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No último século a estratégia Seis Sigma tem sido foco de estudo de vários cientistas, 

dentre as descobertas tem-se a importância do processamento de dados para a fabricação 

de produtos livres de defeitos. Sendo assim, este trabalho enfoca a importância da 

qualidade dos dados dentro das empresas. Para tanto, realizou-se um estudo exploratório-

descritivo em uma amostra de dezessete farmácias de manipulação do estado do Rio 

Grande do Norte, com o objetivo de poder criar a estrutura base de um modelo de 

classificação de empresas segundo os dados que possuem. Para isso, foram utilizados os 

métodos estatísticos de análise de conglomerados e análise discriminante dentre outros 

aplicados a um questionário criado especificamente para este estudo.  A coleta de dados 

identificou as características de quatro grandes grupos que apresentam pontos fortes e 

fracos e são diferenciados uns dos outros.  
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Last century Six Sigma Strategy has been the focus of study for many scientists, between 

the discoveries we have the importance of data process for the free of error product 

manufactory. So, this work focuses on data quality importance in an enterprise. For this, a 

descriptive-exploratory study of seventeen pharmacies of manipulations from Rio Grande 

do Norte was undertaken with the objective to be able to create a base structure model to 

classify enterprises according to their data bases. Therefore, statistical methods such as 

cluster and discriminant analyses were used applied to a questionnaire built for this 

specific study. Data collection identified four group showing strong and weak 

characteristics for each group and that are differentiated from each other.  
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Capítulo 1 

Introdução 
 

 

 

 

 

 O tema da estratégia Seis Sigma tem sido, particularmente a finais do século XX, 

objeto de estudo para diversos cientistas que desenvolveram abordagens que contribuíram 

para o entendimento desta estratégia de gerenciamento. Destacam-se entre elas as referidas 

e direcionadas principalmente às empresas de grande porte (Motorola, General Electric, 

etc.). No estudo desse processo, a gestão empresarial tem sido a variável privilegiada, 

existindo abordagens teóricas que explicam os mecanismos de suas mudanças e um leque 

de estudos empíricos que sustentam esses marcos explicativos. 

 No âmbito desses estudos, a análise da importância dos dados tem adquirido 

destaque crescente como instrumento que possibilita uma melhor aproximação do 

conhecimento dos diversos processos e desempenho da empresa. A justificativa analítica 

deste componente de gestão ganha força quando se descobre seu grau de importância para 

o sucesso da empresa. Essa linha de observação da importância dos dados possibilita 

ingressar na análise de dois componentes essenciais para empresa: i) o uso dos dados e 

configuração de indicadores e ii) o estabelecimento de metas, como instrumentos que 

facilitam o gerenciamento da empresa. A partir dessa perspectiva, esses componentes, em 

conjunto, possibilitam traçar uma nova dinâmica na gestão da empresa. 

 Existem poucos estudos que abordam a importância dos dados (cadastrais dos 

clientes e fornecedores de matérias-primas) na pequena empresa no Brasil desde a óptica 

de Seis Sigma. Essa escassez de estudos pode, em parte, dever-se ao fato de que o tema 

visto desta maneira é relativamente novo. Nesse quadro, a presente dissertação pretende 

proporcionar elementos que direcionem a preencher esse vazio. Para isto, formula-se a 

seguinte pergunta guia: No marco de Seis Sigma, qual o significado do uso e 

sistematização de dados referentes aos clientes e fornecedores de matérias-primas para os 

gerentes das farmácias de manipulação do Rio Grande do Norte? 
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 Todavia, o que são as farmácias de manipulação? Segundo, Borges e Ribeiro, 

(2007) acompanhando uma tendência mundial de personalização de produtos e serviços, os 

fármacos feitos por meio de receitas individuais vêm ganhando espaço frente aos remédios 

convencionais. Daí a grande evolução das farmácias de manipulação ou “magistrais”. 

 A farmácia de manipulação ou magistral é o estabelecimento de saúde onde os 

medicamentos são preparados um a um, por farmacêuticos e auxiliares, mediante a 

solicitação de um cliente portador de uma receita do seu médico ou dentista. Os 

laboratórios das farmácias de manipulação preparam desde florais de Bach até 

anticonvulsivos e hormônios, isto é, eles podem atuar em praticamente todos os ramos da 

medicina como Dermatologia, Endocrinologia, Cardiologia, Reumatologia, Geriatria, 

Medicina Ortomolecular, Homeopatia, entre outras (BORGES e RIBEIRO, 2007) 

 Ao farmacêutico magistral cabe a responsabilidade em garantir tecnicamente, tanto 

ao cliente como ao médico, a preparação dos produtos farmacêuticos com individualidade, 

priorizando que sejam manipulados com total qualidade e segurança. Isto garante ao 

médico que seus pacientes, individualmente, terão sempre um atendimento adequado ao 

diagnóstico. (MIGUEL et al. 2002) 

 A farmácia sempre exerceu, em todos os tempos, como ainda exerce uma 

importante função social, no Brasil, nos velhos tempos, foi centro de irradiação cultural de 

destacada importância (JUNIOR, 1992). Assim, considerando aspectos sociais e 

econômicos do ramo farmacêutico, verifica-se que o número de farmácias de manipulação 

sofreu um aumento significativo, nestes últimos anos, com consequente especialização dos 

profissionais da área. Foram implantadas novas tecnologias, surgiram distribuidoras que 

passaram a oferecer matérias-primas em quantidades acessíveis, proporcionando: i) 

oportunidade aos profissionais médicos de fazerem a prescrição de medicamentos de forma 

personalizada e ii) ao paciente, a oportunidade de comprar seus medicamentos a um custo 

inferior e também a oportunidade de manipular medicamentos não existentes no mercado 

(SZATKOWSKI e OLIVEIRA, 2007). 

 De acordo com a Associação Nacional de Farmácias Magistrais (ANFARMAG), 

em 1998, existia, no Brasil, cerca de 2.100 farmácias magistrais, com previsão de um total 

de 5.356 farmácias para 2004. O segmento apresentou crescimento de 5% em 2002, 

faturando R$ 1.3 bilhões (LEAL, SILVA, e SANTANA, 2007). O que explica tanta 

credibilidade? Já é consenso entre os farmacêuticos que já está criada uma cultura 
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magistral no mercado farmacêutico e entre a população brasileira, que tem como base a 

confiabilidade no setor, que cada dia ganha mais credibilidade, em virtude das vantagens 

inerentes ao produto medicamentoso. Entre elas temos: A formulação de componentes 

ativos não comercializados pela indústria farmacêutica; Flexibilidade na modificação da 

concentração do ativo além da modificação da forma farmacêutica, adaptando o 

medicamento à utilização por idosos e crianças principalmente; Segurança deste 

medicamento, no sentido de minimizar a possibilidade da ocorrência da auto medicação; 

Personificação do medicamento; Exercício da Atenção farmacêutica na farmácia magistral, 

que tem uma importância fundamental no tratamento do paciente (TOKARSKI, 2002). 

 Todavia, dados da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais 

(ANFARMAG) em 2004 as farmácias de manipulação representavam 8% de todo o 

mercado de medicamentos no país, com um crescimento médio anual de 3%, as farmácias 

magistrais eram responsáveis por um faturamento anual do 9% de todo o mercado de 

remédios brasileiro. O número de farmácias de manipulação passou de 3,1 mil, em 1999, 

para 5,3 mil, em 2004, apresentando um crescimento de 73% (BORGES e RIBEIRO, 

2007) 

 Assim, a farmácia de manipulação que, hoje em dia, tem apresentado um 

crescimento de grande importância no mercado brasileiro, conseguindo aumentar de forma 

considerável a sua clientela, principalmente porque seus produtos chegam a ser em média 

40% mais baratos. (GUIMARÃES, 2005). Hoje, mais de 55 milhões de brasileiros não tem 

acesso a medicamentos (TOKARSKI, 2002), isto significa um mercado potencial para este 

tipo de farmácias. 

 Desse modo, a farmácia magistral ainda é uma forma barata e confiável do paciente 

adquirir seu medicamento, somando ainda a uma série de informações por parte do 

farmacêutico que terá grande importância na terapia, principalmente através do aumento na 

adesão do paciente ao tratamento (fato este inexistente quando da entrega de medicamentos 

realizada por serviços de tele-entrega, que é feita numa grande parte das vezes por 

empresas contratadas ou prestadores de serviços sem qualquer treinamento) 

(PIOTROWICZ, 2003). 

 No marco das pequenas empresas, Seis Sigma será usada, como uma estratégia de 

negócios. Esta estratégia de gerenciamento empresarial tem sido utilizada por grandes 

organizações empresariais no mundo, como é o caso da General Electric (GE), Motorola, 
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Honeywell, Bombardier, ABB, Sony, para numerar algumas de uma lista extensa 

(ANTONY, 2006). O uso desta estratégia nestas empresas se deve a que o programa Seis 

Sigma é considerado como um método destinado a melhorar a qualidade analisando dados 

com o uso de instrumentos estatísticos para achar a causa raiz dos problemas da qualidade 

e para programar controles (MARKARIAN, 2004). No caso do Brasil se tem informação 

que empresas como: Fiat Automóveis, Tupy Fundições, Nokia, Líder Táxi Aéreo, América 

Latina Logística, Votorantim Metais, Votorantim Cimentos, entre outros, já 

implementaram a metodologia Seis Sigma. 

 No caso do Rio Grande do Norte não se tem evidencia de nenhuma empresa aderida 

a Seis Sigma, embora deva-se reconhecer que no futuro próximo já alguma das empresas 

seja de manufatura ou de serviço possa implementar esta metodologia de gerenciamento, a 

UFRN junto ao Programa de Pós-Graduação da Engenheira da Produção está nessa tarefa 

através de alguns trabalhos de dissertação já realizados por alunos do programa e a 

presente dissertação também se inscreve nessa ótica. 

 Nesse sentido, Seis Sigma hoje tem evoluído de simplesmente uma medida da 

qualidade a uma estratégia completa de melhoramento organizacional para um grande 

número de companhias no mundo inteiro (ANTONY, 2006). Segundo Linderman, 

Schroeder et al., (2003) líderes organizacionais têm que estar conscientes que a colocação 

bem sucedida do Seis Sigma não só requer compreensão técnica mas também 

discernimento no comportamento, para isto, é necessário treinamento em métodos de 

melhoria estrutural para alcançar objetivos e metas. Assim, o uso de metas construídas a 

partir de uma base de dados consistente, em Seis Sigma ajuda a modificar a percepção do 

cumprimento das fronteiras dos membros organizacionais, elas devem ser construídas em 

um ambiente participativo de equipe com o propósito de identificar variáveis que 

influenciam o sucesso das metas de forma direta (LINDERMAN, SCHROEDER et al., 

2005). Ainda, o uso efetivo de metas não simplesmente muda o comportamento dos 

membros da organização, mas também suas percepções sobre quanta mudança positiva é 

possível gerar (LINDERMAN, SCHROEDER et al., 2003). 

 Uma verdadeira “Organização Seis Sigma” deve ser uma que tenha assumido o 

desafio de medir e melhorar todos os processos, com o objetivo de construir um sistema 

receptivo de loop fechado para liderança empresarial. “Criar uma cultura de contínua 

renovação” (PANDE et al., 2001). 
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 Harry e Schroeder (2000) propõem também um passo anterior ao ciclo DMAIC que 

é de Reconhecer (Recognize) que tem por objetivo fazer a companhia começar a 

compreender os fundamentos da metodologia Seis Sigma alem de reconhecer o verdadeiro 

estado da empresa, em muitos dos casos isto é realizando questionários para conhecer 

algum setor em específico. 

 Embora Seis Sigma tenha sido implementado com sucesso em muitas grandes 

empresas, ainda se tem pouca documentação da sua implementação em empresas de 

pequeno porte (ANTONY, KUMAR et al., 2005). Existem, entretanto, indícios de 

mudança nesse cenário. Uma razão para isso é que as grandes empresas têm muitos 

fornecedores que são representantes de empresas de portes menores. Segundo Wessel e 

Burcher (2004), Antony, Kumar et al. (2005) a necessidade das grandes empresas que 

dependem das pequenas para o aprovisionamento de produtos de alta qualidade e baixo 

custo estão fazendo que as pesquisas, como eles fizeram, sobre a implantação da 

metodologia Seis Sigma em empresas de pequeno e mediano porte se acrescentem. 

 Existe uma grande literatura concordando que as empresas de pequeno e médio 

porte trabalham de maneira inferior que as empresas de grande porte, devido à falta de 

recursos humanos e financeiros que as ajudem a adotar novas soluções tecnológicas e 

práticas gerenciais inovadoras, necessárias para melhorar seus cumprimentos totais 

(GRANDO e BELVEDERE, 2006). 

 Segundo Ozgener e Iraz (2006) para sobreviver no mercado global, focar-se nos 

clientes está se tornando um fator chave para as empresas grandes e pequenas. Empresas 

sabem que precisam cinco vezes mais dinheiro para adquirir um novo cliente a que um 

cliente já existente faça uma nova compra. Por este motivo a retenção de clientes é 

particularmente mais importante para as pequenas e medias empresas por causa dos seus 

recursos limitados. 

 Segundo registros da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais TEM (2005), 

baseada em dados para o ano 2004, no Brasil menos do 1% do total das empresas são 

denominadas grandes; assim também se pode verificar segundo o Boletim Estatístico de 

Micro e Pequenas Empresas SEBRAE (2005) que os setores mais representativos para o 

ano 2003 foram indústria, construção, comercio e serviços. 

 Esta dissertação analisa no marco da qualidade do Seis Sigma, o significado do uso, 

sistematização e atualização de dados cadastrais referente aos clientes e fornecedores de 
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matérias-primas para os gerentes das farmácias de manipulação do Rio Grande do Norte, 

como componentes determinantes no gerenciamento da empresa, em meio a uma análise 

mais substantiva dos componentes que envolvem o processo de gerenciamento, isto é, a 

percepção dos gerentes sobre o significado dos dados para a empresa que fazem parte. 

 Para isso, no Capítulo 2 centra-se atenção em uma breve exposição conceitual sobre 

a qualidade, assim também discussões sobre o conceito Seis Sigma e os componentes que 

caracterizam este método, com particular atenção ao componente referido à importância 

dos dados. No Capítulo 3 descreve-se a importância dos dados no marco de Seis Sigma. 

No Capítulo 4 se expõe em detalhe a metodologia do trabalho de campo. No Capítulo 5 

centra-se na análise dos resultados. No Capítulo 6 são apresentadas as reflexões finais, 

além de apresentar sugestões para investigações e estudos futuros sobre o tema. 

 À luz dessas reflexões supracitadas a presente dissertação se propõe os seguintes 

objetivos: 

1.1 Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo propor uma estrutura base de um modelo para 

categorizar as empresas segundo os dados que possuem.  

 

1.2 Objetivos específicos 

• Discutir a importância dos dados na empresa no marco dos postulados pela 

metodologia Seis Sigma; 

• Captar informação sobre o significado dos dados para empresa segundo a 

percepção dos gerentes das farmácias de manipulação de medicamentos; 

•  Elaborar uma escala categorizada para as empresas na ótica da importância dos 

dados; 

• Analisar a configuração do cadastro e o grau de importância que se lhe dá ao 

cliente e fornecedores segundo opinião do gerente no marco de Seis Sigma. 
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Capitulo 2 

Marco Teórico Conceitual 
 

 

 

 

2.1 Qualidade 

 O termo Qualidade vem do latim Qualitate, e é utilizado em situações bem 

distintas. Por exemplo, quando se fala da qualidade de vida das pessoas de um país ou 

região, quando se fala da qualidade da água que se bebe ou do ar que se respira, quando se 

fala da qualidade do serviço prestado por uma determinada empresa, ou ainda quando se 

fala da qualidade de um produto tangível. Como o termo tem diversas utilizações, o seu 

significado nem sempre é de definição clara e objetiva.(Wikipédia) 

 Segundo Deming (1990), a qualidade só pode ser definida em função de quem a 

avalia. Na opinião do operário, ele produz qualidade se puder se orgulhar de seu trabalho. 

Baixa qualidade, para ele, significa perda de negócios e talvez de seu emprego. Alta 

qualidade, pensa ele, manterá a empresa no ramo. 

 Qualidade é a combinação de características de produtos e serviços referentes a 

marketing, engenharia, produção e manutenção, a través das quais produtos e serviços em 

uso corresponderão às expectativas do cliente.  

 Qualidade constitui determinação do cliente e não da área técnica, de marketing ou 

da gerência-geral. Ela é fundamentada na experiência real do cliente com o produto ou 

serviço, medida de acordo com suas exigências – explícitas ou não, conscientes ou 

simplesmente percebidas, tecnicamente operacionais ou inteiramente subjetivas – e sempre 

representando alvo variável em mercado competitivo. (FEIGENBAUM, 1994) 

 QUALIDADE não custa dinheiro. Embora não seja um dom, é gratuita. Custam 

dinheiro as coisas desprovidas de qualidade – tudo o que envolve a não-execução correta, 

logo de saída, de um trabalho. (CROSBY, 1979) 
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 A qualidade de qualquer produto ou serviço tem muitas escalas. Um produto pode 

obter uma boa nota, na opinião do consumidor, em uma escala, e uma nota baixa em 

outra.(DEMING, 1990) 

 Para Juran (1995) a qualidade é adequação ao uso. Mas também ele apresenta dois 

significados de importância crucial para a gestão da qualidade: 

 "Qualidade" significa aquelas características dos produtos que satisfaçam as 

necessidades dos clientes e, assim, proporcionam a satisfação do cliente. Neste sentido, o 

significado de qualidade é orientada à renda. A finalidade dessa maior qualidade é a de 

proporcionar uma maior satisfação aos clientes e, assim o esperamos, para aumentar a 

renda. No entanto, proporcionando mais e / ou melhores características de qualidade 

geralmente requer um investimento e, por isso, geralmente envolve aumentos nos custos. 

Maior qualidade neste sentido normalmente "custa mais." 

 “Qualidade” significa liberdade de deficiências – liberdade de erros que requerem 

fazer o trabalho outra vez (retrabalho). Neste sentido, o significado de qualidade é 

orientada para os custos, e maior qualidade geralmente "custa menos". 

 Zero defeitos (ZD), segundo Crosby (1979), é um padrão de desempenho. É o 

padrão do artesão. Seja qual for a sua atribuição. Não se limita a esforços da produção; na 

verdade, parte de seus maiores ganhos é obtida nas áreas de assistência. O tema do ZD é 

acertar desde a primeira vez. Isto significa concentrar-se em evitar os defeitos, de 

preferência simplesmente encontrá-los e corrigi-los. Zero Defeitos é um padrão de 

gerência, um padrão que a gerência pode transmitir aos empregados para ajudá-los a se 

decidir a “acertar desde a primeira vez”. 

 Segundo Feigenbaum (1994) um sistema de qualidade total é a combinação da 

estrutura operacional de trabalho de toda a companhia ou de toda a fábrica documentada 

em procedimentos gerenciais e técnicos, efetivos e integrados, para o direcionamento das 

ações coordenadas de mão-de-obra, máquinas e informações da companhia e planta, de 

acordo com os melhores e mais práticos meios de assegurar a satisfação quanto a sua 

qualidade e custos. 

 Feigenbaum (1994) identifica também quatro características relacionadas ao 

sistema planejado da qualidade total que são de importância peculiar: 

� A primeira, e a mais importante representa o ponto de vista conceitual quanto ao 

modo pelo qual a qualidade realmente funciona no contexto de uma companhia ou 
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instituição governamental e a forma pela qual as decisões para a qualidade podem 

ser tomadas mais apropriadamente. Este ponto de vista considera as atividades 

principais da qualidade como processos contínuos de forma bem-sucedida somente 

quando o consumidor está satisfeito com o modo pelo qual o produto ou serviço da 

empresa atendem a essas exigências. 

� A segunda característica desse sistema da qualidade é que ele representa a base 

cuidadosamente planejada para a documentação, não simplesmente como um 

grosso livro cheio de pormenores, mas como a identificação das atividades mais 

importantes e duradouras e das interações entre pessoa-máquina-informação, que 

tornam uma certa atividade viável e comunicável por toda a empresa. Este é o 

modo específico pelo qual gerentes, engenheiros e analistas podem visualizar 

quem, o que, onde, quando, por que e como seu trabalho na qualidade e tomada de 

decisão afeta o escopo da qualidade total da indústria ou companhia. 

� A terceira característica do sistema da qualidade total é a base para tornar o amplo 

escopo das atividades na qualidade administrável de fato, pois ele permite que 

gerência e funcionários da fábrica e companhia abracem com determinação 

atividades na qualidade, desde exigências do consumidor até a satisfação delas. 

� A quarta característica do sistema da qualidade total é a base para aperfeiçoamentos 

técnicos sistemáticos por ordem de grandeza em todas as principais atividades da 

companhia na qualidade. Considerando que uma mudança na parte principal da 

atuação na qualidade em quaisquer atividades de consumidor para consumidor 

exercerá um efeito – positivo ou negativo – sobre as demais partes da atuação e 

sobre a eficácia total da atividade, o sistema da qualidade total fornecerá estrutura e 

disciplina, de modo que essas mudanças individuais possam ser planejadas quanto 

ao grau de aperfeiçoamento para a atividade total na qualidade. 
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2.2 Metodologia Seis Sigma  

 

O objetivo da presente seção é colocar duas vias de acesso à compreensão do 

enfoque conceitual de Seis Sigma, a abordagem do discurso estatístico e abordagem do 

discurso organizacional (negócios). Ambos constituem a lente condutora de leitura e 

interpretação do entendimento do Seis Sigma. A ordem de exposição busca inicialmente 

recolher, sistematizar e apontar o conceito de Seis Sigma em cada uma dessas orientações 

analíticas. A seguir, o empenho consiste em fazer uma discussão dessas duas vias para 

finalmente expor o conceito que sustentará o desenvolvimento da dissertação. 

Na abordagem do discurso estatístico Seis Sigma está representada por uma letra do 

alfabeto grego (“σ”) utilizado pelos estatísticos para medir a variabilidade em qualquer 

processo e conceitualmente é entendida como uma “medida estatística” cujo fim é mostrar 

a capacidade do processo, de produzir produtos/partes/unidades sem defeitos (KLEFSÖ et 

al., 2001; PYZDEK 2003). Seguindo essa linha de raciocínio Klefsö et al. (2001) 

argumentam que Seis Sigma lança mão de técnicas eficientes da estatística, as quais são 

usadas de maneira sistemática para reduzir variações e melhorar os processos, tendo como 

foco resultados, incluindo os relacionados com clientes, os quais são responsáveis na 

condução de realçar a empresa no mercado e melhorar resultados financeiros na linha de 

trabalho. Todavia, Seis Sigma desde o discurso estatístico é o método disciplinado de usar 

uma rigorosa coleta de dados e uma rigorosa análise estatística para determinar fontes de 

erro e maneiras de eliminá-las (HARRY e SCHROEDER, 2000). 

Nesse sentido, Sigma “σ” é uma medida da variação do processo referida ao 

desvio padrão, ou seja, é um indicador da quantidade de variação ou inconsistência em 

qualquer grupo de itens ou processos1, esta medida representa o nível sigma o qual 

determina o desempenho da empresa tanto de processos como de negócios. 

Tradicionalmente as empresas aceitaram três ou quatro níveis de desempenho sigma como 

norma, apesar do fato que estes processos criam entre 6200 e 6700 defeitos por milhão de 

oportunidades. O Seis Sigma geralmente implica um padrão ou ocorrência de defeitos de 

3,4 por milhão de oportunidades e é uma resposta às crescentes expectativas dos clientes e 
                                                 
1 Por exemplo, quando você compra fast food que está gostoso e quente num dia – morno no 
outro – isto é variação. Ou se você compra três camisas do mesmo tamanho e uma é muito 
pequena, isto também é variação. Na verdade há infinitos exemplos de variação porque tudo varia 
até certo grau; variação é parte da vida (PANDE et al.,2001). 
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do aumento da complexidade dos modernos produtos e processos (KLEFSÖ et al., 2001; 

PANDE et al., 2001; PYZDEK, 2003) 

Na argumentação de Han e Lee (2002) Seis Sigma é uma metodologia de inovação 

de gerenciamento para produzir todos os produtos livres de defeitos baseados no 

processamento de dados. Consequentemente, Seis Sigma não é limitada aos processos ou 

níveis operacionais, ela cobre todos os níveis da empresa para reduzir custos e produzir 

produtos de alta qualidade. 

A visão estatística de Seis Sigma é complementada pela visão organizacional, aqui 

Seis Sigma adquire substantividade qualitativa. Assim, segundo Linderman et al. (2003) 

sustentam que Seis Sigma é um método organizado e sistemático projetado para o 

melhoramento estratégico de processos e novos produtos e desenvolvimento de serviços 

que se fundamentam em métodos científicos de ordem estatísticos orientados para fazer 

reduções ou quedas pronunciadas nas taxas de defeitos definidas pelo cliente. 

Segundo Pyzdek (2003) Seis Sigma é uma rigorosa, centrada e altamente eficaz 

implementação dos princípios e técnicas comprovadas da qualidade. Incorporando 

elementos a partir do trabalho de muitos pioneiros da qualidade, Seis Sigma aponta para 

um desempenho empresarial praticamente sem erros. 

Banuelas e Antony (2002) também privilegiam a reflexão organizacional quando 

dizem que Seis Sigma é considerado como uma estratégia de avance gerencial, porque 

envolve ajustes aos valores e cultura da firma para sua introdução. Envolve também uma 

mudança substancial na estrutura e infra-estrutura da organização. Geralmente quando 

mudanças importantes acontecem, as pessoas ficam com medo do desconhecido e não 

compreendem a necessidade da mudança. 

Para Snee (2001) Seis Sigma refere-se ao melhoramento de processos voltado para 

a solução de problemas, sejam estes, com soluções conhecidas ou com soluções 

desconhecidas. Nesse quadro, Seis Sigma tem foco nos problemas especificamente com 

soluções desconhecidas. 

Harry e Schroeder (2000) são outros expoentes que privilegiam explicitamente a 

linha organizacional, eles destacam que Seis Sigma é um processo administrativo que 

permite as empresas melhorar drasticamente seus pontos principais desenhando e 

monitorando as atividades administrativas todos os dias de maneira a minimizar 

desperdícios e recursos enquanto se incrementa a satisfação do cliente. Todavia, programas 
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de controle de qualidade têm se centrado em detectar e corrigir defeitos comerciais, 

industriais e de desenho. Seis Sigma abrange algo mais amplo: Fornece métodos 

específicos para recriar o processo de maneira tal que defeitos e erros em primeiro lugar 

nunca apareçam. 

Werkema (2002) sustenta que Seis sigma é a estratégia gerencial disciplinada e 

altamente quantitativa, caracterizada por uma abordagem sistêmica, que tem como objetivo 

aumentar drasticamente a lucratividade das empresas, por meio da otimização de produtos 

e processos, com o consequente incremento da satisfação de clientes e consumidores. 

Frente às argumentações de Klefsö, Harry, Schroeder, Pyzdek, Han e Lee, que 

privilegiam explicitamente a visão estatística e Linderman, Banuelas e Antony, Snee, 

Harry e Schroeder, Werkema que privilegiam a visão organizacional do conceito Seis 

Sigma. Com Pande et al. (2001) pode-se perceber a fusão dessas duas visões quando diz 

que Seis Sigma é um sistema abrangente e flexível para alcançar, sustentar e maximizar o 

sucesso empresarial. Seis Sigma é singularmente impulsionado por uma estreita 

compreensão das necessidades dos clientes, pelo uso disciplinado de fatos, dados e análise 

estatística e a atenção diligente à gestão, melhoria e reinvenção dos processos de negócios. 

Essa reflexão conceitual é fortalecida por Allen (2006) que argumenta que a 

definição deve passar por algumas considerações sobre a natureza do Seis Sigma. Em 

primeiro lugar, Seis Sigma refere-se a combinar métodos estatísticos e o método científico 

para melhorar os sistemas. Em segundo lugar, Seis Sigma é bastante dogmático em 

relacionar às palavras associadas a um método formalizado para resolver problemas. Em 

terceiro lugar, Seis Sigma é focado em poupar dinheiro e disciplina financeira. Em quarto 

lugar, há uma ênfase na formação de pessoas para utilizar instrumentos estatísticos. Por 

último, seis sigma se centra sobre o conjunto relativamente estreito de questões 

relacionadas com métodos técnicos para a melhoria das medidas quantitativas de 

subsistemas identificados em relativamente curtos períodos de tempo. 

Mas são Antony e Banuelas (2001) que expressam explicitamente a função destas 

duas visões (estatística e organizacional) quando sustentam que Seis Sigma pode ser 

definido tanto em termos estatísticos como de negócios (organizacional). Na visão 

estatística, Seis Sigma é um termo que se refere a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades 

(DPMO), em que sigma é um termo usado para representar a variação ao redor da media 

de qualquer processo. Do ponto de vista de negócios (organizacional), Seis Sigma é uma 
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estratégia de melhoramento usada para melhorar a rentabilidade, expulsar os resíduos, 

reduzir os custos da qualidade e melhorar a eficiência e efetividade de todas as operações 

ou processos que satisfaçam ou superem as necessidades e expectativas dos clientes. Esta é 

a conceitualização que melhor combina as duas visões com maior precisão. 

Consequentemente, este será o conceito que sustentará o desenvolvimento desta 

dissertação e sua operacionalização Seis Sigma será feito a partir de sua formalização 

metodológica conhecida como o processo DMAIC cujo fundamento é identificar, definir, 

medir, analisar, melhorar e controlar processos, o qual será exposto em detalhe no próximo 

item. 

2.2.1 Operacionalização do modelo Seis Sigma 

A conceitualização de Seis Sigma discutida na seção anterior é operacionalizada a 

partir do DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve e Control), Seis Sigma segue este 

processo operativo através do qual se busca o controle de variáveis de entrada mais 

importantes em um processo para obter produtos e serviços de alta qualidade como 

resultado. A estatística tem um papel fundamental para o método uma vez que, através 

dela, é possível estabelecer com que variáveis de entrada em um processo a qualidade do 

produto ou serviço está mais fortemente correlacionada e quais destas variáveis são 

controláveis ou não. 

Para Harry e Schroeder (2000) a Estratégia de Inovação Seis Sigma está dividida 

em 4 categorias: Identificação, Caracterização, Otimização e Institucionalização. Os passos 

de Reconhecer e Definir caem sob a categoria de Identificação, em que as empresas 

começam a compreender os conceitos fundamentais da Metodologia Seis Sigma. Com 

estes conceitos, gerentes e empregados começam a questionar as entradas dos processos 

envolvidos na criação de produtos e serviços e não simplesmente o produto ou serviço final 

que é entregue ao cliente. Os passos de Medir e Analisar caem sob a categoria de 

Caracterização, em que as características críticas à qualidade do processo são mensuradas 

e descritas. Os passos de Melhoria e Controle caem sob a Otimização. E, finalmente, os 

passos de Padronizar e Integrar são parte da Institucionalização, na qual os resultados da 

aplicação de toda a Estratégia de Inovação são inseridos dentro da cultura da organização. 

Todavia, segundo Pande et al. (2001), DMAIC não é uma atividade puramente 

linear, dado que quando qualquer equipe começa a investigar, a coletar dados etc., quase 

sempre faz descobertas a respeito de problemas e processos. Essas descobertas significam 
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que o projeto Meta, pode ser revisado mesmo até o ponto de implementar soluções. 

Também, após testar uma solução, uma equipe pode necessitar realizar mais trabalho de 

“Analise”. Em geral, as equipes de melhoria podem programar seu processo usando as 

fases DMAIC, este trabalho em geral, é uma atividade iterativa. 

Nesse sentido este item tem o objetivo de fazer uma descrição do processo 

operativo DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar, Controlar) focalizando as 

características mais importantes que fazem referência ao uso e importância dos dados em 

cada um dos componentes do processo, para isto são usadas as reflexões de PYZDEK 

(2003), ANDERSON (2004), (PANDE et al., 2001) que sustentam que cada etapa do 

método DMAIC consiste em realizar atividades bem definidas e para isto são usadas 

ferramentas também bem definidas. 

2.2.2 Definir 

Nesta etapa, deve-se definir o processo, identificar com claridade os problemas e as 

características-chave para a qualidade (CTQ’s), tarefa que deve estar baseada nos objetivos 

do negócio, nas necessidades dos clientes e na relação que o problema tem com o resultado 

deste negócio. Esta tarefa deve ser feita segundo a filosofia do programa Seis Sigma de 

forma participativa (identificação do problema e entendimento do processo) entre todos os 

agentes relacionados com a empresa: empregados, clientes, gerentes e acionistas. 

Nesse sentido, a configuração desta fase é realizada a partir de uma série de 

atividades as quais se detalham a seguir. 

 

Atividades 

As atividades a serem desenvolvidas nesta fase estão centradas em esclarecer três 

componentes essenciais: o problema, o objetivo e o processo. Nesse sentido, esta prepara o 

terreno para um projeto Seis Sigma bem sucedido, ajudando a responder quatro perguntas 

criticas: i) Qual o problema ou a oportunidade na qual nos concentraremos?; ii) Qual é a 

nossa meta? (Isto é, que resultados você quer realizar, e quando?); iii) Quem é o cliente 

atendido e/ou impactado por este processo e problema? e iv) Que processo estamos 

investigando? 

Ao documentar metas e parâmetros do projeto no início – no que geralmente é 

chamado de “Carta de Projeto” – as equipes de melhoria podem ajudar a assegurar que o 
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seu trabalho atenda às expectativas dos líderes de suas organizações e do “Patrocinador” 

do projeto. 

Há muitas formas para desenvolver e formatar uma Carta. Aqui se descreve uma 

relação de muitos dos itens mais comuns incluídos numa Carta de Projeto, assim como 

algumas diretrizes para a produção do seu próprio documento de projeto. 

a) A declaração do problema 

Esta é uma descrição sintética e focalizada daquilo “que está errado” – seja a 

resultante do problema ou a oportunidade que precisa ser abordada. Em alguns casos, a 

Declaração do Problema pode ser uma versão destilada da Lógica do Projeto; uma equipe 

precisará definir este assunto de maneira especifica e precisa, já que até mesmo as 

melhores declarações de Lógica de Projetos podem ser bastante amplas. 

A declaração do problema e o processo de redigi-la servem para: 

Validar a clara compreensão da Lógica do Projeto pela equipe de melhoria; 

Solidificar o consenso e a “posse” dos membros da equipe em torno do problema a 

ser abordado; 

Garantir que a equipe comece a focalizar num problema que não seja nem muito 

restrito nem muito amplo; 

Avaliar a clareza dos dados que apóiam e auxiliam a definir o problema; 

Estabelecer uma medida de base em relação à qual o progresso e os resultados 

possam ser medidos. 

Com referência a este último aspecto (medida base), ele pode não existir quando a 

equipe se reúne pela primeira vez – então, é um exemplo de um dos elementos da 

Declaração do Problema que precisaria ser identificado com o tempo. Para ter precisão na 

declaração do problema é importante usar como guia as seguintes perguntas: O Quê? 

Onde?/Quando e de que tamanho. No Quadro 1 se descreve os elementos de uma 

declaração do problema. 
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Quadro 2.1 – Elementos de uma declaração do problema 

O Quê? 

Qual o processo envolvido? 

O que há de errado? 

Qual a lacuna ou oportunidade? 

Onde?/ 
Quando 

Onde observamos o problema/lacuna 

departamento 

região 

etc. 

Quando observamos o problema/lacuna? 

hora do dia/mês/ano 

antes/depois de X 

etc. 

De que 
tamanho? 

Qual o tamanho do problema/da lacuna/ 
da oportunidade 

Como o mediremos? 

Impacto? 

Qual o impacto do problema 
oportunidade? 

Quais os benefícios da ação, 
consequências da falta de ação? 

Fonte: Pande et al. (2001) 

 

b) Identificando e ouvindo o cliente 

 

Esta atividade identifica alguns dos benefícios práticos de se usar uma avaliação de 

“Voz do Cliente” na fase de Definição: 

Garantir que o problema e a meta sejam definidos em termos que realmente 

atendam às necessidades essenciais do cliente; 

Evitar soluções reduzindo custo e tempo que na verdade prejudiquem os serviços e 

os relacionamentos com os clientes; 

Fornecer informações sobre possíveis medidas de “Produção” que possam ser 

monitoradas à medida que as soluções forem implementadas; 

Dar aos membros da equipe prática em focalizar o trabalho no cliente, ao mesmo 

tempo reforçando a importância disso. 
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c) Identificando e documentando o processo 

Uma atividade essencial de Definir é desenvolver uma “visão” do processo 

envolvido no projeto. Este passo é da “maior importância” no início de qualquer projeto 

DMAIC, para isto é necessário desenvolver os seguintes aspectos: 

- Colocando o problema dentro do contexto. Compreender como o trabalho 

flui no e ao redor do problema vai ajudar a esclarecer os diversos fatores que podem 

influenciar o desempenho. 

- Refinando o escopo do projeto ou concentrando-se na análise. Uma forma 

rápida de se ajudar uma equipe a concentrar a sua atenção é criando um diagrama do seu 

processo. É típico reconhecer que o processo descrito é tão grande que precise de algum 

estreitamento imediato de foco. 

- Revelando possíveis causas básicas “obvias”. Não se defende conclusões 

precipitadas, mas, às vezes, simplesmente documentar como o processo está funcionando – 

ou não funcionando – pode ajudar uma equipe a descobrir a causa do problema. 

- Esclarecendo entrada de dados, papéis e relacionamentos com fornecedores 

clientes. Isto pode ajudar aos membros da equipe a melhor compreender o papel um do 

outro no processo e a ver como eles contribuem para o projeto. Também pode ajudar a 

determinar se a equipe tem a combinação certa de membros. 

- Ajudando a mirar no que e onde medir. Ter uma visão ampla do processo 

torna tangível onde as informações-chave podem ser necessárias e/ou disponíveis. 

Para o desenvolvimento destas atividades é necessário lançar mão de uma série de 

ferramentas, as quais se descrevem a seguir. 

 

Ferramentas 

As ferramentas mais utilizadas nesta fase são: mapa de raciocínio, project charter, 

métricas de Seis Sigma, gráfico sequencial, carta de controle, análise de séries temporais, 

análise econômica e SIPOC. 
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2.2.3 Medir 

Nesta etapa, busca-se medir o desempenho do processo selecionado na etapa 

anterior, com os processos internos em estudo identificados e mapeados, os quais mostram 

sua influência nos aspectos críticos para a qualidade, variáveis de processo são definidas 

para gerar medidas (indicadores) de defeitos. Nesse sentido, a Medição é uma fase de 

transição essencial, que serve para confirmar ou refinar o problema e começar a busca das 

causas-raiz – o objetivo da análise. A medição responde a duas perguntas-chave: i) Quais 

são o foco e a extensão do problema, com a base nas medias do processo e/ou resultados? 

(comumente chamado de “Medida de Linha Base”) e ii) Que dados essenciais podem 

ajudar a estreitar o problema até seus fatores mais importantes ou poucas causas-raiz 

“vitais”? 

 

Atividades 

a) Escolhas de indicadores de medida 

As decisões a respeito de que medidas fazer costumam ser difíceis, tanto devido às 

muitas opções disponíveis como ao desafio apresentado pela coleta de dados. Nos esforços 

de melhoria de processo, a necessidade de coletar dados em diversas fases é uma das 

razões principais pelas quais os projetos frequentemente levam meses para serem 

concluídos. Cada equipe precisa fazer as suas escolhas de medição cuidadosamente. Às 

vezes, não é possível fazer medições que você gostaria de fazer; então, é importante ter a 

capacidade de encontrar alternativas ou de tirar o melhor proveito dos dados que você pode 

coletar. Com o tempo, os projetos de melhoria deverão ir mais rápido à medida que as 

escolhas de medição e os recursos forem melhorando. Parte da arte do Seis Sigma é basear 

as decisões e as soluções em fatos suficientes para que sejam eficazes e para aprender 

como melhor utilizar os dados com o tempo. 

 

Ferramentas 

As ferramentas que tradicionalmente são usadas nesta fase são: avaliação de 

sistemas de medição, estratificação, plano para coleta de dados, folha de verificação, 

amostragem, diagrama de Pareto, gráfico sequencial, carta de controle, análise de séries 
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temporais, histograma, Boxplot, índices de capacidade, métricas de Seis Sigma, análise 

multivariada. 

2.2.4 Analisar  

Nesta fase, a empresa deve analisar as atividades do processo que agregam valor, as 

que não agregam, as atividades que estão diretamente relacionadas ao problema em 

questão. Com o auxílio dos dados coletados na fase anterior deve-se, nesta fase, analisar 

estatisticamente as informações para que se possa determinar as causas-raíz dos problemas. 

Aqui as causas óbvias e não óbvias (as X – entradas do processo) que influenciam o 

processo devem ser determinadas. Feito isso, determina-se a capacidade sigma atual do 

processo e se estabelece os objetivos de melhoria para o mesmo. 

Nesse sentido, a Análise é a fase mais “imprevisível” do DMAIC. As ferramentas 

que são usadas e os pedidos nos quais são aplicados vão depender muito do problema e do 

processo e de como se aborda o problema. Uma das lições mais valiosas da abordagem 

Seis Sigma, é que os “suspeitos de rotina” (as causas que você “pensa” serem a raiz do 

problema) geralmente provam que “não são  os culpados”, ou no mínimo apenas cúmplices 

do “verdadeiro” culpado. 

Atividades 

O ciclo da análise da causa-raiz 

Podemos representar a Análise, aplicada na melhoria de processo, como um ciclo. 

O ciclo é impulsionado através da geração da avaliação de “hipótese” quanto à causa do 

problema. Pode-se entrar num ciclo ou no ponto (a) – examinando processo e os dados 

para identificar causas possíveis – ou no ponto (b) – onde se começa com a suspeita de 

uma causa e procura confirmá-la ou rejeitá-la através de uma análise. Quando se encontra 

uma hipótese que não seja plausível, pode ter que voltar ao início do ciclo para obter uma 

explicação completamente diferente. Mas, mesmo as causas “incorretas” na verdade são 

oportunidades para refinar e estreitar a explicação inicial do problema. 
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Figura 2.1 - O ciclo de hipótese / análise da causa-raiz 

 

 

Fonte: Pande et al. (2001) 

 

Análise da causa do problema  

Como indica o diagrama do ciclo de análise, há duas fontes-chave de entrada de 

dados que determinam a causa verdadeira do seu problema especifico: 

- Análise de dados: Utilização de medidas e dados – aqueles já coletados, ou 

novos dados que foram coletados na fase de Análise – para discernir padrões, tendências 

ou outros fatores a respeito do problema que sugiram ou confirmem/descartem as causas 

possíveis. 

- Análise de Processos: Uma maior investigação e compreensão de como o trabalho 

está sendo feito para identificar as inconsistências, as “desconexões”, ou as áreas de 

problema que possam causar ou contribuir para o problema. 

Essas duas estratégias, combinadas, produzem a verdadeira força da análise Seis 

Sigma. Independentemente, qualquer uma das duas pode fornecer uma ótima idéia de uma 

provável causa de origem, mas o seu conhecimento sempre vai ser deficiente a menos que 

se possa juntar os dados com as descobertas do processo. 
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Os dois maiores erros de análise, para as equipes de medição de processo, são: i) 

abreviar o ciclo prematuramente, declarando que a causa suspeita é “culpada” e seguindo 

para soluções sem evidência suficiente – muito parecido com prender a pessoa errada e ii) 

ficar preso no ciclo, nunca se convencendo de que tem dados suficientes e nunca tendo a 

confiança de aplicar as soluções à causa mais provável. 

Ferramentas 

Ciclo causa-raiz 

a) O diagrama de causa e efeito 

A análise de causa e efeito permite que um grupo comece com um “efeito” – um 

problema ou, em alguns casos, um efeito ou resultado desejado – e crie uma lista 

estruturada de possíveis causas para isso. Os benefícios do diagrama de causa e efeito 

incluem: 

- Reunião de idéias e de entradas de dados de grupo, sendo basicamente um 

método de “tempestade cerebral estruturada”. 

- Estabelecimento das categorias de causa potenciais, ajuda a garantir que um 

grupo pense em muitas possibilidades, ao invés de somente se concentrar em algumas 

áreas típicas. 

- Ajuda a começar a fase de análise. Usando um diagrama de causa e efeito 

para identificar algumas causas “principais suspeitas”, fornece a concentração para ajudar a 

começar a análise de dados e processo. 

b) Mapeamento e análise de processos 

Mapas de processo estão entre as ferramentas mais essenciais do Seis Sigma, no 

qual a melhoria, o projeto, a medição e a gestão de processos são o foco primário. Os 

fundamentos de um mapa de processo são simples: uma série de tarefas (retângulos) e 

decisões/avaliações (losangos), conectados por setas que mostram o fluxo do trabalho. 

c) Análise de Causa Lógica 

O método de análise de causa lógica é uma abordagem que todos utilizamos 

intuitivamente, pelo menos durante uma parte do tempo. 

A beleza da abordagem baseada em lógica (tecnicamente, isto é lógica “dedutiva”) 

é que não é preciso ser um “especialista” em um assunto ou tecnologia para contribuir na 
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eliminação de causas possíveis. Outro benefício decorrente desta análise de causa lógica é 

sua objetividade e a ênfase em fatos. A técnica (também é uma atitude) é impulsionada por 

perguntas, e apoiada na maioria dos casos por dados “estratificados” sobre o processo, o 

problema ou o produto. Perguntas típicas de análise lógica a serem feitas quando estiver 

envolvido em um projeto DMAIC incluem: 

Que tipos ou categorias de problemas são mais comuns? O que há de diferente a 

respeito dos tipos mais comuns? 

Há locais (regiões, lugares no item em si) onde o problema é maior? Em que 

aspectos esses locais, onde o problema ocorre, são incomuns? 

Quais as horas, os dias, as semanas ou condições em que o problema é mais 

prevalecente? O que está acontecendo que seja singular nestes momentos? 

Que fatores ou variáveis mudam à medida que o problema muda (ou “se 

correlacionam” com o problema)? 

Gráfico de Pareto ou análise de Pareto 

O Pareto é utilizado para estratificar dados em grupos, do maior para o menor. Uma 

forma especializada de gráfico de barras, o Pareto ajuda a identificar as ocorrências mais 

comuns de um problema. 

Você pode utilizar um Gráfico de Pareto para: 

Classificar dados de problemas por região e verificar qual a região que apresenta 

mais problemas. 

Comparar dados de defeitos por tipo, e verificar qual o defeito mais comum. 

Comparar problemas por dia da semana (ou mês ou hora do dia) para determinar o 

período durante o qual os problemas ocorrem com mais frequência. 

Classificar reclamações de clientes por tipo, para determinar quais as reclamações 

mais comuns. 

Histograma ou tabela de frequência 

Histogramas são utilizados para mostrar o alcance e a profundidade de variação em 

um grupo de dados (ou seja, população ou amostra). Tecnicamente, um Histograma 

demonstra apenas dados contínuos, enquanto uma Tabela de Frequência pode exibir dados 

de “contagem” separados. 
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Gráfico de linha 

Um gráfico de linha mostra a variação em um processo, produto ou outro fator ao 

longo do tempo – uma ferramenta muito valiosa para a compreensão de processos, que por 

sua própria natureza estão em mutação constante. 

Diagrama de dispersão 

O Diagrama de Dispersão mostra a ligação ou “correlação” entre dois fatores que 

variam em função de contagem ou em um continuum. Diagramas de dispersão mostram 

relacionamentos causais potenciais entre um fator e outro. 

Diagramas de dispersão são uma grande ferramenta para se averiguar ligações entre 

causas suspeitas de um problema. Uma forte correlação pode ser um indicador forte de que 

a hipótese seja válida, desde que se aplique bom senso ao tirar conclusões. 

2.2.5 Melhorar 

Esta é a fase mais crítica de todo o processo, pois é nela que as melhorias propostas 

devem ser implementadas. Os dados estatísticos ajustados na fase anterior, colocados como 

metas devem ser transformados novamente em dados de processo para que se possa agir 

sobre as causas-raiz dos problemas do processo a ser melhorado, assim, o propósito de 

melhora é realizar mudanças em um processo que eliminará defeitos, desperdícios, custos 

etc., que estão ligados à necessidade do cliente. São identificados os limites mínimo e 

máximo aceitáveis para as variáveis mais importantes e validadas um sistema para medir 

suas oscilações ao longo do tempo. Pode-se modificar o processo para que as variáveis 

permaneçam dentro dos limites estabelecidos. 

Atividades 

Geração, seleção e implementação de idéias  

Tudo o trabalho de Definição, Medição e Análise de problemas de processos dá 

resultados na fase de Melhoria – se a equipe e a organização lidarem bem nessa fase. A 

falta de criatividade, a falha em examinar soluções cuidadosamente do início ao fim, 

implementação aleatória, resistência organizacional – todos são fatores que podem sufocar 

os benefícios de um projeto Seis Sigma. Felizmente, depois que o “trabalho braçal” da 

investigação de um problema estiver concluído, a maioria das equipes encontra novas 

energias quando começa a fazer perguntas que impulsionam a Melhoria: 
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- Quais as ações ou idéias possíveis que ajudarão a abordar a causa-raiz do 

problema e alcançar a meta? 

- Quais dessas idéias formam soluções potenciais viáveis? 

- Qual a solução que mais provavelmente alcançará a meta com menos 

conturbação e custo? 

- Como testamos a solução escolhida para assegurar sua eficácia – depois 

implementá-la permanentemente? 

Durante a Melhoria é importante procurar meios de maximizar os benefícios 

decorrentes dos esforços. Se houver meios através do qual a solução limitada possa 

remediar outras questões, deve-se aproveitar esta vantagem – desde que os riscos sejam 

aceitáveis. Com demasiada frequência, equipes estreitam as soluções quando poderiam ter 

alcançado mais com apenas um pouco mais de criatividade e uma perspectiva mais ampla. 

Geração de idéias, objetivos e métodos 

Uma organização Seis Sigma – com empowerment através de sistemas para 

compreender clientes e medir processo – pode ser um grande lugar para o pensamento 

criativo. Idealmente, novas idéias forçam limites, oferecem novas perspectivas de como se 

trabalha e criam desafios – e podem ser muito divertidas. 

Síntese e seleção de soluções 

Idéias geradas na fase de Melhoria são como matéria-prima: Precisam ser refinadas 

para que tenham real valor para a organização. Soluções Seis Sigma geralmente são 

combinações de idéias que, em conjunto, formam um plano de resultados, seja de redução 

de defeitos, de tempos de ciclo mais rápidos, de intensificação de valor para clientes etc. É 

importante reconhecer que a seleção de soluções pode não constituir uma escolha ou/ou2. 

Combinar várias ações em um só plano é bom. Por outro lado, uma solução de “escopeta” 

que espalha muitos miniconcertos na direção do problema pode constituir um grande 

desperdiço de recursos. 

Declaração de solução 

A “Declaração de Solução” é uma descrição clara de uma melhoria proposta. O 

valor da Declaração de Solução é que esta assegura definição e compreensão totais da idéia 

considerada. 
                                                 
2 Escolher uma opção ou escolher outra opção 
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A Declaração de Solução torna-se o objetivo do projeto depois que se tenha 

escolhido uma solução a ser implementada. Também se torna a última das quatro 

declarações fundamentais que devem ser criadas por uma equipe DMAIC no curso de um 

projeto de melhoria de processo (Carta de Problema, Declaração de Meta, Declaração de 

Hipótese e Declaração de Solução). 

Uma escolha baseada em critérios é uma maneira de demonstrar o raciocínio por 

trás de uma solução recomendada. Uma análise de custo/benefício pode ser incorporada ao 

processo de decisão, também. 

Passos fundamentais que levam a uma solução DMAIC: i) gerar idéias para 

soluções, ii) estreite opções e crie “Declarações de Soluções” e iii) selecione a solução a 

ser recomendada/implementada. 

Implementação de melhorias de processo 

Este ponto intermediário na fase de Melhoria é um portal importante para uma 

equipe. Após o que geralmente envolve semanas de falar, medir e analisar, finalmente vai 

se faz alguma coisa. Dependendo da natureza da solução, uma equipe poderá necessitar de 

outros conhecimentos e recursos. O clima muda de um de reflexão para um de ação. 

Embora os benefícios potenciais aumentem à medida que uma melhoria efetiva se 

aproxima, os riscos também aumentam. Para lançar soluções com sucesso, deve-se 

focalizar nos quatro “P”: Planejamento, Pilotagem e Prevenção de Problemas. 

- Planejamento: Mudar ou consertar um processo exige fortes habilidades 

gerenciais. Ter um plano sólido de implementação que abranja ações, recursos e 

comunicação é fundamental, e cada vez mais crítico, à medida que a complexidade da 

solução aumenta. 

- Pilotagem: Experimentar soluções em escala limitada é obrigatório. As 

chances de problemas imprevistos são altas, e a “curva de aprendizagem” pode ser 

acentuada quando se muda para uma nova maneira de fazer as coisas. 

- Prevenção de Problemas: Fazer perguntas difíceis do tipo “Como esta coisa 

pode se transformar em desastre?” pode parecer pensamento negativo quando se está no 

meio de um projeto de melhoria empolgante, mas é fundamental para assegurar que a 

equipe pensou no maior número de dificuldades possíveis – e está preparada para lidar com 

elas de forma proativa. 
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Ferramentas 

Infelizmente, as pessoas no trabalho estão acostumadas a serem um tanto práticas – 

o que não é ruim quando você estiver implementando uma solução, mas não é legal quando 

se está tentando pensar “fora do ambiente”. Aqui estão alguns fatores básicos da geração 

eficaz de idéias e maneiras de ajudá-lo a ampliar seu pensamento, mesmo no ambiente 

prático de um projeto DMAIC. 

Chaves para o sucesso Braistorming 

Esclareça o objetivo de seu brainstorming. 

Ouça as idéias dos outros e desenvolva-as. 

Não julgue, critique ou comente idéias. 

Evite a autocensura. 

Abandone pressuposições e seja “doido”. 

Além dessa ferramenta também são usadas: diagrama de causa e efeito, diagrama 

de afinidades, diagrama de relações, diagrama de matriz, matriz de priorização, testes na 

operação, testes de mercado, simulação, operação evolutiva, testes de hipóteses, diagrama 

de árvore, diagrama de Gant, diagrama de processo decisório. 

2.2.6 Controlar 

As mudanças nos processos devem ser mensuradas e avaliadas, a partir de novas 

métricas estabelecidas e implementadas no processo, as quais tem que ser validadas e 

mantidas através de um sistema de medição e controle capaz de garantir a manutenção da 

capacidade do processo. O feedback é essencial para saber quanto o processo melhorou. 

Uma forma de acompanhar esta conduta é por meio de pesquisas com os clientes. Além 

disso, esta fase tem a finalidade de assegurar que quaisquer ganhos obtidos sejam 

preservados a não ser que novos conhecimentos e dados mostrem que há uma maneira 

ainda melhor de operar o processo. As entradas críticas do processo são monitoradas não 

somente como fonte de manutenção da capacidade do processo, mas também com o 

propósito de captar oportunidades de melhoria futura, para isto, são utilizadas ferramentas 

direcionadas a garantir que os defeitos não voltem a ocorrer e que as variáveis continuem 

controladas. 
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Capítulo 3 

Importância dos dados  

 

 

 

 

 

O objetivo do presente capítulo é colocar em evidência a importância dos dados 

para as empresas no tocante a sua qualidade, sistematização, instrumentos de coleta e 

avaliação. Para isto, o presente capítulo esta dividido em quatro itens: i) qualidade dos 

dados, ii) regras para a qualidade dos dados, iii) sistema para a implementação e avaliação 

de dados e iv) Seis Sigma evidência e dados 

Segundo Juran (1998) dados são entradas e saídas de quase todo o trabalho 

executado por uma empresa. Dados são usados para servir ao cliente, desenvolver 

produtos, gerenciar inventários. Dados apóiam o trabalho professional e gerencial e são 

determinantes para quase todas as decisões realizadas em todos os níveis da empresa. Os 

dados são os meios pelos quais a empresa sabe sobre seus outros recursos – de financeiros 

a humanos. Os dados podem ser combinados de ilimitadas formas na procura de novas 

oportunidades, nichos de mercado, melhoramento de processos e novos produtos e 

serviços. 

Dados primários contêm informações. Em nosso mundo digital, todas as 

informações podem, e são, transformadas em números. Informações adequadas produzem 

precisões confiáveis. Telefones funcionam, aviões voam, música é tocada, produtos são 

manufaturados, tratamentos médicos são prestados e serviços são entregues graças ao uso 

de números. (Sloan et al., 2001) 

Orr (1998) argumenta que o papel principal de um sistema de informação é 

apresentar enfoques do mundo real para que as pessoas numa organização possam criar 

produtos e tomar decisões. Se esses enfoques não concordam substancialmente com o 

mundo real para qualquer período de tempo prolongado, então são pobres, e, em ultima 

instância, a organização começará a atuar irracionalmente. 
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Juran (1998) diz que as definições de termos comuns como “cliente” e “serviço” 

são capturados nos dados, eles (os dados) contribuem à cultura da empresa. Eles 

“preenchem o espaço em branco” no mapa da organização. 

3.1 Qualidade dos dados 

Segundo Dasu, Vesonder e Wright (2003) tradicionalmente, programas de 

qualidade dos dados têm atuado como um pré-estágio para tornar os dados adequados à 

análise. Recentemente, conceitos de qualidade dos dados foram aplicados às bases de 

dados que suportam as operações comerciais, tais como suprimento e faturamento. 

Dasu, Vesonder e Wright (2003) ao referir-se à qualidade, sustentam que erros de 

qualidade dos dados se dão de duas formas significativas. Em primeiro lugar, durante a 

concepção dos processos de dados, as normas que regem as operações podem não ser 

interpretadas corretamente. Regras de negócios determinam o tipo de máquina, por 

exemplo, “se a máquina tem uma alça vermelho, utilizá-lo para fins internos. Se a máquina 

tem uma alça verde, vendê-lo aos forasteiros”. Uma apresentação inapropriada desta regra 

ao criar uma base de dados para o inventário de vendas pode levar a sérios problemas. Em 

segundo lugar, quando a empresa alterar as regras, os dados do processo podem falhar para 

acompanhar as mudanças. 

Desde a perspectiva de Tayi e Ballou (1998) garantir a qualidade dos dados tem 

sido uma preocupação para aqueles na profissão de sistemas de informação. As técnicas e 

procedimentos concebidos para ter a certeza que os dados exigidos pelos sistemas de 

processamento de operação tradicional possuem um nível adequado de qualidade têm 

evoluído de forma considerável. No entanto, a utilização do legado dos dados em decisão e 

sistemas de apoio executivo tem reorientado a atenção sobre a qualidade dos dados e expôs 

problemas, tais como a necessidade de dados "mais brandos" não encontradas em sistemas 

tradicionais. Além disso, os dados agora são vistos como um dos principais recursos 

organizacionais e deve ser gerenciado em conformidade. 

Todavia, segundo Tayi e Ballou (1998), o termo “qualidade dos dados” pode ser 

definido como “adequados para o uso”, o que implica que o conceito de qualidade dos 

dados é relativo. Assim, dados com qualidade considerados apropriados para um uso 

podem não possuir suficiente qualidade para outro. A tendência para usos múltiplos de 
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dados, exemplificado pela popularidade de data warehouses, colocou em evidência a 

necessidade de abordar preocupações da qualidade dos dados. 

Nessa mesma linha de reflexão, Dasu, Vesonder e Wright (2003) sustentam que a 

qualidade dos dados é um conceito difícil de definir, medir e implementar. Além disso, 

está intimamente ligada ao problema do domínio dos dados em si e a solução que enquadra 

todos os problemas ser difícil, pois os problemas da qualidade dos dados são de aplicação 

específica. Além do mais, os problemas surgem em todas as fases do ciclo de vida dos 

dados, a partir da coleta de dados, passando pela fase de modelagem de dados, até a última 

fase de escolha de análise e interpretação dos resultados. Cada fase exige um conjunto 

diferente de ferramentas e técnicas para detectar e corrigir pequenos defeitos nos dados. A 

natureza dos dados em si (do fluxo de dados, servidor web logs) e do tipo de atributos 

(numérico, descritivo, texto, imagem, áudio / vídeo) determinam o tipo de técnicas que 

sejam adequadas para lidar com questões de qualidade dos dados. 

Juran (1998) disse que, embora a importância dos dados fique clara, a maioria deles 

é de qualidade pobre, dado que eles ainda têm: 

- Baixa exatidão: Exatidão é provavelmente a questão melhor estudada na 

qualidade dos dados. Numerosos estudos produzem índices de erros de 1 até 75 por cento. 

- Inconsistência: Dificuldade na interpretação. Um provedor pode oferecer camisas 

em quatro diferentes tamanhos, pequeno, mediano, grande e extragrande. No sistema de 

suporte de produção computacional estes tamanhos são codificados 1, 2, 3 e 4, 

respectivamente. Depois, os operadores não podem lembrar se 1 significa pequeno ou extra 

grande. 

- Alta redundância: muitas empresas têm muitas cópias dos mesmos dados. 

A qualidade pobre dos dados parece atacar a informação como os vírus - não se tem 

maneira de predizer exatamente onde eles vão atacar na próxima vez ou o que impacto 

terão. 

Nesse sentido Juran (1998) aponta os custos que acarreta a baixa qualidade dos 

dados em uma empresa típica criando uma série de problemas, os quais podem ser 

classificados em:  

- Problemas típicos: Dados inexatos, inconsistência através da base de dados, 

formato inapropriado, dificuldades na interpretação, unmanaged redundancy 
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- Custos típicos operacionais: Baixa satisfação do cliente, incremento dos custos 8-

12%, satisfação dos empregados baixa. 

- Custos típicos táticos: Tomada de decisões mais pobres que toma mais tempo, 

maior dificuldade para a implementação dos data warehouses, maior dificuldade para 

trabalhar dados e a re-engenharia, falta de confiança organizacional incrementada. 

- Custos típicos estratégicos: Maior dificuldade de propor e executar estratégias, 

contribuição à questões do data ownership, posta em perigo a habilidade de alinhar a 

organização, desviar a atenção da gerência. 

Nesse sentido, operações, tácticas e estratégias representam uma hierarquia solta do 

trabalho realizado. Operações são as tarefas do dia-a-dia tais como entrada do dia, suporte 

ao cliente e billing. Táticas são as decisões de consequências de curto e mediano prazo e 

trabalham para se apoiar, geralmente feito pela média gerência. Estratégia envolve direções 

de longo prazo. 

3.2 Regras para a qualidade dos dados  

Segundo Orr (1998) tem-se um número de regras gerais sobre a qualidade dos 

dados que podem ser deduzidos a partir de um Sistema de Controle de Retro-alimentação 

(feedback-control system) de um sistema de informação, algumas delas são exposta a 

seguir: 

- Dados não usados não podem continuar corretos por muito tempo; 

- Qualidade dos dados num sistema de informação é uma função do seu uso, 

não da sua coleção; 

- Qualidade dos dados será, numa última instância, não melhor do que seu 

uso mais rigoroso; 

- Problemas da qualidade dos dados tendem a se tornarem piores quando os 

sistemas envelhecem; 

- A menor chance de que os atributos dos dados mudem, o maior trauma 

acontecerá quando finalmente mude. 

- Leis da qualidade dos dados aplicam-se igualmente a dados e metadados (os 

dados sobre os dados) 
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Desafortunadamente, muitas, se não a maioria, destas regras da qualidade dos dados 

não são consideradas na face de prática de sistemas tradicionais. É uma prática comum 

coletar um grande número de elementos de dados não utilizados na premissa de que algum 

dia alguém possa utilizá-los, e é mais barato colocá-los no sistema agora que depois 

quando a necessidade se apresenta. No entanto, aplicando o modelo Sistema de Controle 

de Retro-alimentação, é evidente que, se uma organização não está utilizando os dados, 

então, ao longo do tempo, mudanças no mundo real serão ignoradas e a qualidade dos 

dados no sistema irá declinar. 

Com demasiada frequência, o principal foco dos projetos da qualidade dos dados é 

aumentar os controles internos envolvidos na entrada e edição de dados. Tão louváveis 

como são estes esforços, eles são, em último caso, condenados ao fracasso, pois são um 

tiro de tentativas para limpar os dados. A única maneira de realmente melhorar a qualidade 

dos dados é incrementar o uso dos mesmos. Se uma organização pretende melhorar a 

qualidade dos dados, é necessário assegurar que há uso rigoroso de cada elemento dos 

dados. 

3.3 Sistema para a implementação e avaliação de dados  

Juran (1998) argumenta que os dados têm sido sempre importantes para o comércio 

e sua importância continua a crescer rapidamente. Eles são o combustível para o 

crescimento econômico na era da informação. 

Quadro 3.1 - Resultados típicos na implementação de um sistema de segunda geração da qualidade dos dados 

Melhorias Típicas 

 

- Exatidão melhorada por 1 e 2 ordem de magnitude 

- Formatos fáceis de compreender 

- Redundância e inconsistência minimizadas 

Benefícios Típicos 

 

Benefícios operacionais: 

- Uma fonte primária de insatisfação do cliente eliminada 

- Diminuição de custos: dois terços a três quartos dos 
custos de detecção e correção de erros eliminada 

- Tempos de ciclo importantes cortados à metade 

- Empregados se sentem com mais “poder” 

Benefícios tácticos: 

- Processo de tomada de decisões mais confiante 

- Oportunidades de re-engenharia sugeridas 

- Maior facilidade na implementação de novas 
tecnologias 
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- Organizações constroem confiança trabalhando juntas 

Benefícios estratégicos: 

- Facilitadas as questões da propriedade dos dados  

- Maior facilidade para propor e executar estratégias 

FONTE: Juran (1998) 

 

Quadro 3.2 - Dimensões da qualidade dos dados 

Dimensões da qualidade de um modelo de dados 

Escopo - Compreensibilidade - Essenciabilidade 

Nível de detalhe - Attribute granularity - Precisão de domínios 

Composição - Realidade - Identifiability 

 - Homogeneidade - Simplicidade 

Conteúdo - Relevância - Obtainability 

 - Claridade de definição  

Consistência - Consistência semântica - Consistência estrutural 

Reação a 

mudanças  

- Robusteza - Flexibilidade 

Dimensões da qualidade de valores de dados 

- Exatidão - Completeness (entidadese atributos)  

- Consistência - Currency (tempo cíclico) 

Dimensões da qualidade de registro de dados e apresentação 

Formato - Apropriado - Precisão de formato 

 - Uso de armazenamento - Interpretação correta 

 - Flexibilidade - Portabilidade 

 - Representa valores nulos  

Instâncias físicas - Representação da consistência   

Outras dimensões comumente associadas com dados 

- Acessibilidade - Uso apropriado 

- Privacidade - Redundância 

 

- Seguridade  

FONTE: Juran (1998) 

Segundo Pipino, Lee e Wang (2002) na avaliação da qualidade dos dados, as 

empresas têm de lidar por um lado com percepções subjetivas das pessoas envolvidas com 

os dados e pelo outro as medições objetivas com base nos dados em questão. Avaliações 
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subjetivas de qualidade dos dados refletem as necessidades e experiências das partes 

interessadas: os colecionadores, custódios, e consumidores dos produtos dos dados. 

Ainda Pipino et al. argumentam que avaliações objetivas podem ser independentes 

ou dependentes das tarefas. Assim, métricas de tarefa independente refletem os estados dos 

dados sem o conhecimento contextual da aplicação e podem ser aplicados a qualquer 

conjunto de dados, independentemente das tarefas em mãos. Já métricas dependentes das 

tarefas, as que incluem as regras da organização empresarial, regulamentações 

empresariais e governamentais e de restrições fornecidas pelo administrador do banco de 

dados, são desenvolvidos em contextos de aplicação específico. 

Quadro 3.3 - Dimensões e definição da qualidade dos dados 

Dimensões Definição 

Acessibilidade A medida em que há dados disponíveis, ou de recuperação fácil e rápida 

Quantidade 
adequada de dados 

A medida em que o volume de dados é adequada para a tarefa em mãos 

Credibilidade 
A medida em que os dados são considerados como verdadeiros e com 
credibilidade 

Completude 
A medida em que os dados não estiverem em falta e são de amplitude e 
profundidade suficientes para a tarefa em mãos 

Representação 
concisa 

A medida em que os dados são representados compactamente 

Representação 
consistente 

A medida em que os dados são apresentados no mesmo formato 

Facilidade de 
manipulação 

A medida em que os dados são fáceis de manipular e aplicar a diferentes 
tarefas 

Livre de erros A medida em que os dados estão corretos e confiáveis 

Interpretabilidade 
A medida em que os dados são adequados, em línguas, símbolos, e 
unidades, e as definições são claras 

Objetividade A medida em que os dados são imparciais, imprejudicáveis , e imparciais 

 FONTE: Pipino, Lee e Wang (2002) 

Pipino, Lee e Wang (2002) argumentam ainda que a qualidade dos dados deve ter 

características bem precisas do tipo como se expõe no Quadro 3.4. 
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Quadro 3.4 - Categorias e dimensões da qualidade dos dados 

Categorias Dimensões 

Intrínseco Precisão, Objetividade, Credibilidade, Reputação. 

Acessibilidade Acessibilidade, segurança de acesso. 

Contextual 
Relevância, Valor Adicionado, Atualidade, Completude, 
Quantidade de dados. 

Representacional 
Interpretabilidade, facilidade de compreensão, representação 
consistente e concisa. 

FONTE: Strong, Lee e Wang (1997) 

Segundo Pipino, Lee e Wang (2002) define-se um problema dos dados como 

qualquer dificuldade encontrada ao longo de uma ou mais dimensões de qualidade que 

tornam os dados totalmente ou em grande parte inadequados para o uso. Define-se um 

projeto de qualidade dos dados como ações organizacionais adotadas para resolver um 

problema da qualidade dos dados em função de algumas identificações de qualidade de 

dados pobre. 

3.4 Seis Sigma, evidência e dados 

Segundo Sloan et. al. (2001) quando se faz a pergunta “Quais são os padrões de 

evidência que sua empresa utiliza para tomar decisões?” com frequência, a resposta é um 

desconfortável silêncio. 

Nesse sentido, Seis Sigma é uma iniciativa empresarial comprovada em busca da 

perfeição que cria melhorias na lucratividade, produtividade e qualidade, cuja base é a 

evidência, dado que ela é a base para se tomar melhores e mais rentáveis decisões nos 

negócios. Porém, a evidência provê uma base operacional para tomar decisões somente se 

contarmos com padrões pelos quais julgamos a força da evidência. (SLOAN et. al., 2001). 

De outro lado, segundo O’Neil e Duvall (2004), Seis Sigma além de se preocupar 

pelo melhoramento da qualidade dos produtos ou serviços, centra também atenção na 

abordagem e metodologia do tratamento dos dados para eliminar defeitos em qualquer 

processo – para o produto que o fornece. 

Dados faltantes ou inconsistentes tem sido um problema na tarefa de analisar dados 

desde a origem de sua coleta. Os dados inconsistentes são caracterizados por: i) fatores de 

procedimento, ii) rejeição de respostas e iii) respostas inaplicáveis. Dessas três 

características é importante descrever a primeira. 
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i) Fatores de procedimento 

Erros na base de dados é um fato, mas seu impacto no processo de Data Mining 

pode gerar problemas sérios. 

Classificação incorreta de novos dados pode ocorrer resultando em erro de 

classificação ou omissão. 

Respostas em branco em questionários complicam o processo, se muitas respostas 

estão desse jeito o pesquisador pode ficar em um caminho errado de investigação ou pode 

levar à decisões erradas por parte dos usuários. 

Técnicas de Data Mining 

Extrair a informação necessária através de dados pode ser uma tarefa muito 

complexa, e o Data Mining pode ajudar, dado que tem habilidade de trabalhar com 

diferentes tipos de dados (multimedia, hypertextos, etc) e os usuários podem obter 

informação desde suas próprias perspectivas, pensando também em que o resultado de um 

procedimento pode não ser útil para outra. Além disso, Data Mining pode ser uma ameaça 

à privacidade devido a que os dados podem ser observados de diferentes ângulos e 

diferentes níveis. 

Data Mining pode se classificar em: 

 - Baseado na base de dados 

  espacial, transacional, relação, multimedia 

 - Baseado no conhecimento 

  - regras de classificação, evolução, conglomerados (clustering) 

  - conhecimento geral 

  - conhecimento de nível primitivo 

  - conhecimento de multi-níveis 

 - Baseado na técnica 

  - auntonumus knowledge mining 

  - data-driven mining 

  - query-driven mining 
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No caso de Seis sigma, os elementos essenciais do desenvolvimento dos projetos 

são as análises vetoriais aplicadas às matrizes de dados. 

Durante a fase de seleção de projetos, as expectativas de desempenho de um 

perfeito Seis Sigma, denominadas de Críticas à Qualidade ou Características-chave de 

Qualidade são definidas em termos estatísticos. Sem uma definição estatística, não poderá 

haver evidência objetiva. A definição deve incluir uma média e um desvio-padrão. Ambos 

provêm de uma análise vetorial aplicada à uma matriz de dados. Desde que o Sinal de 

Ganho também é automaticamente gerado por este processo de análise, ele é considerado 

como parte de uma abrangente definição operacional. 



 37 

Capítulo 4 

Metodologia da Pesquisa 
 

 

 

 

 

O objetivo do presente capítulo é apresentar a metodologia adotada. Serão 

caracterizados aspectos metodológicos, tais como o tipo de estudo, a determinação da 

amostra e os métodos adotados para coleta, processamento e análise dos dados. 

Com as informações levantadas espera-se categorizar as empresas segundo o tipo 

de dados disponíveis e a utilização dos mesmos. Procura-se também fornecer um plano de 

ação para cada uma das categorias e contribuir para que as pequenas e médias empresas 

tenham ferramentas disponíveis para estarem preparadas a adotar a metodologia Seis 

Sigma. 

4.1 Tipo de Pesquisa 

Do ponto de vista dos objetivos (GIL, 2007), este estudo é classificado como 

exploratório-descritivo, utilizando-se inicialmente da abordagem qualitativa, para, em 

seguida, se utilizar da abordagem quantitativa. A pesquisa exploratória é tipicamente a 

primeira aproximação de um tema e visa desenvolver, esclarecer e modificar idéias para 

proporcionar uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca de um determinado fato. Diz 

ainda o autor que esta pesquisa é particularmente indicada quando o tema é pouco 

explorado, o que é realidade quando de se trata de categorizar as empresas segundo o tipo 

de dados que elas possuem. 

Segundo Fachin (2003) a pesquisa bibliográfica é o primeiro passo de qualquer tipo 

de trabalho científico e por esse motivo será realizada uma busca da bibliografia já tornada 

pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, livros, 

pesquisas, monografias, teses etc. Neste caso utilizaram-se as bases de pesquisa que 

estavam disponíveis na internet: Emerald, Quality Progress, Comunications of the ACM, 

dentre outras. 
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Como fase seguinte foi realizada uma pesquisa descritiva que, segundo Gil (2007), 

tem como objetivo principal a descrição das características de uma determinada população 

ou fenômeno. 

Do ponto de vista da utilização dos resultados trata-se de um trabalho científico 

original no qual, segundo Cervo e Bervian (1996), os resultados apresentarão novas 

conquistas para a ciência respectiva. 

4.2 Delimitação do escopo 

Este estudo se propõe analisar as farmácias de manipulação do Rio Grande do 

Norte segundo o tipo de dados disponíveis e sua utilização para categorizá-las e propor um 

plano de ação correspondente para cada uma das categorias encontradas. 

4.3 População e amostra 

 Nesta etapa são coletadas informações acerca do universo a ser estudado, da 

extensão da amostra e da maneira como será selecionada. De acordo com Gil (1999), 

universo ou população é um conjunto definido de elementos que possuem determinadas 

características em comum. Amostra é o subconjunto desse universo, por meio do qual se 

estabelecem ou se estimam características para a população. 

 Para Richardson (1985), a amostra é uma parte de um universo ou população com 

as mesmas características. Quando o levantamento recolhe informações de todos os 

integrantes do universo pesquisado, tem-se um censo (GIL, 1999). 

 A pesquisa foi realizada nas farmácias de manipulação do estado do Rio Grande do 

Norte, que possui tanto atividades de fabricação (manipulação de medicamentos), como 

serviços. Atua no setor terciário, no comércio varejista de produtos farmacêuticos. 

Desenvolve suas atividades nos campos da produção de cremes, loções, géis, xampus, 

soluções e encapsulamento de medicamentos, para venda sob prescrição médica e revenda 

de produtos. (GODEIRO, 2008) 

 Dessa forma, o universo da pesquisa compreende as farmácias de manipulação do 

estado de Rio Grande do Norte que segundo a Associação dos Farmacêuticos Magistrais 

(ANAFARMAG, 2007) corresponde a um total de 45 (quarenta e cinco) farmácias 

(pessoas jurídicas). 
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 Foi obtido um total de 17 questionários respondidos, sendo 28 não respondidos. Por 

tanto, o tipo de coleta de dados fica caracterizada como um estudo amostral acidental, pois 

o plano original era de um levantamento censitário. 

4.4 Coletas de dados 

De acordo com Cervo e Bervian (1996) a coleta de dados envolve diversos passos 

como a elaboração de um instrumento de coleta, a programação da coleta e também os 

dados da própria coleta. No presente estudo, os dados foram coletados por meio de um 

questionário que, segundo Lakatos e Markoni (2003), é um instrumento de coleta de dados, 

constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito e 

sem a presença do entrevistador. 

Segundo Gil (2007) o questionário apresenta uma série de vantagens, como as 

descritas a seguir: 

 

• Possibilita o alcance de um grande número de pessoas, mesmo que 

estejam dispersas numa área geográfica muito extensa; 

• Implica em menores gastos na sua elaboração e aplicação;  

• Permite que se responda no momento em que se julgar mais 

conveniente;  

• Não expõe o pesquisado à influência das opiniões. 

 

Ao mesmo tempo apresenta algumas limitações, tais como: 

 

• Impede o auxílio ao informante quando este não entende corretamente 

as perguntas; 

• Não oferece garantia de que a maioria das pessoas devolva-o 

devidamente preenchido, o que pode implicar a significativa 

diminuição do número de respondentes. 
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Para tanto, estrutura-se um questionário composto por quatro partes:  

A primeira parte, compreendida pela pergunta de número um, tem como objetivo 

inicial estabelecer se a empresa coleta dados e em caso afirmativo, que tipo de dados a 

empresa coleta, qual sejam: clientes, fornecedores, mercado, produção, segurança no 

trabalho, faturamento e recursos humanos. 

Uma vez conhecida a fonte dos dados procura-se conhecer a finalidade original 

com que estes são coletados, podendo ser para a melhoria e/ou para o controle e/ou para o 

planejamento. Estas três categorias foram escolhidas baseadas na Trilogia de Juran  para a 

Qualidade (JURAN, 1988). Na continuação, procura-se saber quais as ferramentas 

utilizadas para a análise e de onde provêm estes dados. 

A segunda parte, que compreende a pergunta de número dois, tem como objetivo 

saber qual a percepção dos gerentes em relação aos dados que são coletados. Os gerentes 

irão qualificar cada um dos dados concordando ou não com cada uma das sentenças 

apresentadas. Estas sentenças são o reflexo da maioria das dimensões da qualidade dos 

dados apresentadas por Pipino, Lee e Wang (2002) e Strong, Lee e Wang (1997), que estão 

divididas em quatro grupos identificando as características intrínsecas, de acessibilidade, 

contextual e representacional identificadas no Quadro 3.4 do capítulo 3 Importância dos 

Dados. 

 Na continuação são apresentadas as perguntas de número dois com as 

diferentes sentenças contidas nela, além de ter no início de cada uma delas a codificação 

utilizada na análise dos dados 

Quadro 4.1 – Perguntas de número dois e as categortias às que pertencem 

Codificação Pergunta Categoria 
Q2_A1   Os dados são precisos   (Intrínseco) 

Q2_A2  
 Dados relevantes para refletir a situação real da empresa foram 
coletados   (Contextual) 

Q2_A3   Os dados necessários são encontrados com facilidade   (Acessibilidade) 
Q2_A4   Faltam dados úteis para a tomada de decisão   (Contextual) 
Q2_A5   Os dados são atuais   (Contextual) 
Q2_A6   O formato dos dados é apropriado   (Representacional) 
Q2_A7   É claro o que os dados representam   (Representacional) 
Q2_A8   Os dados são fáceis de interpretar no ato da coleta   (Representacional) 
Q2_A9   Os dados coletados são relevantes para a tomada de decisão   (Contextual) 
Q2_A10   Há dados perdidos   (Contextual) 
Q2_A11   Os dados estão em um ambiente seguro   (Acessibilidade) 
Q2_A12   Os dados não apresentam erros   (Intrínseco) 

 
 



 41 

Estas características, categorias da qualidade dos dados, são também conhecidas 

como variáveis latentes, ou seja, que não se podem medir diretamente, mas podem estar 

relacionadas a um número de variáveis mensuráveis. O método de análise geralmente 

utilizado para desvendar as relações entre as variáveis assumidas latentes e as que se 

manifestam ser latentes é a Análise Fatorial (EVERITT, 2005). 

A terceira parte, que compreende as perguntas de número três até cinco, tem como 

objetivo saber se a empresa possui mais de um banco de dados e conhecer como é a 

interação entre os mesmos, tentando identificar possíveis conflitos que existam durante 

esta interação. 

A quarta parte, que compreende as perguntas de número seis até nove, está 

destinada a conhecer – na visão do gerente – quais as melhorias, controles e planejamentos 

mais importantes que são realizados utilizando os dados que a empresa possui, além de 

escrever a procedência que originou esta melhoria, controle ou planejamento. 

4.5 Análise dos Dados 

A finalidade desta etapa é estabelecer critérios de ordem e de classificação, para 

que os dados possam ser analisados. É uma fase muito importante da pesquisa, pois a partir 

dos dados coletados, a análise permite ao pesquisador, o estabelecimento das conclusões, 

indicando os caminhos para os ajustes que se fizerem necessários (MATTAR, 1994). 

De acordo com Samara e Barros (1994), a tabulação consiste em ordenar e dispor 

os resultados numéricos facilitando a leitura e análise, através da padronização e 

codificação das respostas da pesquisa. Isto permite o cruzamento de informações com 

precisão, além de possibilitar uma apresentação gráfica dos resultados. 

Os dados coletados foram analisados qualitativamente e quantitativamente, visando 

apresentar resposta aos objetivos gerais e específicos, todos relevantes ao problema de 

pesquisa. O objetivo geral foi respondido por meio da análise e interpretação das respostas 

das questões específicas, nas quais foram utilizados, principalmente, procedimentos e 

técnicas quantitativas, tais como análise de agrupamentos e análise discriminante. Segundo 

Everitt (2005) a análise de agrupamentos conglomerados (Cluster) compreende um grande 

número de métodos numéricos que são utilizados para examinar dados multivariados com 

o objetivo de descobrir grupos ou conglomerados de observações que sejam homogêneos e 

separados dos outros grupos. 
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Dentre estes métodos utilizou-se a classificação Hierárquica Aglomerativa 

representado por um diagrama bidimensional conhecido como Dendograma que ilustra a 

fusão realizada em cada etapa da análise, e dentro desta classificação Aglomerativa se 

utilizou o método de Vizinho mais Distante que utiliza a maior distância entre os 

indivíduos para realizar os agrupamentos (EVERITT, 2005). Após a definição dos grupos 

utilizou-se a análise discriminante para descrever o que causa a diferença entre os mesmos 

e, posteriormente, com base nesta análise será criada uma regra de classificação para 

futuros dados coletados. 

Inicialmente, a estratégia adotada foi a criação de dois tipos de bancos de dados, 

pois havia – até aquele momento – um número bastante reduzido de questionários 

respondidos e isso comprometeria bastante a análise final dos resultados. 

A primeira simulação gerou 50 observações independentes com 12 variáveis, todas 

elas com as mesmas probabilidades. Como os dados apresentados pela função uniforme 

são contínuos utilizou-se um outro comando para converter estes dados contínuos em 

dados discretos que representam as respostas da segunda parte do questionário, que tem 

por objetivo qualificar os dados na percepção dos gerentes, ver Apêndice D. Para garantir 

um espectro de respostas que representassem empresas com um perfil considerado muito 

bom, passando pelo médio até um perfil ruim adicionaram-se manualmente mais 20 

observações, 10 representando o melhor dos cenários e 10 representando o pior, 

totalizando 70 respostas simuladas. Com o desenvolver do trabalho, percebeu-se que a 

forma de geração das respostas simuladas não representava uma situação realística, pois 

não se contemplou uma estrutura de dependência entre as respostas, uma vez que se sabe 

que as mesmas estão relacionadas. Por este motivo optou-se pela Normal Multivariada que 

utiliza as relações entre as observações para gerar novos dados, para este sentido utilizou-

se a média e variância primeiramente de 9 dos questionários que foram entregues até então. 

Da mesma forma se gerou 50 observações e se adicionaram manualmente 20 observações 

representando o melhor e o pior cenário. O uso desta função é muito importante devido a 

que esta leva em conta as dependências entre as respostas e é um modelo mais próximo da 

realidade. 

Por último utilizaram-se os dados dos 17 questionários, em que juntando todas as 

respostas com relação à pergunta de número dois totalizaram 41 observações, estas 

observações representam a qualificação fornecida pelos gerentes para os dados dos 
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clientes, fornecedores, mercado, produção, segurança no trabalho, faturamento e recursos 

humanos. 

Os resultados da análise de cada um dos bancos de dados são apresentados no 

Capítulo 5 Análise de Resultados e também nos Apêndices D, E e F. 

Como comentado na seção anterior é de suma importância identificar se as questões 

criadas no questionário realmente são agrupadas nas categorias que elas representam, desta 

maneira utilizaram-se os dados dos questionários e o agrupamento que elas apresentam. Os 

resultados desta análise e de cada um dos bancos de dados são apresentados no Capítulo 5 

Análise de Resultados e também no Apêndice C.  

Para responder ao objetivo específico, que identifica a importância dos dados na 

empresa no marco dos postulados pela metodologia Seis Sigma, foi utilizada a bibliografia 

de alguns autores que trabalham na área de qualidade dos dados nas empresas. Foi feita a 

organização dos mesmos com o auxílio de aplicativos computacionais adequados, 

constituindo-se de tabelas e gráficos que facilitam a realização da análise e interpretação. O 

programa de computação que será utilizado para apoiar a análise dos dados e o emprego 

das técnicas estatísticas será o software estatístico R versão 2.9.0. 
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Capítulo 5 

Resultados da Pesquisa 

 

 

 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a análise dos dados obtidos através da 

pesquisa realizada junto aos gerentes das farmácias de manipulação através de 

questionários, assim como a interpretação de seus resultados, tomando como base a 

pesquisa bibliográfica realizada. 

Neste sentido, este capítulo será dividido em três seções. Inicialmente será 

apresentada uma caracterização geral das farmácias a partir de uma análise descritiva feita 

anteriormente na pesquisa apresentada por Godeiro (2008) que abrange as mesmas 

farmácias de manipulação estudadas. No segundo momento será apresentada a análise 

fatorial das variáveis estudadas com dados obtidos que tem por objetivo identificar as 

diferentes variáveis latentes. A última será composta pela apresentação da criação da 

modelo para a categorização das empresas. 

5.1 Descrição das farmácias de manipulação do Estado do Rio Grande do 

Norte 

Esta parte esta destinada a caracterizar as empresas de manipulação do Estado do 

Rio Grande do Norte, segundo o número de funcionários o tipo de administração e o tipo 

de dados que são coletados. 

Objetivando contribuir na interpretação dos resultados, as farmácias foram 

classificadas a partir do seu porte, sendo utilizado como parâmetro o número de 

funcionários devido à dificuldade de se obter dados mais críticos para as empresas como 

seu faturamento. 
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Como apresentado na Tabela 5.1 pode-se observar que 85% das farmácias de 

manipulação do Estado do Rio Grande do Norte possuem até 99 empregados que segundo 

o Ministério de Trabalho estaria dentro do grupo denominado como micro e pequenas 

empresas 

Tabela 5.1 Número de Funcionários 

Funcionários Frequência Porcentagem (%) 

De 0 a 9  9 22,5 

De 10 a 49 23 57,5 

De 50 a 99 2 5 

Mais de 100 6 15 

Total 40 100 

Fonte: Godeiro (2008) 

 

Já na Tabela 5.2 pode-se destacar que cerca de 60% das empresas são representadas 

por estabelecimentos de administração familiar cabendo aos membros da família 

proprietária exercer a maior parte das funções administrativas ou como na maioria dos 

casos, são os farmacêuticos que se tornaram gerentes das empresas. 

Tabela 5.2 Administração familiar 

  Frequência Porcentagem (%) 

Sim 22 57,89 

Não 16 42,11 

Total 38 100 

Fonte: Godeiro (2008) 

 

Na Tabela 5.3 estão identificados os tipos de dados que as 17 farmácias coletam, 

como se observa, o foco principal destas empresas é o cliente com 88% seguido do 

faturamento com 47% e produção com 41%, já no quesito segurança no trabalho somente 

uma empresa coleta dados sobre o mesmo. 
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Tabela 5.3 Tipos de dados coletados 

 Quantidade de empresas 
Porcentagem 

(%) 

Clientes 15 88,24 

Fornecedores 4 23,53 

Mercado 5 29,41 

Produção 7 41,18 

Segurança no Trabalho 1 5,88 

Faturamento 8 47,06 

Recursos Humanos 2 11,76 

Fonte: Pesquisa/Abril_09 

 

Na Tabela 5.4 está identificada a finalidade da coleta dos dados para os clientes, 

produção e faturamento. Os dados dos clientes são coletados principalmente para realizar 

melhorias e os dados de faturamento são coletados para o planejamento. Na Tabela 5.5 são 

descritas algumas das melhorias realizadas no setor dos clientes, que como se pode 

observar a mais importante é a chamada Fidelização do cliente que tem por objetivo 

manter à pessoa como cliente fiel da empresa. 

Tabela 5.4 Finalidade da coleta dos dados 

 Clientes Produção Faturamento 

Controle 1 2  

Melhoria 7 2 1 

Planejamento   4 

Melhoria/Controle 4 1 2 

Melhoria/Planejamento 1   

Controle/Planejamento    

Melhoria/Controle/Planejamento 2 2 1 

Fonte: Pesquisa/Abril_09    
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Quadro 5.1 – Principais Melhorias realizadas nas empresas 

 Como é realizada esta melhoria 

Fidelização de clientes Cadastro no sistema, Pesquisas, Prêmio por acúmulo de pontos 

Entrega em domicilio Cadastro no sistema 

Personalização do atendimento Cadastro no sistema 

Pesquisa de satisfação Pesquisa de campo 

Qualidade no atendimento Questionários 

Atendimento Reclamações 

Fonte: Pesquisa/Abril_09  

 

Da mesma forma, os principais planejamentos na área de faturamento são: 

• Adequação do número de funcionários com a capacidade de produção. 

• Priorização na produção de fórmulas baseado no horário e destino. 

• Meta de vendas para produtos industrializados e inclusão de formulações. 

• Negociação de prazos de pagamentos com fornecedores. 

 

Dentre as 17 empresas pesquisadas 10 possuem mais de um banco de dados, sendo 7 

destas com banco de dados interligados, mas somente em dois dentre estas não existe 

conflito de informação. 

5.2 Análise fatorial das variáveis estudadas 

 Nesta seção é apresentada a análise das variáveis utilizadas no questionário para 

qualificar os dados que as empresas possuem. Para isto, é utilizada a análise fatorial que, 

como explicado no capítulo anterior, tem como objetivo desvendar as relações entre as 

mesmas. 

Como se pode observar no Quadro 3.4 do Capítulo 3 existem quatro categorias nas 

quais as dimensões da qualidade são agrupados sendo estas: Intrínseco, Acessibilidade, 

Contextual e Representacional. Com esta análise tenta-se identificar se estes quesitos 

utilizados na pergunta de número dois do questionário realmente são agrupados como 

indica a bibliografia. A saída editada da análise fatorial se encontra na Tabela 5.6. 
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Tabela 5.5 Resultados da análise fatorial 

  Factor1 Factor2 
Q2_A1 0,771   
Q2_A2 0,150 0,812 
Q2_A3 0,730 0,278 
Q2_A4   0,872 
Q2_A5 0,614 0,258 
Q2_A6 0,780 -0,347 
Q2_A7 0,750   
Q2_A8 0,743   
Q2_A9 0,111 0,546 
Q2_A10 -0,285 0,488 
Q2_A11 0,482 0,136 
Q2_A12 0,606   

 

Na Tabela 5.5 pode-se observar uma clara diferença nos dois fatores, 

primeiramente devido à presença de variáveis com sinal negativo e, as outras variáveis 

com sinal positivo que apresentam um valor maior, destacadas com a cor cinza.  

No fator 1 a variável Q2_A10, diferenciada na Tabela com um cinza mais escuro, é 

a única que possui o sinal negativo e pertence à categoria Contextual, já as outras variáveis 

marcadas com um cinza mais claro pertencem, na sua maioria, à categoria 

Representacional e Intrínseco. Da mesma forma, no fator 2 a variável Q2_A6 marcada com 

um cinza escuro pertence à categoria Representacional e as outras variáveis marcadas com 

o cinza mais claro pertencem à categoria Contextual. Desta forma, pode-se observar que 

para ambos os fatores 1 e 2 as variáveis são agrupadas segundo a suas características 

Representacional - Intrínseco e Contextual sendo estas, as grandes categorias que se tentou 

identificar como características importantes dos dados. 

Com os resultados obtidos pela análise fatorial, com dois fatores obteve-se um 

valor-p igual a 0,0839, ver Apêndice C, que é maior ao nosso nível de confiança de 5% por 

isto aceitamos o uso de dois fatores como suficientes para descrever os dados apresentados. 

Portanto, confirmou-se com a análise fatorial que as variáveis utilizadas na 

pergunta de número dois dos questionários são agrupadas de forma similar à apresentada 

na bibliografia. 

 

 



 49 

5.2 Determinação do modelo para a categorização das empresas segundo 

o tipo de dados que possuem 

Nesta seção determina-se o modelo de categorização das empresas segundo a 

qualidade dos dados que se apresentam na perspectiva dos gerentes. Para tanto, criaram-se 

dois tipos de bancos de dados com 20 elementos cada um: o primeiro apresentando 

independência entre as observações usando uma função uniforme e o segundo utilizando 

uma função normal multivariada, que considera uma relação de dependência entre os 

quesitos para cada categoria, ver Apêndices D, E e F.  

A continuação serão descritos cada um dos cenários simulados. 

5.2.1 Bancos de dados gerados pela função uniforme 

Definiu-se os grupos para as 70 observações utilizando a análise de agrupamento 

por Conglomerados, como explicado no Capitulo 4 de Metodologia. Na Figura 5.1 pode-se 

observar claramente a diferença entre dois grupos definidos antes da geração dos dados, o 

grupo de cor laranja e o grupo de cor azul, que representa o melhor e o pior dos cenários 

respectivamente. Os outros dois grupos: vermelho e verde correspondem às observações 

geradas pela função. 

 

Figura 5.1- Análise de agrupamentos dos dados gerados pela função uniforme 
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Após a definição dos grupos em todos os cenários simulados, foi utilizada a análise 

discriminante para poder definir o que é que caracteriza a cada um dos grupos. No cenário 

que serve de exemplo utilizamos os dados obtidos pela função discriminante para gerar a 

Figura 5.2 na qual se observa com maior facilidade o agrupamento das observações e as 

possíveis diferenças entre os mesmos. Para melhor compreensão são apresentadas as 

Tabelas 5.6 e 5.7 com os valores das médias e as variáveis Canônicas que caracterizam 

cada um dos grupos, estas tabelas são as utilizadas para a geração do gráfico utilizando a 

multiplicação matricial. Desta forma o eixo CV1 – Variável Canônica 1 – pode ser 

definido como quanto mais negativo for este valor melhor seria a qualidade dos dados e 

quanto mais positivo for este valor a qualidade dos mesmos piora. 

O motivo definir a melhor e a pior qualidade dos dados da forma apresentada se 

justifica porque os valores na Tabela 5.7 são na sua maioria de sinal negativo e somente 

dois de sinal positivo. Como a definição do melhor dos cenários está representada por 

valores positivos mais próximos de 5 – excetuando as variáveis Q2_A4 e Q2_A10, que 

precisam ser o menor possível – e esse comportamento ocorre somente com o grupo A. 

Portanto, o valor obtido desta multiplicação dará o grupo com os menores valores 

negativos. O contrário acontece com o grupo D, que representa o pior dos cenários, no qual 

o resultado apresentara os maiores valores negativos. 

Tabela 5.6 Médias dos grupos utilizando a função uniforme 

  Q2_A1 Q2_A2 Q2_A3 Q2_A4 Q2_A5 Q2_A6 Q2_A7 Q2_A8 Q2_A9 Q2_A10 Q2_A11 Q2_A12 
GrupoA 4,800 4,800 4,700 1,400 4,700 4,700 4,800 4,800 4,800 1,300 4,900 4,700 
GrupoB 3,146 3,512 2,683 2,829 2,610 2,561 2,976 2,756 3,415 3,098 2,951 3,293 
GrupoC 2,500 2,000 3,750 2,625 2,625 4,625 2,625 4,000 2,250 3,375 2,500 1,625 
GrupoD 1,273 1,182 1,455 4,545 1,364 1,273 1,273 1,182 1,182 4,455 1,273 1,273 

 

Tabela 5.7 Valores das variáveis canônicas para a função uniforme 

  CV1 CV2 
Q2_A1 -0,2326 -0,1016 
Q2_A2 -0,4227 -0,4888 
Q2_A3 -0,2946 0,1961 
Q2_A4 0,0105 -0,3512 
Q2_A5 -0,3470 -0,0087 
Q2_A6 -0,0442 0,6655 
Q2_A7 -0,3339 -0,0217 
Q2_A8 -0,2664 0,3577 
Q2_A9 -0,5919 -0,3544 
Q2_A10 0,0085 -0,3450 
Q2_A11 -0,2728 -0,2088 
Q2_A12 -0,3278 -0,4117 
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Figura 5.2- Discriminação dos grupos de uma base de dados gerada pela função uniforme 

 

Cabe destacar que em todos os outros bancos de dados gerados o agrupamento 

aconteceu seguindo o mesmo padrão, mudando em alguns casos a quantidade dos grupos, 

mas todos eles identificando estes dois cenários. Já para a variável canônica CV2 tentou-se 

encontrar um padrão em todos os 20 cenários simulados, mas todos geraram uma 

configuração completamente diferente uma da outra. Foi por este motivo que se mudou 

para a função normal multivariada para utilizar as dependências entre as variáveis de 

maneira que seja possível encontrar uma relação entre os grupos dos diferentes bancos de 

dados. 

5.2.2 Bancos de dados gerados pela função normal multivariada 

Como já foi comentado no início deste capítulo utilizou-se a média e variância dos 

17 questionários observados. Da mesma forma que na seção anterior se realizou primeiro a 

análise de agrupamentos que é apresentado na Figura 5.3 na qual podemos identificar 

claramente 5 grupos sendo dois deles o melhor e pior dos cenários, grupos vermelho e 

laranja respectivamente, o que se repete ao longo dos 20 bancos de dados 
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Já realizando a análise discriminante, de maneira análoga ao feito pela função 

uniforme, obtem-se os seguintes resultados apresentados nas Tabelas 5.8 e 5.9. 

 

Tabela 5.8 Médias dos grupos utilizando a função normal multivariada 

  Q2_A1 Q2_A2 Q2_A3 Q2_A4 Q2_A5 Q2_A6 Q2_A7 Q2_A8 Q2_A9 Q2_A10 Q2_A11 Q2_A12 
GrupoA 4,800 4,800 4,700 1,400 4,700 4,700 4,800 4,800 4,800 1,300 4,900 4,700 
GrupoB 4,231 4,231 4,308 3,923 4,538 3,885 4,115 4,000 3,731 3,577 4,346 3,423 
GrupoC 3,143 3,714 2,857 4,286 3,857 2,857 3,429 3,000 4,286 4,714 4,000 3,143 
GrupoD 3,412 3,471 3,118 3,118 3,647 3,353 3,412 3,647 3,412 3,529 3,765 3,412 
GrupoE 1,200 1,200 1,300 4,600 1,300 1,300 1,200 1,200 1,200 4,700 1,100 1,300 

 

Tabela 5.9 Valores das variáveis canônicas para a função normal multivariada 

  CV1 CV2 
Q2_A1 -0,3767 -0,6259 
Q2_A2 -0,6054 0,0611 
Q2_A3 0,3652 0,1838 
Q2_A4 1,1069 -1,1114 
Q2_A5 -0,9454 -0,7075 
Q2_A6 0,7161 -0,3768 
Q2_A7 -0,8165 -0,2638 
Q2_A8 -0,3494 -0,2212 
Q2_A9 -0,6232 0,2890 
Q2_A10 0,8219 -0,8675 
Q2_A11 -1,2216 -0,3797 
Q2_A12 -0,1881 0,6249 

 

 

Pode-se identificar claramente na Figura 5.4 com a ajuda das Tabelas 5.8 e 5.9 os 

dos cenários extremos com as cores vermelho e roxo e os outros 3 grupos sempre juntos 

entre os dois extremos. 

Uma vez analisados todos os 20 cenários simulados gerados pela função normal 

multivariada se constatou que os três grupos intermediários são muito semelhantes entre 

todos eles, mas não se conseguiu identificar claramente uma característica que se repita em 

todos os cenários. Isto pode ser devido ao fato de que em cada um dos 20 cenários a 

Variável Canônica 1 explica por si o 90% dos dados, diferenciando o melhor do pior 

cenário e os 3 grupos intermédios, já a Variável Canônica 2 que poderia explicar a 

diferença dentre estes 3 grupos somente explica no máximo 9% dos dados e não é possível 

encontrar alguma característica em comum dentre os 20 cenários simulados.  
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Figura 5.3- Análise de agrupamentos dos dados gerados pela função normal multivariada 

 

Figura 5.4- Discriminação dos grupos de uma base de dados gerada pela função normal multivariada 

5.2.3 Banco de dados dos questionários coletados 

Da mesma forma que foi realizada nas seções anteriores, começamos identificando 

os grupos presentes, na Figura 5.5 observa-se a presença de quatro grupos que serão 

caracterizados mais a frente. 
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Figura 5.5- Análise de agrupamentos dos dados obtidos nos questionários 

 

Figura 5.6- Discriminação dos grupos dos dados obtidos nos questionários 
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Tabela 5.10 Médias dos grupos utilizando os dados dos questionários 

  Q2_A1 Q2_A2 Q2_A3 Q2_A4 Q2_A5 Q2_A6 Q2_A7 Q2_A8 Q2_A9 Q2_A10 Q2_A11 Q2_A12 
GrupoA 2,375 3,750 2,625 3,875 3,875 2,375 3,125 2,625 3,625 4,000 3,500 2,250 
GrupoB 4,056 3,722 3,444 3,167 4,000 3,667 3,500 3,611 3,611 3,444 3,778 3,389 
GrupoC 4,615 4,769 4,692 4,692 4,846 3,769 4,308 4,154 4,385 3,385 4,538 3,385 
GrupoD 4,500 2,000 4,500 1,500 5,000 5,000 4,500 4,000 1,500 1,500 5,000 3,000 

 

Tabela 5.11 Valores das variáveis canônicas para os dados dos questionários 

  CV1 CV2 
Q2_A1 1,9709 -0,2090 
Q2_A2 -0,4564 0,8996 
Q2_A3 0,1129 -0,0305 
Q2_A4 0,1742 0,9961 
Q2_A5 0,3575 -0,3758 
Q2_A6 -0,0650 -0,3477 
Q2_A7 -0,4447 0,4843 
Q2_A8 1,1403 0,5226 
Q2_A9 0,0284 0,7092 
Q2_A10 -1,0415 -0,3227 
Q2_A11 1,0625 -0,2236 
Q2_A12 -0,6724 -0,3706 

 

 

Como se pode observar na Figura 5.6 e com a ajuda das Tabelas 5.10 e 5.11 o eixo 

CV1 ainda representa a relação entre o melhor e o pior dos cenários, mas neste caso, 

quanto maior o valor no eixo melhor a qualidade dos dados.  Pode-se observar também que 

o Grupo D está separado dos outros três grupos. 

A seguir será feita uma descrição de cada um dos grupos e suas características 

principais. 

Grupo A: Reflete o pior dos cenários dentro das empresas pesquisadas, com dados 

imprecisos, com quantidade relativamente suficiente para refletir a situação real da 

empresa, mas com dados difíceis de ser encontrados após ter sido coletado; existe também 

uma falta de dados para a tomada de decisões; no entanto, aqueles que são coletados são 

relevantes. Estes dados refletem de certa maneira a situação corrente da empresa; contudo, 

o formato deles não é o apropriado e não todas as pessoas dentro da empresa podem 

compreender os mesmos. Existe também uma dificuldade para interpretar os dados no ato 

da coleta que pode ser o motivo pelo qual exista uma alta perda dos mesmos. 

Grupo B: Este grupo se diferencia do anterior, pois apresenta dados mais precisos 

com maior facilidade de serem encontrados e com formato mais apropriado. Outra 
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diferença é que este grupo de empresas tem maior facilidade de interpretar os dados no ato 

da coleta, desta forma os dados apresentam menos erros. 

Grupo C: Este grupo se caracteriza por ter dados precisos, coletar os dados 

relevantes que refletem a situação real da empresa e que estes sejam encontrados com 

facilidade, contudo no ato da tomada de decisões as empresas ainda sentem falta de mais 

dados. 

Grupo D: Este grupo se caracteriza por ter o menor índice de perda de dados assim 

como também apresentar a suficiente quantidade de dados para a tomada de decisões na 

perspectiva dos gerentes, no entanto não se coletaram a suficiente quantidade dos mesmos 

que reflitam a situação real da empresa nem os dados coletados foram relevantes para a 

tomada de decisão. 
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Capítulo 6 

Conclusões e Recomendações 

 

 

 

 

 

Este capítulo traz considerações relacionadas aos aspectos de realização da pesquisa 

referentes aos objetivos propostos por esta e os métodos utilizados para seu atendimento, 

assim como as limitações ligadas à pesquisa e sugestões de estudos futuros. 

6.1 Aspectos relacionados ao Objetivo da pesquisa 

O presente estudo buscou criar uma estrutura base de um modelo de categorização 

das empresas segundo os dados que possuem por meio da análise discriminante aplicada 

aos grupos formados pela análise de conglomerados, como uma ferramenta para aplicar a 

metodologia Seis Sigma em uma micro, pequena ou media empresa nas farmácias de 

manipulação do Estado do Rio Grande do Norte 

Para se atingir tal objetivo, os instrumentos de coleta de dados, relacionados no 

Capítulo 4 desta dissertação, foram aplicados aos gerentes das farmácias de manipulação, 

visando coletar os dados necessários para então analisá-los e poder atingir o objetivo 

proposto. 

Observando os resultados obtidos através dos instrumentos de coleta de dados do 

Apêndice B, e também nos itens de análise dos resultados do Apêndice C se conseguiu 

comprovar que a pergunta de número dois do questionário, utilizando a análise fatorial, 

agrupa os quesitos segundo as categorias dos dados apresentadas por Pipino, Lee e Wang 

(2002) e Strong, Lee e Wang (1997) no Quadro 3.4 do Capítulo 3 Importância dos Dados. 

Observando-se que as categorias mais relevantes nesta pesquisa são a Representacional - 

Intrínseco e Contextual que representam a interpretabilidade, representação concisa e 

consistente, relevância, completude e quantidade dos dados dentre outros. 
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Da mesma forma, utilizando os resultados obtidos através do Apêndice B e também 

nos itens de análise dos resultados para cada modelo se conseguiu caracterizar os 4 grupos 

presentes que são resumidos no Quadro 6.1. 

Quadro 6.1 – Pontos fortes e fracos dos quatro grupos identificados na análise dos resultados 

 Pontos fortes Pontos fracos 
Grupo A Dados atuais. 

Quantidade relativamente suficiente para 
refletir a situação real da empresa 

Falta de dados úteis para a tomada de decisão. 
Dados não são encontrados com facilidade 
Há dados perdidos. 
Dados imprecisos. 

Grupo B Dados precisos. 
Dados atuais. 
Dados não apresentam muitos erros 

Falta de dados úteis para a tomada de decisão. 
Dados não são encontrados com facilidade. 
Há dados perdidos. 

Grupo C Dados precisos. 
Quantidade suficiente para refletir a 
situação real da empresa. 
Dados são encontrados com facilidade. 
Dados atuais.  

Falta de dados úteis para a tomada de decisão. 
Há dados perdidos. 

Grupo D Dados precisos. 
Dados são encontrados com facilidade. 
Quantidade de dados suficiente para a 
tomada de decisão. 
Dados atuais. 

Quantidade insuficiente para refletir a 
situação real da empresa. 
Quantidade insuficiente da dados relevantes 
coletados para a tomada de decisão. 

 

Dentre os quatro grupos classificados os pontos fracos comuns identificados nos 

grupos A, B e C foram a Falta de dados úteis para a tomada de decisão e a existência de 

dados perdidos, já nos grupos A e B também se identificou a dificuldade de encontrar os 

dados necessários para a tomada de decisões. Por outro lado o grupo D tem como pontos 

fracos a falta de dados que reflitam a situação real da empresa assim como a falta de dados 

relevantes para a tomada de decisões. Estes resultados podem estar relacionados ao fato de 

que a maioria das empresas é de administração familiar e que a maioria dos gerentes não 

possui uma sólida base em administração, também estes dados, ao possuir estes pontos 

fracos, diminuem a capacidade da empresa de tomar decisões acertadas ou implementar 

algum tipo de melhoria; na metodologia Seis Sigma é necessário que estes dados estejam 

corretos para que as análises e melhorias realizadas possam atingir o objetivo definido no 

começo do projeto. 

Identificou-se também que 88% das empresas pesquisadas têm como foco principal 

o cliente seguido do faturamento com 47% e produção com 41%, isto pode ser claramente 

explicado devido a que estas são empresas de serviços e toda empresa de serviço tem como 

foco principal satisfazer o cliente. Para este propósito 13 das empresas pesquisadas 

coletam dados sobre os clientes para realizar melhorias neste setor, dentre estas melhorias a 

mais adotada pelas empresas é a Fidelização do cliente. 



 59 

 

6.2 Limitações ligadas à Pesquisa 

Pelo caráter do método de pesquisa aqui escolhido, algumas limitações podem 

nascer destes objetivos relacionadas aos instrumentos de coleta de dados elaborados a 

partir da teoria e das empresas estudadas. 

Este estudo apresenta também limitações relacionadas com o reduzido tamanho da 

amostra aliado ao fato de apenas um indivíduo ter sido entrevistado em cada organização. 

Não há garantias que as farmácias de manipulação representem outras empresas de 

pequeno e médio porte. Portanto, os resultados se referem apenas as farmácias analisadas. 

Outro aspecto é que devido ao acúmulo de atribuições dos gerentes e em alguns dos 

casos a falta de experiência na área de administração, fica difícil ter acesso a eles, o que 

além de aumentar o tempo da coleta de dados, pode comprometer a veracidade das 

informações apresentadas. 

6.3 Sugestões para estudos futuros 

Através do desenvolvimento desta dissertação, foi possível a compreensão dos fatores 

abordados na literatura. A partir do amadurecimento do conhecimento adquirido através 

deste trabalho, e visando uma melhor compreensão dos assuntos ligados não só a 

classificação das empresas segundo o tipo de dados, mas também com a implementação e 

sustentação da metodologia Seis Sigma, algumas propostas de estudos futuros são 

oferecidas a seguir: 

• Aumentar o escopo de aplicação da pesquisa, realizando-a em um número maior de 

empresas para poder identificar e classificar com maior claridade os grupos 

existentes. 

• Melhorar as situações que compõem o questionário do ANEXO B, e aplicar tal 

instrumento não somente aos gerentes das farmácias, mas a os responsáveis de cada 

um dos setores estudados. 

• Identificar as consequências de ter bancos de dados interligados e a qualidade dos 

mesmos. 
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• Aprofundar a revisão bibliográfica para poder oferecer medidas de ação para cada 

um dos grupos encontrados em cada um dos setores da empresa. 
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Apêndice A – Carta dirigida aos Gerentes das Farmácias 

 

       

              

 

 

Prezado Sr(a) Gerente, 

 

 

 

Estamos realizando a pesquisa “Importância do Gerenciamento com Base em 

Dados” em farmácias de manipulação localizadas no estado do Rio Grande do Norte. 

 

Este trabalho tem como objetivo propor um modelo para categorizar as empresas 

segundo os dados que possuem. Esta pesquisa está sendo realizada pela UFRN e possui 

objetivo estritamente acadêmico. Com seus resultados, será realizada uma dissertação de 

mestrado, além de diversos artigos científicos. Os dados coletados serão mantidos em 

absoluto sigilo. Os respondentes e as farmácias de manipulação que participam da pesquisa 

não serão identificados. 

 

Para a realização da pesquisa, gostaríamos de contar com sua colaboração 

respondendo ao questionário que se segue em anexo. Acreditamos que o questionário é de 

fácil compreensão e, portanto, não deverá tomar muito do seu valioso tempo. 

 

 

 

Desde já agradecemos a sua participação 

 
 
 
Juan Javier Alarcon Calle 
Responsável pela pesquisa 
E-mail   : javier__calle@hotmail.com (dois “_”) 
Telefone celular : (84) 9972-7457 
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Apêndice B – Questionário 
 
1. Na seguinte tabela marcar com um “x” os tipos de dados que são coletados, se a resposta for “sim” continuar com a seção cinza marcando 
com um “x” a finalidade da coleta dos mesmos, se tiver alguma outra finalidade, por favor, especificar (obs. Nesta parte da tabela pode-se 
marcar mais de uma vez). Finalmente, escrever quais as ferramentas utilizadas para a análise dos dados. 
 
 

  Coletam dados? Qual a finalidade da coleta de dados? 

Fonte Sim Não Melhoria Controle Planejamento Outro (especificar) 

Quais as ferramentas 
utilizadas para a análise? 
(escrever nenhum se os 

dados não são analisados) 

Escrever o setor de onde provêm os 
dados, Por exemplo: Finanças, Recursos 

Humanos, Produção, etc, 

Clientes           
  
      

Fornecedores           
  
      

Mercado           
  
     

Produção           
  
      

Segurança no trabalho           
  
      

Faturamento           
  
      

Recursos Humanos      
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2. Se respondeu “Sim” a um dos quesitos acima qualifique com um “x” a cada uma das características, sendo “1” que você discorda 
completamente e 5 que você concorda completamente. Obs. Complete apenas as tabelas que correspondam aos dados que são coletados 
 
Primeiramente apresentamos uma descrição de cada uma das perguntas para uma melhor compreensão. 
 
 
Os dados são precisos. Está relacionada com o instrumento de medida. Por exemplo, uma balança digital fornece uma leitura mais precisa que 
uma balança analógica encontrada na feira. 

Dados relevantes para refletir a situação real da empresa foram coletados. Por exemplo, a empresa pode estar à beira da falência, mas os 
dados coletados indicam uma situação financeira estável. 

Os dados necessários são encontrados com facilidade. Se após tiver coletado os dados estes podem ser encontrados de uma forma simples e 
fácil. 

Os dados estão em um ambiente seguro. Se somente pessoas com acesso permitido podem realizar mudanças a os dados 

Faltam dados úteis para a tomada de decisão. Se no momento da tomada de decisão percebe-se que se precisa de mais dados. 

Os dados são atuais. Se os dados refletem a situação corrente para serem úteis na tomada de decisão. 

O formato dos dados é apropriado. Por exemplo se a empresa utiliza quilogramas na compra de matéria-prima mas na momento de analisar os 
dados estes estão apresentados em gramas 

É claro o que os dados representam. Se os dados estão realmente representados de uma forma inequívoca e qualquer pessoa dentro da 
empresa com um pouco de experiência pode compreender os mesmos. 

Os dados apresentam erros. Se após tiver coletado dados se percebe que os mesmos têm algum tipo de erro 

Há dados perdidos. Se durante a coleta de dados alguns deles não são coletados ou por alguma razão os registros foram perdidos. 

Os dados coletados são relevantes para a tomada de decisão. Se após tiver coletado os dados no momento da tomada de decisão se percebe 
que alguns dos dados coletados não estão sendo utilizados para a tomada de decisão. 
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CLIENTES 

 

1 
Discorda 

Completamente 
2 3 4 

5 
Concorda 

Completamente 

Os dados são precisos      

Dados relevantes para 
refletir a situação real da 
empresa foram coletados 

     

Os dados necessários são 
encontrados com facilidade. 

     

Faltam dados úteis para a 
tomada de decisão 

     

Os dados são atuais      

O formato dos dados é 
apropriado 

     

É claro o que os dados 
representam 

     

Os dados são fáceis de 
interpretar no ato da coleta 

     

Os dados coletados são 
relevantes para a tomada de 
decisão 

     

Há dados perdidos      

Os dados estão em um 
ambiente seguro. 

     

Os dados não apresentam 
erros 

     

 
FORNECEDORES 

 

1 
Discorda 

Completamente 
2 3 4 

5 
Concorda  

Completamente 

Os dados são precisos      

Dados relevantes para refletir 
a situação real da empresa 
foram coletados 

     

Os dados necessários são 
encontrados com facilidade. 

     

Faltam dados úteis para a 
tomada de decisão 

     

Os dados são atuais      

O formato dos dados é 
apropriado 

     

É claro o que os dados 
representam 

     

Os dados são fáceis de 
interpretar no ato da coleta 

     

Os dados coletados são 
relevantes para a tomada de 
decisão 

     

Há dados perdidos      

Os dados estão em um 
ambiente seguro. 

     

Os dados não apresentam 
erros 
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MERCADO 

 

1 
Discorda  

Completamente 
2 3 4 

5 
Concorda  

Completamente 

Os dados são precisos      

Dados relevantes para 
refletir a situação real da 
empresa foram coletados 

     

Os dados necessários são 
encontrados com facilidade. 

     

Faltam dados úteis para a 
tomada de decisão 

     

Os dados são atuais      

O formato dos dados é 
apropriado 

     

É claro o que os dados 
representam 

     

Os dados são fáceis de 
interpretar no ato da coleta 

     

Os dados coletados são 
relevantes para a tomada de 
decisão 

     

Há dados perdidos      

Os dados estão em um 
ambiente seguro. 

     

Os dados não apresentam 
erros 

     

 
PRODUÇÃO 

 

1 
Discorda 

Completamente 
2 3 4 

5 
Concorda 

Completamente 

Os dados são precisos      

Dados relevantes para refletir 
a situação real da empresa 
foram coletados 

     

Os dados necessários são 
encontrados com facilidade. 

     

Faltam dados úteis para a 
tomada de decisão 

     

Os dados são atuais      

O formato dos dados é 
apropriado 

     

É claro o que os dados 
representam 

     

Os dados são fáceis de 
interpretar no ato da coleta 

     

Os dados coletados são 
relevantes para a tomada de 
decisão 

     

Há dados perdidos      

Os dados estão em um 
ambiente seguro. 

     

Os dados não apresentam 
erros 
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SEGURANÇA NO 

TRABALHO 
 

1 
Discorda 

Completamente 
2 3 4 

5 
Concorda 

Completamente 

Os dados são precisos      

Dados relevantes para refletir 
a situação real da empresa 
foram coletados 

     

Os dados necessários são 
encontrados com facilidade. 

     

Faltam dados úteis para a 
tomada de decisão 

     

Os dados são atuais      

O formato dos dados é 
apropriado 

     

É claro o que os dados 
representam 

     

Os dados são fáceis de 
interpretar no ato da coleta 

     

Os dados coletados são 
relevantes para a tomada de 
decisão 

     

Há dados perdidos      

Os dados estão em um 
ambiente seguro. 

     

Os dados não apresentam 
erros 

     

 
FATURAMENTO 

 

1 
Discorda 

Completamente 
2 3 4 

5 
Concorda 

Completamente 

Os dados são precisos      

Dados relevantes para refletir 
a situação real da empresa 
foram coletados 

     

Os dados necessários são 
encontrados com facilidade. 

     

Faltam dados úteis para a 
tomada de decisão 

     

Os dados são atuais      

O formato dos dados é 
apropriado 

     

É claro o que os dados 
representam 

     

Os dados são fáceis de 
interpretar no ato da coleta 

     

Os dados coletados são 
relevantes para a tomada de 
decisão 

     

Há dados perdidos      

Os dados estão em um 
ambiente seguro. 

     

Os dados não apresentam 
erros 
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3. Existe mais de um banco de dados? Por exemplo, um banco de dados para clientes, 
outro para fornecedores, outro para produção. Lembrando que um banco de dados refere-se 
a dados que estão estruturados. 
 
Sim( )  
Não( )  
 
Se respondeu Não pule para a pergunta 6 
 
 
 
4. Estes bancos de dados estão interligados? 
 
Sim( )  
Não( ) 
 
Se respondeu Não pule para a pergunta 6 
 
 
 
 
5. Existe conflito de informação entre os mesmos? 
 
Sim( )  
Não( ) 

 
RECURSOS HUMANOS 

 

1 
Discorda 

Completamente 
2 3 4 

5 
Concorda 

Completamente 

Os dados são precisos      

Dados relevantes para 
refletir a situação real da 
empresa foram coletados 

     

Os dados necessários são 
encontrados com facilidade. 

     

Faltam dados úteis para a 
tomada de decisão 

     

Os dados são atuais      

O formato dos dados é 
apropriado 

     

É claro o que os dados 
representam 

     

Os dados são fáceis de 
interpretar no ato da coleta 

     

Os dados coletados são 
relevantes para a tomada de 
decisão 

     

Há dados perdidos      

Os dados estão em um 
ambiente seguro. 

     

Os dados não apresentam 
erros 
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 6. Responder simplesmente para todos que foram marcados como melhorias no quesito 
“finalidade da coleta” na pergunta 1 
Especifique por ordem de importância, sendo a primeira a mais importante, que tipo de 
melhorias são realizadas com os dados e ao lado coloque a origem dos dados  que 
proporcionou a melhoria. Por exemplo, clientes, fornecedores, produção, ...  
 
 
1________________________________      _______________________________ 

  

2________________________________      _______________________________ 

 

3________________________________      _______________________________ 

 

4________________________________      _______________________________ 

 

5________________________________      _______________________________ 

 

6________________________________      _______________________________ 

 

7________________________________      _______________________________ 

 

8________________________________      _______________________________ 

 

9________________________________      _______________________________ 

 

10_______________________________      _______________________________ 
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7. Responder simplesmente para todos que foram marcados como controle no quesito 
“finalidade da coleta” na pergunta 1 
Especifique por ordem de importância, sendo a primeira a mais importante, que tipo de 
controle é realizado com os dados e ao lado coloque a origem dos dados que proporcionou 
o controle. Por exemplo, clientes, fornecedores, produção, ... 
 
 
1________________________________      _______________________________ 

 

2________________________________      _______________________________ 

 

3________________________________      _______________________________ 

 

4________________________________      _______________________________ 

 

5________________________________      _______________________________ 

 

6________________________________      _______________________________ 

 

7________________________________      _______________________________ 

 

8________________________________      _______________________________ 

 

9________________________________      _______________________________ 

 

10_______________________________      _______________________________ 
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8. Responder simplesmente para todos que foram marcados como planejamento no quesito 
“finalidade da coleta” na pergunta 1 
Especifique por ordem de importância, sendo a primeira a mais importante, que tipo de 
planejamento são realizados com os dados e ao lado coloque a origem dos dados que 
proporcionou o planejamento. Por exemplo, clientes, fornecedores, produção, ... 
 
 
1________________________________      _______________________________ 

 

2________________________________      _______________________________ 

 

3________________________________      _______________________________ 

 

4________________________________      _______________________________ 

 

5________________________________      _______________________________ 

 

6________________________________      _______________________________ 

 

7________________________________      _______________________________ 

 

8________________________________      _______________________________ 

 

9________________________________      _______________________________ 

 

10_______________________________      _______________________________ 
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9. Responder simplesmente para todos que foram marcados como outros no quesito 
“finalidade da coleta” na pergunta 1 
Especifique por ordem de importância, sendo a primeira a mais importante, que tipo de 
atividades são realizadas com os dados e ao lado coloque a origem dos dados que 
proporcionou a atividade. Por exemplo, clientes, fornecedores, produção, ... 
 
 
1________________________________     _______________________________ 

  

2________________________________      _______________________________ 

 

3________________________________      _______________________________ 

 

4________________________________      _______________________________ 

 

5________________________________      _______________________________ 

 

6________________________________      _______________________________ 

 

7________________________________      _______________________________ 

 

8________________________________      _______________________________ 

 

9________________________________      _______________________________ 

 

10_______________________________      _______________________________ 
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Apêndice C – Análise Fatorial 
 
> mod.fa3r<-factanal(modelo,factors=2,method="mle", rotation="promax") 
> mod.fa3r 
 
Call: 
factanal(x = modelo, factors = 2, rotation = "promax", method = "mle") 
 
Uniquenesses: 
 
Q2_A1 Q2_A2 Q2_A3 Q2_A4 Q2_A5 Q2_A6 Q2_A7 Q2_A8 Q2_A9 Q2_A10 Q2_A11 Q2_A12 

0.372 0.272 0.313 0.25 0.497 0.373 0.435 0.463 0.667 0.733 0.724 0.645 

 
Loadings: 

  Factor1 Factor2 
Q2_A1 0.771   
Q2_A2 0.150 0.812 
Q2_A3 0.730 0.278 
Q2_A4   0.872 
Q2_A5 0.614 0.258 
Q2_A6 0.780 -0.347 
Q2_A7 0.750   
Q2_A8 0.743   
Q2_A9 0.111 0.546 
Q2_A10 -0.285 0.488 
Q2_A11 0.482 0.136 
Q2_A12 0.606   

 
Factor1  Factor2 

SS loadings       3.946     2.262 
Proportion Var    0.329    0.189 
Cumulative Var    0.329    0.517 
 
Test of the hypothesis that 2 factors are sufficient. 
The chi square statistic is 56.31 on 43 degrees of freedom. 
The p-value is 0.0839
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Apêndice D – Programas para gerar os cenários simulados 
 
Função Uniforme 
 
library(MASS) 
 
javPath=NULL 
javGraf1=NULL 
javGraf2=NULL 
javGraf3=NULL 
javData=NULL 
 
 
javGraf1=paste("e:/javier/Uniforme/Dendograma/modelo-", 1:10,"-Dendograma.jpg", sep 
= "") 
javGraf2=paste("e:/javier/Uniforme/Cluster/modelo-", 1:10,"-Cluster.jpg", sep = "") 
javGraf3=paste("e:/javier/Uniforme/Grupos/modelo-", 1:10,"-Grupos.jpg", sep = "") 
javData=paste("e:/javier/Uniforme/Dados/modelo-",1:10, ".Rdata", sep = "") 
 
for(H in 1:20) 
{ 
ss1<-runif(600,0,5) 
gg1<-as.numeric(cut(ss1,breaks=(0:5),labels=as.factor(c(1:5)))) 
m<-matrix(gg1,ncol=12,byrow=T) 
mp<-as.data.frame(m) 
colnames(mp)<-
c("Q2_A1","Q2_A2","Q2_A3","Q2_A4","Q2_A5","Q2_A6","Q2_A7","Q2_A8","Q2_A9
","Q2_A10","Q2_A11","Q2_A12") 
 
 
jav<-rbind(c(5,5,5,1,5,5,5,5,5,1,5,5), 
c(5,5,5,1,4,5,5,5,5,1,5,4), 
c(5,4,5,2,5,4,5,5,5,1,5,5), 
c(5,5,5,1,4,5,5,5,5,1,5,4), 
c(4,5,5,1,5,5,5,5,4,2,5,5), 
c(5,5,4,2,5,5,4,5,5,1,5,5), 
c(5,5,4,1,4,4,5,4,5,2,5,5), 
c(5,5,5,2,5,4,4,5,5,1,4,4), 
c(5,5,4,1,5,5,5,5,4,2,5,5), 
c(4,4,5,2,5,5,5,4,5,1,5,5)) 
 
 
colnames(jav)<-
c("Q2_A1","Q2_A2","Q2_A3","Q2_A4","Q2_A5","Q2_A6","Q2_A7","Q2_A8","Q2_A9
","Q2_A10","Q2_A11","Q2_A12") 
jav1<-(6-jav) 
 
ad1<-as.data.frame(jav) 
ad2<-as.data.frame(jav1) 
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jack<-rbind(ad1,mp,ad2) 
 
#---------------------------Definição dos grupos------------------ 
 
(grupo<-cutree(hclust(dist(jack),method="complete"),k=4)) 
 
(projeto.grupo<-lapply(1:4,function(nc) row.names(jack)[grupo==nc])) 
 
 
MOD1<-NULL 
for(i in 1:70) 
{if(grupo[i]==1)MOD1[i]<-"GrupoA" 
 if(grupo[i]==2)MOD1[i]<-"GrupoB" 
 if(grupo[i]==3)MOD1[i]<-"GrupoC" 
 if(grupo[i]==4)MOD1[i]<-"GrupoD" 
  } 
 
modelo1<-cbind(MOD1,jack) 
attach(modelo1) 
 
#-----------------------Análise discriminante Geral------------------ 
 
 
dis<-
lda(MOD1~Q2_A1+Q2_A2+Q2_A3+Q2_A4+Q2_A5+Q2_A6+Q2_A7+Q2_A8+Q2_A9+
Q2_A10+Q2_A11+Q2_A12,data=modelo1) 
 
mat<-dis$scaling 
 
dfs1<-mat[,1]%*%t(modelo1[,-1]) 
dfs2<-mat[,2]%*%t(modelo1[,-1]) 
 
m1<-
c(mean(dfs1[MOD1=="GrupoA"]),mean(dfs1[MOD1=="GrupoB"]),mean(dfs1[MOD1==
"GrupoC"]),mean(dfs1[MOD1=="GrupoD"])) 
m2<-
c(mean(dfs2[MOD1=="GrupoA"]),mean(dfs2[MOD1=="GrupoB"]),mean(dfs2[MOD1==
"GrupoC"]),mean(dfs2[MOD1=="GrupoD"])) 
 
 
 
 
 
#--------------------Cluster Geral--------------- 
 
jpeg(file=javGraf1[H],quality = 100, width = 1024, height = 692) 
 
 
d.projeto1 <- dist(jack, "euc") 
h.projeto1 <- hclust(d.projeto1, method="complete") 
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A2Rplot(h.projeto1, 
        k=4, 
        boxes = F, 
        col.up = "black", 
        col.down = c("orange","red","blue","green"), 
        main = "") 
 
 
 
set.seed(1) 
some.factor <- letters[1:4][rbinom(50, prob=0.5, size=3)+1] 
 
dev.off() 
 
#---------------------------------------------------------------------- 
 
jpeg(file=javGraf2[H],quality = 100, width = 1024, height = 692) 
 
plclust(hclust(dist(jack),method="complete"),labels=row.names(jack),ylab="Distância") 
title("(b) Vizinho Mais Distante") 
dev.off() 
#----------------------------------------------------------------------- 
 
jpeg(file=javGraf3[H],quality = 100, width = 1024, height = 692) 
 
plot(m1,m2,type="n",xlab="CV1",ylab="CV2",xlim=c((min(dfs1)-
0.2),(max(dfs1)+0.2)),ylim=c((min(dfs2)-0.2),(max(dfs2)+0.2))) 
text(m1,m2,labels=c("GrupoA","GrupoB","GrupoC","GrupoD"),col=c("red","orange","gre
en","blue")) 
 
par(new=T) 
plot(dfs1[MOD1=="GrupoA"],dfs2[MOD1=="GrupoA"],pch=16,col="red",axes=F,xlab=" 
",ylab=" ",xlim=c((min(dfs1)-0.2),(max(dfs1)+0.2)),ylim=c((min(dfs2)-
0.2),(max(dfs2)+0.2))) 
points(dfs1[MOD1=="GrupoB"],dfs2[MOD1=="GrupoB"],pch=16,col="orange",xlim=c((
min(dfs1)-0.2),(max(dfs1)+0.2)),ylim=c((min(dfs2)-0.2),(max(dfs2)+0.2))) 
points(dfs1[MOD1=="GrupoC"],dfs2[MOD1=="GrupoC"],pch=16,col="green",xlim=c((
min(dfs1)-0.2),(max(dfs1)+0.2)),ylim=c((min(dfs2)-0.2),(max(dfs2)+0.2))) 
points(dfs1[MOD1=="GrupoD"],dfs2[MOD1=="GrupoD"],pch=16,col="blue",xlim=c((mi
n(dfs1)-0.2),(max(dfs1)+0.2)),ylim=c((min(dfs2)-0.2),(max(dfs2)+0.2))) 
 
 
dev.off() 
 
#------------------------------------------------------------------------------- 
 
save(modelo1, dis, file = javData[H]) 
 
rm( .Random.seed) 
} 
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Função Normal Multivariada 
 
javier<-read.csv("e:\\dados2.csv",header=T) 
 
require(MASS) 
 
javGraf1=NULL 
javGraf2=NULL 
javGraf3=NULL 
javData=NULL 
 
 
javGraf1=paste("e:/javier/Normal/Dendograma/modelo-", 1:10,"-Dendograma.jpg", sep = 
"") 
javGraf2=paste("e:/javier/Normal/Cluster/modelo-", 1:10,"-Cluster.jpg", sep = "") 
javGraf3=paste("e:/javier/Normal/Grupos/modelo-", 1:10,"-Grupos.jpg", sep = "") 
javData=paste("e:/javier/Normal/Dados/modelo-",1:10, ".Rdata", sep = "") 
 
for(H in 1:20) 
{ 
 
med<-apply(javier,2,mean) 
var1<-var(javier) 
 
test1<-as.data.frame(mvrnorm(50,mu=med,Sigma=var1)) 
attach(test1) 
 
javier1<-function(x){ 
cut(x,breaks=seq(-1,6,length=6) ,labels=as.factor(c(1:5))) 
} 
 
M<-matrix(,nc=12,nr=50) 
 
 
for(i in 1:50){ 
  for(j in 1:12){ 
    if(test1[i,j]<0) M[i,j]<-1 
    if(test1[i,j]>5) M[i,j]<-5 
    else{ 
      M[i,j]<-javier1(test1[i,j]) 
      } 
      } 
  } 
 
MIR<-as.data.frame(M) 
colnames(MIR)<-colnames(javier) 
 
#---------------------------Definição dos grupos------------------ 
 
(grupo<-cutree(hclust(dist(MIR),method="complete"),k=5)) 
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(projeto.grupo<-lapply(1:5,function(nc) row.names(MIR)[grupo==nc])) 
 
 
MOD1<-NULL 
for(i in 1:50) 
{if(grupo[i]==1)MOD1[i]<-"GrupoA" 
 if(grupo[i]==2)MOD1[i]<-"GrupoB" 
 if(grupo[i]==3)MOD1[i]<-"GrupoC" 
 if(grupo[i]==4)MOD1[i]<-"GrupoD" 
 if(grupo[i]==5)MOD1[i]<-"GrupoE" 
  } 
 
modelo1<-cbind(MOD1,MIR) 
attach(modelo1) 
 
#-----------------------Análise discriminante Geral------------------ 
 
dis<-
lda(MOD1~Q2_A1+Q2_A2+Q2_A3+Q2_A4+Q2_A5+Q2_A6+Q2_A7+Q2_A8+Q2_A9+
Q2_A10+Q2_A11+Q2_A12,data=modelo1) 
 
mat<-dis$scaling 
 
dfs1<-mat[,1]%*%t(modelo1[,-1]) 
dfs2<-mat[,2]%*%t(modelo1[,-1]) 
 
m1<-
c(mean(dfs1[MOD1=="GrupoA"]),mean(dfs1[MOD1=="GrupoB"]),mean(dfs1[MOD1==
"GrupoC"]),mean(dfs1[MOD1=="GrupoD"]),mean(dfs1[MOD1=="GrupoE"])) 
m2<-
c(mean(dfs2[MOD1=="GrupoA"]),mean(dfs2[MOD1=="GrupoB"]),mean(dfs2[MOD1==
"GrupoC"]),mean(dfs2[MOD1=="GrupoD"]),mean(dfs2[MOD1=="GrupoE"])) 
 
 
#--------------------Cluster Geral--------------- 
 
jpeg(file=javGraf1[H],quality = 100, width = 1024, height = 692) 
 
d.projeto1 <- dist(MIR, "euc") 
h.projeto1 <- hclust(d.projeto1, method="complete") 
 
A2Rplot(h.projeto1, 
        k=5, 
        boxes = F, 
        col.up = "black", 
        col.down = c("orange","red","blue","green","purple"), 
        main = "") 
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set.seed(1) 
some.factor <- letters[1:5][rbinom(50, prob=0.5, size=3)+1] 
 
dev.off() 
 
#--------------------------------------------------------------------- 
 
jpeg(file=javGraf2[H],quality = 100, width = 1024, height = 692) 
 
plclust(hclust(dist(MIR),method="complete"),labels=row.names(MIR),ylab="Distância") 
title("(b) Vizinho Mais Distante") 
 
dev.off() 
 
#--------------------------------------------------------------------- 
 
jpeg(file=javGraf3[H],quality = 100, width = 1024, height = 692) 
 
plot(m1,m2,type="n",xlab="CV1",ylab="CV2",xlim=c((min(dfs1)-
0.2),(max(dfs1)+0.2)),ylim=c((min(dfs2)-0.2),(max(dfs2)+0.2))) 
text(m1,m2,labels=c("GrupoA","GrupoB","GrupoC","GrupoD","GrupoE"),col=c("red","or
ange","green","blue","purple")) 
 
par(new=T) 
plot(dfs1[MOD1=="GrupoA"],dfs2[MOD1=="GrupoA"],pch=16,col="red",axes=F,xlab=" 
",ylab=" ",xlim=c((min(dfs1)-0.2),(max(dfs1)+0.2)),ylim=c((min(dfs2)-
0.2),(max(dfs2)+0.2))) 
points(dfs1[MOD1=="GrupoB"],dfs2[MOD1=="GrupoB"],pch=16,col="orange",xlim=c((
min(dfs1)-0.2),(max(dfs1)+0.2)),ylim=c((min(dfs2)-0.2),(max(dfs2)+0.2))) 
points(dfs1[MOD1=="GrupoC"],dfs2[MOD1=="GrupoC"],pch=16,col="green",xlim=c((
min(dfs1)-0.2),(max(dfs1)+0.2)),ylim=c((min(dfs2)-0.2),(max(dfs2)+0.2))) 
points(dfs1[MOD1=="GrupoD"],dfs2[MOD1=="GrupoD"],pch=16,col="blue",xlim=c((mi
n(dfs1)-0.2),(max(dfs1)+0.2)),ylim=c((min(dfs2)-0.2),(max(dfs2)+0.2))) 
points(dfs1[MOD1=="GrupoE"],dfs2[MOD1=="GrupoE"],pch=16,col="purple",xlim=c((
min(dfs1)-0.2),(max(dfs1)+0.2)),ylim=c((min(dfs2)-0.2),(max(dfs2)+0.2))) 
 
dev.off() 
 
#------------------------------------------------------------------------------- 
 
save(modelo1, dis, file = javData[H]) 
 
rm( .Random.seed) 
} 
 
 
 
 
Utilizando os dados dos questionários 
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modelo<-read.csv("e:\\dados2.csv",header=T) 
 
 
library(MASS) 
 
#----------------------Dendograma Colorido--------------------------------- 
 
 
 
d.projeto1 <- dist(modelo, "euc") 
h.projeto1 <- hclust(d.projeto1, method="complete") 
A2Rplot(h.projeto1, 
        k=4, 
        boxes = F, 
        col.up = "black", 
        col.down = c("orange","red","blue","green"), 
        main = "") 
 
 
 
set.seed(1) 
some.factor <- letters[1:4][rbinom(50, prob=0.5, size=3)+1] 
 
dev.off() 
 
 
 
#---------------------------Definição dos grupos------------------ 
 
plclust(hclust(dist(modelo),method="complete"),labels=row.names(modelo),ylab="Distân
cia") 
title("(b) Vizinho Mais Distante") 
 
(grupo<-cutree(hclust(dist(modelo),method="complete"),k=4)) 
 
(projeto.grupo<-lapply(1:4,function(nc) row.names(modelo)[grupo==nc])) 
 
 
MOD1<-NULL 
for(i in 1:41) 
{if(grupo[i]==1)MOD1[i]<-"GrupoA" 
 if(grupo[i]==2)MOD1[i]<-"GrupoB" 
 if(grupo[i]==3)MOD1[i]<-"GrupoC" 
 if(grupo[i]==4)MOD1[i]<-"GrupoD" 
  } 
 
modelo1<-cbind(MOD1,modelo) 
attach(modelo1) 
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#-----------------------Análise discriminante Geral------------------ 
 
 
dis<-
lda(MOD1~Q2_A1+Q2_A2+Q2_A3+Q2_A4+Q2_A5+Q2_A6+Q2_A7+Q2_A8+Q2_A9+
Q2_A10+Q2_A11+Q2_A12,data=modelo1) 
 mat<-dis$scaling 
 
dfs1<-mat[,1]%*%t(modelo1[,-1]) 
dfs2<-mat[,2]%*%t(modelo1[,-1]) 
 
m1<-
c(mean(dfs1[MOD1=="GrupoA"]),mean(dfs1[MOD1=="GrupoB"]),mean(dfs1[MOD1==
"GrupoC"]),mean(dfs1[MOD1=="GrupoD"])) 
m2<-
c(mean(dfs2[MOD1=="GrupoA"]),mean(dfs2[MOD1=="GrupoB"]),mean(dfs2[MOD1==
"GrupoC"]),mean(dfs2[MOD1=="GrupoD"])) 
 
plot(m1,m2,type="n",xlab="CV1",ylab="CV2",xlim=c((min(dfs1)-
0.2),(max(dfs1)+0.2)),ylim=c((min(dfs2)-0.2),(max(dfs2)+0.2))) 
text(m1,m2,labels=c("GrupoA","GrupoB","GrupoC","GrupoD"),col=c("red","orange","gre
en","blue"),cex=2) 
 
par(new=T) 
plot(dfs1[MOD1=="GrupoA"],dfs2[MOD1=="GrupoA"],pch=16,col="red",axes=F,xlab=" 
",ylab=" ",xlim=c((min(dfs1)-0.2),(max(dfs1)+0.2)),ylim=c((min(dfs2)-
0.2),(max(dfs2)+0.2))) 
points(dfs1[MOD1=="GrupoB"],dfs2[MOD1=="GrupoB"],pch=16,col="orange",xlim=c((
min(dfs1)-0.2),(max(dfs1)+0.2)),ylim=c((min(dfs2)-0.2),(max(dfs2)+0.2))) 
points(dfs1[MOD1=="GrupoC"],dfs2[MOD1=="GrupoC"],pch=16,col="green",xlim=c((
min(dfs1)-0.2),(max(dfs1)+0.2)),ylim=c((min(dfs2)-0.2),(max(dfs2)+0.2))) 
points(dfs1[MOD1=="GrupoD"],dfs2[MOD1=="GrupoD"],pch=16,col="blue",xlim=c((mi
n(dfs1)-0.2),(max(dfs1)+0.2)),ylim=c((min(dfs2)-0.2),(max(dfs2)+0.2))) 
 
 
dev.off()
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Apêndice E – Gráficos Análise de Cluster 
 
Função Uniforme 
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Função Normal Multivariada 
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Utilizando os dados dos questionários 
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Apêndice F – Gráficos Análise Discriminante 
 
Função Uniforme 
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Função Normal Multivariada 
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Utilizando os dados dos questionários 
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Anexos 
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Programa para realização do Dendograma colorido 
 
 
.packageName <- "A2R" 
arimaSelect <- function( 
  serie,                # the time serie to fit 
  order,          # see stats::arima 
  include.mean = FALSE, # idem 
  alpha = 0.05          # risk 
  ){ 
 
   n_max <- sum( order[ c(1,3) ] ) 
   n     <- length(serie) 
 
   #! the matrix of coeffs, each row for each step 
   coeff     <- matrix( NA , nrow = n_max , ncol = n_max ) 
 
   #! same with t-stat p-value's 
   pval      <- coeff 
   aic       <- rep(NA, n_max) 
   liste     <- rep( list(NULL) , n_max ) 
   fixed     <- aic 
 
   go <- TRUE 
   i  <- 1 
   while(go){ 
 
     arima.out <- arima(serie, 
                        order        = order, 
                        include.mean = include.mean, 
                        method       = "ML", 
                        fixed        = fixed) 
     liste[[i]] <- arima.out 
 
     .coeff <- arima.out$coef 
     .sd    <- rep(0, n_max) 
     .sd[arima.out$mask] <- sqrt(diag(arima.out$var.coef)) 
 
     .pval  <- round( 2 * (1 - pt(abs( .coeff / .sd  ), 
                                  df = n - n_max - 1 ) ) , 5) 
 
     coeff[i,] <- .coeff 
     pval[i,]  <- .pval 
     aic[i]    <- arima.out$aic 
     fixed[which.max(.pval)] <- 0 
     go     <- any(.pval > alpha, na.rm = TRUE) 
     i      <- i+1 
 
 
   } 
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res <- list(coeff     = coeff, 
            pval      = pval, 
            aic       = aic, 
            listArima = liste) 
class(res) <- "arimaSelect" 
res 
 
} 
 
plot.arimaSelect <- function(x, choix, ...){ 
 noms <- names(x$listArima[[1]]$coef) 
 coeff <- x$coeff 
 k <- min(which(is.na(coeff[,1])))-1 
 coeff <- coeff[1:k,] 
 pval  <- x$pval[1:k,] 
 aic   <- x$aic[1:k] 
 coeff[coeff==0] <- NA 
 n <- ncol(coeff) 
 if(missing(choix)) choix <- k 
 
 layout(matrix(c(1,1,1,2, 
                 3,3,3,2, 
   3,3,3,4, 
   5,6,7,7),nr=4), 
               widths=c(10,35,45,15), 
        heights=c(30,30,15,15)) 
 couleurs <- rainbow(75)[1:50]#(50) 
 ticks <- pretty(coeff) 
 
 ### graph AIC 
 par(mar=c(1,1,3,1)) 
 plot(aic,k:1-.5,type="o",pch=21,bg="blue",cex=2,axes=FALSE,lty=2,xpd=NA) 
 points(aic[choix],k-choix+.5,pch=21,cex=4,bg=2,xpd=NA) 
 #axis(3) 
 title("aic",line=2) 
 
 par(mar=c(3,0,0,0)) 
 plot(0,axes=FALSE,xlab="",ylab="",xlim=range(ticks),ylim=c(.1,1)) 
 rect(xleft  = min(ticks) + (0:49)/50*(max(ticks)-min(ticks)), 
      xright = min(ticks) + (1:50)/50*(max(ticks)-min(ticks)), 
      ytop   = rep(1,50), 
      ybottom= rep(0,50),col=couleurs,border=NA) 
 axis(1,ticks) 
 rect(xleft=min(ticks),xright=max(ticks),ytop=1,ybottom=0) 
 text(mean(coeff,na.rm=T),.5,"coefficients",cex=2,font=2) 
 
 
 par(mar=c(1,1,3,1)) 



 100 

 image(1:n,1:k,t(coeff[k:1,]),axes=FALSE,col=couleurs,zlim=range(ticks)) 
 for(i in 1:n) for(j in 1:k) if(!is.na(coeff[j,i])) { 
  if(pval[j,i]<.01)                            symb = "green" 
  else if( (pval[j,i]<.05) & (pval[j,i]>=.01)) symb = "orange" 
  else if( (pval[j,i]<.1)  & (pval[j,i]>=.05)) symb = "red" 
  else                                         symb = "black" 
  polygon(c(i+.5   ,i+.2   ,i+.5   ,i+.5), 
          c(k-j+0.5,k-j+0.5,k-j+0.8,k-j+0.5), 
   col=symb) 
 
  #points(i+.4,k-j+.6,pch=21,bg=symb) 
  #text(i+.5,k-j+.8,round(pval[j,i],2),pos=2,cex=.8) 
  if(j==choix)  { 
   rect(xleft=i-.5, 
        xright=i+.5, 
        ybottom=k-j+1.5, 
        ytop=k-j+.5, 
        lwd=4) 
   text(i, 
        k-j+1, 
        round(coeff[j,i],2), 
        cex=1.2, 
        font=2) 
  } 
  else{ 
   rect(xleft=i-.5,xright=i+.5,ybottom=k-j+1.5,ytop=k-j+.5) 
   text(i,k-j+1,round(coeff[j,i],2),cex=1.2,font=1) 
  } 
 } 
 axis(3,1:n,noms) 
 
 
 par(mar=c(0.5,0,0,0.5)) 
 plot(0,axes=FALSE,xlab="",ylab="",type="n",xlim=c(0,8),ylim=c(-.2,.8)) 
 cols <- c("green","orange","red","black") 
 niv  <- c("0","0.01","0.05","0.1") 
 for(i in 0:3){ 
  polygon(c(1+2*i   ,1+2*i   ,1+2*i-.5   ,1+2*i), 
          c(.4      ,.7      , .4        , .4), 
   col=cols[i+1]) 
  text(2*i,0.5,niv[i+1],cex=1.5) 
  } 
 text(8,.5,1,cex=1.5) 
 text(4,0,"p-value",cex=2) 
 box() 
 
 residus <- x$listArima[[choix]]$res 
 
 par(mar=c(1,2,4,1)) 
 acf(residus,main="") 
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 title("acf",line=.5) 
 
 par(mar=c(1,2,4,1)) 
 pacf(residus,main="") 
 title("pacf",line=.5) 
 
 par(mar=c(2,2,4,1)) 
 qqnorm(residus,main="") 
 title("qq-norm",line=.5) 
 
} 
 
"._a2r_hclu"       <- NULL # to receive an hclust object when 
                           # A2Rplot.hclust is called 
 
"._a2r_counter"       <- NA # a counter used in A2Rplot.hclust 
"._a2r_height_cut"    <- NA 
 
"._a2r_envir"         <- NA 
"._a2r_group"         <- NA 
 
 
#================================================================
=============== 
"A2Rplot" <- function(x,...){ 
  UseMethod("A2Rplot") 
} 
#================================================================
=============== 
"A2Rplot.default" <- function(x,...){ 
  plot(x,...) 
} 
#================================================================
=============== 
"A2Rplot.hclust" <- function( 
  x ,             # an hclust object to draw 
  k        = 2,   # the number of groups 
  col.up   = "black", 
  col.down = rainbow(k), 
  lty.up   = 2, 
  lty.down = 1, 
  lwd.up   = 1, 
  lwd.down = 2, 
  type     = c("rectangle","triangle"), 
  knot.pos = c("mean","bary","left","right","random"), 
  criteria, 
  fact.sup, 
  show.labels=TRUE, 
  only.tree=FALSE, 
  main     = paste("Colored Dendrogram (",k," groups)"), 
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  boxes    = TRUE, 
  members, 
  ... 
){ 
 
  if(missing(members)) members <- NULL 
  opar <- par(no.readonly=TRUE) 
  knot.pos <- match.arg(knot.pos) 
  type     <- match.arg(type) 
  # tests 
  if(k<2) 
    stop("k must be at least 2") 
 
  ._a2r_counter    <<- 0 
  ._a2r_hclu       <<- x 
 
  ._a2r_envir      <<- environment() 
  nn <- length(x$order) - 1 
 
  ._a2r_height_cut <<- mean(x$height[nn-k+1:2]) 
  ._a2r_group      <<- 0 
 
  n.indiv   <- length(x$order) 
  groups.o  <- cutree.order(x, k=k)[x$order] 
 
  bottom <- if(is.null(members)) 0 else x$height[nn] * -.2 
 
  if(only.tree){ 
    if(is.null(members)) plot(0,type="n",xlim=c(0.5,n.indiv+.5), 
ylim=c(bottom,x$height[nn]), xaxs="i", axes=FALSE, xlab="",ylab="") 
    else                 plot(0,type="n",xlim=c(0.5,sum(members)+.5), 
ylim=c(bottom,x$height[nn]), xaxs="i", axes=FALSE, xlab="",ylab="") 
    #call to the ** recursive function ** .rec.hclust 
    .rec.hclust(nn, col=col.up, lty=lty.up, lwd=lwd.up) 
 
    if(boxes){ 
      axis(2) 
      box() 
    } 
    return(NULL) 
  } 
 
  # prepare the layout 
  matlayout <- matrix(c(2,4,6,1,3,5), nc=2, nr=3) 
  widths    <- c(1,9) 
  heights   <- c(8,1,1) 
  if(!show.labels){ 
      matlayout <- matrix(c(2,4,1,3), nc=2, nr=2) 
      widths    <- c(1,9) 
      heights   <- c(9,1) 
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  } 
  if(!missing(fact.sup) ) { 
    heights   <- c(8,1,1) 
  } 
  if(missing(criteria) & missing(fact.sup)){ 
    matlayout <- matrix(c(2,4,1,3), nc=2, nr=2) 
      widths    <- c(1,9) 
      heights   <- c(9,1) 
 
  } 
  layout(matlayout, width=widths, height=heights) 
 
 
 
  #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ The tree (1) 
  par(mar=c(0,0,3,4)) 
  if(is.null(members)) plot(0,type="n",xlim=c(0.5,n.indiv+.5), 
ylim=c(bottom,x$height[nn]), xaxs="i", axes=FALSE, xlab="",ylab="") 
  else plot(0,type="n",xlim=c(0.5,sum(members)+.5), ylim=c(bottom,x$height[nn]), 
xaxs="i", axes=FALSE, xlab="",ylab="") 
  #call to the ** recursive function ** .rec.hclust 
  .rec.hclust(nn, col=col.up, lty=lty.up, lwd=lwd.up) 
  title(main) 
  if(boxes){ 
    box() 
    axis(4) 
  } 
 
  #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Criteria (2) 
  if(!missing(criteria)){ 
    par(mar=c(0,0,3,0)) 
    plot(0, 
         type="n", 
         xlim=range(criteria), 
         ylim=c(0,x$height[nn]), 
         axes=FALSE, 
         xlab="", 
         ylab="") 
    par(las=2) 
    n.crit <- length(criteria) 
    heights.cut <- ( tail(x$height,n.crit) + 
                     tail(x$height,n.crit+1)[-(n.crit+1)] ) / 2 
    heights.cut <- rev(heights.cut) 
 
    points(criteria   , heights.cut   , pch=21, bg="red", type="o") 
    points(criteria[k-1], heights.cut[k-1], pch=21, cex=2, bg="blue", xpd=NA) 
    if(boxes){ 
      axis(3) 
      box() 
    } 
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  } 
  else{ 
    par(mar=c(0,0,3,0)) 
    plot(0, 
         type="n", 
         xlim=c(0,1), 
         ylim=c(0,1), 
         axes=FALSE, 
         xlab="", 
         ylab="") 
  } 
 
  if(show.labels){ 
    #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Name of the observations (3) 
    par(mar=c(0,0,0,4)) 
    par(srt=90) 
    obs.labels <- toupper(substr(x$labels[x$order],1,6)) 
    if(is.null(members)) { 
      plot(0,type="n",xlim=c(0.5,n.indiv+.5), ylim=c(0,1), xaxs="i", axes=FALSE, 
xlab="",ylab="") 
      text(1:n.indiv            , 0, obs.labels, pos=4, col=col.down[groups.o]) 
    } 
    else{ 
      plot(0,type="n",xlim=c(0.5,sum(members)+.5), ylim=c(0,1), xaxs="i", axes=FALSE, 
xlab="",ylab="") 
      xo <-   members[x$order] 
      text(cumsum(xo)-xo/2, 0, obs.labels, pos=4, col=col.down[groups.o]) 
    } 
    par(srt=0) 
    if(boxes){ 
      box() 
    } 
 
    #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Labels (4) 
    par(mar=c(0,0,0,0)) 
    plot(0,type="n",xlim=c(0,1), ylim=c(0,1), xaxs="i", axes=FALSE, xlab="",ylab="") 
    text(.5,.5,"Labels") 
    if(boxes){ 
      box() 
    } 
 
  } 
 
  #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Quali (5,6) 
  if(!missing(fact.sup)){ 
    quali  <- as.factor(fact.sup)[x$order] 
    quanti <- as.numeric(quali) 
 
    par(mar=c(1,0,0,4)) 
    n.levels <- length(levels(quali)) 
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    plot(0,type="n", 
         xlim=c(0.5,n.indiv+.5), 
         ylim=c(0,n.levels), 
         xaxs="i", yaxs="i",axes=FALSE, xlab="",ylab="") 
 
    rect(xleft    = (1:n.indiv)-.5, 
         xright   = (1:n.indiv)+.5, 
         ybottom  = quanti-1, 
         ytop     = quanti, 
         col      = col.down[groups.o]) 
    par(las=1) 
    axis(4, (1:n.levels)-.5,levels(quali), tick=FALSE) 
 
    if(boxes){ 
      box() 
    } 
 
 
    par(mar=c(1,0,0,0)) 
    plot(0,type="n",xlim=c(0,1), ylim=c(0,1), xaxs="i", axes=FALSE, xlab="",ylab="") 
    text(.5,.5,deparse(substitute(fact.sup))) 
    if(boxes){ 
      box() 
    } 
  } 
 
 
  par(opar) # reset parameter 
} 
 
#================================================================
=============== 
 
".rec.hclust" <- function( 
  index, # index of the current tree to draw 
  lwd = 1, 
  lty = 1, 
  col = "black"){ 
 
  members <- get('members', envir= ._a2r_envir) 
  bottom  <- get('bottom',  envir= ._a2r_envir) 
  if(index<0){ # it is a leaf 
    if(is.null(members)){ 
       ._a2r_counter <<- ._a2r_counter + 1 
       return(list( x = ._a2r_counter, 
                    n = 1)) 
    } 
    else{ 
      cc <- ._a2r_counter 
      mm <- members[-index] 



 106 

      polygon(x  = c(cc, cc+mm/2, cc+mm), 
              y  = c(bottom, 0, bottom), 
              col= col, 
              border = col, 
              lwd=lwd) 
      ._a2r_counter <<- ._a2r_counter + mm 
      return(list(x = cc+mm/2, 
                  n = mm)) 
    } 
  } 
 
  h.m   <- ._a2r_hclu$height[index] 
 
 
  #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ do left 
  index.l  <- ._a2r_hclu$merge[index,1] 
 
  h.l <- if(index.l<0) 0 else ._a2r_hclu$height[index.l] 
  if(h.l<._a2r_height_cut & h.m > ._a2r_height_cut){ 
      ._a2r_group <<- ._a2r_group + 1 
      col.l <- get("col.down",envir=._a2r_envir)[._a2r_group] 
      lwd.l <- get("lwd.down",envir=._a2r_envir) 
      lty.l <- get("lty.down",envir=._a2r_envir) 
  } 
  else{ 
      col.l <- col 
      lwd.l <- lwd 
      lty.l <- lty 
  } 
  out.l   <- .rec.hclust(index.l, col=col.l, lty=lty.l, lwd=lwd.l) 
  x.l     <- out.l$x 
  n.l     <- out.l$n 
 
 
  #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ do right 
  index.r  <- ._a2r_hclu$merge[index,2] 
  h.r <- if(index.r<0) 0 else ._a2r_hclu$height[index.r] 
  if(h.r<._a2r_height_cut & h.m > ._a2r_height_cut){ 
      ._a2r_group <<- ._a2r_group + 1 
      col.r <- get("col.down",envir=._a2r_envir)[._a2r_group] 
      lwd.r <- get("lwd.down",envir=._a2r_envir) 
      lty.r <- get("lty.down",envir=._a2r_envir) 
  } 
  else{ 
      col.r <- col 
      lwd.r <- lwd 
      lty.r <- lty 
  } 
  out.r   <- .rec.hclust(index.r, col=col.r, lty=lty.r, lwd=lwd.r) 
  x.r     <- out.r$x 
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  n.r     <- out.r$n 
 
 
  #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ draw what you have to draw 
 
  type <- get("type",envir=._a2r_envir) 
  x.m  <- (x.r + x.l) / 2 
  n    <- n.r + n.l 
  x.b  <- (n.r * x.r + n.l * x.l) / n 
 
 
  knot.pos <- get("knot.pos",envir=._a2r_envir) 
 
  x <- switch(knot.pos, 
          mean = x.m, 
          left = x.l, 
          right= x.r, 
          random = x.l + runif(1)*(x.r-x.l), 
          bary   = x.b) 
 
 
 
  if(type=="rectangle"){ 
    segments(x0  = c(x.l, x.l, x.r), 
             x1  = c(x.l, x.r, x.r), 
             y0  = c(h.l, h.m, h.r), 
             y1  = c(h.m, h.m, h.m), 
             col = col, 
             lty = lty, 
             lwd = lwd) 
  } 
  if(type =="triangle"){ 
    segments(x0  = c(x.l, x.r), 
             x1  = c(x  , x), 
             y0  = c(h.l, h.r), 
             y1  = c(h.m, h.m), 
             col = col, 
             lty = lty, 
             lwd = lwd) 
  } 
 
 
  list(x=x,n=n) 
} 
#================================================================
=============== 
"cutree.order" <- function(hclu, k=NULL, h=NULL){ 
 
  coupe <- cutree(hclu,k=k, h=h) 
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  coupe.or <- coupe[hclu$order] 
  coupe.out<- rep(NA,length(coupe)) 
  j <-  1 # 
  k <-  coupe.or[1] 
  for(i in 1:length(coupe)){ 
    if(coupe.or[i]==k) next 
    else{ 
      coupe.out[which(coupe==k)] <- j 
      j <- j + 1 
      k <- coupe.or[i] 
    } 
  } 
  coupe.out[is.na(coupe.out)] <- j 
  names(coupe.out) <- names(coupe) 
  coupe.out 
} 
#================================================================
=============== 
 
"spie" <- function(firstPartition, secondPartition){ 
 
  if(length(firstPartition)!=length(secondPartition)) 
    stop("'firstPartition' and 'secondPartition' have different lengths") 
 
  if(sum(firstPartition)!=sum(secondPartition)) 
    stop("'firstPartition' and 'secondPartition' doesn't sum the same") 
 
  angles <- cumsum(c(0, 2 * pi * firstPartition / sum(firstPartition))) 
 
  radii  <- sqrt( (secondPartition / sum(secondPartition)) / 
                  (firstPartition  / sum(firstPartition)) ) 
 
  namesSlices <- if(is.null(names(firstPartition))) 
                   1:length(firstPartition) 
                 else 
                   names(firstPartition) 
 
  structure(list(angles=angles, 
                 radii=radii, 
                 firstPartition=firstPartition, 
                 secondPartition=secondPartition, 
                 namesSlices = namesSlices), 
            class="spie") 
} 
 
"plot.spie" <- 
  function( 
  x, 
  multi, 
  col = rainbow(length(x$radii)), 
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  ...){ 
 
    maxRadii <- max(x$radii) 
 
  grid.newpage() 
 
  pushViewport(viewport(layout=grid.layout(1,1,respect=TRUE))) 
  pushViewport(dataViewport(maxRadii*c(-1.1,1.1), 
                            maxRadii*c(-1.1,1.1), 
                            layout.pos.col=1, 
                            layout.pos.row=1)) 
 
 
  if(!missing(multi)){ 
 
      grid.circle(x=0, y=0, r=sqrt(multi), gp=gpar(col="gray"), default.units="native") 
 
 
  } 
 
 
  for(i in 1:length(x$radii)){ 
 
    theta <- seq(x$angles[i], x$angles[i+1], length=100) 
 
    grid.polygon(x   = c(0,  cos(theta) ,0), 
                 y   = c(0,  sin(theta) ,0) , 
                 gp  = gpar(fill=col[i]), 
                 default.units="native") 
 
    grid.polygon(x   = c(0, x$radii[i] * cos(theta) ,0), 
                 y   = c(0, x$radii[i] * sin(theta) ,0) , 
                 gp  = gpar(fill=col[i], lwd=2), 
                 default.units="native") 
 
 
    angleAnn <- mean(x$angles[i+0:1]) 
    maxx <- max(1, x$radii[i])+maxRadii/10 
 
 
    grid.rect( x = cos(angleAnn)*maxx, 
               y = sin(angleAnn)*maxx, 
               width = 1.5*stringWidth(x$namesSlices[i]), 
               height = 1.5*stringHeight(x$namesSlices[i]), 
               default.units="native", 
               gp = gpar(col=col[i], fill="white", lwd=2)) 
 
 
    grid.text(x$namesSlices[i], 
              x=cos(angleAnn)*maxx, 
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              y=sin(angleAnn)*maxx, 
              default.units="native") 
 
  } 
 
 
 
 
  if(!missing(multi)){ 
 
      grid.lines(x=unit(0,"native"), 
                 y=unit(c(0, max(sqrt(multi))), "native"), gp=gpar(col="gray")) 
 
    for(i in multi){ 
      st <- paste("x", i) 
      sw <- stringWidth(st) 
      sh <- stringHeight(st) 
 
 
      grid.rect( x = unit(0, "native"), 
               y = unit(sqrt(i),"native"), 
               width = 1.5*sw, 
               height = 1.5*sh , gp=gpar(fill="white", col="gray")) 
 
      grid.text( st , 0, sqrt(i), default.units="native") 
 
    } 
 
  } 
 
  upViewport(2) 
 
} 
 
citHeader("To cite A2R in publications use:") 
 
citEntry(entry="Misc", 
         title = "A2R: Romain Francois misc functions", 
         author = personList(as.person("Romain Francois")), 
         year         = "2005", 
         url          = "http://addictedtor.free.fr", 
 
         textVersion = 
         paste("Romain Francois (2005).", 
               "A2R: Romain Francois misc functions.", 
               "URL http://addictedtor.free.fr") 
 

 


