentes, o Oxigénio e Carbono são sempre detetados em elevadas concentrações 

nos materiais poliméricos, o Ouro é relativo à composição elementar dos pinos de contacto e o 

Alumínio tem um leque de utilizações muito vasto.  

Se analisado em maior detalhe o EDS proveniente da amostra, foram obtidos os seguintes 

resultados: 

 Nas áreas A e B foi feita a análise a resíduos de pó branco. Estes eram, essencialmente, 
constituídos por Silício (Si), Oxigénio (O), Alumínio (Al), Cálcio (Ca) e Carbono (C). 

 Na área C foi analisada uma zona não contaminada do pino. Esta zona era, 
essencialmente, constituída por Ouro (Au) e Níquel (Ni). 

A partir da constituição dos resíduos, compreendeu-se que se tratava de um material à base de 

silício ou seja, com elevado grau de certeza, seriam resíduos constituídos por fibra de vidro. Esta 

conclusão tornou-se válida após comparada a composição das partículas com a tabela de 

composição da fibra de vidro, proveniente do fornecedor e usada nos PCB do cliente A28 (ANEXO 

XXX). 

A partir desse momento foi abandonada a denominação de “contaminação por pó branco”. Esta 

contaminação será designada doravante como “contaminação por fibra de vidro”. 

A partir desta irrefutável conclusão e segundo a intuição da equipa, a zona a ser alvo de estudo foi 

a máquina fresadora. No processo de fresagem da nutzen, a máquina fresadora separa o frame 28 

do PCB semiacabado. 

Após 30 minutos de intensa observação a todos os movimentos da máquina, concluiu-se a origem 

do problema após recolha de uma amostra de frames já cortadas. Pela observação do esquema 

da Figura 89, foi constatada a existência de locais específicos (a verde) na nutzen para os braços 

de fixação da fresadora. Estes braços de fixação permitem que a máquina imobilize a nutzen 

durante o processo de separação do PCB semiacabado do frame, esquematizado no ANEXO XXXI. 

                                                 

28 Frame é o nome dado ao desperdício proveniente da nutzen de PCB. 
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Figura 85. Esquema da nutzen de PCB 

Aquando da observação ao frame proveniente do interior da caixa de extração de desperdícios, a 

equipa observou “in loco” a ocorrência de desvios aos locais específicos de fixação, como 

representado na Figura 86. 

 

Figura 86. Locais de Fixação da nutzen 

A cor vermelha, foram assinalados os locais onde, na realidade, os braços de fixação da fresadora 

estavam a ser apoiados. Porém, estes deveriam estar apoiados nas zonas assinaladas a verde. 

Esta situação era crítica, pois por um motivo não apurado, foi feita uma alteração não autorizada 

ao programa de CNC29 (Comando Numérico Computorizado) que controla a máquina fresadora.  

                                                 

29 CNC é um sistema que permite o controlo de máquinas, através da escrita, num código próprio, de uma lista de 
movimento a serem executados pela máquina. 
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Tal alteração levou à fresagem de 3 locais extra, para posterior fixação (a vermelho) antes de 

proceder à fresagem das nutzen, fazendo com que os braços de fixação não fossem apoiados 

diretamente nos locais estabelecidos para o efeito (feitos no fornecedor). 

Este procedimento levou à redução da média de vida da fresa (broca fresadora), inicialmente 

calculada em 50m corridos, devido à existência de layers de cobre nos locais não autorizados, 

como se observa na Figura 87. 

 

Figura 87. Locais de Corte Não Autorizados 

Ao ocorrer o desgaste prematuro da fresa, não foi efetuada uma fresagem limpa, procedendo-se 

ao corte do PCB semiacabado através de esmagamento da broca contra o frame, o que produziu 

incontáveis partículas de fibra de vidro. Por sua vez, estas partículas eram transmitidas pela escova 

de contenção do sistema de limpeza para o interior da ficha X8001, como demonstrado na Figura 

88. 

 

Figura 88. Comparação de Fresagem na Zona Definida e na Zona Não Autorizada 
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Com o intuito de formalizar e clarificar a causa raiz da produção de resíduos de fibra de vidro e 

procurar soluções para o desvio ocorrido durante o processo de fresagem, foi desenvolvida a 

ferramenta 5Whys (ANEXO XXXII). A partir desta ferramenta, foi obtida uma explicação lógica, 

sucinta e racional para explicar a ocorrência da não utilização dos locais definidos para o apoio 

dos braços da fresadora. Por acréscimo, desenvolveu-se um conjunto de ações corretivas, ao nível 

das causas técnicas do problema (technical root causes) e causas administrativas do problema 

(managerial root causes).  

4.2.3.2. Contaminações por Fluxo de Solda 

Em relação aos resíduos compostos por fluxo de solda, tratou-se de um problema com um grau 

de complexidade elevado, dada a sua especificidade e necessidade de conhecimentos teóricos de 

processos de soldadura e de princípios de termodinâmica.  

Tipicamente, este tipo de contaminação manifestava-se por via de uma alteração não prevista do 

equilíbrio de cores do display, similar à observada na Figura 89.  

 

Figura 89. Exemplo de Efeito por Contaminação de Fluxo de Solda 

No exemplo, era suposto o display apresentar uma cor azul no fundo, ao contrário de uma cor 

esverdeada. Segundo o que foi apurado, isto dizia respeito a um problema conhecido, manifestado 

pela primeira vez em 2010 num outro produto do cliente A28. Aquando desta primeira 

manifestação, foram reclamadas 3 unidades, sendo que, após as 3 ocorrências, o problema não 

se repetiu. 

No produto em análise, começaram a surgir contaminações por fluxo de solda nas fichas X8000 

e X8001 a partir de Setembro de 2013. Até Dezembro de 2013 ocorreu a contaminação de 2 

unidades (data de reclamação). Em Novembro de 2013, o problema começou a ser estudado por 

uma outra equipa de resoluções de problemas, porém, as medidas corretivas introduzidas em 

Março de 2014 não foram capazes de resolver o problema de forma efetiva. Após o término da 
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fase de controlo desse projeto, ocorreu a contaminação de uma unidade produzida em Setembro 

de 2014. 

De forma a desenvolver uma nova visão das contaminações por fluxo de solda, foi preenchida 

novamente a ferramenta 5Whys , como verificado na Figura 90. 

 

Figura 90. Is / Is Not - "A28 connector – Fluxo de solda" 

A análise deste problema foi relativamente simples, pois, como referido anteriormente, nesta 

secção, já havia sido feita uma investigação, no passado, acerca da presença de fluxo no interior 

das fichas X8000 e X8001. 

No ano de 2014 o cliente reclamou 9 unidades, todas elas produzidas nesse mesmo ano.  

No entanto, tratou-se de um problema de elevada complexidade. 

Cada um dos PCB semiacabados que contêm as fichas X8000 e fichas X8001 é sujeito a dois 

processos de soldadura. O primeiro processo ocorre no forno de cura de solda (Soldadura por 

Refusão) e o segundo acontece após a colocação dos componentes de grande dimensão 

(Soldadura Seletiva). Este segundo processo de soldadura, apenas solda os componentes 

inseridos no processo de montagem manual. 

Durante as investigações desenvolvidas pela equipa anterior, foi concluído que a causa raiz da 

contaminação estava associada à soldadura seletiva a que os PCB semiacabados eram sujeitos. 
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Após inseridas as ações corretivas no processo de soldadura de componentes de grandes 

dimensões (durante a fase do controlo do projeto DMAIC), não voltaram a ocorrer manifestações 

da contaminação por fluxo de solda nos três meses seguintes. Volvidos cerca de 5 meses (data de 

início da corrente investigação), continuaram a ocorrer contaminações nas fichas X8000 e X8001, 

porém, não foi possível determinar se as 4 unidades contaminadas (produzidas entre Setembro 

de 2014 e Dezembro de 2014) correspondiam a uma nova contaminação de fluxo, no primeiro 

processo de soldadura, ou se, aquando da investigação anteriormente desenvolvida, foi 

erradamente determinada a causa raiz do problema.  

Perante as conclusões obtidas no parágrafo anterior e segundo a árvore de falhas inicialmente 

desenvolvida (Figura 83), a equipa decidiu investigar o primeiro processo de soldadura. 

As contaminações por fluxo caracterizaram-se como sendo uma “gota” seca num dos pinos da 

ficha X8001 (ver Figura 91). O pino onde a gota se depositava não seguia nenhum padrão. 

 

Figura 91. Exemplo de Contaminação por Fluxo de Solda 

Como se tratava de uma contaminação de natureza orgânica e resinosa, a técnica adequada para 

caracterizar este tipo de resíduos foi o FTIR. Em todos os FTIRS feitos a cada uma das 7 unidades 

reclamadas durante a janela temporal do estudo, foi sempre obtida a mesma curva típica, tal como 

observada na Figura 92. 
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Figura 92. Análise FTIR a Pino Contaminado 

Foram requisitados os serviços de dois laboratórios externos para caracterizar o resíduo, tendo 

ambos concluído que se tratava de fluxo de solda. 

Da análise aos relatórios feitos pelos técnicos do QMM9 Lab., conclui-se que, na maioria dos 

casos, as contaminações ocorreram na ficha X8000 e com partículas de maior densidade do que 

as partículas detetadas na ficha X8001. Perante a necessidade de explicar esta questão, o grupo 

recorreu ao Centro de Conhecimento da Bosch que, após analisar as várias amostras, concluiu 

que a contaminação acontece na ficha X8000, mas que também contaminava a ficha X8001, 

como se verifica na Figura 93. 

 

Figura 93. Teoria para Contaminação da Ficha X8001 
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Através da análise à Figura 93, foi percetível que a ficha X8000 era a ficha contaminada durante 

o processo de soldadura, porém, quando as duas fichas eram conectadas, o resíduo ficava em 

contato com a ficha X8001. Após recebida a unidade reclamada, durante a fase de investigação, 

o técnico do laboratório desmonta a unidade e, devido à fricção durante o processo de 

desmontagem, a ficha X8001 era contaminada. Esta conclusão foi muito pertinente, pois permitiu 

ao grupo dirigir esforços para o local certo a estudar: o PCB de processamento da unidade. 

Nesta fase da investigação, foi acordado que não seria mais relevante a definição da localização 

da contaminação por fluxo de solda, isto é, não era uma mais-valia para a investigação definir com 

precisão se a contaminação ocorreu na ficha X8000 ou X8001, dado que os dois PCB que 

continham cada uma das fichas possuíam o mesmo processo de fabrico.  

Neste ponto da investigação, o raio de investigação foi limitado ao primeiro processo de soldadura 

do PCB de processamento de informação. 

Processo de Soldadura por Refusão 

Antes de ser explicado o processo de soldadura, foi vital a compreensão de algumas considerações 

acerca da pasta de solda. 

No processo de soldadura por refusão dos componentes provenientes das linhas de inserção 

automática, a solda utilizada é do tipo “No Clean”. Este tipo de fluxo caracteriza-se por ser 

removido da pasta de solda durante o processo de refusão. Sucintamente, quando a pasta de 

solda atinge uma temperatura pré-determinada, o fluxo passa ao estado gasoso, deixando desta 

forma de fazer parte da composição química da pasta de solda.  

O fluxo de solda tem a função de preparar a área a soldar, entre outras funções, tal como a 

homogeneização da pasta de solda, bem como remover quimicamente oxidações nos terminais 

na superfície do PCB (pads). Este tem a necessidade de ser removido da pasta de solda, uma vez 

que pode ser promotor de migrações eletroquímicas30, caso se verifiquem condições propícias. 

Após terminada a colocação da pasta de solda e dos respetivos componentes, a nutzen de PCB 

semiacabado segue para o forno de refusão, onde se dá um conjunto de operações (ver Figura 

94). 

                                                 

30 Migração eletroquímica acontece quando existe a presença de um material metálico, um material não condutor e 
uma corrente elétrica, num ambiente com humidade. O metal começa a deixar a sua posição inicial, através de um 
ião e depositasse sobre o material não condutor. Num PCB, os pinos adjacente dos componentes funcionam como 
polo positivo e polo negativo, levando à criação de “pontes” que levam ao mau funcionamento dos componentes. 
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Figura 94. Processo de Soldadura por Refusão [Fonte: Renesas (2015)] 

Detalhando um pouco mais o processo, após a colocação de solda, esta é controlada por camaras 

para verificar a sua correta distribuição sobre o PCB (Solder printing and inspection). 

Seguidamente, são colocados os componentes em cima da pasta de solda (Mounting of 

components). Terminada esta fase, o PCB semiacabado segue para dentro de um forno como 

uma atmosfera rica em azoto, onde vai aquecer gradualmente até atingir a temperatura limite de 

refusão. Durante este gradiente de temperaturas o fluxo de solda vai sendo sucessivamente 

evaporado da pasta (Convection Heating). Finalmente após a descida gradual da temperatura no 

PCB semiacabado, este abandona o forno, onde acontece uma nova inspeção para verificar os 

componentes soldados (Visual Check). 

Durante o processo de soldadura propriamente dito (Convection Heating) interagem diversos 

fenómenos termodinâmicos, entre os quais: 

1. Gradientes de temperatura ao longo do forno de refusão, isto é, perfil de temperatura;  

2. Fluxos de gases em cada uma das zonas do forno. 

Acreditava-se que a contaminação se devia à relação existente entre os fluxos de gases e o 

gradiente de temperaturas. Relembra-se que na secção 4.1 foi descrito o processo de fabrico do 

PCB de processamento de informação. Este PCB é de dupla face, como tal, tem a necessidade 

de percorrer duas vezes o processo de soldadura por refusão. 
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Durante o gradiente ascendente de temperaturas, a pasta de solda começa a aquecer (Figura 95, 

imagem1). À medida que a temperatura vai subindo até atingir a temperatura limite, a pasta de 

solda começa a fundir-se. Durante o decorrer desta fase começa a ocorrer a passagem da 

totalidade do fluxo, contido na pasta de solda, para o estado gasoso (Figura 95, imagem2). Após 

atingido este limite de temperatura, a nutzen de PCB semiacabado com os componentes soldados, 

começa a arrefecer gradualmente até abandonar o forno de refusão (Figura 95, imagem3). 

 

Figura 95. Evolução da Soldadura ao Longo do Perfil de Temperatura [Fonte: Juki Automation Systems (2015)] 

Com recurso à Figura 96, à medida que o fluxo atinge o estado gasoso (linhas azuis), este vai 

sendo extraído pelo sistema de extração de gases (Extraction gases system). 

 

Figura 96. Esquema de Extração de Gases [Fonte: Juki Automation Systems (2015)] 
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Durante a sua ascensão até aos filtros de retenção, integrados no sistema de extração de gases, 

uma parte do gás arrefece e, à medida que a temperatura do gás baixa, o fluxo passa novamente 

para o estado sólido, depositando-se em baixo das resistências inferiores de aquecimento (Lower 

heaters), nas grelhas de retenção (retention grids), como observado na Figura 97.  

 

Figura 97. Esquema do Forno de Refusão [Fonte: Juki Automation Systems (2015)] 

Esta deposição ocorre, essencialmente, na zona de interface entre o fim do aquecimento (Heating 

limit) e o início do arrefecimento (Cooling start) da nutzen de PCB semiacabado, devido à diferença 

de temperaturas que aí acontece, como descrito na Figura 98. 

 

Figura 98. Interface de Aquecimento e Arrefecimento [Adaptado: Juki Automation Systems (2015)] 

Nesta zona de interface, o fluxo está em constante aquecimento e arrefecimento. Devido a este 

fenómeno termodinâmico, existem partículas de fluxo de solda em suspensão dentro da atmosfera 

do forno de soldadura.  
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Como a nutzen de PCB semiacabado tinha a necessidade de percorrer o forno duas vezes, numa 

delas a nutzen de PCB semiacabado ia com a ficha X8001 voltada para baixo (na direção das 

resistências de aquecimento), aumentando exponencialmente o risco de contaminação.  

Após as constatações obtidas ao longo dos últimos parágrafos, procurou-se compreender a 

existência de alguma relação entre as datas de manutenção e as datas de produção dos PCB 

semiacabados contaminados. Para obter tal conclusão, foi requisitado o suporte ao Centro de 

Conhecimento da Bosch para, juntamente com o departamento que assegura a manutenção do 

forno de refusão, se conseguir perceber essa relação. No entanto, foi concluído que não existia 

qualquer tipo de relação.  

À luz da não existência de uma relação entre a manutenção do forno de refusão e o momento em 

que os PCB semiacabados foram produzidos, procurou-se estabelecer uma relação racional para 

compreender a ocorrência das contaminações por fluxo de solda, tendo-se desenvolvido uma 

sessão de brainstorming.  

Da sessão de brainstorming, criou-se um possível cenário para justificar as ocorrências de 

contaminação.  

Neste cenário a contaminação ocorria aquando da passagem da nutzen de PCB semiacabado pela 

zona de interface (Figura 98). Considerou-se que devido à ocorrência de vários eventos (saturações 

de alta densidade de fluxo de solda no fundo da grelha de retenção, passagem incompleta da 

totalidade do fluxo de solda para o estado gasoso) e propiciado pela arquitetura da ficha, o fluxo 

de solda sob a forma de partículas em suspensão (na atmosfera da máquina) alojava-se num dos 

pinos da ficha X8001.  

Para validar este cenário, tornou-se imperativo estruturar a equipa, de forma a incorporar membros 

com conhecimentos técnicos mais aprofundados em fenómenos termodinâmicos, bem como, 

reunir um conjunto de meios técnicos indispensáveis ao desenvolvimento de um diagnóstico 

altamente técnico e preciso. 

A partir do raciocínio desenvolvido para explanar e justificar a ocorrência de contaminações por 

fluxo de solda (causa raiz do problema), a equipa propôs uma solução que, embora não tivesse 

desenvolvido uma análise exaustiva para a suportar a nível científico, foi desenvolvida uma solução 

altamente capaz de conseguir eliminar este tipo de contaminações.  
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4.2.4. Melhorar 

Nesta fase foram propostas várias melhorias, obtidas a partir do processo de análise e investigação 

e que tiveram como propósito a eliminação permanente das contaminações por fibra de vidro e 

por fluxo de solda. 

4.2.4.1. Contaminações por Fibra de Vidro 

Solucionar um problema é uma tarefa verdadeiramente difícil e complexa, a qual requer muita 

paciência, investigação, compromisso e imaginação. Porém, quando se consegue obter uma 

justificação fundamentada para as causas raiz do problema, é possível a obtenção de soluções 

efetivas e melhorias significativas no processo em estudo. 

A partir de toda a análise desenvolvida no âmbito das contaminações por fibra de vidro e como 

formalizado na ferramenta 5Whys (ANEXO XXXII), foi desenvolvido um conjunto de medidas 

corretivas para eliminar este problema, resumidas na Figura 99. 

Estas medidas visaram a implementação de alterações de cariz técnico na máquina de fresagem, 

através de: 

1. Alteração da posição da escova de contenção: Rebaixamento da escova em relação às 
fichas X8000 e X8001, para que esta nunca toque nas fichas e as contamine durante o 
movimento da fresa; 

2. Redução da média de vida prevista para a fresa (broca fresadora), de 173 PCB 
semiacabados para 104 PCB semiacabados: Esta alteração procura assegurar que a 
fresa cause a menor quantidade possível de pó de fibra de vidro; 

3. Reinserção do programa originalmente desenvolvido para o produto em questão: Esta 
medida assegura que os braços de fixação sejam posicionados nos locais previamente 
definidos; 

4. Criação de uma lista de verificação que assegure que são cumpridas as boas práticas e 
diretivas definidas para o desenvolvimento de novos programas em CNC; 

5. Ações de formação a todos os colaborados afetados pelas alterações propostas nos 
pontos anteriores. 

Foi ainda aplicada uma 6ª medida, que é obrigatória em qualquer projeto: a atualização da FMEA 

do produto. 

Acredita-se que, após a implementação de tais melhorias, o problema não voltará a ocorrer. Se 

esta situação se verificar, o desenvolvimento do projeto será considerado como sendo bem-

sucedido. 
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Figura 99. Contaminação por Fibra de Vidro 

A implementação das medidas que visam resolver a ocorrência de contaminações por fibra de 

vidro decorreram segundo o planeado na fase anterior, como pode ser constatado nos marcos de 

implementação (milestones) observáveis na Figura 100. 

 

Figura 100. Implementação de Medidas Corretivas – Contaminação por Fibra de Vidro 

A partir da implementação de tais medidas (esquematizadas no gráfico através de bandeiras a 

lilás), a equipa definiu um período de 5 meses para o controlo da efetividade das mesmas. 
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4.2.4.2. Contaminações por Fluxo de Solda 

Para solucionar o problema, idealmente dever-se-ia atuar junto do forno de refusão, porém, tais 

medidas teriam elevados custos para a empresa. Face a esta situação, foi elaborada uma outra 

proposta de melhoria. 

Esta proposta definiu-se como sendo a colocação de uma tampa protetora em cada uma das 4 

fichas (2 fichas X8000 e 2 fichas X8001). Como esquematizado na Figura 101, esta foi constituída 

como sendo a solução mais eficiente e de menor custo para a eliminação deste tipo de 

contaminação. 

 

Figura 101. Medidas Corretivas – Contaminação por Fluxo de Solda 

Foi contactado o fornecedor das fichas X8000 e X8001, de forma a solicitar um orçamento relativo 

aos custos de colocação da tampa protetora nas respetivas fichas. Este indicou a existência de um 

acréscimo de 0,04€ por unidade, ao preço médio (de cada uma das fichas) de 1,32€ por ficha 

(independentemente do tipo). 

Uma outra medida a implementada foi a atualização da FMEA para o produto em análise, de forma 

a melhorar a qualidade do produto através da redução de falhas similares e deteção precoce deste 

tipo de contaminação no futuro.  

Era previamente conhecido que esta solução não seria consensual para parte dos envolvidos direta 

e indiretamente no processo produtivo onde a contaminação ocorre. Uma consideração a ser feita 

é que esta ação corretiva foi proposta no passado para solucionar outros tipos de problemas e, 

por uma questão de custos e burocracia envolvida, a sua implementação nunca foi aprovada pelas 

chefias de topo da fábrica da Bosch Braga. 
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Como espetável, aquando das conversações com os departamentos envolvidos na validação da 

medida, ocorreram muitas complicações, tais como o acréscimo de custos ao produto final ou a 

afirmação, sem sustentação científica, de que a equipa estaria errada acerca da causa raiz obtida. 

A partir deste cenário, as partes envolvidas propuseram a inserção de fita térmica (Figura 102) 

sobre as fichas, de forma consensual. Uma vez que, em simultâneo, estava a ser estudado o 

problema das fichas contaminadas por fibra de vidro, esta medida foi considerada como 

transversal para a resolução dos dois problemas.  

 

Figura 102. Esquema da Composição da Fita Térmica [Fonte: Caplinq (2015)] 

A fita térmica é uma espécie de fita-cola, composta por uma face com adesivo (Silicone Adhesive) 

e uma pelicula de polímero (Polyimide Film), capaz de aguentar mais de 350° Célcius. 

Para se proceder á colocação da fita térmica (Thermal Tape), foi criada uma nova estação de 

trabalho, entre a segunda soldadura e a célula de montagem manual, Figura 103 (Thermal Tape). 

 

Figura 103. Processos de Colocação de Fita Térmica e Tampa Protetora  

A primeira conclusão obtida a partir desta implantação foi o desenvolvimento de um teste de 

despiste para determinar se a causa raiz das contaminações por fluxo se encontravam no processo 

de refusão ou na segunda soldadura. Se a ocorrência de defeitos não cessa-se após a colocação 

da fita térmica, então seria provado que a causa raiz da contaminação residia no forno de refusão. 

Por questões técnicas, não foi possível inserir a fita térmica antes do forno de refusão. 
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A 2ª conclusão a obter era a validade do argumento relativo à colocação da fita térmica, como 

sendo mais barata, em detrimento da colocação de uma tampa protetora. Uma vez que a equipa 

não se revia nesse pressuposto, foi feita uma análise para serem apurados os custos diretos de 

cada uma das soluções. Foi considerado, para efeitos de análise, como sendo custos relacionados 

com aquisição de matéria-prima, mão-de-obra e tempo de operação. 

Da análise de custos foi compreendido que o cenário de adoção da fita térmica tinha um impacto 

negativo de 124,5€ por cada 100 PCB produzidos. 

 

Figura 104. Quantificação de Custos Diretos – Fita Térmica 

Para ser inserida a fita térmica no PCB, existia um custo de 0,18€ em fita térmica para tapar cada 

as 4 fichas. Dada a necessidade de preparação, colocação e posterior remoção da fita térmica 

seriam necessários cerca de 84 segundos para desempenhar tal tarefa, com um custo em mão 

de obra na ordem de 1,2€. 

Por sua vez, o cenário de adoção da tampa protetora, Figura 104 (Plastic Cap), teria um impacto 

negativo de 14€ por cada 100 PCB produzidos. 

 

Figura 105. Quantificação de Custos Diretos – Tampa Protetora 

Segundo este cenário, apenas existia a tarefa de remoção da tampa protetora aquando da 

montagem do PCB na linha de montagem final, uma vez que a tampa seria colocada no 

fornecedor. Este facto fazia com que o tempo total despendido com esta tarefa fosse reduzido de 
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63,84s para 8,64s, sem que existisse a necessidade de criação de uma estação de trabalho 

intermédia. Assim, a solução de colocação da tampa protetora teria um custo 89% menor que a 

colocação de fita térmica nas fichas. 

Relativamente à primeira conclusão, a equipa extraiu dados do IQIS e verificou a sua efetividade. 

A partir dos dados obtidos (Figura 106) foi verificado que a causa raiz do problema encontrava-se 

realmente no forno de refusão. 

 

Figura 106. Implementação de Medidas Corretivas – Contaminação por Fluxo de Solda 

Após a constatação de que a colocação da fita térmica não resolveu o problema, a equipa procurou 

sensibilizar as demais partes envolvidas para a necessidade de implementação da tampa protetora 

nas fichas. Perante esta constatação, verificou-se uma alteração de postura e a implementação de 

tampas protetoras tornar-se-á uma realidade. 

A partir da certeza de implementação da tampa protetora, foi dado início aos trâmites de aprovação 

da alteração, como é o caso da elaboração de um pedido de alteração de engenharia, onde são 

documentadas as alterações técnicas aos componentes envolvidos (ficha X8000 e X8001). 

A nível externo foram iniciadas conversações com a empresa que produz as fichas, com o intuito 

de melhorar a colaboração e trocas de informação entre as duas empresas, através da indicação 

ao fornecedor da intenção de modificar o componente. Foi-lhe dado a conhecer o problema e foi 

pedida a sua participação para o desenvolvimento da solução final. Desta parceria obteve-se o 

design final da tampa, exposto na Figura 107. 

Ainda no âmbito desta colaboração, houve a responsabilidade, por parte das duas partes, em 

desenvolver um processo logístico para a reutilização das fichas. Porém, esta medida foi 

impossibilitada por questões de cariz tributário em território Português. 
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Figura 107. Design Final da Tampa Protetora 

Após o desenrolar de todo o processo foi definido o dia 1 de Novembro de 2015 como a data para 

início do fornecimento das fichas com tampa protetora, devido a questões de cumprimento de 

cláusulas contratuais entre a Bosch e a empresa fornecedora. 

4.2.5. Controlar 

4.2.5.1. Contaminações por Fibra de Vidro 

Decorrido o período definido pela equipa para avaliar as medidas corretivas (5 meses), foi 

novamente consultado o IQIS para extrair novos dados para determinar a quantidade de unidades 

contaminadas com resíduos por fibra de vidro (Figura 108). 

 
Figura 108. Controlo de Medidas Corretivas – Contaminação por Fibra de Vidro 
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Após analisados os resultados obtidos, verificou-se que, desde a implementação das medidas 

corretivas, não voltaram a ocorrer a contaminação de unidades através de resíduos de fibra de 

vidro (área a lilás). Apesar dos 84.000€ de prejuízo acumulado em unidades reclamadas, todos 

constataram que as alterações empreendidas foram efetivas, sem que se verificasse a ocorrência 

de efeitos secundários não previstos.  

4.2.5.2. Contaminações por Fluxo de Solda 

A colocação de uma tampa protetora nas fichas X8000 e X8001 será brevemente implementada. 

Assim, só será possível desenvolver o controlo efetivo da medida a partir de 1 de Abril de 2016. A 

equipa está segura de que as ocorrências de contaminação por fluxo de solda irão cessar e, como 

tal, resolver permanentemente o problema. Esta convicção apoia-se na fase de testes, na qual 

foram produzidas 3000 unidades com tampa protetora. Durante os testes, foram controlados 

100% dos PCB semiacabados e não foi detetado qualquer vestígio de contaminação.  

Brevemente, vão ser demonstrado ao cliente A28 os desenvolvimentos finais do projeto e, assim, 

comprovar que na Bosch, apesar das dificuldades nos desafios que lhe são colocados, todos 

trabalham com empenho e em equipa para atingir um objetivo de melhoria contínua da qualidade. 

Estes fatores enumerados são uma prova da competitividade e característica diferenciadora que a 

empresa imprime no setor onde se encontra inserida. 

4.2.6. Conclusão à Elaboração do Projeto 

4.2.6.1. Limitações 

Neste segundo projeto, ao longo do documento foram descritas as principais limitações que a 

equipa enfrentou. Em relação às contaminações por fibra de vidro não, existiram limitações 

passíveis de serem assinaladas. Por sua vez, em relação à ocorrência de contaminações por fluxo 

de solda, a principal limitação a assinalar foi a impossibilidade de terminar, na íntegra, a fase de 

controlo do projeto (devido a questões contratuais). Uma outra limitação à normal sequenciação 

de trabalhos, ainda que secundária, deveu-se ao postergar da tomada de decisão para a 

eliminação permanente das contaminações por resíduos de fluxo de solda, apesar dos 54.000€ 

que este tipo de contaminação causou à empresa, em reclamações apresentadas entre Janeiro 

de 2014 e Fevereiro de 2015. 
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4.2.6.2. Conclusões 

Este estudo propunha-se a eliminar os 2 tipos de contaminações do tipo isolante. Tratou-se de um 

desafio altamente ambicioso, principalmente pela complexidade envolvida na ocorrência de 

contaminações por fluxo de solda, até porque no passado já tinham sido desenvolvidos trabalhos 

no sentido de a eliminar, porém sem sucesso. 

Ao contrário do Projeto nº1, o Projeto nº2 foi mais preciso e levou a equipa a trabalhar de forma 

altamente disciplinada, onde o trabalho em equipa foi uma variável vital para o sucesso do projeto 

e corresponder às expetativas da empresa em relação à característica crítica da qualidade. 

4.3. Projeto nº3 – “Six Sigma – QMM6 Residues Handling” 

4.3.1. Definir 

O presente projeto, denominado por “Technical Analysis in Claim Process of Contaminated 

Products”, foi patrocinado pelo responsável das secções QMM9 e QMM6. 

O projeto teve como objetivo a identificação de melhorias no processo de análises técnicas de 

unidades reclamadas, cujo modo de falha está relacionado com a presença de resíduos, no 

Laboratório de QMM9. O projeto foi desenvolvido em colaboração com dois Black Belts, o autor e 

o responsável pelo laboratório de análises. 

O primeiro desafio à realização do projeto surgiu com a necessidade de compreensão da 

metodologia 8D. Esta é a sistemática utilizada no processo de tratamento de reclamações. Por 

sua vez, o segundo desafio prendeu-se na assimilação do processo de reclamações em si e os 

indicadores utilizados para medir todo o processo. 

O projeto em estudo encontrava-se inserido num outro projeto, com maior grau de abrangência, a 

decorrer atualmente. Este projeto, donominado por “Claim Process Revolution”, onde o autor 

também esteve inserido na equipa de melhoria, procurou compreender de que forma, atualmente, 

o processo de tratamento de queixas acontece e quais as mudanças a empreender para respeitar 

as novas normas da divisão Car Multimedia. A partir do seu intensivo mapeamento, foi feita a 

comparação com os padrões definidos, de forma a observar onde existem desvios e oportunidades 

de melhoria. 

Durante a fase de análise deste projeto (Claim Process Revolution), foi detetada a existência de 

desfasamentos significativos em várias métricas de controlo das reclamações em relação aos 
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padrões definidos pela divisão de Car Multimedia, tal como a incorreta medição do tempo 

decorrido ao longo de todo o processo.  

A partir de uma visão muito resumida e simplista, atualmente, a medição temporal incide sobre o 

tempo decorrido entre o momento em que é formulada a reclamação até ao momento em que a 

reclamação termina (D8). Porém, segundo as métricas definidas pela divisão de Car Multimedia, 

o principal indicador de controlo incide sobre o tempo decorrido entre o momento em que é 

formulada a reclamação e o envio para o cliente de cada um dos 4 relatórios.  

O cerne deste problema está relacionado com as variáveis que intervêm nas medições, em cada 

um dos casos. No momento, já estão a ser implementadas medidas corretivas para uniformizar 

as fórmulas de cálculo, porém, estas medidas acarretam a ocorrência de vários efeitos 

secundários. O efeito secundário mais relevante é a ocorrência de desfasamento nas métricas de 

medição entre o estado atual e o estado futuro do projeto em estudo, constituindo uma grande 

limitação para o projeto. Perante esta limitação, não foi possível efetuar uma comparação válida 

entre os 2 estados. 

De forma a melhor enquadrar o projeto, é elaborada de seguida uma explicação condensada 

acerca de como o processo de reclamações ocorre. 

4.3.1.1. Processo genérico de reclamações 

O processo de queixas externas na divisão de Car Multimedia é definido segundo a Central 

Directive for Quality 0907 – CDQ0907 (consultar ANEXO XXXIII). A CDQ define um prazo de 14 

dias para facultar ao cliente um conjunto de informação, entre as quais, a localização do defeito e 

a causa preliminar do mesmo. 

A partir da CDQ0907, o processo de análise de reclamações é iniciado quando o cliente da 

empresa formaliza uma reclamação, após detetada a não conformidade. A partir desse momento, 

todo o processo de reclamação passa a ser gerido segundo a metodologia 8D, apesar de não 

seguir a ordem dos passos definidos por esta. 

A metodologia inicia-se com a definição de ações de contenção (D3) para o problema identificado. 

O D3 ocorre em paralelo com a progressão da investigação, ao longo das restantes disciplinas, 

até à introdução de medidas corretivas. Uma das ações de contenção mais comum é a realização 

de sortings na produção, unidades em armazém, nas unidades em transporte (se aplicável) e no 

fornecedor. O processo de sorting define-se como sendo a verificação, a 100% das unidades 

produzidas para atestar a existência de unidades defeituosas com o mesmo modo de falha. 
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Nesta fase, é enviado o 1º relatório ao cliente –  1st Customer Intermediate Report –  onde são 

transmitidas informações relativas às ações de contenção e é feita uma descrição do problema, 

segundo o ponto de vista da Bosch, num prazo teórico de 2 dias.  

Em seguida, já com a unidade nas instalações da empresa em Braga, é feita a análise técnica à 

unidade, em busca da causa do defeito (D2). Neste momento, é enviado um relatório ao cliente a 

dar conhecimento das conclusões da análise –  Customer Intermediate Report –  num prazo 

teórico de 14 dias. Após terminada a investigação, se for concluído que a unidade está dentro de 

especificação ou caso a responsabilidade seja atribuída ao cliente, é enviado um 3º relatório – 

Customer Analysis Report  –  cujo prazo teórico são 60 dias. Caso a responsabilidade seja atribuída 

à própria Bosch, o processo segue para o próximo passo. 

O passo seguinte no tratamento da reclamação é a definição da equipa de problem solving (D1), 

para realizar uma investigação profunda ao defeito, de forma a obter-se as causas raiz do 

problema, a nível técnico (technical root cause) e de gestão (managerial root cause). Depois de 

obtidas as causas raiz, a equipa reúne as condições necessárias para a proposta e introdução de 

medidas corretivas (D5). Nesta fase, as ações de contenção implementadas em D3 são removidas. 

Durante o decorrer das investigações é adquirido um conjunto de informações que representam 

as “Lessons Learn”. Estas lições aprendidas são documentadas para memória futura (D7). 

Finalmente, o último passo da metodologia é a congratulação à equipa pelo empenho 

demonstrado e resultados obtidos (D8). Assim, a investigação é concluída e é enviado ao cliente 

o último relatório – Customer Final Report – num prazo teórico de 180 dias. Nesta fase, é ainda 

encerrada a reclamação. 

Para melhor ser entendido o processo, é desenvolvido um SIPOC do processo genérico de 

reclamações (consultar ANEXO XXXIV). Esta ferramenta não foi alvo de um maior aprofundamento, 

dado que se encontra fora do âmbito do projeto em estudo e a sua consulta apenas tem o intuito 

de facilitar a compreensão da metodologia 8D e o seu posicionamento no interior da empresa. 

O âmbito do projeto em estudo é centrado na fase D2, mais precisamente, no tempo decorrido 

entre o momento em que a unidade chega à empresa e o momento em que é encerrada a análise 

de laboratório.  

Depois de removidos os tempos inerentes à criação da reclamação e transporte, conclui-se que o 

tempo alocado para o laboratório desenvolver a análise técnica é de 10 dias. A análise técnica é 

composta pela soma do tempo no armazém do laboratório de QMM9 (Backlog) com o tempo de 

análise da unidade reclamada. 
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A característica crítica para o cliente é o cumprimento do prazo de 10 dias para o desenvolvimento 

da análise técnica de unidades defeituosas pela presença de resíduos nas áreas de negócio de IS, 

DI, PS, AI. 

À semelhança dos projetos DMAIC anteriormente estudados nas secções 4.1 e 4.2, a janela 

temporal para a elaboração do estudo correspondeu ao total de unidades reclamadas entre 1 de 

Janeiro de 2014 e 28 de Fevereiro de 2015. 

4.3.2. Medir  

Para desenvolver a fase de mediação das variáveis que influenciam o processo, recorreu-se a um 

conjunto de ferramentas da qualidade. Nesta primeira abordagem, procurou-se a obtenção de 

conhecimento acerca do processo de reclamações e de dados relevantes para o estudo 

aprofundado do processo de análise técnica de unidades defeituosas. 

4.3.2.1. VSDiA 

Para compreender a forma de como todo processo de reclamações ocorre, com especial atenção 

no processo de análise técnica no QMM9 Lab., foi elaborado um VSDiA para a obtenção de uma 

visão global. 

Para o desenvolvimento do VSDiA do estado atual, foram organizadas várias reuniões com a chefia 

dos departamentos QMM9 e QMM6 e com o responsável pelo QMM9 Lab., de forma a esboçar 

um fluxograma genérico do encadeamento de acontecimentos. Após terminada esta fase, foram 

organizadas reuniões individuais com cada um dos PQC para compreender as especificidades 

relativas ao processo de gestão das reclamações para cada um dos clientes da Bosch. A partir 

desta abordagem por níveis, atingiu-se o equilíbrio de informação a inserir no VSDiA do estado 

atual. O resultado final poderá ser consultado no ANEXO XXXV. 

Após terminada esta fase, foi organizado um workshop31 com uma duração de 9 horas, com todos 

os PQC, com o objetivo de elaborar o VSDiA do estado futuro do processo de reclamações. Ainda 

inserido no workshop, ocorreram mais duas atividades: 

1. Ponto de situação das métricas de medição vigentes à data do workshop; 

                                                 

31Workshop é uma reunião com o objetivo de detalhar e aprofundar um determinado tema de forma prática, através 
da realização de uma ou mais atividades. 
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2. Mesa redonda para discutir as futuras métricas de medição e gestão do processo de 
reclamações e os impactos em relação ao estado atual. 

Após feito o ponto de situação em relação às métricas de medição, a equipa organizadora explicou 

ao grupo todo o processo de queixas, como se observa na Figura 109. 

 

Figura 109. Explicação de VSDiA do Estado Atual 

Esta atividade teve o intuito de partilhar uma visão global de todo o processo de reclamações e 

responder a dúvidas que pudessem surgir pelos PQC, especialmente dos membros que 

recentemente integraram a equipa e ainda não possuem uma visão claramente definida do 

processo global de reclamações, de forma a preparar todo o grupo para as atividades seguintes. 

Assim, foi organizada a mesa redonda, de forma a obter conclusões acerca do processo atual e 

futuro, presente na Figura 110. 

 

Figura 110. Mesa Redonda e Conclusões 

A partir do diálogo entre todos os participantes acerca das futuras métricas de medição e de gestão 

do processo de reclamações e os seus impactos, surgiram importantes conclusões e informações 

que terão impacto direto no desenvolvimento do VSDiA do estado futuro. Entre as conclusões, foi 

definido passar-se a medir o momento em que o PQC envia cada um dos relatórios ao cliente. 
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Por fim, para o desenvolvimento do VSDiA do estado futuro (a consultar no ANEXO XXXVI) foram 

distribuídos marcadores e canetas pelos membros, para formular alterações acordadas por todos 

os participantes como pode ser observado no ANEXO XXXVII.   

A partir do VSDiA de estado futuro, relativamente ao QMM9 Lab., foi revisto todo o processo 

genérico de análises técnicas, presente na Figura 111, por forma a estabelecer a base de 

investigação para o projeto em análise. 

Resumidamente, o processo de análise inicia-se com a inserção de um conjunto de dados 

referentes à unidade no IQIS e no GILA. A unidade é depositada no armazém de unidades, onde 

aguarda que o técnico inicie a análise técnica (desmontagem da unidade). 

 

Figura 111. Fluxograma do Processo Genérico de Análise 
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A partir da consulta do GILA, o técnico seleciona a próxima unidade a analisar. Nesta fase de 

seleção, existe uma regra de prioridades. Segundo o exposto, existe o princípio de FIFO32 (que em 

língua inglesa significa First in, First Out), para reclamações do mesmo tipo, porém, é sempre 

dado prioridade a reclamações do tipo 0km face às reclamações do tipo campo, como 

esquematizado na Figura 112. 

 

Figura 112. Regra de Priorização de Análises – QMM9 Lab. 

Depois de selecionada a unidade a analisar, procede-se ao protocolo padrão de análise. Se existir 

uma descrição objetiva do defeito e o técnico verificar a ocorrência desse defeito, é iniciada a 

análise de acordo com essa descrição. Caso não exista uma boa descrição do problema, a unidade 

é submetida a testes de fiabilidade (testes de stress) para constatar a ocorrência do defeito. Se 

verificado o defeito, o próximo passo a seguir é a análise do modo de falha, caso contrário é 

concluído/assumido que a unidade está dentro de especificação e é atribuída a responsabilidade 

pela garantia da unidade. 

Na investigação do modo de falha, caso o técnico não obtenha conclusões concretas, é requisitado 

suporte externo ao laboratório, para que se obtenha uma conclusão indubitável. A partir de tais 

conclusões, é atribuída a responsabilidade pela garantia da unidade.  

Terminada a análise técnica, é realizado o relatório de análise e anexado à reclamação no IQIS, 

sendo dado conhecimento ao PQC. A unidade é posteriormente enviada para o responsável. 

Para o estudo, são consideradas apenas unidades cujo modo de falhas está relacionado com a 

presença de resíduos. A população é composta por 76 unidades contaminadas, cuja 

responsabilidade pela garantia da unidade é da Bosch: 43 unidades relativas a reclamações do 

                                                 

32 Acrónimo em inglês de primeiro a entrar, primeiro a sair. 
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tipo 0km e 33 unidades relativas a reclamações do tipo campo. Observando sob o ponto de vista 

do tipo de contaminação, 25 unidades são relativas a contaminações condutivas e 51 unidades 

contêm a presença de resíduos do tipo isolante. Estas distribuições de dados encontram-se 

expostas na Figura 113, em que “B” corresponde a Bosch e “C” a Cliente. 

 

Figura 113. Distribuição de Dados por Decisão de Garantia, Tipo de Reclamação e Tipo de Contaminação 

As contaminações do tipo other são incluídas nas contaminações do tipo isolante. As 

contaminações deste tipo são relativas a partículas para as quais a equipa não desenvolveu um 

estudo aprofundado (com recurso a análises de caracterização de materiais, FTIR e EDS) para as 

classificar. 
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4.3.2.2. Mapeamento do Processo 

O primeiro passo definido pela equipa passou pela elaboração de um mapeamento detalhado de 

parte das atividades desenvolvidas pelo técnico, durante o processo de análise de unidades 

defeituosas pela presença de contaminações, assinalado por um retângulo vermelho na Figura 

111. 

Dada a dimensão do fluxograma obtido, este encontra-se representado no ANEXO XXXVIII. Porém, 

na Figura 114, é exposta a sequência de trabalhos de forma resumida. 

Residue Detected

Requested presence of the PQC and de 

most probable defect causer (MOE, PQA, 

both) to show the residues and discuss 

the best characterization test (EDX, FTIR, 

etc.)

Analysis report – Close lab. investigation

Characterization test (EDX, FTIR, etc.)

Rest of the process

Characterization test report analysis

Meeting to discuss results from the 

characterization test, between Lab. 

technician, PQC and most probable defect 

causer.

Characterization 

test report

Lab. analysis 

report

Inconclusive resultYes

New characterization test

No

...

 

Figura 114. Fluxograma do Processo de Análise de Unidades Contaminadas 
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Inserido na análise ao modo de falha pelo técnico (ver Figura 111), quando este deteta que o 

causador do defeito é um resíduo, segundo o procedimento corrente, agenda uma reunião com o 

PQC e o causador mais provável do defeito, sendo normalmente requerida a presença de um 

representante da produção (MOE) e um representante dos fornecedores (PQA) para mostrar as 

partículas detetadas e, em conjunto, definir quais as análises de caracterização mais adequadas 

a realizar (suporte adicional). É enviada uma amostra do resíduo para uma empresa externa que 

realiza análises de caracterização de materiais. 

Quando o relatório de caraterização é recebido, é agendada mais uma reunião para discutir os 

resultados obtidos. Se os resultados forem inconclusivos, é requisitada uma nova análise ao 

resíduo, através de outro tipo de técnica. Esta situação é particularmente recorrente quando se 

está perante um resíduo do tipo isolante. Geralmente, é requisitada uma análise SEM e EDS. 

Tratando-se de um resíduo do tipo isolante, nada se consegue concluir através do recurso a tais 

técnicas, sendo requisitada uma análise pela técnica FTIR. 

Após se identificar a possível origem do resíduo, o técnico pode avaliar qual o responsável pela 

garantia da unidade. Se existirem dúvidas neste processo, poderá ser requisitada uma terceira 

reunião para determinar qual o responsável pela garantia. 

De forma a melhor se compreender o processo de análise, foi desenvolvido um diagrama de 

estados a partir dos I-Point Notes de controlo do sistema, como observado Figura 115. A partir 

desta estratégia, é possível observar, de forma linear, o sequenciamento de informação durante o 

processo de análise de unidades reclamadas. 

 

Figura 115. Sequência de Fluxo de Informação – Processo de Análise 
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 O I-Point Notes são um conjunto de tags33 que permitem que seja feito o acompanhamento e 

medição dos passos genéricos que compõem o processo de análise. 

No ponto 1, é criada a reclamação e, no ponto 2, a unidade dá entrada na Bosch, onde aguardará 

pelo início da análise. No início da análise, o técnico coloca a tag /Fa para indicar que se encontra 

a iniciar a análise. Se, durante o processo de análise, o técnico considerar que se trata de um 

defeito relacionado com problemas de conceito ou de software, reencaminha a análise para o 

departamento adequado (/JR). Nesta situação, pode ser requisitado suporte externo. Caso 

necessite de suporte externo, o técnico deve colocar a tag /2L no sistema. Após reunida toda a 

informação para detetar e validar o modo de falha da unidade, a análise é terminada. Nesse 

momento, é colocada a tag /LE. As restantes duas tags –  /HS e /8D – estão relacionadas com 

a atribuição da responsabilidade pela ocorrência do defeito, nomeadamente passagem de 

investigação para o departamento responsável pela ocorrência do defeito e respetiva conclusão da 

investigação. 

Com o intuito de melhorar e acelerar a investigação, foi discutido e elaborado um Mind Map (Figura 

116) para formalizar as conclusões obtidas a partir das experiências adquiridas no contacto direto 

com o processo de reclamações, dando-se especial ênfase aos contributos provenientes do 

responsável pelo laboratório de QMM9. 

Com recurso a esta ferramenta, salientou-se, por via da priorização, quais as potenciais situações 

que estejam a contribuir diretamente para uma perda de rendimento do processo de análise 

técnica. Entre as primeiras conclusões, conclui-se que a quantidade de unidades em Backlog é 

demasiado elevada e que os recursos humanos podem não estar a conseguir responder em tempo 

útil a tal aumento de unidades reclamadas. Outras conclusões que se obtêm estão relacionadas 

com a existência de um elevado número de reuniões para a tomada de decisões que deveriam ser 

da responsabilidade do técnico, caso houvesse um investimento em formação.  

A partir das conclusões obtidas, a equipa vai orientar a sua investigação para uma perspetiva 

estatística, verificando se estas primeiras conclusões estão relacionadas com o problema em 

estudo. 

 

                                                 

33 Tags são etiquetas ou palavras-chave associadas a uma informação. É muito usada a nível cibernético para 
desenvolver a pesquisa de conteúdos. 
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Figura 116. Mind Map – Processo de Análise Técnica (Orientado para Unidades Contaminados) 

4.3.3. Analisar  

Nesta fase, a equipa estuda os dados recolhidos na fase anterior do DMAIC. 

Decidiu-se que a exposição dos dados seria feita a partir dos softwares estatístico MINITAB e SPSS. 

Inclusivamente, estes softwares foram bastante úteis nos projetos anteriores, para a elaboração 

de vários cálculos e análises. 

Antes de se iniciar a análise estatística é realizada uma análise aos dados, de forma a compreender 

se estes se distribuem segundo uma distribuição Normal. A análise à normalidade dos dados 

deverá ser consultada no ANEXO XXXIX. Uma vez que os dados não se distribuem segundo uma 

distribuição Normal, a equipa definiu como estratégia a seguir, o estudo estatístico através do 

planeamento fatorial  para testar diferenças considerando dois fatores (Tipo de reclamação e Tipo 

de resíduo) e interação entre ambos, de modo a compreender se existem diferenças 

estatisticamente significativas. 

4.3.3.1. Backlog 

A partir dos dados obtidos através da extração de dados no sistema de gestão da qualidade (IQIS) 

e no sistema de gestão do laboratório de QMM9 (GILA), foi desenvolvida a análise estatística a 

esta fase do processo, obtendo-se os resultados expostos na Figura 117.  
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Figura 117. Análise Estatística – Backlog 

Numa primeira análise, é observado o histograma do número de dias que as unidades aguardaram 

para serem analisadas (Histogram of Backlog). De acordo com a CDQ0907, o tempo máximo 

espectável para espera é de 2 dias, no entanto, é verificado que apenas 8% das unidades cumprem 

esta recomendação. Esta primeira conclusão deixa antever uma possível existência de falta de 

recursos para responder às necessidades atuais do laboratório, bem como um possível impacto 

negativo da regra de priorização das unidades a analisar. 

Para se compreender os efeitos estatísticos da regra de priorização na unidade a analisar, foi 

verificada a existência de diferenças significativas em cada um dos tipos de reclamação, como 

constatado no ANEXO XL. 

Da análise, concluiu-se que a regra de priorização promove a existência de discrepâncias 

significativas nos tempos de espera. Esta conclusão justifica-se com o facto de o tempo médio de 

espera das unidades provenientes de reclamações do tipo 0km e campo (field) corresponder a 2,3 

e 9,9 dias, respetivamente. 

A partir da Figura 117, é ainda constatada a existência de um elevado número de outliers, na sua 

maioria, relativos a reclamações de campo. Foi investigado cada um deles e conclui-se que se 

trata de unidades negociadas junto do cliente para extensão do tempo de análise técnica. A equipa 

considerou que existiu a necessidade de negociar tais unidades devido à incapacidade para 

cumprir a recomendação da CDQ0907. Desta forma, foi acordado que estes outliers não seriam 

removidos da análise, sob pena de se estar a camuflar ou a encaminhar a investigação para causas 

raiz erradas. 

A partir da análise estatística ao Backlog, as principais conclusões obtidas são: 

1. Influência direta da regra de priorização das unidades a analisar, o que está a criar a 
necessidade de negociações extraordinárias por parte dos PQC para assegurar o 
cumprimento das cláusulas contratualizadas com os clientes da empresa; 
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2. Possível indício de falta de recursos humanos suficientes para assegurar o cumprimento 
do prazo de 10 dias para o desenvolvimento da análise técnica e falta de agilidade no 
processo atual. 

4.3.3.2. Análise de laboratório 

No seguimento da investigação, é analisado na presente secção o estado atual relativo ao tempo 

de análise das unidades por parte de um técnico de laboratório. Segundo a CDQ0907, é 

recomendado que a análise seja terminada num máximo de 8 dias após a saída do Backlog 

O cenário atual do laboratório pode ser observado na Figura 118. 

 

Figura 118. Análise Estatística – Análise de Laboratório 

É possível observar a existência de uma diferença significativa entre a média (18,6 dias) do tempo 

de análise técnica e o objetivo de 8 dias para a realização da tarefa.  

Após tal conclusão, a equipa, pela experiencia adquirida aquando da fase de medição, extrapolou 

um raciocínio relevante: “Existem 2 tipos de resíduos, os do tipo condutor e os do tipo isolante. 

Pelas suas características físicas, e também a partir das conclusões obtidas no projeto nº1, secção 

4.1, a análise de unidades com contaminações metálicas demorará mais tempo que a análise de 

contaminações isolantes, até porque um número significativo de contaminações isolantes é devido 

a recorrências.” 

Esta conclusão, depois de convenientemente tratados os dados, foi rapidamente validada, como 

pode ser constatada em maior detalhe no ANEXO XLI. Importa salientar que na análise aos quartis, 

foi somente observada a mediana, devido à enorme variabilidade que existe durante a análise por 
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parte do técnico. Esta variabilidade, mesmo com a existência de passos de análise definidos, é 

muito grande, devido à complexidade do produto em análise, experiência do técnico, pedido de 

suporte externo e falta de capacidade. 

Depois de analisado cada um dos outliers, a equipa conclui que a existência destes é devido ao 

pedido do técnico por suporte externo para caracterização das partículas encontradas, mas uma 

vez que se trata de partículas isolantes, foi necessário a requisição de novos exames do tipo FTIR, 

dado que o técnico, inicialmente apenas havia requisitado análises para as técnicas SEM e EDS. 

Esta conclusão permite detetar a falta de conhecimento e agilidade do processo atual. 

Um outro dado que é importante analisar, a partir das conclusões obtidas no parágrafo anterior, 

é a existência do pressuposto de que sempre que é detetada uma partícula, é requisitado um 

serviço externo para efetuar análises de caracterização de materiais. Assim, o tempo despendido 

com serviços externos também deve ser objeto de estudo, de forma a verificar qual o tempo de 

resposta do serviço e a sua influência no tempo de análise. 

De forma a compreender se o laboratório está com um número de recursos humanos abaixo do 

que é realmente necessário, calculou-se a média de tempo de análise para todas as reclamações 

feitas no ano de 2014 nas áreas de negócio de AI, DI, IS, PS. Para uma amostra de 2584 registos, 

a média de tempo decorrido entre o início e o fim da análise é de 25 dias, com um desvio padrão 

de, aproximadamente, 20 dias. Este valor é, claramente, muito superior aos 8 dias recomendados 

pela CDQ0907. Assim, tal como era expectável inicialmente, o laboratório de QMM9 está com um 

défice de recursos humanos. 

A partir da análise estatística ao processo de análise técnica de unidades contaminadas, as 

principais conclusões obtidas são: 

1. Falta de formação dos técnicos: não existe o conhecimento sobre a técnica adequada para 
caracterizar os resíduos; 

2. Quando se está perante uma recorrência, o tempo de análise é significativamente menor; 

3. Atualmente, o laboratório possui menos recursos humanos que os necessários para fazer 
cumprir a CDQ0907. 
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4.3.3.3. Serviços externos 

Segundo o acordado entre o laboratório externo e a Bosch, o prazo é de 120 horas (5 dias úteis) 

para as técnicas SEM, EDS, FTIR, Corte Metalográfico.  

Para o desenvolvimento do estudo, identificaram-se muitas dificuldades na obtenção de dados, 

uma vez que, actualmente, a empresa ainda não possui uma ferramenta para efetuar a gestão de 

requisições de serviços de suporte às análises de laboratório. Assim, somente se conseguiu reunir 

uma amostra de 49 análises entre 2011 e 2015, das quais, 40 análises recorreram a SEM e EDS, 

6 análises foram realizadas por corte metalográfico e 3 análises por FTIR. Por esta razão, apenas 

foram estudadas as análises SEM e EDS, assumindo-se que as conclusões obtidas são 

extrapoláveis para as restantes análises que recorrem às técnicas FTIR e Corte Metalográfico. 

Os dados relativos à encomenda de análises com recursos as técnicas SEM e EDS são 

apresentados na Figura 119. 

Pode ser constatado que o laboratório parceiro da empresa não está a respeitar o que foi acordado, 

uma vez que demora, no mínimo, 6 dias para entregar os resultados à Bosch. A situação torna-se 

mais crítica quando somente é observada a mediana de 10 dias, isto é, 20 dos 40 registos 

analisados demoraram mais de 10 dias para serem rececionados pela Bosch. 

 

Figura 119. Tempo Decorrido para Análises Subcontratadas para a Técnica SEM & EDS 

Infelizmente, não é possível medir o impacto direto de tempo que o laboratório subcontratado está 

a causar no processo de análises, porém, é clara a existência de um impacto negativo significativo 

no desempenho do processo de análise técnica do laboratório. 

Para o estudo da requisição de serviços externos, recorreu-se à metodologia A3. Porém, uma vez 

que o documento possui informações relativas ao cliente e à empresa, não será partilhada no 

presente documento. 
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Segundo os dados relativos ao laboratório externo de caracterização de materiais, foi possível 

concluir que a empresa prestadora de serviços não está a cumprir os prazos contratualizados, o 

que se traduz numa perda de desempenho generalizada do laboratório. 

4.3.4. Melhorar 

Após concluída a análise, a equipa debruçou-se sobre toda a informação recolhida e tratada, 

propondo um conjunto de medidas para melhorar o desempenho da análise técnica de unidades. 

Estas medidas propõem-se a ter um efeito dominó34 ao longo de todo o processo. 

4.3.4.1. Backlog 

Medida nº 1 

A melhoria proposta pela equipa em relação ao Backlog é o fim da regra de priorização, de forma 

a uniformizar o tempo de espera de todas as unidades. Salienta-se que a ocorrência de defeitos 

do tipo campo traz um impacto muito negativo para a empresa, tal como a perda de imagem.  

Apenas a partir de tal uniformização será possível no futuro vir a estudar novamente esta 

componente do processo de análises técnicas, de forma a melhorar a sua eficiência. 

Esta medida será a última melhoria a ser implementada. Após exposta ao responsável pelo 

laboratório e ao chefe de secção, estes concordaram em realizar a sua implementação. 

4.3.4.2. Análise de laboratório 

Nesta fase do processo de análises técnicas foi onde incidiram a maioria das melhorias propostas. 

Medida nº 2 

A equipa sugeriu uma melhoria que se pensa ser muito eficaz e que intervém na interface entre o 

Backlog e o início da análise da unidade. Depois de se compreender que existem várias 

recorrências de modos de falha (em produtos similares), foi proposto um processo de triagem em 

que, inicialmente, seja verificado o modo de falha da unidade e seja pesquisado no sistema IQIS 

por modos de falha similares. Se existir um modo de falha similar, o técnico avisa o PQC e este 

dá continuidade ao processo de tratamento da reclamação. 

Esta medida já se encontra implementada. 

                                                 

34 Efeito dominó é um efeito em cadeia, em que o acontecimento ocorrido no passado influencia o efeito futuro, ao 
longo de todo o conjunto de etapas de um processo. 
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Medida nº3  

Após analisados todos os procedimentos que compõem o processo de análise (passível de ser 

consultado no ANEXO XXXVIII, concluiu-se: 

 Existência de várias reuniões redundantes; 

 Baixa independência do técnico para requisitar análises de caracterização de resíduos;  

 Baixo conhecimento técnico de todos os intervenientes, relativamente a contaminações. 

Assim, por forma a melhorar o rendimento do processo de análise técnicas de unidades, foi 

proposto um novo modelo padronizado para a análise de unidades contaminadas com resíduos, 

presente no ANEXO XLII. 

As principais mudanças estão relacionadas com a redução do tempo total da análise, poupança 

monetária através da eliminação de reuniões e a padronização das técnicas a requisitar ao 

laboratório externo. Para suportar esta medida foi dada formação aos técnicos (medida nº4). 

Esta medida já se encontra implementada. 

Medida nº4 

Para conferir mais autonomia ao técnico e viabilizar a medida nº 3, foi elaborado um pequeno 

Booklet, a ser consultado no seguinte Link e um flyer técnico (ver ANEXO XLIII), de consulta para 

os técnicos aumentarem os seus conhecimentos e para consulta no futuro. De forma a ser 

assegurada a sedimentação dos conhecimentos, foi elaborada uma formação para todo o grupo 

do QMM9 Lab. 

Esta medida encontra-se implementada com resultados significativos em termos de aumento de 

conhecimento e autonomia. A médio-prazo, será possível desenvolver uma análise de custos a 

incidir sobre a poupança monetária relativa à requisição de testes de análise de caracterização de 

materiais através de técnicas inadequadas para se conhecer o real impacto desta medida. 

Medida nº 5 

Esta medida diz respeito ao aumento do número de recursos humanos no Laboratório de QMM9. 

Esta atividade encontra-se, atualmente, em fase de estudo, através do método proposto por 

Ramkumar Ramaswamy (2000). 

As primeiras conclusões apontam para a contratação de 5 novos técnicos para assegurar um nível 

de serviço de 95%.  

  

https://www.dropbox.com/s/eewbhm2f987lwm9/BookletCaracteriza%C3%A7aoRes%C3%ADduos.docx?dl=0


162 

Medida nº6 

Para suportar o novo processo, proposto na medida nº 3, recorreu-se ao desenvolvimento de uma 

base de dados, para desenvolver uma base de conhecimento sobre contaminações. 

Aquando do início do projeto, o departamento de QMM possuía uma pequena base de dados em 

Excel35. Esta foi desenvolvida em 2013, contendo 117 registos. No entanto, podem ser 

identificadas várias limitações neste tipo de base de dados, nomeadamente: 

 Tabela única, isto é, todos os dados organizados numa só tabela; 

 Incapacidade para desenvolver Data Mining de forma eficaz; 

 Redundância de dados e erro humano; 

 Maior necessidade de capacidade de processamento devido ao volume de informação 
contida no ficheiro da tabela única. 

De forma a eliminar tais limitações e melhorar o documento, foi desenvolvido um pequeno projeto 

PDCA para a criação de uma nova base de dados que melhor sirva os interesses da empresa. 

Planear 

Nesta fase, pretende-se definir as melhorias a empreender na atual base de dados. 

O objetivo fundamental prendeu-se com o desenvolvimento de uma base de dados, deslocalizada 

e convenientemente arquitetada, de forma a agregar o histórico de contaminações na empresa, 

bem como das fontes de contaminação que as originaram. 

A visão definida para a nova ferramenta é a de aquisição de vantagem competitiva durante a fase 

de investigação técnica de unidades contaminadas, através da redução de tempos de análise 

dentro do laboratório, bem como no decorrer de todo o processo de investigação da reclamação 

(8D). 

Para o desenvolvimento da base de dados e a sua interface, pretende-se recorrer ao HTML36, SQL37 

e MySQL38. Numa primeira fase, foi desenvolvida a estrutura relacional de dados. Após concluída 

esta fase, foi criada a interface de apresentação de dados. Por fim, foi criado um local de 

hospedagem na Intranet da empresa de forma a partilhar a informação com todos os 

departamentos. 

                                                 

35 O Excel é um software de folha de texto, distribuído pela Microsoft. 
36 O HyperText Markup Language, trata-se de uma das linguagens mais vulgares para a produção de páginas na 
Internet. 
37 SQL ou Structured Query Language é uma linguagem padrão de interface entre o utilizador e a base de base de 
dados. 
38  MySQL é o sistema de gestão de bases de dados. 
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Fazer 

De forma a materializar o objetivo e propósitos da ferramenta, foi convidado um aluno do Mestrado 

Integrado em Engenharia e Sistemas de Informação para participar no projeto, uma vez que 

nenhum dos membros da equipa possuía os requisitos técnicos necessários para empreender o 

desenvolvimento da ferramenta. 

Após apresentado o projeto ao membro convidado da equipa, foi-lhe mostrado o estado atual da 

base de dados, como observado no ANEXO XLIV e transmitidas as expectativas da empresa em 

relação ao projeto. 

Verificar 

A terceira fase do projeto foi reservada para a análise do estado dos trabalhos. Após várias reuniões 

e ajustes, obteve-se o protótipo exposto no ANEXO XLV. Este foi desenvolvido até ao estado final 

da base de dados, que pode ser observado através dos exemplos expostos no ANEXO XLVI. 

Atuar 

Na quarta e última fase do ciclo PDCA, foi criada a hospedagem na rede interna da empresa. Foi, 

ainda, inserido todo o conteúdo na base de dados e dada a formação aos técnicos para 

aprenderem a trabalhar com a ferramenta. 

Por fim, a nova base de dados foi apresentada a todas as chefias de departamento. Nessa reunião 

foi decidido que esta seria a base de dados oficial para coleção de dados relativos a 

contaminações. Foram ainda criadas as condições para o diálogo e partilha de conhecimentos 

entre todas as fábricas que compõem a divisão de Car Multimedia, através da criação de um grupo 

de discussão e partilha de informação sobre resíduos no Bosch Connect39. Das primeiras 

interações que surgiram no grupo, entre as diferentes fábricas, foi demonstrado o interesse das 

outras fábricas de CM em também participarem na base de dados. 

O interesse demonstrado deixou todo o grupo bastante satisfeito, ao sentirem que os objetivos e 

expetativas iniciais do projeto foram ultrapassados e pelo reconhecimento de outras fábricas na 

qualidade e potencialidades do trabalho desenvolvido. 

  

                                                 

39 Boch Connect é a rede social e profissional de todos os colaborados do grupo Bosch. 
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Medida nº7 

Esta medida visa a criação de um ficheiro único para preenchimento e consulta pelos técnicos 

para controlo das análises requisitadas a serviços externos. Com esta medida, é pretendido que 

sempre que o prazo acordado expire, seja feito o contacto com o parceiro de forma a pressionar 

a entrega dos relatórios e a minimizar o impacto negativo existente no processo de análises 

técnicas. Esta medida está em fase de desenvolvimento para futura implementação, numa data 

ainda a definir. 

A equipa considera que, a partir deste conjunto de medidas, será possível melhorar 

significativamente o atual processo, reduzindo-se o tempo total para a realização da análise técnica 

às unidades contaminadas. 

4.3.5. Controlar 

Como frisado anteriormente, o presente projeto encontra-se inserido num projeto de maior 

dimensão, sendo parte das medidas implementadas até a data observadas pelo departamento 

como medidas piloto para a melhoria do processo genérico de reclamações. Assim, pretende-se 

avaliar o impacto das mesmas em todas as reclamações e não apenas num tipo específico de 

defeito. 

A partir de uma análise subjetiva, tanto os membros da equipa como os responsáveis pelas várias 

secções do departamento de QMM9, consideram que houve uma melhoria generalizada em 

termos de redução de tempo e aumento da agilidade do processo de análise técnica de unidades 

contaminadas. Consideram, ainda, que muitas das medidas que surgiram no presente projeto vão 

ser, no futuro, estendidas ao processo genérico de análise técnica de unidades defeituosas. 

Em relação ao Backlog, as medidas implementadas, nomeadamente, a eliminação da regra de 

priorização por tipo de reclamação e criação de um processo intermédio de triagem originaram 

uma redução de tempo na ordem dos 15% para uma média de 4,2 dias, para uma amostra de 

300 unidades reclamadas, com múltiplos modos de falha distintos, uma vez que não existia a 

quantidade mínima de casos relativos a resíduos. Estes dados são meramente indicativos, dado o 

elevado erro associado ao cálculo (uma vez que o desvio padrão ainda é superior á média). 
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4.3.6. Conclusão à Elaboração do Projeto 

4.3.6.1. Limitações 

A principal limitação sentida durante o desenvolvimento deste projeto foi a necessidade de lidar 

com dados não normais, que necessitou de uma investigação paralela em termos de aquisição de 

conhecimentos teóricos de estatística, por forma a definir-se a melhor estratégia para abordar o 

problema.  

4.3.6.2. Conclusões 

De forma a satisfazer as necessidades da empresa em relação ao projeto nº3, foi desenvolvida 

uma análise do processo atual ao armazém de material reclamado (Backlog) e ao processo de 

análise técnica de unidades reclamadas, orientada à temática dos resíduos. A partir deste estudo, 

foram diagnosticados os principais problemas e oportunidades de melhoria. 

Globalmente, a realização do projeto foi bastante útil para a definição de estratégias definição de 

medidas piloto para o projeto de restruturação de todo o processo de análise de reclamações. 

Melhorias Implementadas e Resultados Obtidos  
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4.4. Melhorias Implementadas e Resultados Obtidos  

São neste capítulo, resumidas as melhorias implementadas, os resultados obtidos com as várias 

implementações, as considerações finais, experiência do autor ao longo de 11 meses e por fim, 

as sugestões de melhoria futura a desenvolver na temática do projeto. Todos os trabalhos 

desenvolvidos culminaram num total de vinte medidas, resumidas nas Tabela 17, Tabela 18, 

Tabela 19. 

Tabela 17. Tabela Resumo de Melhorias – Projeto nº1 

  Melhoria Resultado 

P
ro

je
to

 n
º1

 

 Remoção de desperdícios - 
Reembalamento de Matérias 

Redução de fontes de contaminação 
na área produtiva 

 

Grelha de 
contenção de resíduos  

Retenção de partículas nas caixas de 
transporte de materiais 

 Tapete magnético (Clinch) Retenção de partículas 

 

Tapete texturado de borracha 
(Containers) 

Retenção de partículas 

 

Sistema sinalizador de limpeza 
(estação de trabalho) 

Cumprimento de ciclos de limpeza 

 

Substituição por luvas de nitrilo 
Redução de probabilidade de 
contaminações 

 

Substituição de Adaptadores de 
aspiração 

Melhoria da limpeza nas estações de 
trabalhos 

 

Aumento de limpeza efetiva 
(guardanapos técnicos de limpeza) 

Melhoria da limpeza nas estações de 
trabalhos 

 

Tabela 18. Tabela Resumo de Melhorias – Projeto nº2 

  Melhoria Resultado 

P
ro

je
to

 n
º2

 

C
o

n
ta

m
in

a
çã

o
 p

o
r 

fi
b

ra
 d

e
 v

id
ro

 

Mudança de posição do PCB (Processo 
de fresagem da nutzen) 

Eliminação da contaminação por fibra 
de vido 

Redução de média de vida da fresa 
(broca) 

Recolocação dos braços de apoio na 
posição correta 

Criação de uma checklist de suporte 
(CNC) 

Formação 

C
o

n
ta

m
in

a
çã

o
 p

o
r 

fl
u

xo
 d

e 
so

ld
a

 

Colocação de tampa protetora 
Eliminação da contaminação por fluxo 
de solda 
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Tabela 19. Tabela Resumo de Melhorias – Projeto nº3 

  
Melhoria Resultado 

P
ro

je
to

 n
º3

 

B
a

ck
lo

g
 

Eliminação de priorização por tipo de 
reclamação 

Melhoria nos tempos de resposta 
do laboratório 

A
n

á
lis

e
 d

o
 la

b
o

ra
tó

ri
o

 

Processo de triagem de unidades 
reclamadas 
Modelo padrão para análise de 
unidades contaminadas 
Formação, Booklet e Flyer sobre 
caracterização de resíduos 

Criação de uma nova base dados 
de resíduos 

Criação de uma base de 
conhecimento para potenciar a 
redução de custos durante o 
processo de análise de unidades 
contaminadas 

Ficheiro de gestão de análises 
externas 

Controlo de todas as requisições 
para serviços externos; Redução de 
tempos 

 

A partir da implementação destas medidas, foi possível melhorar todo o processo, reduzindo ou, 

até mesmo, eliminando a ocorrência de contaminações durante o processo produtivo.
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5. CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO 

No presente capítulo apresentam-se as conclusões e contribuições dos vários projetos em 

ambiente 6 Sigma que originaram esta dissertação de mestrado no âmbito da unidade curricular 

de Dissertação em Engenharia e Gestão Industrial, a partir da metodologia Investigação-Ação. 

A partir da proposta e objetivo inicial de redução do número de unidades defeituosas devido à 

presença de resíduos condutivos e isolantes, na empresa Bosch Car Multimedia S.A., foi feito um 

levantamento exaustivo aos processos diretos de agregação de valor, ao qual foi concluído que era 

essencial a implementação de medidas que visassem a redução de fontes de contaminação. 

Por fim, nesta dissertação desenvolveu-se um terceiro projeto que atuou junto do processo indireto 

de análise de unidades reclamadas, tendo em vista a sua melhoria. 

Durante os dois projetos, relacionados com a ocorrência de contaminações, existiu sempre uma 

responsabilidade acrescida, uma vez que se estava a lidar com um problema que, no ano de 2013 

e em parte do ano de 2014, provocou à empresa um prejuízo total acima de 276.000€. Assim, 

se a empresa assegurar a manutenção de todas as medidas no futuro, todos os membros que 

integraram as equipas de trabalho foram unânimes ao considerarem que se tratou de uma das 

investigações que mais ROI (Retorno de Investimento) trouxe à empresa. 

Finalmente, o terceiro projeto permitiu a redução do tempo despendido durante o processo de 

análise do laboratório e em simultâneo, produzir dados e informações a serem integradas no 

processo de restruturação transversal ao processo de reclamação de unidades da Bosch Braga. 

Fazendo uma avaliação global, conclui-se que os objetivos previamente definidos na secção 1.2 

foram alcançados ao nível dos benefícios para a Bosch, bem como a nível pessoal, uma vez que 

se tratou de uma experiência muito desafiadora e enriquecedora. 

5.1. Trabalho Futuro 

Apesar do desenvolvimento de cada um dos projetos e da sua conclusão, existem algumas 

melhorias a implementar, em cada um dos 3 projetos, de forma a desenvolver a medição do nível 

sigma final e assim, formalmente aferir a efetividade das mudanças empreendidas. No projeto nº1 

é particularmente interessante aferir o nível sigma. A partir do valor obtido será possível fazer um 

ponto de situação do processo, de forma a definir estudos mais dirigidos para continuar a 
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desenvolver a melhoria contínua no processo produtivo. Ainda neste projeto, na secção 4.1.4 são 

propostas um conjunto de ações a serem desenvolvidas no futuro.  

Relativamente ao Projeto nº2 – “Six Sigma – Insulating Residues”, é proposta a realização de um 

projeto com o objetivo de estender a colocação de tampas protetoras em todas os tipos de ficha 

usados nos produtos. Esta medida além de garantir a permanente eliminação de possíveis 

contaminações no interior das fichas, criaria condições para que no processo de inserção 

automática fosse usado somente um tipo de “pipeta de sucção” pelas máquinas de colocação de 

componentes nas nutzens de PCB semiacabados e assim reduzir o custo de aquisição e gestão 

de múltiplos tipos de pipetas diferentes. Uma outra vantagem do desenvolvimento de um estudo 

desta natureza seria a poupança monetária, na ordem das dezenas de milhares de euros ao ano, 

obtida através da redução percentual do número de fichas perdidas. 

Em relação ao Projeto nº3 – “Six Sigma – QMM6 Residues Handling”, através das conclusões 

nele obtidos, extraiu-se um conjunto de conclusões oportunas para melhor se compreender todo 

o modo de funcionamento do laboratório QMM9 e assim criar uma oportunidade para ser realizado 

um projeto com vista à criação de um modelo matemático de sequenciamento e priorização de 

unidades a analisar no laboratório, a decorrer no ano de 2016. Este projeto inserir-se-á no projeto 

“Claim Process Revolution”. 
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 Exemplo de Unidade Contaminada 

 
Figura 120. Exemplo de Unidade Afetada por Contaminação 
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 Cálculo do Nível Sigma 

Tabela 20. Cálculo do Nível Sigma, Ano 2012 

 

Tabela 21. Cálculo do Nível Sigma, Ano 2013 

 

Tabela 22. Cálculo do Nível Sigma, Ano 2014 a Fevereiro de 2015 
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 Custos da Baixa Qualidade 

Segundo normas internas, o valor de 6000€ é o valor definido para o exercício de gestão financeira 

da empresa. Este valor expressa o custo médio em que a empresa incorre por cada reclamação, 

onde se inserem as principais variáveis (Figura 121), para mensurar o custo total por reclamação, 

a nível interno e externo à empresa 

 

Figura 121. Custos da Baixa Qualidade 
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 Plano de Processo – Linha de Inserção Automática 

Tabela 23. Plano de Processo – Linha Inserção Automática 
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 Plano de Processo – Célula de Montagem Manual  

Tabela 24. Plano de Processo – Célula de Montagem Manual 
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 Matriz de Causa Efeito – Célula de Montagem Manual 

Tabela 25. Matriz de Causa Efeito – Célula de Montagem Manual 
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 Recolha de Amostras – Célula de Montagem Manual 

 

Figura 122. Recolha de Amostras, Dia nº1 – Célula de Montagem Manual  
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 Recolha de Amostras – Armazém Intermédio 
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Figura 123. Recolha de Amostras – Containers 
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 Plano Processo – Linha de Montagem Final 

Tabela 26. Plano de Processo – Linha de Montagem Final 
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 Matriz de Causa Efeito – Linha de Montagem Final 

Tabela 27. Matriz de Causa Efeito – Linha de Montagem Final 
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 Recolha de Amostras – Linha de Montagem Final 
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Figura 124. Recolha de Resíduos, Dia nº1 – Linha de Montagem Final 
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 Análise de Manuseamento 
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Figura 125. Análise de Manuseamento – Linha de Montagem Final 
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 Template de Unidades Contaminadas 

O template observado na Figura 126 visa reunir um conjunto de informações críticas para o 

projeto.  

 

Figura 126. Template de Análise de Unidades 

As informações consideradas como críticas pela equipa são: 

 QC nº: Número da reclamação associada à unidade; 
 Tipo de produto (Product Type): Informações relativas ao produto em estudo tal como o 

cliente e o modelo da unidade; 
 Descrição do problema (Problem Description): Descrição do efeito do problema; 
 Causa raiz (Root Cause): Descrição detalhada da origem do problema. Composição 

química dos resíduos detetados; 
 Ações corretivas (Corrective Measures): Iniciativas tomadas pela empresa para resolver o 

problema; 
 Lição aprendida (Lessons Learned): Experiência e conhecimentos adquiridos com o 

problema, a incorporar no sistema produtivo. 
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 Esquema de Modos de Falha 

 

Figura 127. Esquema de Modos de Falha 
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 Componentes – Fitas Fléxiveis e Fichas de Ligação (Flat 

Cables & Connectors) 

As fitas flexíveis, no mercado são denominadas por Flat Flexible Cables (Cabos flexíveis planos) ou 

FFC e consistem basicamente num conjunto de pistas (track) revestidas com um material 

condutor, protegidas por duas camadas de um material isolante (Insulating film), como a 

observada na Figura 128. 

 

Figura 128. Exemplo de Fita Flexível 

Atualmente é muito usado na industria eletrónica devido às varias vantagens que este tipo de 

ligação permite, entre as quais: 

 Possui um raio de curvatura muito pequeno; 
 Elevada flexibilidade; 
 Otimização de espaço; 
 Simples e de fácil instalação; 
 Peso reduzido 

Uma das principais desvantagens na ótica dos resíduos, é a distância entre as pistas, que 

atualmente varia entre 0,5 e 1mm.  

Normalmente são ligadas a fichas que possuem mecanismos específicos de ligação, como os 

observados na Figura 129. 
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Figura 129. Tipo de Mecanismo das Fichas de Ligação 

A empresa tem a necessidade de adotar múltiplos tipos de fichas, com diferentes mecanismos, 

conforme o arranjo estrutural das unidades produzidas. 
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 Componentes – Placa de Circuito Impresso (PCB) 

O PCB, Figura 130, é a base de funcionamento das unidades. Nele são colocados os componentes 

que vão dar origem ao processamento das várias funcionalidades presentes nas unidades, como 

processar as ondas rádios para ondas de som.   

 

Figura 130. Exemplo de PCB 

Apesar de aparentemente simples, um PCB antes de receber os componentes é constituído por: 

 Trace ou Via: São os “caminhos”, em cobre (Cu) por onde fluem os impulsos elétricos 

entre os componentes. 

 Copper Layer: É a base de interconexão dos componentes, criando um circuito elétrico. 

Atualmente existem produtos com 6 ou mais layers. 

 Solder paste: A pasta de solda é o material de suporte e interface entre a layer e o 

componente. 

 Solder Mask: A máscara de solda é o revestimento externo do PCB, normalmente de cor 

verde, que atua como barreira contra agentes ambientais. 

 Pad: Trata-se do local onde se colocam os componentes, para formar o circuito elétrico. 
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 Componentes – Outros Componentes 

Componentes eletrónicos são pequenos dispositivos ou entidades físicas que exercem uma 

influência no sistema eletrónico.  

 

Figura 131. Exemplo de Componentes Eletrónicos 

Na Figura 131 estão representados alguns dos componentes mais vulgarmente utilizados.  

Em termos da problemática em estudo, devido à configuração dos pernos de ligação (pins), as 

partículas do tipo condutivo, tendem a ficar presas entre eles. No caso das resistências cerâmicas, 

tal problema não se verifica, porém no caso de componentes como Chips (com pernos ou BGA40) 

a problemática adquire especial preocupação. 

 

Figura 132. Chip de Pernos (pin) e BGA 

Em muitas situações, a partícula provoca curtos-circuitos entre os pernos dos componentes, mas 

por ação de vibrações, esta liberta-se e o problema não volta a manifestar-se. Nestas situações 

torna-se praticamente impossível estudar o problema.

                                                 

40 BGA (Ball Grid Array) são um tipo de ligação dos chips ao PCB. 





243 

 Composição Química dos Resíduos  

 

Figura 133. Composição Química dos Resíduos (vista total) 
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 Diagrama Espinha de Peixe – Genérico 

 

Figura 134. Diagrama Espinha de Peixe Genérico (vista expandida) 
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 Revestimento de Componentes – Zinco (Zn) e Ferro (Fe) 

 

Figura 135. Componentes Compostos à Base de Ferro e Zinco 
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 Revestimento de Componentes – Estanho (Sn) 

 

Figura 136. Componentes Compostos à Base de Estanho 
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 Revestimento de Componentes – Zinco (Zn) 

 

Figura 137. Componentes Compostos à Base de Zinco 
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 Diagrama Espinha de Peixe – Fita Flexível  

 

Figura 138. Diagrama Espinha de Peixe – Fita Flexível 
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 Diagrama Espinha de Peixe – Fichas 

 

Figura 139. Diagrama Espinha de Peixe – Fichas 
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 Diagrama Espinha de Peixe – PCB 

 

Figura 140. Diagrama Espinha de Peixe – PCB
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 Diagrama Espinha de Peixe – Pin 

 

Figura 141. Diagrama Espinha de Peixe – Pin
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 5Whys para Resíduos Condutivos 

 

Figura 142. Ferramenta 5Whys, Produção de Resíduos Condutivos 
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Figura 143. 5Whys de Causa Raiz para Geração de Partículas de Fibra de Vidro 

 

1st Why was it not detected? 2nd why 3rd why 4th why 5th why Corrective action Correctine action

The device presents missing 

segments

Display was ok during BrgP 

functional and AOI control 

test

The electrical connection 

pins between X1211 (Switch 

board) and  was ok during 

BrgP quality gates control 

Curve Conductive particle was 

not interrupting the normal 

electrical connection pins 

between X1211 (Switch PCB) 

and flat cable

white granular form powder 

(glass fibber) was not 

interrupting the electrical 

No implemented test able to 

detect metallic particles 

between PCB and flat cable

Line: FA

Action: All intermitent fails 

go to Lab_MOE_Q to be 

analysed

Update FMEA 

TRC MRC TRC MRC

5xWhy has the problem not been Detected?       
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 Valores Médios por  Tipo de Reclamação 

Tabela 28. Valores Médios Para Cada Um dos Tipos de Contaminação 

Média 0km campo Total 

Pó branco 90 210,4 155 

Fluxo de Solda 38 221 143 
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 Árvore de Falhas – Pó Branco e Fluxo de Solda 

 

Figura 144. Árvore de Falhas – Pó Branco e Fluxo de Solda (vista expandida)
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 Composição  da  Fibra de Vidro – Fornecedor  

 

Figura 145. Tabela de Composição Química da Fibra de Vidro – Fornecedor 
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 Esquema de Braços de Apoio 

 

Figura 146. Esquema de Braços de Fixação 
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 5Whys para  Resíduos de Fibra de Vidro 

 

Figura 147. 5Whys de Causa Raiz para Geração de Partículas de Fibra de Vidro
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 Diretiva Central de Qualidade 0907 (CDQ0907) 

 
Figura 148. CDQ0907 
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 SIPOC – Processo Genérico de Reclamações 

 

Figura 149. SIPOC Processo Genérico de Reclamações 
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 VSDiA – Estado Atual 

 

Figura 150. VSDiA – Estado Atual
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 VSDiA – Estado Futuro 

 

Figura 151. VSDiA – Estado Futuro
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 Melhorias ao VSDiA – Estado Atual 

 

Figura 152. Alterações ao VSDiA de Estado Atual
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 Mapeamento do Processo de Análise de Resíduos 

 

   
Process Flux Diagram6σ-PS Team

Issue: Contamination Handling Process - Present status
Date

12-08-2015

Our Reference

João Lopes (BrgP/QMM6)

RASIC MATRIX

PQC LAB MOE PQA LOGSQWNº

1) SQW receives complaint data – 
QC created in IQIS

1Preencher 
IQIS

3) Daily, PQC takes reports from 
IQIS and checks for new QC´s

3) Definition of containment actions 
(if applicable), at customer, In 
Braga plant, in supplier 
D3

6) Containment actions (if 
applicable)

5) 1st Customer 
intermediate report 

7) The device is received at BrgP 
and is entered in IQIS (associated 
with the QC) and in GILA 

8) Device is stored in QMM9 Lab. 
warehouse

Preencher 
IQIS

Preencher 
GILA

4) QC update

9) The next material to be 
analysed and its location is 
consulted in GILA, unless a 
different information is given by 
PQC

10) Analysis start

Preencher 
IQIS

Preencher 
GILA11) Device is analysed (according 

the specific laboratory procedures): 
I.T. QMM9-Lan 002
D2

2

3

5

7

8

9

10

11

2) QC creation 

4) QC update

R

R

R

R

R

I

S

S

A

R

R

R S S

I

R

Page

1/4

I: Information

C: Cooperation

R: Responsible

A: Approval

S: Support Demand
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12) Defect caused by a 
residue?

   
Process Flux Diagram6σ-PS Team

Issue: Contamination Handling Process - Present status
Date

12-08-2015

Our Reference

João Lopes (BrgP/QMM6)

RASIC MATRIX

PQC LAB MOE PQA LOGSQWNº

13) Another 
process

No

14) Requested presence of the 
PQC and de most probable defect 
causer (MOE, PQA, both) to 
discuss the best characterization 
test (EDX, FTIR, etc.)

yes

20) Analysis report - Close lab. 

investigation

Preencher 
GILA

21) Laboratory analysis 
report 

15) Characterization test (EDX, 
FTIR, etc.)

17) Meeting to discuss results from 
the characterization test between 
Lab. technician, PQC and most 
probable defect causer

16) Characterization 
test report

16) Characterization 
test report

19) Warranty decision definition
Bosch responsability

22) MOE rejects be the 
defect causer?

23) PQA rejects be the 
defect causer?

yes

4) QC update

24) Rejection Handshake signature 
between PQC and most probable 
defect causer

4) QC update

yes

12

14

15

17

18

19

20

22

23

24

No

Preencher 
IQIS

Preencher 
IQIS

A

R

R

I

R A A

I I I

I

R I I

Inconclusive result?

18) New 

characterization 

test

Yes

No

R

R S I I

R

R

R A A

R A A

R R R

Page

2/4

I: Information

C: Cooperation

R: Responsible

A: Approval

S: Support Demand
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28) PQC informs the customer 

29) Customer 
intermedia report

33) Planning corrective actions
D5

34) Implementation of the 
corrective actions and validation of 
their efectiveness

21) Laboratory analysis 
report 

31) Root cause analysis
D4

25) PQC reports situation to QMM 
director

26) Meeting between QMM 
director and most probable defect 
causer –  Responsability 
Agreement  

27) Acceptance Handshake 
signature between PQC and defect 
causer

   
Process Flux Diagram6σ-PS Team

Issue: Contamination Handling Process - Present status
Date

12-08-2015

Our Reference

João Lopes (BrgP/QMM6)

30) Problem solving team definition
D1

32) Root cause (technical and 
managerial are determinated
D4

RASIC MATRIX

PQC LAB MOE PQA LOGSQWNº

25

26

27

28

30

31

35

32

34

R

S S

I I

A A

RI

R RSI

R RSI

16) Characterization 
test report

S S A A

R RSI

R RSI

R RSSI

Page

3/4

I: Information

C: Cooperation

R: Responsible

A: Approval

S: Support Demand
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Figura 153. Processo Atual de Análise Técnica de Resíduos 

4) QC update 35) If aplicable, containment 
actions from D3 are removed

36) Establishment of preventive 
actions: update standards, lessons 
Learned
D7

   
Process Flux Diagram6σ-PS Team

Issue: Contamination Handling Process - Present status
Date

12-08-2015

Our Reference

João Lopes (BrgP/QMM6)

RASIC MATRIX

PQC LAB MOE PQA ENGSQWNº

35

39

36

41

37) When D4 and D5 is closed D6 
and D7 is running, the team leader 
asks for the signatures (Sponsor, 
QMM and PT in order to close the 
QC.

38) Discussion / Debriefing and 
evaluation of the steps D1 to D7. 
aknowledgment of the team work 
by the sponsor have taken place.
D8

39) Conclusion of the problem 
solving team with, with the 
agreement of the involved persons 
and if necessary, the customer
D8

41) aknowledgment of the team 
work by the sponsor
D8

40) 8D is approved, then 8D auto-
evaluation is done in BGN

42) 8D report is sent to each 
member of the team (including 
TEF2 when PFMEA is review). If 
PQA is the defect causer, PFMEA 
wil be not updated.

4) QC update

44) Bosch 8D-report 43) PFMEA update

Preencher 
IQIS

40

37

38

A

I

I

S

I

42

S R S S

R I I II

A A A

R S R R

S A A

A A A

I I I I I

I I I I I I

Page

4/4

I: Information

C: Cooperation

R: Responsible

A: Approval

S: Support Demand
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 Teste de Normalidade aos Dados 

Para se compreender a natureza dos dados a equipa desenvolveu uma análise à normalidade dos 

dados, com recurso ao teste Kolmogorov-Smirnov como observado na Figura 154. 

 

Figura 154. Teste à Normalidade dos Dados 

A partir dos resultados obtidos compreende-se que, com um nível de confiança de 95%, existem 

claras evidências de que os dados não seguem uma distribuição normal (P-Value<0,005), entre o 

momento em que a unidade dá entrada no Backlog e o fim da análise técnica existia grande 

variabilidade.  
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 Análise Estatística – Backlog 

De forma a examinar os dados, a equipa procurou compreender se era verificada a existência de 

diferenças significativas em cada um dos tipos de reclamação. 

O output do teste é apresentado na imagem abaixo. Na primeira tabela, presente na Tabela 29, 

são apresentados os 2 tipos de reclamação, 0km e campo, o valor médio que a unidade aguarda 

no Backlog antes que seja iniciada a análise técnica e os respetivos valores de desvio padrão. 

Tabela 29. Tabela de dados e Independent Samples test 

 

Na tabela Independent Samples Test, Tabela 29, são apresentados os valores do teste de Levene 

e do teste t. O teste de Levene permite estudar a homogeneidade das variâncias. Nesta análise, 

conclui-se que as variâncias são diferentes nos dois grupos dado que a significância associada ao 

teste é inferior a 0,05. O teste mostrou diferenças estatisticamente significativas para um intervalo 

de 95% de confiança (a significância associada ao teste t foi inferior a 0,05). Esta disparidade nas 

duas médias é imediatamente observada no gráfico de quartis por tipo de reclamação (Figura 

155). 

 
Figura 155. Análise de Backlog por Tipo de Reclamação 
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Foi ainda desenvolvida uma análise ANOVA para testar em simultâneo os fatores Tipo de 

reclamação e Tipo de resíduo. Os resultados obtidos na Figura 156, verificam que existem 

diferenças significativas no Backlog em função do tipo de Reclamação. Assim é concluído que a 

regra de priorização promove a existência de discrepâncias significativas nos tempos de espera, 

como se observa na tabela. 

 
Figura 156. Análise ANOVA – Backlog 

O teste ANOVA de 2 fatores é particularmente útil para examinar a influência de 2 variáveis 

independentes sobre uma variável dependente contínua. 
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 Análise Estatística – Análise Técnica de Laboratório 

Para ser validado o raciocínio extrapolado durante a fase de análise, a equipa elabora um gráfico 

de Boxplot, apresentado na Figura 157. 

 

Figura 157. Tempo de análise por tipo de resíduo 

Prontamente é validado a hipótese extrapolada, a análise de resíduos condutivos demora mais 

tempo que a análise de resíduos isolantes. Esta conclusão é baseada na mediana de tempo 

decorrido para ser desenvolvida a análise técnica da unidade contaminada, uma vez que a partir 

da análise de Levene e t-Student não foi verificada a ocorrência de diferenças estatisticamente 

significativas.  

Ainda durante a análise segundo a variável – Tipo de Resíduos e Tipo de Reclamação, a equipa 

procurou verificar a existência de diferenças estatisticamente significativas, obtendo-se os 

resultados expostos na Tabela 30 

Tabela 30. Planeamento fatorial de experiência 

Tipo de Resíduo Tipo de Reclamação Resultado 

Condutivo 0km 
Não existem diferenças 

estatisticamente 

significativas 

Condutivo Campo 

Isolante 0km 

Isolante Campo 

 

Assim, pelos resultados obtidos não existem diferenças estatisticamente significativas para cada 

uma das experiências. 
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Figura 158. Fluxograma de Processo de Análise Técnica de Unidades Contaminadas 
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 Booklet de Caracterização de Materiais 

Paralelamente ao Booklet, foi também elaborado um flyer técnico  de informação presente no 

booklet.  

 

Figura 159. Flyer Técnico – Face A 
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Figura 160. Flyer Técnico – Face B 
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 Estado atual da Residues DataBase 

 

Figura 161. Residues DataBase – Estado Atual 
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 Protótipo da Residues DataBase 

 

Figura 162. Residues DataBase – Protótipo 

A grande mais-valia da nova base de dados, além das referidas na introdução do projeto é a 

possibilidade de permitir múltiplas opções de pesquisa. Uma outra característica interessante é a 

possibilidade  de possibilitar a pesquisa por análises de partículas feitas a partir de FTIR (Non 

Metallic)  
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 Estado Final da Bosch Residues DataBase 

Uma das particularidades da base de dados é a possibilidade de criação de grupos de discussão no 

Bosch Connect, com especialistas de outras fábricas. 

 

Figura 163. Menu Principal 

Por questões de gestão e acesso à informação, foi criada uma área administrativa para gerir as 

permissões dos utilizadores, como pode ser visto na Figura 164. 

 

Figura 164. Menu de Gestão de Utilizadores 
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No “Menu Pesquisa” (Figura 165) poderá ser desenvolvida a procura por resíduo ou pela fonte que 

originou esse resíduo. 

 

Figura 165. Menu Pesquisa 

Por exemplo, se o utilizador selecionar a opção – Show All – o resultado devolvido pela base de dados 

será o observado na Figura 166. 

 

Figura 166. Vista Geral aos Conteúdos Armazenados 
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Para fim de consulta e investigação, a base de dados armazena várias informações úteis: 

 Relatório de caracterização do Resíduo ou fonte (Report Number); 

 Data de Receção do Relatório; 

 Cliente para quem foi produzida a unidade (Client); 

 Número da reclamação (QC Number); 

 Tipo de contaminação (condutivo ou não condutivo); 

 Localização na unidade, onde o resíduo foi detetado (Location); 

 Composição química do resíduo (EDS); 

 Forma do resíduo (Shape); 

 Tamanho da partícula (Size); 

 Existência de uma fonte de contaminação associada ao resíduo (Source). 

 

 

 

 

 

 

 


