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RESUMO

ALMEIDA, L.F. (2014). Experimentação como um estímulo para promover a inovação em uma
indústria alimentícia. Natal, 90p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do
Norte.

A concepção de novos produtos, ou a melhoria dos já existentes, bem como a concepção e
desenvolvimento de processos de fabricação mais eficientes e confiáveis, são atividades cruciais
na maioria das organizações industriais. Gestores industriais que organizam a inovação e
estabelecem metas, projeções e mecanismos de avaliação de eficiência e produtividade, buscam
coordenar o avanço tecnológico no sentido de retirar seu aspecto de indeterminação e
imprevisibilidade. Neste sentido, há muitas ferramentas estatísticas que auxiliam nesse processo,
dentre elas o Planejamento e Análise de Experimentos (Design of Experiments - DoE), que auxilia
na determinação dos principais fatores que afetam diretamente no desenvolvimento do produto ou
no processo produtivo. O objetivo desta dissertação é aplicar técnicas de planejamento e análise
de experimentos, a fim de promover a inovação de produtos ou processos em uma fábrica do setor
alimentício. Para atingir a finalidade proposta nesta pesquisa, fez-se inicialmente uma revisão de
literatura abordando a inovação tecnológica e o planejamento e análise de experimentos. Os
procedimentos metodológicos aplicados se desenvolveram a partir de uma pesquisa aplicada com
base nas discussões teóricas realizadas e quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa
foi classificada como quantitativa. Em relação aos objetivos propostos, foi apresentada uma
aplicação com as técnicas de planejamento fatorial fracionado 2 k-p em um processo de obtenção de
coco ralado. Baseando-se nessas informações, a proposta metodológica seguiu as seguintes
etapas: a) Mapeamento do processo, a fim de identificar oportunidades de melhoria; b)
Planejamento e execução dos experimentos; e c) Interpretação e apresentação dos resultados. Com
essa pesquisa experimental identificou-se o fator mais importante do processo: tipo de matéria
prima. A inovação gerada foi do tipo inovação de processo, tendo como ferramenta para auxílio, o
planejamento e a análise de experimentos, com foco principal na melhoria da eficiência e da
produtividade, reduzindo perdas desnecessárias no processo.

Palavras-chave: Planejamento e análise de experimentos, inovação tecnológica, eficiência,
produtividade.
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ABSTRACT

ALMEIDA, L.F. (2014). Experimentation as a stimulus to promote innovation in the food industry.
Natal, 90p. Dissertation (Master's degree) – Federal University of Rio Grande do Norte.

The design of new products or improvement of existing ones, as well as the design and
development of processes for more efficient and reliable manufacturing are crucial activities
in most industrial organizations. Industrial innovation managers who organize and set goals,
projections, and evaluation of efficiency and productivity, seek to coordinate the
technological advancement to withdraw its aspect of indeterminacy and unpredictability. In
this sense, there are many statistical tools that assist in this process, among them the planning
and analysis of experiments (Design of Experiments - DoE), which assists in determining the
key factors that directly affect the development of the product or the production process. The
objective of this dissertation is to apply techniques for the design and analysis of experiments
to promote innovation of products and processes in a factory in the food sector. To achieve
the purpose of this proposal, initially it was done a literature review addressing technological
innovation and design and analysis of experiments. The methodological approach
characterizes as applied quantitative research. In relation to the proposed objectives, an
application of a 2k-p fractional factorial design in a shredded coconut process was presented.
Based on this information, the proposed method involved the following steps: a) process
mapping to identify opportunities for improvement; b) Planning and execution of
experiments; and, c) Interpretation and presentation of results. Using this experimental study
we identified the most important factor of the process: type of raw material. It was generated a
process innovation, having as na aid tool the design and analysis of experiments, with a
primary focus on improving efficiency and productivity, reducing unnecessary losses in the
process.
Keywords: Planning and analysis of experiments, technological innovation, efficiency, productivity.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO
Este capítulo trata dos aspectos introdutórios desta dissertação, contextualizando o
tema da pesquisa. É apresentado o problema, o objetivo geral e os objetivos específicos, a
justificativa para abordagem do tema e a estrutura dos capítulos subsequentes.

1.1 Contextualização da pesquisa

No atual cenário mercadológico, em que a substituição de novos produtos ocorre de
forma muito rápida, a inovação tem um papel chave permeando todas as áreas de atividade
das organizações. Deck; Erkal (2013) observam que o desenvolvimento de novas tecnologias
desempenha um papel cada vez mais importante na competitividade das empresas, tornandose um pré-requisito de sobrevivência para as mesmas. Este reconhecimento ocorre de forma
intensa tanto no meio acadêmico quanto no meio empresarial, uma vez que Prahalad; Hamel
(2005) já evidenciaram a necessidade das organizações de inovarem para obterem sucesso
sustentável nos mercados em que atuam ou mesmo para reinventar tais mercados.
Para Bautzer (2009), as organizações estão cada vez mais sofrendo pressões de um
mercado formado por clientes cada vez mais exigentes, competidores cada vez mais
agressivos, aumento do poder de barganha do consumidor ocasionados pela internet e redes
sociais, bem como o entendimento de que, num mundo cada vez mais padronizado,
criatividade e inovação são as únicas formas de gerar uma diferenciação frente aos
concorrentes.
Ao trazer para o centro das discussões a necessidade de inovar, estas constatações
levam inevitavelmente ao desafio de “como promover a inovação na indústria?”. Várias
abordagens já foram propostas como possíveis respostas a esta pergunta. Entretanto, no
contexto desta dissertação, sugere-se que no cerne da capacidade de cada empresa para inovar
encontra-se um processo de experimentação que permite a organização criar e avaliar novas
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ideias e conceitos para produtos, serviços, modelos de negócios, ou estratégias, que irão
facilitar o processo de inserção de inovações, seja ela de produto ou de processo, na indústria.
Thomke (2003) afirma que diversos tipos de incerteza são vinculados aos projetos de
inovação sendo que aquelas de ordem técnica, de produção, relativas às necessidades dos
clientes e do tamanho do mercado são as principais. É comum a utilização, nas indústrias, de
um processo de tentativa e erro quando se deseja criar um novo produto, por exemplo. Esse
processo acaba ocasionando perda de tempo e elevados custos. Desta forma, torna-se
impetuoso as vantagens de resolver os problemas o quanto antes, diminuindo assim, os custos
totais dos projetos de inovação.
Deck; Erkal (2013) apontam uma maneira pela qual as empresas podem tentar adquirir
o conhecimento gradual que necessitam durante o processo de inovação, que é através da
utilização do planejamento experimental. Montgomery (2009) aponta que a utilização de
técnicas experimentais reduz substancialmente o tempo e os custos de produção, levando
processos e produtos a terem um melhor desempenho e maior fiabilidade do que aqueles
desenvolvidos utilizando outras abordagens.
O uso adequado das técnicas ou metodologias de apoio ao desenvolvimento do projeto
e a utilização de ferramentas computacionais (softwares que apoiam as técnicas) são citadas
por Evbuomwan et al. (1995) como um meio pelo qual as indústrias potencializam seus
projetos e desenvolvimento de novos produtos, ganhando mais vantagem competitiva. Sendo
assim, técnicas estatísticas, como o planejamento e análise de experimentos (DoE - Design of
Experiments), são apresentados com o objetivo de determinar e analisar, através de testes, as
mudanças que ocorrem nas variáveis de saída de um processo produtivo ou nas respostas de
um produto, quando mudanças deliberadas são produzidas nas variáveis de entrada do
processo (MONTGOMERY, 2009).
Para Thomke (2003), a combinação entre tecnologia e o processo de experimentação é
de fundamental importância para diminuir as incertezas associadas ao desenvolvimento de
novos produtos e serviços. Esse autor ressalta que o objetivo da experimentação é gerar dados
para análise de variabilidade, ajustes no projeto e redução dos riscos da iniciativa.
A adoção de práticas de experimentação por parte da indústria pode ser considerada
uma forma de inovação no processo, bem como a adoção de práticas de gestão voltadas para a
inovação. Partindo-se desta premissa, gerou-se o problema de pesquisa que é entender “Como
a experimentação pode auxiliar no processo de inovação?”.
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A Figura 1 apresenta de forma estruturada a contextualização e a lógica que sustentam
a proposta desta pesquisa, tendo como ponto de partida e subsídio para elaboração da
proposta: a inovação e as técnicas de experimentação, que são utilizadas como ferramentas
com o objetivo de aumentar o potencial inovativo da organização.

Figura 1 – Contextualização e estrutura lógica da pesquisa

Fonte: Elaboração própria (2014)

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral da pesquisa é aplicar técnicas de planejamento e análise de experimentos,
a fim de promover a inovação de produtos ou processos em uma fábrica do setor alimentício.

1.2.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, determinam-se objetivos específicos abaixo indicados:
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Identificar técnicas de planejamento de experimentos que sejam eficientes e
operacionalmente viáveís à empresa, objeto de estudo;



Realizar experimentos com diferentes valores dos fatores investigados, a fim de
promover melhorias no processo produtivo;



Identificar quais os fatores que influenciam diretamente a variável resposta;



Contribuir com o processo de geração de inovações na indústria.

1.3 Justificativa do Estudo

Os estudos referentes à inovação tecnológica justificam-se, principalmente, por se
tratarem de um tema que é essencial para a promoção do progresso econômico de um país e
da competição entre as empresas (MATESCO, 1993). As empresas que não investem em
inovação colocam em risco o seu futuro, já que a inovação não só promove a abertura de
novos mercados, mas também proporciona a implementação de novas formas de servir aos
seus clientes (NELSON, 1993).
Já Viotti e Macedo (2001) apresentam três razões importantes para o estudo da
inovação tecnológica. A primeira razão baseia-se na ideia de que o estudo da inovação
tecnológica contribui para o entendimento de questões relacionadas à dinâmica da ciência e
tecnologia, (como os impactos do avanço tecnológico na sociedade, na economia, no
emprego), na qualidade de vida e no meio ambiente, essa razão é chamada de razão científica.
A segunda é chamada de razão política e está relacionada à identificação das
necessidades científicas que podem levar à elaboração de políticas públicas mais eficazes e
eficientes, o que, segundo Archibugi et al. (1999), pode permitir a um país obter vantagem
competitiva no mundo globalizado. A última razão é chamada de pragmática e diz respeito à
identificação de oportunidades tecnológicas e fundamentação de decisões de investimento,
fornecendo subsídios para elaboração das estratégias tecnológicas realizadas pelas empresas.
Para Kartusa; Kukrus (2013), a prosperidade dos países em geral, e das empresas em
particular, depende da capacidade de inovação, pois nunca se inventou nada de tão eficaz
como a concorrência para alavancar as empresas e países. Assim, fica evidente o fato de que
se as empresas não mudarem o que oferecem ao mundo e como criam e ofertam seus produtos
e serviços, correm o risco de serem superadas por outros que o façam.
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O simples uso de um planejamento para se obter vantagem competitiva não é
suficiente, faz-se necessário a aplicação de ferramentas estatísticas experimentais que
permitam que os recursos de produção sejam alocados de modo a se obter o menor custo de
fabricação possível, impulsionando assim, o processo de inovação de produtos e processos. Já
que um processo de experimentação influencia positivamente a qualidade e a inovação.
Para Bower (1997), as técnicas estatísticas de experimentos são utilizadas,
principalmente, para analisar, interpretar e apresentar as informações de experimentos
planejados. Ainda, são ferramentas que ajudam a melhorar o desempenho industrial dos
produtos e processos de fabricação. Sendo assim, a utilização do planejamento de
experimentos pode contribuir com o desenvolvimento industrial pela otimização do processo,
pela determinação dos fatores influentes sobre essas variáveis e, eventualmente, pelas suas
interações e minimização dos efeitos de variabilidade sobre o desempenho de um processo ou
produto (BONDUELLE, 1994).

1.4 Estrutura da Dissertação

A presente dissertação está estruturada em 4 Capítulos: Introdução, Revisão
bibliográfica, Método da pesquisa, Análise e discussão dos resultados e Conclusão, conforme
Figura 2. O Capítulo 1, Introdução, apresenta a contextualização do tema da pesquisa, os
objetivos e a justificativa para elaboração da pesquisa. Os Capítulos 2 e 3 apresentam o
arcabouço

teórico

sobre

inovação

tecnológica

e

planejamento

de

experimentos,

respectivamente. Esses dois capítulos servirão de base para entendimento e compreensão de
como práticas de experimentação tem ligação direta com a inovação. O Capítulo 4
corresponde ao método de pesquisa, apresentando a empresa em que o estudo é realizado e as
etapas executadas no planejamento de experimentos. O Capítulo 5 apresenta a análise e
discussão dos resultados e o Capítulo 6 apresenta as conclusões finais da pesquisa.
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Figura 2 - Estruturação da dissertação

Fonte: Elaboração própria (2014)
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CAPÍTULO 2
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Este capítulo trata da abordagem teórica sobre inovação tecnológica, apresentando sua
conceituação; os tipos de inovação presentes na literatura sobre o tema; caracterização dos
tipos de inovação e etapas do processo de inovação.

2.1 Inovação Tecnológica: Conceituação

Ao longo do século XX e início do XXI, a inovação tem atraído a atenção de
pesquisadores e profissionais (GATIGNON et al., 2002), com o objetivo de buscar um maior
entendimento do seu papel no desenvolvimento econômico (LASTRES; ALBAGLI, 1999).
Com isso, ressalta-se como marco fundamental a contribuição de Joseph Schumpeter, que
enfocou a importância das inovações e dos avanços tecnológicos no desenvolvimento de
empresas e da economia.
As propostas Shumpeterianas tinham como núcleo conceitual a ideia de que o
desenvolvimento econômico é conduzido pela inovação por meio de um processo dinâmico
em que as novas tecnologias substituem as antigas, em um processo por ele denominado de
"destruição criadora" (SCHUMPETER, 1934). Dessa forma, as inovações, que surgem em
ondas, constituem-se a chave para explicar os diferentes momentos pelos quais passa a
economia.
Diante das transformações pela qual o capitalismo passou, percebe-se que a força
motriz do mercado é a inovação, Montes et al. (2005) afirmam que o desenvolvimento, a
exploração e a transmissão do conhecimento são fundamentais para o crescimento econômico,
a melhoria e o bem estar das nações. Principalmente em um mercado globalizado, em que
segundo Teece (2000) as empresas devem ter a capacidade de identificar novas
oportunidades, reconfigurar suas tecnologias, competências, conhecimentos, bens e ativos
complementares, a fim de obter uma vantagem competitiva.
Hurmelinna et al., (2008) e Teece, (2000), enfatizam a ideia de que para manter essa
vantagem e enfrentar um ambiente econômico turbulento, a inovação é um fator estratégico
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para aproveitar novas oportunidades e proteger os ativos econômicos. Especificamente, a
inovação desempenha um papel fundamental no fornecimento de produtos e serviços únicos,
criando maior valor do que foi previamente reconhecido e estabelece barreiras de entrada a
novos concorrentes (MONTES et al., 2005).
A conceituação que será considerada nessa pesquisa foi publicada pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que adota a seguinte definição:
uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente
melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método
organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações
externas (OCDE, 2005). Essa definição tem como objetivo orientar e padronizar conceitos,
metodologias e a utilização de técnicas estatísticas para promover a inovação na indústria.
Box; Woodall (2012) avaliaram em seus estudos, que um sistema inovador pode ser
criado usando combinações de ferramentas estatísticas que podem agregar valor significativo
para um negócio em uma base contínua. Estes sistemas podem envolver a combinação de
várias fontes de dados e uso extensivo de tecnologia da informação, como em algumas das
aplicações de engenharia como discutido por Snee; Hoerl (2011).
Assim, é fundamental dispor de definições claras do que é inovação, pois ao longo do
tempo a natureza e o panorama da inovação e das perpesctivas de mercado mudaram. O
Quadro 1 apresenta as principais definições sobre inovação, baseados nos autores célebres
sobre o assunto.
Quadro 1 – Definições sobre inovação
Autor

Definição

Schumpeter

A inovação é compreendida como a adoção de um novo método de produção, de um novo

(1942)

produto, de uma nova forma de organização ou a conquista de um novo mercado.

Dosi (1988)

O processo de inovação está relacionado à descoberta, à experimentação, ao
desenvolvimento, à imitação e a adoção de novos produtos, novos processos de produção e
novos arranjos organizacionais.

West;

Farr

(1990)

Definem inovação como a introdução proposital de ideias, produtos, processos ou novos
métodos em uma organização ou grupo, para gerar um benefício individual (ao indivíduo) ou
coletivo (ao grupo, organização ou a sociedade).

Smith; Barfield

Inovação inclui não só a pesquisa básica e aplicada, mas também o desenvolvimento do

(1996)

produto, fabricação, comercialização, distribuição, manutenção e, posteriormente, a
adaptação de produtos e modernização.

Mytelka; Smith

A inovação deixou de ser vista principalmente como um processo de descoberta, ou seja,

(2002)

novos princípios científicos ou tecnológicos, mas sim como um processo não linear de
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aprendizagem, ou seja, é uma resposta ao que o mercado necessita.
Coates (2003)

Inovação envolve a aplicação de novas ideias, ou a reaplicação de velhas ideias em novas
formas com o intuito de desenvolver as melhores soluções para nossas necessidades.

Bisgaard; Mast

Define inovação como o processo completo de desenvolvimento e eventual comercialização

(2006)

de novos produtos e serviços, novos métodos de produção ou prestação, novos métodos de
transporte ou serviço de entrega, novos modelos de negócios, novos mercados ou novas
formas de organização.

Leadbeater

Inovação é invariavelmente uma atividade cumulativa de colaboração em que as ideias são

(2008)

compartilhadas, testadas, refinadas, desenvolvidas e aplicadas.

Scherer;

Afirmam que inovação é algo que traz resultados para a empresa, que pode ser associada não

Carlomagno

só ao desenvolvimento de um novo produto, mas também a novos modelos de negócio,

(2009)

mercados e serviços, novas formas de gestão, adoção de novas tecnologias, ou mesmo o
desenvolvimento de uma marca.

Kartusa; Kukrus

A inovação é considerada como sendo um sinônimo para a produção bem sucedida,

(2013)

assimilação e exploração de novidade nas esferas econômicas e sociais. Ele oferece novas
soluções para os problemas e, assim, faz com que seja possível atender às necessidades de
ambos, o indivíduo e a sociedade.
Fonte: Elaboração própria (2014)

Ao analisar as definições citadas no Quadro 1, percebe-se que há uma larga
predominância das inovações que correspondem ao aprimoramento de produtos e ou
processos já existentes na empresa, ou de inovações para a própria empresa, mas já existentes
no setor. Além disso, baseando-se nos pensamentos de Kartusa; Kukrus (2013), a inovação é
um conceito que pode ser interpretado de formas diferentes. Inovação significa coisas
diferentes para pessoas diferentes, dependendo se eles são políticos, cientistas, empresários,
meios de comunicação ou apenas pessoas comuns. Essas definições sugerem a existências de
vários graus de inovação e, portanto, necessita-se de uma descrição dos diferentes tipos de
inovação, que serão apresentados na seção 2.2.

2.2 Tipos de Inovação Tecnológica

A partir das definições apresentadas no Quadro 1, percebe-se que as inovações
apresentam diferentes perspectivas, abrangendo diversificadas áreas do conhecimento. Para
Tidd et al. (2008), as inovações são conceituadas de acordo com o objeto ao qual se destinam.
No processo evolutivo da economia, houve um momento na história que a maior parte
da produção se resumia ao processo de industrialização ou de transformação da matéria-prima
em bens acabados. Diante deste cenário, a OCDE, referenciada pelo manual de Olso (OCDE,

23

2005) classificou a inovação em dois tipos principais: inovação tecnológica de processo e de
produto.
Com o advento do setor de serviços, e delimitado pelas transformações pelas quais as
firmas passaram a fim de melhorar seu desempenho e aprimorar o seu resultado econômico, o
Manul de Oslo incluiu as classificações de inovação organizacional e de marketing (OCDE,
2005). A inclusão destes dois novos termos é de fundamental importância, visto que como
apontado por Christensen (1997), facilitam a troca de informações e refinam a capacidade da
organização de utilizar conhecimentos e tecnologias para desenvolver seus processos e
produtos. Seguem a descrição para cada tipo de inovação, para facilitar o entendimento a que
cada uma se refere.


Inovação de produto: Utterback; Abernathy (1975) descrevem o processo iterativo
de inovação. Eles afirmam que a ideia básica que rodeia a inovação de produto é que
os produtos serão desenvolvidos ao longo do tempo de uma maneira previsível, com
ênfase inicial sobre o desempenho do produto e, em seguida ênfase na variedade de
produtos e, posteriormente, ênfase na padronização do produto e nos custos.
Quando se aborda a inovação de produto, a possibilidade de se introduzir inovações
pode partir de diversas fontes: (1) advento de novas tecnologias capazes de oferecer
novas soluções e benefícios; (2) mudanças no macro ambiente capazes de influenciar
realidades setoriais específicas; (3) novas tendências de consumo e necessidades por
parte de consumidores/clientes; e (4) movimentos da concorrência que alimentem
novas estratégias de mercado (PEREZ; ENKEL, 2007).



Inovação de processo: o foco principal de inovações de processo é a melhoria da
qualidade e da eficiência do processo de produção (UTTERBACK, 1996), que ocorre
quando se desenvolve um novo método de produção ou quando uma nova distribuição
seja significativamente melhorada (ALMEIDA, 2010). As inovações de processo
também abarcam a utilização de técnicas estatísticas, equipamentos e softwares
substancialmente melhorados em atividades, como produção, compras, contabilidade e
manutenção (OCDE, 2005).



Inovação de marketing: corresponde à implementação de um novo método de
marketing com mudanças significativas na concepção do produto ou em sua
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embalagem com o intuito de melhor atender as necessidades dos consumidores,
abrindo novos mercados, ou reposicionando o produto de uma empresa no mercado,
com o objetivo de aumentar as vendas (OCDE, 2005).


Inovação Organizacional: ainda utilizando como referência o Manual de Oslo, este
tipo de inovação diz respeito à adoção de um novo método organizacional nas práticas
de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em suas relações
externas.

2.2.1 Caracterização dos Tipos de Inovação

Inicialmente o que deve ser levado em consideração é a natureza das atividades de
inovação de uma empresa. Algumas empresas inserem-se em projetos de inovação bem
definidos, como o desenvolvimento e a introdução de um novo produto, enquanto outras
realizam primordialmente melhoramentos contínuos em seus produtos, processos e operações.
Empresas de ambos os tipos podem ser inovadoras: uma inovação pode consistir na
implementação de uma mudança significativa, ou em uma série de pequenas mudanças
incrementais que podem, juntas, constituir uma mudança significativa (OCDE, 2005).
Desta forma, pode-se caracterizar os tipos de inovação da seguinte forma: a radical e a
incremental. Pode-se entender a inovação radical como o desenvolvimento e introdução de
um novo produto, processo ou forma de organização da produção inteiramente nova. Esse tipo
de inovação pode representar uma ruptura estrutural com o padrão tecnológico anterior,
originando novas indústrias, setores e mercados. Também significam redução de custos e
aumento de qualidade em produtos já existentes. Algumas importantes inovações radicais, que
causaram impacto na economia e na sociedade como um todo e alteraram para sempre o perfil
da economia mundial, podem ser lembradas, como, por exemplo, a introdução da máquina a
vapor, no final do século XVIII, ou o desenvolvimento da microeletrônica, a partir da década
de 1950. Estas e algumas outras inovações radicais impulsionaram a formação de padrões de
crescimento, com a conformação de paradigmas tecno-econômicos (FREEMAN, 1991).
As inovações podem ser ainda de caráter incremental, referindo-se à introdução de
qualquer tipo de melhoria em um produto, processo ou organização da produção dentro de
uma empresa, sem alteração na estrutura industrial (FREEMAN, 1991). Inúmeros são os
exemplos de inovações incrementais, muitas delas imperceptíveis para o consumidor,
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podendo gerar crescimento da eficiência técnica, aumento da produtividade, redução de
custos, aumento de qualidade e mudanças que possibilitem a ampliação das aplicações de um
produto ou processo. A otimização de processos de produção, o design de produtos ou a
diminuição na utilização de materiais e componentes na produção de um bem podem ser
considerados inovações incrementais.
Outra característica bastante importante sobre inovação é sua abrangência, sendo ela
uma inovação macro ou micro. De uma perspectiva macro, é a capacidade de uma inovação
criar uma mudança de paradigma na ciência e tecnologia ou na estrutura de mercado em um
determinado setor de produção. Do ponto de vista micro, é a capacidade de uma inovação
influenciar os recursos da empresa, sejam eles recursos tecnológicos, habilidades,
conhecimentos, capacidades ou estratégia (GARCIA; CALANTONE, 2002).
A partir destas perspectivas, determina-se o grau de novidade de uma inovação. A
perspectiva macro é quando o produto introduz uma novidade para o mundo, para o mercado
ou para uma indústria. Já uma inovação de perspectiva micro é identificada como aquela que
introduz uma novidade para a própria organização ou para o cliente.

2.3 Etapas do processo de Inovação

Atualmente o assunto mais questionado dentro das organizações é como promover a
inovação em seus processos e seus produtos, a fim de se manterem competitivas frente aos
seus concorrentes e manter a satisfação de seus clientes. Seguindo este pensamento, Golder et
al. (2009) conduziram uma pesquisa para identificar quando, por quem e como as inovações
são desenvolvidas, com uma amostra de 29 inovações, em quatro estágios distintos:
concepção, gestação, início da incubação e última incubação. A partir de uma maior
compreensão sobre a natureza e as fontes de geração de inovações, considera-se, atualmente,
que a mesma envolve diferentes etapas no processo de obtenção de um produto até o seu
lançamento no mercado.
Na prática é imprescindível saber exatamente como acontece o processo de inovação,
quais são os seus passos, quais são as suas influências e consequências (BARBIERI, 1997). Já
Tidd et al. (2001) defendem a ideia de que, para se obter sucesso através da inovação, uma
complexa gama de atividades deve acontecer de forma coordenada e sincronizada. Esse
entendimento de que a inovação não é um simples evento, mas sim um processo, exige que
ela seja gerenciada como tal. Ao proceder deste modo está a despertar interesse, criar empatia,
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criar oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Após conjugar e medir os prós e
contras de tudo será possível dar um salto qualitativo e quantitativo que não se restringirá
apenas à empresa, mas também, ao mercado. Portanto, para que a inovação se torne o
verdadeiro início do sucesso, Scherer; Carlomagno (2009) sugerem que o processo de
inovação pode ser dividido em 4 grandes fases: Idealização, Conceituação, Experimentação e
Implementação, que por sua vez dividem-se em sub fases, de acordo com a Figura 3.
Figura 3 – Fases do processo de inovação

Fonte: Adaptado de SHERER; CARLOMAGNO (2009, p. 34)

Tem sido bem documentado que o processo de inovação é interativo, incluindo uma
multiplicidade de laços de realimentação de curto prazo e de longo prazo entre as diferentes
etapas do processo de inovação (OECD, 2011). Entretanto, o que se percebe na prática, é que
as empresas têm destinado muita atenção aos dois elos do extremo da cadeia, idealização e
implementação. Contudo, muitas das dificuldades de implementação decorrem de falhas na
conceituação e experimentação (THOMKE, 2003). Sendo assim, o foco desta dissertação está
na fase de experimentação, pois é nela que reside a oportunidade de aprendizado préimplementação. Segundo Rickards (2003), a experimentação é um processo estruturado, ou
seja, é o meio pelo qual o gestor pode melhorar sua abordagem com a inovação antes de levála ao mercado em definitivo. Já que a inovação precisa ser cada vez mais orientada para os
desafios apresentados pela complexidade do mercado econômico.
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CAPÍTULO 3
EXPERIMENTAÇÃO (DoE)
Assim como o capítulo 2, este capítulo apresenta o arcabouço teórico sobre
experimentação, abordando os seguintes tópicos: conceituação de planejamento de
experimentos, aplicações práticas, definições relacionadas à ferramenta, princípios básicos,
etapas para conduzir a realização dos experimentos e por fim, questões de experimentação
para a inovação.

3.1 Conceituação

Lye (2005) definiu o planejamento e análise de experimentos, que em inglês é
conhecido como design of experiments (DoE), como um método para aplicação sistemática de
estatísticas para experimentação. Mais precisamente, pode ser definido como uma ação
investigativa que visa gerar conhecimento sobre determinado processo. Para auxiliar na
realização dos experimentos, há estratégias de experimentação: ação investigativa, análise,
execução e avaliação.
Aranda, Jung e Caten (2008) afirmam que a partir da ação investigativa gera-se
conhecimento sobre o processo para obtenção de dados, em que quantidade e em que
condições devem ser coletadas durante um determinado experimento, buscando, basicamente,
satisfazer dois grandes objetivos: a precisão estatística possível na resposta e o menor custo.
Corroborando, Ribeiro e Caten (2003) afirmam que através da ação investigativa,
pesquisadores podem determinar o problema a ser investigado, os objetivos do experimento,
bem como os fatores do processo que exercem uma maior influência no desempenho de um
determinado processo, tendo como resultados: (i) a redução da variação do processo e
aumento da concordância entre os valores nominais obtidos e os valores pretendidos; (ii) a
redução do tempo do processo; (iii) a redução do custo operacional e (iv) a melhoria no
rendimento do processo.
Desta forma, pode-se entender o planejamento de experimentos como uma parte da
estatística que busca permitir ao experimentador a obtenção de dados que lhe sejam úteis, no
sentido de fornecer informações de acordo com o objetivo do experimento, de uma forma tão
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econômica quanto possível, a fim de otimizar o processo, conforme pode ser visto na Figura 4
(VIVACQUA; PINHO, 2008).
Figura 4 – Esquematização da experimentação

Fonte: Elaboração própria (2014)

3.2 Experimentação em processos produtivos

Segundo Slack et al. (2006), um processo produtivo consiste na combinação dos
fatores de produção com o intuito de atender às necessidades do mercado, através de bens ou
serviços. Este processo pode ser explicado por todas as operações produtivas que transformam
recursos de entrada (inputs) em recursos de saída (outputs).
A Figura 5 mostra um processo de transformação de produtos ou serviços, no qual
variáveis de processo controláveis (x1, x2 e x3) e não controláveis (z1, z2 e z3, as quais podem
ser controladas para efeito dos testes) são combinadas e geram um resultado (y). Para Antony
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et al. (2004) e Montgomery (2009), as saídas do processo podem ter uma ou mais
características de qualidade analisáveis.

Figura 5 – Modelo geral de um sistema produtivo

Fonte: Adaptado de Slack et al. (2006); Montgomery (2009)

Observa-se que há uma grande quantidade de dados que cobrem vários aspectos de
todo o processo e que dizem respeito às diferentes áreas do conhecimento. A complexidade de
vários fenômenos requer uma análise de muitas variáveis, controláveis e incontroláveis, bem
como níveis de regulagens que podem influenciar diretamente os parâmetros de qualidade do
produto ou do processo.
Galdámez (2002) afirma que a necessidade de estudar simultaneamente o efeito de
todos os fatores envolvidos no processo é um problema comum enfrentado pelas empresas.
Por haver um grande número de variáveis, é necessária a realização de inúmeros testes
tornando os experimentos industriais dificéis de serem realizados nas empresas, pois os custos
e o tempo de execução são elevados.
Peter; Waterman (1982) afirmaram que não há absolutamente nenhuma mágica no
experimento. É simplesmente uma pequena ação concluída, um teste gerenciável que ajuda
você a aprender algo, assim como na química do ensino médio. Mas a experiência tem
demonstrado que a maioria das grandes instituições se esqueceu de como testar e aprender.
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Compartilhando as ideias desses autores, Thomke (2003) aponta que todas as empresas têm
algum processo de experimentação no trabalho, mas nem todas as pessoas que organizam o
processo entendem a sua importância. Ou seja, essas empresas preferem analisar e debater
para tentar alguma coisa, e tornam-se paralisadas pelo medo do fracasso, ainda que pequeno.
Para Montgomery (2009), as técnicas de planejamento e análise de experimentos
(Design of Experiment – DoE) podem solucionar esses problemas, pois ao realizar as
atividades dos experimentos industriais de forma planejada, as informações obtidas dos
produtos ou dos processos de fabricação tornam-se mais confiáveis e, com isso, ações de
melhoria mais eficientes podem ser tomadas pelos funcionários das empresas.
Desta forma, entende-se que a importância de realização dos experimentos industriais
pelas empresas fundamenta-se no fato de que sua realização reduz o número de produtos com
defeitos e responde a uma série de questões relacionadas aos níveis dos parâmetros que
influenciam o desempenho do produto final ou do processo de fabricação (ANTONY et al.,
2004). Assim, o experimento projetado ou planejado é um teste ou uma série de testes nos
quais se induzem mudanças deliberadas nas variáveis de entrada do processo ou sistema e os
efeitos sobre as variáveis de resposta são medidos (BABANOVA et al., 2014); com o intuito
de aprender sobre seu desempenho (MONTGOMERY, 2009) de maneira que seja possível
observar e identificar as causas das mudanças nas respostas ou variáveis de saída.

3.3 Aplicações práticas

Planejamento e análise de experimentos é um método estatístico que estabelece quais
variáveis são importantes em um processo e as condições em que essas variáveis devem
trabalhar para aperfeiçoar esse processo (ILZARBE et al., 2008). Ele foi introduzida em 1920
por Sir Ronald A. Fisher na Inglaterra na área de pesquisa agrícola. Desde então, muitos
cientistas e estatísticos têm contribuído para o seu desenvolvimento e aplicação em diferentes
campos. Como observado anteriormente, podemos ver a experimentação como parte do
processo produtivo, sendo uma das maneiras pelas quais nós aprendemos sobre como os
sistemas ou processos funcionam.
Hron; Macák (2013) realizam uma discussão acerca das possíveis aplicações do
planejamento de experimento e concluem que se forem bem sucedidas, podem melhorar o
desempenho de processos, qualidade e confiabilidade do produto, reduzindo a variabilidade
do processo e melhorando sua capacidade. Tudo isso têm sido relatado por muitos fabricantes

31

por mais de uma década. Corroborando com as informações acima citadas, Montgomery
(2009) compreende que o planejamento experimental é uma ferramenta extremamente
importante no mundo científico e no campo da engenharia para a melhoria do processo,
desenvolvimento de novos produtos e melhoria dos já existentes. O autor apresenta alguns
resultados advindos da aplicação da técnica de planejamento e análise de experimentos.
 Melhoria do rendimento do processo;
 Redução dos custos totais;
 Avaliação de materiais alternativos;
 Determinação dos principais parâmetros que afetam o desempenho do produto;
 Formulação de novos produtos.

Planejamento e análise de experimentos também têm inúmeras aplicações: industrial,
em marketing, química, processos biotecnológicos, e as operações de negócios em geral. A
seguir, alguns exemplos que ilustram algumas dessas idéias.
Em seu trabalho, Hron; Macák (2013) descrevem uma aplicação industrial do
planejamento de experimentos. O objetivo do trabalho era a utilização do planejamento
fatorial completo para um processo de soldagem de embalagens de alimentos. Os autores
partiram da premissa de que as embalagens de produtos alimentares é uma parte crítica do
processo, pois tem a função de preservar a frescura e a vida de prateleira do produto. No
processo de selagem da embalagem, um dos pontos mais importantes é a força de vedação.
Quando materiais de embalagem são unidos, duas questões são importantes: a temperatura e o
tempo de selagem. O propósito prático (ou experimental) é determinar os requisitos ótimos do
processo de vedação (em especial o processo de soldadura de embalagem de alimentos), a fim
de fornecer a força de tração máxima no selo.
Na área do marketing, Fontão; Lopes (2010) aplicaram a ferramenta planejamento de
experimentos para buscar evidências de sua potencial contribuição para a tomada de decisão,
neste caso em pequenos empreendimentos. Para atingir este propósito, estudou-se a
importância que determinadas variáveis socioeconômicas têm para a qualidade dos serviços
prestados por pequenos empreendimentos, principalmente os supermercados.
Já no estudo realizado por Spanemberg (2010), o objetivo era aplicar o planejamento
de experimentos com mistura no estudo da vida útil de balas duras. Com este estudo buscouse analisar no processo a influência das diferentes combinações dos ingredientes na vida útil
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do produto. Este problema, chamado de “mela” nas indústrias, atinge a imagem comercial por
representar perdas da qualidade e tem maior impacto no mercado quanto mais cedo ocorre em
relação à vida útil. No caso de balas duras ou pirulitos, a vida útil pode ser maximizada pela
formulação adequada de açúcares e pela escolha correta da embalagem, o que pode ser
sistematizado com auxílio do planejamento de misturas.
No contexto da inovação em biotecnologia, o crescente interesse na área das células
de biocombustível, a necessidade de reduzir custos e o desenvolvimento de cátodos
enzimáticos altamente eficientes tem sido observado. Diante deste fato, Babanova (2014)
realizou um estudo para aplicação do planejamento de experimentos em um processo
eletroquímico. O objetivo era investigar e melhorar o desempenho da difusão de gás do ar
aspirado pelo cátodo bilirrubina oxidase, que utilizam enzimas para reduzir o oxigênio da
água e o planejamento de experimentos foi utilizado como um método estruturado e
organizado de realização e análise de ensaios controlados para avaliar os fatores que afetam o
desempenho do sistema testado.
Alinhado ao pensamento de melhoria abordado por Babanova (2014), Pizzolato et al.
(2005) realizaram um estudo de melhoria, mas em uma abordagem direcionada ao produto.
Os autores partiram da premissa de que alguns produtos apresentam problemas de
desempenho durante o prazo de garantia. Quando isso acontece, se faz necessária uma
avaliação da vida útil do produto, considerando aspectos relacionados ao processo produtivo,
tais como parâmetros de processo, e aspectos de projeto, tais como a composição do produto.
O planejamento de experimento foi aplicado na determinação dos melhores parâmetros de
produção e composição de um piso plástico. Após os experimentos, os resultados
demonstraram que o prazo de garantia definido foi melhorado, passando a ser de 2 anos.
Na área de desenvolvimento de produtos, destaca-se o estudo realizado por Juraeva et
al. (2013), o qual tinha como objetivo desenvolver um procedimento para otimizar o molde de
uma peça automotiva, usando abordagem de planejamento de experimentos. Grande parte das
peças automotivas é feita de aço e precisam de materiais alternativos, devido aos recursos
metálicos limitados, elevado custo e restrições de peso a moldagem por injeção de plástico
melhora substancialmente tais exigências na indústria automotiva. Diante disto, a forma e
localização da peça foram desenhadas para melhorar a eficiência e o seu desempenho. A
análise quantitativa dos parâmetros do processo de moldagem por injeção foi feita por análise
de variância (ANOVA).
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Com base nos exemplos acima citados, percebe-se que uma parte importante para
correta efetivação dos estudos, é a determinação dos fatores que influenciam diretamente no
processo. Desta forma, o Quadro 2 apresenta os principais fatores que foram utilizados nas
pesquisas supracitadas.
Quadro 2 – Principais fatores utilizados no DoE
Autores

Fatores

1

2

3

4

5

6

7

8

Pressão de Soldagem
Pressão Hidráulica
Temperatura do Fluido
Gênero (Feminino/Masculino)
Temperatura de Fusão
Pressão de Injeção
Velocidade de Injeção
Composição do Material
Tempo de Soldagem
Umidade
Tempo de Operação
Faixa Etária
Ph da calda
Temperatura do Molde
Diâmetro do Eletrodo
Temperatura da Cabine
Tempo de Injeção
Temperatura de Soldagem
Nível de Renda Familiar
Temperatura do Cozimento
Resistência do material à tração
Frequência

que

utiliza

o

supermercado
Umidade da Massa
Tipo de Tecnologia utilizada
Fundição do Material
Fonte: Elaborado a partir de (1) Hron; Macák (2013); (2) Fontão; Lopes (2010); (3) Spanemberg (2010); (4)
Babanova (2014); (5) Juraeva et al. (2013); (6) Pizzolato et al. (2005); (7) Rowlands; Antony (2003); (8) Tanco
et al. (2009).

34

Ao analisar os exemplos citados, percebe-se a amplitude de aplicação do planejamento
de experimentos, desde a área mercadológica, em projetos de melhoria de processos, até a
aplicação em desenvolvimento de produtos. É a partir da identificação do problema a ser
investigado e dos fatores relacionados a ele, que as empresas conseguem formular estratégias
de inovação para manter e sustentar vantagens competitivas. O que enfatiza os estudos
realizados por Tanco et al. (2009) em que ele observa que as empresas acreditam que a
utilização de uma ferramenta estatística, como o planejamento de experimento, é realmente
necessária e que a ausência de uma metodologia clara para aplicação é sempre um obstáculo
encontrado. Desta forma, para realização efetiva da DOE, torna-se necessário o conhecimento
dos principais termos utilizados nos experimentos, que são definidos na seção 3.4.

3.4 Definições

São apresentados no Quadro 3 os principais termos, e seus respectivos sigificados,
relacionados à experimentação, que são fundamentais para a aplicação das técnicas de
planejamento e análise de experimentos. Os conceitos apresentados são tomados com base
nos seguintes autores: OLIVEIRA (1999); GALDÁMEZ (2002); WERKEMA; AGUIAR
(1996); MONTGOMERY (2009); MOEN et al. (1999) e KEMPTHORNE; HINKELMANN
(2008).

Quadro 3 - Termos e definições relacionados à experimentação
Termos

Definição
A variável resposta é o resultado de um experimento e muitas vezes é uma característica de

Variável
resposta

qualidade ou uma medida de desempenho de um produto, processo ou sistema. Nos
experimentos, podem existir uma ou mais variáveis de resposta (y) que são importantes de se
avaliar durante a execução do experimento (GALDÁMEZ, 2002).

Fatores de
Controle

Moen et al. (1999) definem como sendo uma variável que é propositalmente alterada ou
mudada de uma forma controlada em um experimento para observar o seu impacto sobre a
variável resposta, podendo ser chamada de variável independente ou variável causal.
Trata-se de uma variável desconhecida que pode afetar a variável resposta em um

Fatores de

experimento, no entanto são fatores que os pesquisadores não podem controlar. O impacto

Ruído

das variáveis de perturbação pode ser minimizado através de aleatorização e análise de
diagnóstico dos dados de resposta.

Nível dos

Corresponde ao valor ou uma configuração específica de um fator quantitativo, ou seja, são

Fatores

as condições de operação dos fatores de controle investigados nos experimentos. Quando há
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somente dois níveis, eles são identificados por -1 (nível baixo) e +1 (nível alto). Segundo
Oliveira (1999), é comum considerar como nível baixo o menor valor e vice versa, quando
os fatores forem ajustados por níveis quantitativos.
É a mudança de uma variável resposta que ocorre como um fator ou variável de ruído. Para
Montgomery (2009), o efeito pode ser alterado de um nível para outro e deve ser
adicionalmente descrito em termo do contexto em que é utilizado (efeito linear, um efeito de
Efeito

interação, etc.).
Galdámez (2002) os classificam em: efeito principal que é a diferença média observada na
reposta quando se muda o nível do fator de controle investigado; efeito de interação que é
quando o efeito de uma variável depende do nível de outra.

Tratamento
Unidade
Experimental
Unidade
Observacional

Matriz de
Experimento

É o elemento cujo efeito se deseja medir ou comparar em um experimento, através da
combinação dos níveis dos fatores.
É a unidade a qual um tratamento é atribuído e aplicado (KEMPTHORNE; HINKELMANN,
2008).
Ainda conceituando os termos relacionados à experimentação, Kempthorne; Hinkelmann
(2008) nomeiam unidade observacional como sendo a unidade em que as observações ou
medições sao realizadas, ou seja, é ela que fornece a resposta.
Trata-se do plano formal construído para conduzir os experimentos. Nesta matriz são
incluídos os fatores de controle, os níveis e tratamentos do experimento (WERKEMA;
AGUIAR, 1996).
Técnica utilizada para controlar e avaliar a variabilidade produzida pelos fatores
perturbadores (controláveis ou não-controláveis) dos experimentos. Com esta técnica

Blocos

procura-se criar um experimento (grupo ou unidades experimentais balanceadas) mais
homogêneo e aumentar a precisão das respostas que são analisadas, já que a variação de uma
variável dentro de um bloco de resposta deve ser menor do que a variação dentro de toda a
experiência (MOEN et al. 1999).
Fonte: Elaboração própria (2014)

Com base nessas definições, conclui-se que o propósito da experimentação é chegar a
uma combinação de níveis de fatores que otimizem a resposta; identificar os fatores
importantes que controlam a característica de interesse, como também encontrar níveis dos
fatores que propiciem um resposta robusta, isto é, que seja afetada o mínimo possível por
fontes externas de variabilidade. Assim, tendo em mente estas definições, serão apresentadas
as ferramentas utilizadas para conduzir os experimentos.

3.5 Princípios básicos
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Para que os resultados obtidos a partir dos ensaios experimentais possam ser avaliados
através de métodos estatísticos, permitindo a elaboração de conclusões objetivas, o
planejamento experimental deve ser baseado numa metodologia também estatística
(Montgomery, 2009), que é a única forma objetiva de avaliar os erros experimentais que
afetam esses resultados. Desta forma, é preciso ter conhecimento dos princípios básicos que
norteiam a execução dos experimentos. Balisando o planejamento experimental os três
princípios básicos para a definição dos ensaios são: o uso de replicação (ou replicagem), da
aleatorização (ou “randomização”) e da blocagem.

3.5.1 Replicação

A replicação consiste na repetição de um ensaio sob condições preestabelecidas, em
diferentes unidades experimentais. Fazer um experimento com réplicas é muito importante
por dois motivos. O primeiro é que isto permite a obtenção do erro experimental. A estimativa
desse erro é básica para verificar se as diferenças observadas nos dados são estatisticamente
significativas. O segundo motivo se refere ao fato de que, se a média de uma amostra for
usada para estimar o efeito de um fator no experimento, a replicação permite a obtenção de
uma estimativa mais precisa desse fator. Quanto maior o número de réplicas, menor será a
variância da estimativa dos efeitos dos fatores e mais fácil será detectar diferenças entre eles
(WU; HAMADA, 2000).
De acordo com Kuehl (2000), há muitas razões para se replicar um experimento: a
replicação oferece certo grau de segurança contra resultados aberrantes; provê o meio para
estimar a variância do erro experimental; aumenta a precisão na estimação dos efeitos.

3.5.2 Blocagem

A blocagem é uma técnica extremamente importante, utilizada industrialmente que
tem o objetivo de aumentar a precisão de um experimento. Em certos processos, pode-se
controlar e avaliar, sistematicamente, a variabilidade resultante da presença de fatores
conhecidos que perturbam o sistema, mas que não se tem interesse em estudá-los. A blocagem
é usada, por exemplo, quando uma determinada medida experimental é feita por duas
diferentes pessoas, levando a uma possível não homogeneidade nos dados. Quanto mais
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homogêneas forem as unidades experimentais, mais claro será avaliar o efeito dos tratamentos
sobre elas (KUEHL, 2000).
A blocagem permite fazer comparações entre as condições de interesse no
experimento dentro de cada bloco, uma vez que os tratamentos são lotados dentro do bloco.
Desta forma, tem por objetivo amenizar o efeito das fontes de variação (VIVACQUA;
PINHO, 2008), de modo que as unidades experimentais sejam agrupadas de tal modo que a
variabilidade dentro dos grupos seja a menor possível.

3.5.3 Aleatorização

A aleatorização ou randomização é um procedimento praticado puramente estatística,
em que a sequência dos ensaios é aleatória e a escolha dos materiais que serão utilizados
nesses ensaios também é aleatória. Ou seja, a aletorização ajuda a impedir que fatores
indesejáveis, dos quais não se está ciente, contaminem os efeitos que se quer investigar. A
alocação dos tratamentos às unidades experimentais, bem como a ordem de execução dos
ensaios (ou provas) é determinada de forma aleatória (isto é, cada unidade experimental tem
probabilidade conhecida de receber qualquer tratamento), diluindo o efeito de atuação desses
fatores indesejáveis.
Um experimento não aleatorizado pode fornecer estimativas tendenciosas dos efeitos
dos fatores bem como da variância do erro experimental, o que conduziria a conclusões
erradas ou equivocadas sobre o experimento. Assim, a aleatorização é uma forma de tornar a
designação tratamento-unidade experimental imparcial, como também de tentar balancear a
ação do erro aleatório entre as unidades experimentais (VIVACQUA; PINHO, 2008), como
que atenuando ou equilibrando o efeito das fontes de variação que possam afetar a resposta.

3.6 Etapas para conduzir o planajamento e execução dos experimentos

Antes de se iniciar a experimentação, é importante estabelecer o planejamento dos
experimentos (MONTGOMERY, 2009). Planejar experimentos é definir uma sequência de
coleta de dados experimentais para atingir certos objetivos (BARROS NETO et al., 2007).
O correto planejamento serve para coordenar as atividades que devem ser realizadas
durante os experimentos, como recomendam alguns autores (COLEMAM; MONTGOMERY,
1993; HOPPEN et al. 1996; WERKEMA; AGUIAR, 1996;; ANTONY, et al. 2004;
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MONTGOMERY, 2009). Um descuido no planejamento pode levar um experimento a
terminar em resultados inúteis. Para evitar que isso ocorra é importante planejar
cuidadosamente a realização do experimento. Tomando essa precaução, além de minimizar os
custos operacionais, terá a garantia de que os resultados do experimento irão conter
informações relevantes para a solução do problema.
Como diferencial em relação a outros estudos realizados com DoE, a estrutura para o
processo de experimentação desta pesquisa segue os passos tradicionais da ferramenta
DMAIC, apresentando uma visão completa do processo de experimentação útil para
engenheiros, estatísticos e cientistas que não são especialistas em DoE.
Cada etapa do DMAIC inclui uma série de atividades que servem para explicar e
orientar os usuários como devem ser executadas, com o objetivo de concluir um projeto de
DoE. Desta forma, são apresentadas a seguir, as etapas e as respectivas atividades que devem
ser realizadas no procedimento experimental, conforme análise de Tanco et al. (2009).

1. Etapa 1: Definir

O ponto de partida é quando um problema (ou oportunidade) for identificado e tem de
ser resolvido (ou o seu impacto reduzido) com a ajuda da experimentação. Recomenda-se a
realização de uma análise prévia do processo, que será útil na detecção de possíveis causas do
problema e determinar se o processo está sob controle ou não.
Esta etapa é composta pelas seguintes atividades: escolha da equipe, definição do
problema e estabelecimento de metas e objetivos.

a) Escolha da equipe

A partir do momento que a gestão reconhece a existência de um problema, o uso de
equipes multifuncionais é a forma mais bem sucedida de resolvê-lo. Uma equipe diversificada
geralmente produz soluções mais inovadoras e de alta qualidade para o problema em questão
(KNOUSE, 2007).
Werkema; Aguiar (1996) afirmam que as pessoas envolvidas devem ser
conscientizadas sobre a importância de analisar cientificamente os fatores que influenciam no
produto ou processo de fabricação, enquanto que Tanco et al. (2009) recomendam que
brainstorming sejam realizados, a fim de fornecer informações relevantes aos experimentos.
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b) Identificar o problema

A equipe deve chegar a um consenso sobre a natureza do problema e descrevê-lo de
forma concisa. Recomenda-se que o problema seja relevante e quantificado, se possível.
Pande et al., (2000) sugere que as seguintes questões devem ser mantidas em mente no
momento da formulação do problema, de acordo com a Figura 6:
Figura 6 – Questões para identificação do problema

Qual é o
problema ou
oportunidade?
Formular o
Problema

O que está
errado?

Qual é o
impacto do
problema?

Onde está o
problema
observado?

Fonte: Elaboração própria (2014)

Na maioria dos casos, é útil ter uma visão global do processo ou do produto a ser
analisado, o que pode ser conseguido através do uso de fluxogramas ou mapas de processos
(TANCO et al., 2009).

c) Definir o objetivo do estudo

Enquanto a formulação do problema descreve onde está o problema, o objetivo define
os critérios quantificáveis que devem ser atendidos para que o projeto seja considerado bem
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sucedido (PMI, 2000). Desta forma, um objetivo deve ser: específico, mensurável, atingível,
realista e ter um tempo limitado (LEWIS, 2007).

d) Identificar os fatores de controle e variável resposta

Nesta fase, a equipe deve selecionar os fatores de controle (variáveis independentes),
as faixas de variação dos níveis de ajustagem desses fatores e as variáveis respostas do
experimento (variáveis dependentes), assim como, a escala numérica que será utilizada para
se avaliar as respostas do experimento definidas nas fases anteriores (GALDÁMEZ, 2002).
Em um experimento, os fatores podem ser variáveis contínuas numéricas, como energia e
temperatura ou variáveis discretas categóricas, como o tipo de equipamentos e fornecedores
(TANCO et al., 2009). Para esta tarefa, a ferramenta mais utilizada é o brainstorming.
Segundo Antony et al. (2004), é natural que as pessoas citem diversos fatores que
influenciam nos produtos ou nos processos de fabricação e, neste caso, outras ferramentas
como os gráficos de Pareto e o diagrama de Causa e Efeito podem ser utilizados para
identificar os principais fatores que influenciam no processo (SMITH, 1996; BOX;
BISGAARD, 1987; ISHIKAWA, 1976). Estes agrupamentos simplificam a atividade futura e
permitem a identificação de fatores que não foram originalmente levados em conta.
Os níveis dos fatores são definidos como todos os valores dos fatores que irão ser
analisados. Os níveis de cada fator são geralmente condicionados por restrições de processo
ou do objetivo experimental. Por vezes, os níveis são pré-determinados e não podem ser
alterados. No entanto, na maioria dos casos, a decisão é um compromisso entre o esforço
necessário para a experimentação (custo, tempo, etc.), e o conhecimento disponível sobre o
sistema (LOREZEN, 1993). Nos planejamentos de dois níveis, sugere-se que os níveis devem
ser dimensionados ou codificados em um valor adimensional, tipicamente no intervalo de -1 e
+1, nível inferior e superior, respectivamente, de tal forma que um experimentador pode
escolher um desenho experimental mais adequado à resolução do problema (CASTILLO,
2007).

2) Etapa 2: Medir

Esta etapa lida com a identificação e escolha dos fatores de controle e variável
resposta, escolha da técnica experimental mais adequada ao problema a ser resolvido e

41

contrução da matriz experimental. Portanto, as atividades devem ser concluídas e os
resultados devem ser apresentados para toda a equipe.

a) Escolha das técnicas de DoE

A escolha de uma técnica experimental é geralmente um processo iterativo, no qual
todas as características descritas nas atividades anteriores devem ser consideradas. Tanco et
al. (2009) afirmam que estar familiarizado com a teoria sobre DoE é útil na escolha da técnica
mais adequado às características do processo, sendo assim, o Quadro 4 apresenta brevemente
as técnicas experimentais mais utilizadas.

Quadro 4 - Técnicas experimentais
Técnicas

Descrição

experimentais

Estes projetos incluem todas as combinações possíveis dos níveis de cada fator com os
Fatoriais

níveis de qualquer outro fator. O número de ensaios experimentais é o produto do número

completos

de níveis de cada fator, caso não haja réplica. Experimentos com fatores em dois níveis (2 k)
desempenham um papel especial, pois são formas muito eficientes de experimentação.
Mesmo para fatores em apenas dois níveis cada, o número de execuções em um fatorial
completo pode ser excessivamente grande. Para reduzir o número de séries, é possível

Fatoriais
fracionários

selecionar uma fracção, tal como metade ou um quarto, do factorial completo. O
planejamento fatorial fracionário (2k-p) é uma fração p cuidadosamente selecionada do
delineamento experimental fatorial completo (2k). Por conseguinte, a resolução é um
parâmetro importante, uma vez que é uma medida da quantidade de confusão no design.
Este tipo de projeto foi apresentado pelo engenheiro japonês Taguchi. Um experimento de

Projetos de
parâmetros
robustos

design robusto tem dois tipos de fatores: fatores de controle e fatores de ruído. O objetivo
de um projeto robusto é encontrar uma definição de fatores de controle que faz o produto
ou processo insensível às fontes de ruído. Estes são muitas vezes uma gama de produtos,
ou matriz cruzada, definida como um projeto experimental de fatores de ruído que se repete
a cada combinação de tratamento de um projeto experimental de fatores de controle.
Fonte: Montgomery (2009)

b) Elaboração da matriz experimental

Coleman; Montgomery (1993) recomendam a construção de uma matriz experimental
a fim de coletar as informações necessárias, os instrumentos utilizados e os resultados obtidos
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de cada atividade. Corroborando com essa informação, Galdamez (2002) afirma que deve
constar na planilha: o número de fatores de controle, o número de níveis e os fatores não
controláveis do processo, a sequência dos experimentos (aleatoriamente), o número de
réplicas, as restrições dos experimentos e as possíveis interações que possam vir a ocorrer
entre os fatores que estão sendo avaliados.
Elabora-se essa matriz experimental pelas seguintes razões: informar, formalizar,
certificar, lembrar, provar, planejar e instruir (MAHONEY, 2007), uma vez que Tanco et al.
(2009) defende a ideia de que o modo principal de comunicação é a discussão face-a-face.
Portanto, essas planilhas visam descrever um roteiro sistemático para a interação verbal entre
as pessoas da equipe de experimentação.

c) Realização do experimento

A partir do momento que as atividades anteriores foram finalizadas, os experimentos
devem ser realizados e, consequentemente, a coleta de dados começa. Nesta etapa é
importante que os envolvidos no projeto permaneçam no chão de fábrica para manter um
olhar atento sobre as configurações da máquina e registrar qualquer informação adicional que
possa ser útil na análise dos experimentos (BOX, 1990).
Desta forma, Hoppen et al. (1996) ressaltam que, qualquer mudança no momento em
que os experimentos são realizados deve ser registrada (datas, ensaios adicionais, alteração na
sequência das corridas etc.), já que qualquer informação adicional pode ser útil na análise dos
experimentos.
3) Etapa 3 – Analisar

Uma análise bem sucedida é seguramente dependente das fases anteriores. Se os
fatores e a técnica de planejamento do experimento foram selecionados corretamente e os
experimentos seguiram o esboço planejado, as estatísticas necessárias não devem ser
excessivamente complexas (MONTGOMERY, 2009).

a) Análise dos dados
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Para auxiliar nesta etapa, há diversos softwares estatísticos, tais como o MINITAB,
STATISTICA, R, Action, entre outros. Esses softwares ajudam a usar as técnicas de
planejamento e análise de experimentos (WERKEMA; AGUIAR, 1996; MONTGOMERY,
2009), fornecendo uma grande vantagem nos experimentos, pois acelera a análise e facilita a
interpretação e comunicação dos resultados (COSTA et al., 2006).
Da mesma forma, Galdámez (2002) afirma que os conceitos estatísticos são aplicados
nos resultados de um experimento, para descrever o comportamento das variáveis de controle,
a relação entre elas e para estimar os efeitos produzidos nas respostas observadas.

b) Calcular o efeito dos fatores principais e de interação

Uma vez que todos os efeitos são calculados, aqueles que são considerados
estatisticamente significativos devem ser estudados. Isto significa que ele pode ser assegurado
com a certeza de quais fatores realmente influenciam a resposta. O método tradicional usado
para realizar este teste é a análise de variância (ANOVA). Este é um método formal e preciso
que consiste, basicamente, em olhar para a variação total dos dados, quebrando-as em seus
vários componentes e execução de testes estatísticos (teste t e testes-F), a fim de descobrir
quais componentes influenciam o experimento (LORENZEN; ANDERSON, 1993).

c) Interpretar os resultados

Uma vez que o efeito significativo foi detectado, é imprescindível que se interprete os
resultados. Para isto, recomenda-se o uso de uma série de elementos gráficos, para visualizar
os efeitos.
Segundo Galdámez (2002), as pessoas responsáveis pelo plano de atividades devem
extrair as conclusões práticas dos resultados e recomendarem ações de melhoria contínua do
processo de fabricação. Corroborando, Antony (2002) afirma que o objetivo do uso de
gráficos dos efeitos principais é determinar qual o conjunto de fatores que influenciam a
variável resposta. Os gráficos obtidos dos efeitos principais são caracterizados por apresentar
a resposta média (ou seja, distância média, neste caso) marcada em cada nível do fator e, em
seguida, os pontos são ligados por uma linha reta.

4) Etapa 4: Melhorar
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Este etapa visa encontrar uma solução que obtenha o máximo de benefícios possíveis.
Para Pande et al. (2000), em muitos casos, é comum observar que as equipes aplicam
soluções difíceis quando poderiam ter conseguido mais com maior criatividade e uma
perspectiva mais ampla sobre o problema estudado.

a) Tirar conclusões e fazer recomendações

Uma vez que a experimentação e posterior análise foram finalizadas, as conclusões e
recomendações práticas devem ser feitas (TANCO et al.. 2009). Uma prática comum nesta
fase, segundo o autor, é o questionamento se as respostas satisfazem as questões
experimentais definidas na primeira etapa ou a formulação de novas questões experimentais
torna-se necessário, a fim de revisar as fazes anteriores.
Werkema; Aguiar (1996) advertem que o trabalho realizado deve ser descrito,
identificando-se as limitações práticas e teóricas encontradas, as recomendações para futuros
experimentos e as conclusões obtidas. A obtenção desse feedback, através da elaboração de
relatórios, pode ser de grande benefício para o processo de avaliação do desempenho dos
experimentos industriais, como também, para o processo de revisão (YUKIMURA, 1991).
Para finalizar, uma reunião especial pode ser realizada para apresentar os resultados.

5) Etapa 5: Controlar

Uma vez que as iniciativas de melhoria são implementadas, a etapa de controle deve
ser realizada (RYBARCZYK, 2005). Esta etapa é útil para avaliar e verificar a estabilidade
das ações tomadas nas fases anteriores.

a) Implementar controles

Nesta atividade, um plano de controle tem de ser realizado a fim de estabelecer os
controles necessários para garantir que os benefícios implementados no processo, advindos da
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experimentação, irão continuar. Como a equipe em breve será dissolvida, esses controles
devem ser disseminados a todos os envolvidos no projeto.
A parte prática desta dissertação é baseada nas etapas apresentadas até o momento.
Segundo Hahn; Hoerl (1998), esse plano experimental, ajuda a desenvolver e conduzir
efetivamente as atividades já definidas e, principalmente, permite maximizar as respostas das
questões formuladas pela equipe de trabalho. Nas seções 3.7.1, 3.7.2 e 3.7.3 são descritas
algumas técnicas de planejamento e análise de experimentos.

3.7 Técnicas experimentais para conduzir os experimentos

Como citado anteriormente, muitas variáveis estão envolvidas nos experimentos
industriais, em que o objetivo principal do planejamento de experimento é determinar a
influência que estas variáveis têm nas saídas do sistema produtivo. Montgomery (2009)
afirma que a abordagem correta para lidar com vários fatores é a realização de um
experimento fatorial. Esta é uma técnica experimental na qual dois ou mais fatores são
estudados simultaneamente e, para cada réplica completa do experimento, todas as possíveis
combinações dos níveis dos fatores são pesquisadas, isto é, cada combinação dos níveis dos
fatores aparecerá o mesmo número de vezes (WILLIAM, 1990).
As técnicas experimentais que são mais difundidas e utilizadas, tanto no meio
acadêmico quanto no meio empresarial, serão apresentadas nas seções 3.7.1, 3.7.2 e 3.7.3. É
importante ressaltar que não é a intenção deste trabalho, abordar todas as técnicas que existem
na literatura. Outras formas de planejar e analisar experimentos industriais são descritas por
Juran et al. (1951), Chew (1957), Steinberg; Hunter (1984), Barker (1985), Werkema; Aguiar
(1996), Oliveira (1999), Myers et al. (2004) e Montgomery (2009).

3.7.1 Experimento Fatorial

Dentre as várias técnicas experimentais existentes, Peralta-Zamora et al. (2005)
destacam o experimento fatorial, que permite avaliar simultaneamente o efeito de um grande
número de fatores, a partir de um número reduzido de ensaios experimentais.
De acordo com Montgomery (2009), Cox e Reid (2002), Barros Neto et al. (2007) e
Montgomery; Runger (2009), entre os métodos de planejamento experimental disponíveis na
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literatura, o experimento fatorial é, realmente, o mais indicado quando se deseja estudar os
efeitos de dois ou mais fatores.
Assim, experimento fatorial é aquele em que o pesquisador compara todos os
tratamentos que podem ser formados, combinando-se todos os níveis entre os diferentes
fatores (COCHRAN; COX, 1957); e em cada tentativa completa ou réplica do delineamento
experimental utilizado, todas as combinações possíveis dos níveis dos fatores são investigados
(MONTGOMERY, 2009). Isso permite examinar o efeito principal do fator, ou seja, a
mudança média registrada na resposta quando o nível do fator é modificado, e o efeito de
interação entre fatores sobre a variável resposta a ser analisada.
3.7.2 Experimento Fatorial Completo 2k

De acordo com Neves et al. (2002), esse tipo de planejamento normalmente é
representado por bk, sendo que k representa o número de fatores e “b” o número de níveis
escolhidos. Para estes autores o caso mais simples de planejamento fatorial é aquele em que
cada fator k está presente em apenas dois níveis (experimento fatorial 2 k), ou seja, em um
experimento com k fatores (ou variáveis) e dois níveis, são realizadas 2 x 2 x ... x 2 (k vezes)
= 2k observações da variável resposta. Esta representação mostra que, se em um planejamento
forem escolhidos 2 diferentes níveis para 3 fatores (2 3), o número de tratamentos diferentes a
serem realizados será 8.
Para identificar as tentativas individuais é utilizada, dentre outras, a seguinte notação:
 Os fatores são representados por letras;
 Os níveis pelos sinais de mais (+) e de menos (-);
 O sinal de menos (-) representa o nível inferior, a condição atual ou a ausência
de fator.

Comumente, encontram-se experimentos industriais realizados com dois ou mais
níveis, entretanto, no presente trabalho serão considerados apenas experimentos com dois
níveis, uma vez que os experimentos realizados na empresa serão executados com dois níveis.
Para quem deseja estudar experimentos com três ou mais níveis, sugere-se analisar os estudos
de Oliveira (1999), Devor et al. (1992) e Montgomery (2009).
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Com a finalidade de proporcionar um melhor entendimento das considerações acima
descritas, será apresentado um exemplo de matriz de planejamento fatorial, na qual são
levadas em consideração 3 fatores (A, B e C), cada um com 2 níveis (+1 e -1). Esse exemplo é
disseminado nos estudos de vários autores que estudam as técnicas de planejamento e análise
de experimentos, a saber: Devor et al., (1992); Montgomery (2009); Box e Bisgaard (1987).
A matriz do planejamento fatorial 23 é apresentada no Quadro 5. A listagem de todos
os possíveis tratamentos (combinações) dos fatores em seus respectivos níveis é mostrada de
forma genérica e Galdámez (2002) ressalta que a ordem de realização do teste é definida
aleatoriamente.

Quadro 5 - Matriz de planejamento de um experimento fatorial 2³
Fatores de
N Teste

Resposta

controle

Média (y)

1

A
-

B
-

C
-

(y1)

2

+

-

-

(y2)

3

-

+

-

(y3)

4

+

+

-

(y4)

5

-

-

+

(y5)

6

+

-

+

(y6)

7

-

+

+

(y7)

8

+

+

+

(y8)

Fonte: Vasconcelos (2004) e Montgomery (2009)

Devor et al. (1992) apud Galdámez (2002) descrevem um procedimento para
construção da matriz genérica de planejamento do experimento fatorial 2 k. Na matriz de
planejamento, os fatores investigados (x1, x2, x3, x4, ..., xk) são representados pelas colunas e
os diferentes níveis ou as combinações dos fatores (níveis codificados -1 (mínimo) e +1
(máximo)) são representados pelas linhas. Desta forma, o seguinte procedimento para
construção da matriz deve ser seguido:

1. A primeira coluna corresponde ao número de experimentos que deve ser realizado.
Lembrando que esta numeração não significa que os tratamentos sejam realizados
nesta ordem. A ordem de realização dos tratamentos deve ser aleatória.
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2. A coluna do fator A será formada pela combinação dos níveis -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1,
+1. Percebe-se que o sinal dessa coluna será determinado pela alternância de 2 0 = 1.

3. Para a coluna do fator B a combinação dos níveis -1, -1,+-1, +1, -1, -1, +1, +1, será
determinado pela alternância de 21 = 2.

4. Na coluna do fator C, os três primeiros tratamentos serão realizados no nível mínimo
(-1), seguidos de três tratamentos no nível máximo (+1), e assim sucessivamente para
os demais. O sinal dessa coluna alterna-se em grupos de 22 = 4.
5. Para a coluna do fator D, o sinal altera em grupos de oito (23=8).

6. O procedimento será igual para os fatores seguintes.

7. A coluna das respostas deverá ser preenchida com os valores observados para cada um
dos tratamentos, ou seja, a experimentação deve ser replicada. A última coluna é o
resultado da média dos valores observados para cada um dos tratamentos.

Devor et al. (1992) apud Galdámez (2002) definem que a forma de organizar o
experimento é denominada de ordem padrão (Standard Order). Desta forma, destacam que
com este arranjo, garante-se que todas as colunas da matriz sejam ortogonais entre si e que é
possível determinar os efeitos principais e a interação que as variáveis produzem na resposta.
3.7.2.1 Análise de Variância dos Efeitos no Experimento Fatorial 2 k

Como forma de entendimento sobre o procedimento dessa técnica, considera-se um
experimento com n réplicas e dois fatores (A e B), o tipo mais simples de experimento
fatorial, em que para o fator A existem a níveis e para o fator B existem b níveis, cada
repetição contem todas as combinações ab dos tratamentos. Assim, no caso geral de um
experimento fatorial de dois fatores, constroe-se a matriz de planejamento considerando-se yijk
a resposta observada quando o fator A está no i-ésimo nível (i = 1, 2,..., a), o fator B está no jésimo nível (j = 1, 2,..., b) e as k-ésimas réplicas (k= 1, 2,...,n), como apresentado no Quadro 6
a seguir.
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Quadro 6 - Caso geral para um experimento fatorial com dois fatores
Fator B

2

2

...

b

y111, y112, ... ,

y121, y122, ... ,

...

y1b1, y1b2, ... ,

y11n

y12n

y211, y212, ... ,

y221, y222, ... ,

y21n

y22n

a

y1bn
...

y2b1, y2b2, ... ,
y2bn

...

..

...

A

Fator

1

1

ya11, ya12, ... ,

ya21, ya22, ... ,

ya1n

ya2n

...

yab1, yab2, ... ,
yabn

Fonte: Montgomery (2009, p. 168)

As observações em um experimento fatorial podem ser descritas através de um modelo
estatístico. O modelo sugerido por Montgomery (2009) é dado pela equação 2.1.
𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛽𝑗 + (𝜏𝛽)𝑖𝑗 + 𝜖𝑖𝑗𝑘

Eq. 2.1

Em que:
yijk é o valor da variável resposta
μ é a média dos resultados
𝜏𝑖 é o efeito principal do fator A
𝛽𝑖 é o efeito principal do fator B
(𝜏𝛽)𝑖𝑗 é o efeito da interação dos fatores A e B
𝜖𝑖𝑗𝑘 é o erro aleatório associado a yijk

O autor sugere que para determinar os coeficientes dos fatores da equação 2.1, pode-se
utilizar a análise de variância (ANOVA), que para Galdámez (2002) é o método também
utilizado para determinar o grau de influência que cada fator terá sobre a resposta, ou seja,
identificar quais são os fatores significativos nas respostas de um sistema.
Ressalta-se que a finalidade principal das técnicas de planejamento de experimentos é
usar os conceitos matemáticos de estatística e as informações obtidas dos experimentos
realizados com os produtos ou os processos de fabricação. Com os dados analisados
matematicamente e com os testes planejados corretamente é possível rejeitar ou aceitar as
hipóteses formuladas pela equipe responsável por conduzir o experimento industrial
(GALDÁMEZ, 2002). Este processo Barker (1985) denomina-o de inferência estatística.
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Desta forma, o objetivo principal é testar as hipóteses apropriadas sobre os tratamentos
e estimar o efeito dos parâmetros. Já que esta é uma indicação sobre os parâmetros de uma
distribuição de probabilidade ou os parâmetros de um modelo. A hipótese reflete alguma
proposição sobre a situação problema (MONTGOMERY, 2009).
Para formular as hipóteses, Vaconcelos (2004) afirma que os pesquisadores devem
partir de duas hipóteses sobre determinado parâmetro. A primeira delas é a hipótese nula (H 0),
que parte do princípio de que não existe nenhuma diferença significativa entre os efeitos dos
fatores analisados de uma população e será sempre a hipótese testada no experimento. A
segunda refere-se à hipótese alternativa (H1), partindo do princípio de que será verdadeira
caso a hipótese nula seja considerada falsa.
Corroborando com as informações, Button (2012) diz que o teste de hipóteses busca
definir se as variáveis têm ou não influência e também se sua interação afeta a variável de
resposta. Assim, a Figura 7 apresenta como as hipóteses devem ser testadas sobre os efeitos
principais e as interações:
Figura 7 – Teste de hipóteses para os efeitos e as interações

Fonte: Adaptado de Button (2012, p. 35)

Para testar as hipóteses, faz-se necessário uma estatística específica a partir de um
resultado da amostra. Montgomery (2009) cita algumas distribuições estatísticas que podem
ser usadas para se determinar a probabilidade de uma hipótese nula ser verdadeira, tais como:
t-student, F-Fisher, Z-standard, entre outras. Para auxiliar neste procedimento, os
pesquisadores podem ter o auxílio de softwares estatísticos.
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Levine et al., (1998) informam que ao realizar os experimentos industriais a equipe
pode estimar alguns parâmetros que reduzem a probabilidade de errar nas decisões ou chegar
a uma conclusão incorreta sobre os fatores que influenciam o sistema investigado, conforme
apresentado:
 Nível de Significância: é denotado por 𝛼 e representa o limite que se toma como
base para afirmar que certo desvio é decorrente do acaso ou não. Indicando
também, a probabilidade de se cometer o erro tipo I. Comumente a equipe pode
controlar a probabilidade do erro tipo I decidindo o nível de risco α que estγo
dispostos a tolerar, em termos de rejeitar a hipσtese nula quando ela for verdadeira
(GALDΑMEZ, 2002). São aceitos como estatisticamente significativos os níveis P
= 0,05 e P = 0,01, ou seja, 5% e 1% respectivamente. Entretanto, os principais
autores da literatura sobre Planejamento de Experimentos, tais como Montgomery
(2009); Button (2012) recomendam que o pesquisador deva selecionar os níveis de
α em 0,1 ou menos. Uma vez selecionado o tamanho de α, torna possível
determinar o tamanho da região de rejeição da hipótese nula do experimento. Com
isso, os valores críticos que dividem a região de rejeição e não rejeição podem ser
determinados, que representa a distribuição F (MONTGOMERY, 2009).

A análise de variância, segundo Montgomery; Runger (2009) testa estas hipóteses pela
decomposição da variabilidade total nos dados, em parte componentes, comparando, então,
vários elementos nessa decomposição. A variabilidade total é medida pela soma quadrática
total das observações definida pela equação 3.2
𝑎

𝑏

𝑛
2

𝑆𝑄𝑇 = ∑. ∑. ∑. (𝑦𝑖𝑗𝑘 − 𝑦´) 𝐸𝑞. 3.2
𝑖=1 𝑗=1 𝑘=1

Montgomery (2009) e Vasconcelos (2004) mostram que a decomposição da soma
quadrática pode ser escrita da seguinte forma:
𝑆𝑄𝑇 = 𝑆𝑄𝐴 + 𝑆𝑄𝐵 + 𝑆𝑄𝐴𝐵 + 𝑆𝑄𝐸 𝐸𝑞. 3.3
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Em que:
SQA é a soma quadrática do fator A
SQB é a soma quadrática do fator B
SQAB é a soma quadrática da interação AB
SQE é a soma quadrática do erro

Para obtenção da média quadrática dos fatores A e B, da interação e do erro, faz-se
necessário a identificação dos graus de liberdade para cada um. O Quadro 7 apresenta os
graus de liberdade dos fatores.
Quadro 7 – Graus de liberdade
Efeito

Graus de liberdade

A

a-1

B

b-1

Interação

(a - 1) (b - 1)

AB
Erro

ab(n - 1)

Total

abn - 1

Fonte: Montgomery (2009, p. 180)

Em que:
a e b são o número de níveis (lembrando que estamos trabalhando com experimentos
com 2 níveis);
n é o número de réplicas

Tendo posse desses dados e considerando fixos os valores de A e B, é possível calcular
os valores no Quadro 8 da análise de variância, como segue:
Quadro 8 – ANOVA de um experimento fatorial 22
Fonte de

Soma

Graus de

Média

Variação

Quadrática

Liberdade

Quadrática

A

SQA

(a – 1)

𝑀𝑄𝐴 =

𝑆𝑄𝐴
(𝑎 − 1)

𝑀𝑄𝐴
𝑀𝑄𝐸

B

SQB

(b – 1)

𝑀𝑄𝐵 =

𝑆𝑄𝐵
(𝑏 − 1)

𝑀𝑄𝐵
𝑀𝑄𝐸

Interação AB

SQAB

(a – 1) (b –
1)

𝑀𝑄𝐴𝐵
=

𝑆𝑄𝐴𝐵
(𝑎 − 1)(𝑏 − 1)

F0

𝑀𝑄𝐴𝐵
𝑀𝑄𝐸
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Erro

SQE

ab(n – 1)

Total

SQT

abn(n – 1)

𝑀𝑄𝐸 =

𝑆𝑄𝐸
𝑎𝑏(𝑛 − 1)

Fonte: Montgomery (2009, p. 204)

A interpretação dos resultados do quadro da ANOVA se apresenta em duas etapas,
segundo Vieira (1996). A primeira etapa está relacionada aos parâmetros que possuam razão
F0 maior que a estatística F crítica, são os fatores que exercem influência sobre o valor da
média de resultados. A estatística F, que segue uma distribuição com v1 (numerador) e v2
(denominador) graus de liberdade, para um dado nível de significância α, são retiradas das
tabelas apresentadas por vários autores (Levine et al., 1998; Devor et al., 1992; Montgomery,
2009).
A segunda etapa diz respeito aos fatores que possuam razão F0 menor que a F crítica,
não causam efeitos significativos sobre a média, portanto, a hipótese nula é verdadeira.
O quadro da ANOVA pode ser facilmente construído com o auxílio de softwares
estatísticos, tais como: MINITAB, STATISTICA, Action e R. Além dessa vantagem, na
maioria dos programas computacionais está incluído o valor p. Esse valor corresponde à área
sob a qual a estatística F é limite da razão F0 calculada. Com esse parâmetro estatístico é
possível concluir sobre as hipóteses nulas sem precisar recorrer a uma tabela de valores
críticos da distribuição F. Isto é, se o valor p for menor que o nível de significância escolhido
α, a hipótese nula é rejeitada.
3.7.3 Planejamento Fatorial Fracionado 2k-p
Embora haja inúmeras vantagens na utilização da técnica fatorial 2k com réplica, tais
como indicar as principais tendências e determinar uma direção promissora para as
experimentações subsequentes (OLIVEIRA, 1999; MONTGOMERY, 2009), essa técnica
também apresenta algumas limitações, tais como: em alguns experimentos não é possível
realizar réplicas, porque na maioria das vezes os custos de experimentação são elevados, com
isso os erros experimentais não podem ser estimados (ANDERSON, 1957); torna-se inviável
utilizar a técnica nas empresas quando existe um número grande de fatores. Já que a forma
correta de estudar esses fatores seria variar os fatores de interesse em um projeto fatorial
completo, no qual são estudadas todas as possíveis combinações dos fatores envolvidos;
contudo, o número de corridas experimentais aumentará exponencialmente de acordo com a
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elevação da quantidade de fatores envolvidos no processo. Por exemplo, se o processo tivesse
6 fatores a serem estudados, o número necessário de corridas experimentais seria de 2 6 = 64
corridas experimentais, sem réplicas.
Desta forma, uma das soluções apresentadas na literatura para suprir as limitações
apresentadas anteriormente, é construir e planejar experimentos industriais utilizando-se a
técnica de planejamento fatorial fracionado (2k-p), com ou sem réplica.
A principal utilização de fatoriais fracionários é em experimentos de triagem, ou seja,
experimentos em que muitos fatores são considerados e o objetivo é identificar os fatores (se
houver) que têm grandes efeitos. Experimentos de triagem são normalmente realizados nos
estágios iniciais de um projeto, quando muitos dos fatores considerados, inicialmente,
provavelmente têm pouco ou nenhum efeito sobre a resposta. Os fatores identificados como
importantes são então investigadas mais a

fundo nos experimentos

posteriores

(MONTGOMERY, 2009).
O autor ressalta que o sucesso do uso de fatoriais fracionados baseia-se em três ideias:
A dispersão do princípio dos efeitos: Quando existem diversas variáveis, o sistema
ou processo é susceptível de ser impulsionado principalmente por alguns dos efeitos
principais e interações de ordem baixa.
A propriedade de projeção: fatoriais fracionários podem ser projetados em projetos
mais fortes (maior) no subconjunto de fatores significativos.
Experimentação sequencial: é possível combinar duas (ou mais) corridas de um
experimento fatorial fracionado para montar sequencialmente um projeto maior, com o
objetivo de estimar os efeitos dos fatores e interações de interesse.

3.8 Questões de Experimentação para a Inovação

O processo de inovação está associado à experimentação (DOSI, 1988; THOMKE,
2003; CAMERON; QUINN, 2006; SCHERER; CARLOMAGNO, 2009). Partindo-se desta
premissa, Tanco et al. (2009) afirma que ambos não estão somente interligados, mas é por
meio da experimentação que novas tecnologias podem gerar maior potencial inovador à
organização e novas formas de criar valor aos clientes. Ou seja, segundo o autor, a
experimentação pode ser considerada o combustível para descobertas e criação de
conhecimento e, assim, leva ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos, processos,
sistemas e organizações.
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O que se observa em muitas indústrias é que elas costumam utilizar um processo de
tentativa e erro quando decidem desenvolver uma inovação, ocasionando perda de tempo e
elevados custos. Alinhado à temática de inovação, Thomke (2003) defende a ideia de que
técnicas de experimentação se utilizadas para desenvolver uma inovação, promovem ganhos
consideráveis para a indústria, já que os experimentos geram dados mais confiáveis. Para
ilustrar suas definições, o autor se vale da aplicação prática na indústria farmacêutica, onde se
criou a possibilidade de realizar pesquisas conjuntas entre diferentes empresas, o
compartilhamento de base de dados e do conhecimento de maneira a permitir a condução de
uma série de experimentos contínuos e muitas vezes em paralelo entre diferentes empresas.
Como dito anteriormente, Scherer; Carlomagno (2009) afirmam que o processo de
inovação inicia-se pela geração de novas ideias, seguido pela fase de conceituação desta ideia
e a fase de experimentação, que tem como finalidade aumentar o potencial de sucesso da ideia
antes da sua implementação. Podendo permitir à empresa aperfeiçoar seus projetos de
inovação antes de levá-los ao mercado. Em outras palavras, o valor de um experimento é
diretamente proporcional aos aprendizados que ele possibilita à organização.
A importância de se estudar ferramentas, como o planejamento de experimentos aliado
à inovação, deve-se ao fato de que a inovação é utilizada como posicionamento competitivo,
as empresas inovam ou para defender suas posições competitivas ou em busca de vantagem
competitiva. Ou seja, ela pode ter uma posição reativa e inovar para evitar perder participação
de mercado ou pode ter posição estratégica para se sobressair no mercado competidor
(OCDE, 2005).
Além disso, para inovar, uma empresa precisa descobrir quais são as potenciais
oportunidades em seu mercado de atuação e assim, estabelecer uma estratégia apropriada, e
ter a capacidade de transformar esses insumos em inovação real, além de fazê-lo mais rápido
do que seus concorrentes. Diversas oportunidades tecnológicas não surgem por si sós. Antes,
são imaginadas pelas empresas para atender algum objetivo estratégico (como satisfazer uma
demanda identificada no mercado, por exemplo) (OCDE, 2005).
Tidd et al. (2008) afirmam que a inovação não deve ser encarada como um simples
evento, mas sim como um processo que precisa ser bem gerenciado. Uma inovação bem
sucedida está associada à realização de um processo continuado de experimentação que deve
ser planejado para produzir resultados, estabelecendo os fluxos de atividades e as lideranças
responsáveis (SCHERER; CARLOMAGNO, 2009).
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Sendo assim, Thomke (2003) enfatiza que o objetivo do processo de experimentação é
obter o máximo de informação com o mínimo de custo e o máximo de eficiência. Esse
processo gera informações que propicia um aprendizado que leva ao desenvolvimento de
novos produtos, processos e serviços que irão beneficiar a organização em seu processo de
inovação. Um experimento é eficiente quando se obtêm mais conhecimento e maior precisão
com o menor número de dados (GALDAMÉZ, 2002).
Corroborando com estas informações, Scherer; Carlomagno (2009) definem a
experimentação como um instrumento estratégico no processo de inovação, e destacam que a
melhor forma de se aprender com baixo custo, prazo e próximo da realidade é
experimentando.
De acordo com Aranda et al. (2008), a experimentação constitui-se numa ferramenta
de grande aplicabilidade, possibilitando identificar as variáveis que exercem maior influência
no desempenho de um determinado processo, e obtendo como resultados a redução da
variação do processo, redução do tempo do processo, redução do custo operacional e melhoria
no rendimento do processo. Montgomery (2009) também afirma que as técnicas de
experimentação são utilizadas nas empresas para melhorar a qualidade dos produtos e
processos produtivos, reduzir o número de testes realizados e aperfeiçoar o uso de recursos
nas empresas.
O uso de novas tecnologias como simulações por computador e prototipagem rápida,
tem reduzido os custos da experimentação (THOMKE, 2003). Essas mudanças permitem que
as empresas realizem experimentos com maior frequência, para gerar as informações
necessárias para desenvolver e aperfeiçoar produtos rapidamente e incorporar os
conhecimentos adquiridos a novos experimentos com menor

custo

(SCHERER;

CARLOMAGNO, 2009; THOMKE, 2003), aumentando as oportunidades de inovação
(THOMKE, 2003).
Mesmo com o surgimento de novas tecnologias que favorecem a utilização de
experimentação na indústria, há ainda outro aspecto capaz de inibir sua implementação
sistemática e eficaz no processo de inovação, a falta de conhecimento estatístico pelos
engenheiros e responsáveis pela produção. Scherer; Carlomagno (2009) afirmam que a falta
deste conhecimento técnico impacta diretamente na aplicação das técnicas estatísticas na
empresa. Para Thomke (2003), é necessário desenvolver uma cultura que aproveita ao
máximo o potencial para experimentação alinhada ao uso de novas tecnologias, para

57

promover a inovação. Para tanto, requer uma compreensão mais profunda das técnicas
estatísticas, para sua correta aplicação.

CAPÍTULO 4
MÉTODO DA PESQUISA
Este capítulo apresenta o método utilizado para desenvolver a presente pesquisa. Os
tópicos abordados são: classificação da pesquisa, fases de desenvolvimento e apresentação da
empresa objeto de estudo.

4.1 Classificação da pesquisa

A pesquisa é classificada, quanto à sua natureza, como aplicada uma vez que os
conhecimentos teóricos levantados no capítulo 2 e 3 serviram de base para análise e
interpretação dos dados experimentais. Os dados obtidos no estudo foram os que
influenciaram diretamente na variável resposta estudada e na inovação do processo. Desta
forma, segundo Silva; Menezes (2005) o estudo tem uma aplicação prática dos resultados
obtidos na pesquisa, buscando soluções para problemas concretos.
Quanto à abordagem do problema, Cauchick; Miguel (2010) classificam a pesquisa
como quantitativa já que a análise dos dados obtidos na pesquisa se deu por meio de métodos
estatísticos.
A fase de coleta de dados foi conduzida por técnicas de planejamento de
experimentos, caracterizando a pesquisa, quanto aos procedimentos metodológicos, como
uma pesquisa experimental. Entende-se experimento como sendo um teste ou uma série de
testes em que mudanças propositais são feitas nas variáveis de entrada de um processo, com o
intuito de identificar como as variáveis de resposta reagem em relação a estas mudanças
(MONTGOMERY, 2009).
Segundo Bryman (1989), a pesquisa experimental adquiriu uma considerável
importância na pesquisa organizacional devido, principalmente, a dois fatos. O primeiro deles
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diz respeito à força desse método de investigação em permitir que o pesquisador faça fortes
declarações de causalidade. O segundo fato diz respeito à facilidade que o pesquisador, o qual
emprega os projetos (ou delineamentos) experimentais, encontra para estabelecer relações de
causa e efeito, fazendo com que o experimento seja considerado um modelo de delineamento
de pesquisa.
Ainda quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa é classificada também
como pesquisa bibliográfica. Segundo Gil (2010), é aquela elaborada a partir de material já
publicado, constituído principalmente de livros e artigos de periódicos. A análise da literatura
foi realizada com o objetivo de estabelecer as ferramentas estatísticas adequadas para
utilização na pesquisa, estruturando os conceitos que deram sustentação à aplicação da
pesquisa (SILVA; MENEZES, 2005).
Quanto aos objetivos propostos, caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, pois
visou descrever as características do fenômeno pesquisado, utilizando para a coleta de dados
entrevistas semiestruturadas e observação direta (SILVA; MENEZES, 2005).
A Figura 8 apresenta a forma esquemática da classificação da pesquisa, segundo sua
natureza e procedimentos. Quanto à natureza, a pesquisa pode ser classificada como básica e
aplicada e quanto aos procedimentos, como bibliográfica, descritiva e experimental. Sendo
assim, os itens em azul representam as características da presente pesquisa. Esta pesquisa se
propõe a analisar a influência desse processo controlado de experimentação como otimizador
e propulsor de inovação na empresa objeto de estudo.
Figura 8 – Classificação da pesquisa
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Fonte: Adaptado de GIL (2010); MONTGOMERY (2009)

4.2 Fases de desenvolvimento da Pesquisa

Com base nas premissas apresentadas nos capítulos anteriores, a proposta do método
de pesquisa para a aplicação do DoE, a fim de implementar um processo coordenado de
inovação em uma indústria, tomou como base o modelo proposto por Sherer; Carlomagno
(2009), que a dividiu em quatro fases, a saber:
 Idealização,
 Conceituação,
 Experimentação e
 Implementação;
Essas fases, que foram descritas no capítulo 2, auxiliam de forma prática a utilização
de ferramentas gerenciais e estatísticas para promover a inovação na indústria. Neste trabalho,
deu-se maior ênfase à fase de experimentação, uma vez que Rickards (2003) afirmou em seus
estudos que a experimentação é o meio pelo qual o gestor pode melhorar sua interação com a
inovação.
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A empresa objeto de estudo é do ramo alimentício e apresenta um mix de produtos
bastante variado. Após iniciadas as visitas na fábrica, o objetivo principal concentrou-se na
etapa de experimentação, utilizando técnicas de planejamento de experimentos para atingir o
objetivo proposto que era aplicar técnicas de planejamento e análise de experimentos, a
fim de promover a inovação de produtos e/ou processos em uma indústria do setor
alimentício.
Para facilitar a pesquisa e nortear o entendimento do seu desenvolvimento, a mesma
foi dividida em três fases, desdobrando-as em subfases, conforme Figura 9.
A primeira fase consistiu na análise da literatura, fazendo uma varredura sobre os
principais temas que englobam a pesquisa: Inovação Tecnológica e Experimentação (DoE),
capítulos 2 e 3. A fundamentação teórica foi feita por meio de livros e artigos nacionais e
internacionais (clássicos e atuais), com o objetivo de selecionar pesquisas recentes que
estavam relacionados ao tema do trabalho.

Figura 9 – Fases da pesquisa
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Fonte: Elaboração própria (2014)

Na segunda fase, como a maioria dos componentes da equipe envolvidos na realização
do estudo não eram estatísticos, foi necessário o desenvolvimento de uma metodologia
simples de um ponto de vista da engenharia, sem ignorar a estatística ou a complexidade da
tarefa. Para isso, tomou-se como referência o estudo realizado por Tanco et al. (2009), no qual
aplicou-se a metodologia DMAIC alinhado ao DoE para estudar o nível de defeitos de carros
que apresentavam poros de soldagem a laser em seus tetos. Os passos tradicionais do DMAIC
alinhado ao DoE, são apresentados no Quadro 9.
Logo após, foi realizado o planejamento dos experimentos industriais, definida a
matriz de planejamento para determinar os principais parâmetros de controle e os níveis de
regulagens do processo de fabricação a serem analisados.

Quadro 9 – DMAIC alinhado ao DoE
DMAIC

DoE
Escolha dos

DEFINIR

Escolha da equipe

Identificar o problema

Definir o
objetivo

fatores de
controle e da
variável
resposta

MEDIR

ANALISAR

Escolha da técnica de

Elaboração da matriz

Realização do

DoE

experimental

experimento

Calcular o efeito dos

Interpretar os

fatores principal e de

resultados

Análise dos dados

interação
MELHORAR
CONTROLAR

Tirar conclusões e fazer
recomendações
Implementar controles
Fonte: Elaboração própria (2014)
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Tanco et al. (2009) ressaltam que esta metodologia apresenta uma série de vantagens
sobre outras metodologias. Primeiro, ela fornece uma lista detalhada de atividades que devem
ser realizadas, explicado de uma forma facilmente compreendida por um usuário com pouco
conhecimento de estatística. Segundo, ela fornece uma lista de ferramentas úteis para as
atividades. Além disso, dá importância para todo o processo de experimentação,
especialmente a fase de planejamento. Os autores destacam ainda, o fato de que a aplicação da
DoE é um esforço de equipe, cujo sucesso depende do trabalha da equipe em conjunto.
A discussão dos resultados e a consolidação das informações, terceira fase,
efetivaram-se a partir da análise quantitativa dos dados, já que ela proporciona uma melhor
visão e compreensão do contexto do problema (MALHOTRA, 2006). Além de que, a
abordagem quantitativa emprega dados estatísticos como centro dos processos de análise de
um problema e também tem a pretensão de numerar ou medir unidades ou categorias
homogêneas.

4.3 Empresa objeto de estudo

O estudo foi desenvolvido em uma empresa localizada na cidade de São José de
Mipibu, interior do Rio Grande do Norte, com a colaboração de seus funcionários. A empresa
é do setor alimentício, sendo seu principal negócio o beneficiamento de coco, que é
caracterizado por ser um produto tipicamente tropical, e muito utilizado na fabricação de
produtos alimentícios.
A empresa atua no mercado de coco desde 1990, fica próxima dos principais
produtores de coco do país e dispõe, portanto, de uma imensa rede de fornecedores parceiros
via cadeia produtiva do coco.
O âmbito de atuação da empresa é nacional, onde os principais clientes estão
localizados nos estados do Nordeste. Entretanto, a empresa também apresenta clientes na
regisão Sudeste do país.
Desde os anos 2000, a empresa tem investido em novos equipamentos, na melhoria de
suas instalações, no treinamento das pessoas e na melhoria de qualidade dos produtos e conta
com uma fazenda modelo, visando os melhores níveis de qualidade de matéria prima. Todas
essas mudanças no ambiente de trabalho estão sendo ocasionadas, principalmente, pelas ações
de órgãos governamentais, tais como o Ministério da Agricultura, pelas necessidades dos
clientes e pela concorrência de outros fabricantes do setor de coco.
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Através dos processos de fabricação, utilizam-se máquinas com avançadas
tecnologias, gerenciamento de pessoal altamente qualificado, aliados a um sistema de
melhoria contínua, que lhes confere uma linha de produtos de alto nível, elaborados dentro
dos rigorosos padrões internacionais de qualidade e segurança alimentar, conhecido como
Boas Práticas de Fabricação (BPF), uso de produção mais limpa (P+L) e responsabilidade
social corporativa. Assim, como resultado desses esforços, a empresa já observa um aumento
dos índices de competitividade e crescimento do seu faturamento anual.
Para fim, tendo esse conjunto de informações foi possível realizar os experimentos e
analisar os resultados obtidos. O Quadro 10 apresenta o alinhamento entre os objetivos
específicos apresentados nesse trabalho e as fases desenvolvidas para esta pesquisa.
Quadro 10 – Alinhamento entre objetivos específicos e as fases da pesquisa
Objetivo

Fases da

Específico

pesquisa

OE1

Fase 1

Instrumento de
Atividade

Finalidade

Análise
Identificar as técnicas

Identificar qual técnica melhor se

experimentais

adequa ao processo objeto de

presentes na literatura

estudo

Fase 2

processo produtivo do
coco.

OE3 e OE4

Fase 2

OE5

Fase 3

Realizar

Revisão
bibliográfica

Compreender todo o processo

Descrever todo o
OE2

coleta de dados /

produtivo, a fim de identificar a
etapa

que

mais

ocasiona

Observação in
loco.

problemas no rendimento.
os

Propor melhorias e ajustes.

DMAIC e software

experimentos
Analisar os resultados

estatístico.
Identificar

qual

gerada.
Fonte: Elaboração própria (2014)

inovação

foi
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CAPÍTULO 5
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Este capítulo apresenta todas as etapas que foram executadas na realização dos
experimentos, bem como a análise e discussão dos resultados que foram obtidos.

5.1 Planejamento dos experimentos

Para que um experimento se realize de forma eficiente, devem-se empregar métodos
científicos no seu planejamento (MONTGOMERY, 2009). O autor observa que antes de
iniciar a experimentação, é importante estabelecer o planejamento dos experimentos,
ressaltando a importância no domínio do problema por parte de todas as pessoas envolvidas
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no experimento e recomenda que, durante a execução, o processo seja cuidadosamente
monitorado para garantir que tudo seja realizado de acordo com o planejado.
Conforme proposto no método da pesquisa, para conduzir o planejamento e execução
dos experimentos, foi utilizada a ferramenta DMAIC, sugerido por Tanco et al., (2009) em
seus estudos para avaliar o nível de defeitos de carros que apresentavam poros de soldagem a
laser em seus tetos. Cada etapa da ferramenta foi alinhada ao DoE, a fim de facilitar o
entendimento estatístico por todos os envolvidos na realização dos experimentos.
Para planejar e executar o experimento industrial foi necessário que a equipe técnica
identificasse os parâmetros que tinham maior probabilidade de influenciar na qualidade do
produto final. Desse modo, todas as etapas realizadas na execução dos experimentos foram
detalhadas, bem como as atividades executadas no procedimento experimental.
A técnica estatística utilizada foi o planejamento de experimentos (DoE) para definir
quais fatores, em que quantidade e em que condições deveriam ser coletados durante um
determinado experimento, buscando, basicamente, satisfazer dois grandes objetivos:
identificar quais fatores afetavam significativamente o rendimento final de produção e que
inovação os resultados gerariam. Sendo assim, os dados foram analisados a partir da
experiência e considerou o uso de técnicas experimentais para identificar quais os efeitos
foram significativos no processo objeto de estudo, onde todos os fatores estavam diretamente
relacionados com o processo produtivo.

5.1.1 Etapa 1: Definir

Como ponto de partida da pesquisa definiram-se os pontos mais importantes para
orientar os pesquisadores sobre o problema apresentado. A 1º etapa compreendeu a escolha da
equipe que iria trabalhar diretamente na realização dos experimentos, em seguida, a
identificação do problema a ser estudado e o objetivo a ser alcançado.

a) Escolha da equipe

Para conduzir os experimentos a equipe era composta pelo diretor geral, diretor
industrial, diretor de qualidade, por serem bastante familiarizados com o processo em análise,
e as pesquisadoras (mestranda, orientadora e coorientadora). Uma vez que Ribeiro et al.,
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(2000) recomendam equipes de trabalho cujos integrantes possuam familiaridade com o
produto e seu processo de fabricação.

b) Identificar o problema

Para identificar o problema, estudou-se o processo produtivo, a fim de conhecer as
oportunidades de melhoria que poderiam ser implementadas. A fruta beneficiada na empresa é
matéria prima de uma gama de produtos, e a partir desse conceito e do estudo das
necessidades do mercado, a mesma construiu o seu mix de produtos, conforme pode ser
observado no Quadro 11.
Quadro 11 – Mix de produtos
Linha Food
Service
Coco

Peso da
Embalagem

ralado

Peso da
Embalagem

Coco

composto
Coco

Linha Varejo

ralado

Coco

Profissional
Coco

integral
ralado

Linha

integral
ralado

Coco

ralado

úmido e adoçado

úmido e adoçado

Coco

Coco

Coco

integral úmido e

Embalagem

ralado

úmido e adoçado
flocado

Peso da

ralado

adoçado

ralado

composto

adoçado
Coco

flocado

queimado

1 kg

Coco

flocado

50g e 100g

Coco ralado

5kg e 10kg

integral úmido e
adoçado

Coco
integral

flocado

Coco

flocado

Coco

integral queimado

queimado

Coco

Coco

flocado

integral

flocado

flocado

integral

Fonte: Elaboração própria (2014)

Há dois tipos de beneficiamento da matéria prima, feito de acordo com a ordem de
produção e variam entre: ralado médio, ralado fino e flocado. O flocado é apresentado em
tiras alongadas e crocantes que lhe confere aspecto visual único e diferenciado. Já o ralado é o
tipo mais comum e o mais solicitado pelos clientes. O presente estudo se deteve ao
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beneficiamento do tipo ralado considerado pela empresa como parte crítica, que na visão
gerencial, necessitava de estudos de rendimento de produtividade.
Tanco et al. (2009), sugerem que, na maioria dos casos, é útil ter uma visão global do
processo a ser analisado, alcançado através do uso de fluxogramas. Em vista disso, o processo
produtivo na empresa objeto de estudo é apresentado no fluxograma da Figura 10.

Figura 10 – Fluxograma do processo produtivo
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Fonte: Elaboração própria (2014)

Frequentemente, o problema é identificado por um método de análise das dificuldades
que a empresa enfrenta. O que foi relatado pela alta gerência da empresa nas reuniões que
antecederam a realização dos experimentos, era a necessidade de identificar quais fatores que
mais afetavam o processo do coco ralado, a fim de que pudessem melhor controlá-los e assim
obter um melhor rendimento no produto acabado. Outra situação relatada pela gerência era a
intenção de reduzir custos na obtenção da matéria prima. E com isso foi sugerido que os testes
deveriam ser realizados com duas matérias primas, oriundas de fornecedores distintos, um
nacional e outro importado.
Como proposto por Pande et al., (2000), para que a equipe chegasse a um consenso
sobre a natureza do problema e descrevê-lo de forma concisa, algumas questões foram
tomadas como base, conforme apresentadas no Quadro 12.
Quadro 12 – Questões para formular o problema
Questões
Onde está o problema
observado?
O que está errado?

Problema
Obtenção do coco ralado
Baixo rendimento do processo.

Possível solução
Estudo

detalhado

do

processo

produtivo.
Identificar

quais

fatores

afetam
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significativamente o processo.
Qual

é

a

oportunidade?

Analisar qual matéria prima é mais viável

Identificar o rendimento final do

financeiramente, a nacional ou importada.

processo.

Fonte: Elaboração própria (2014)

Para comprovar essa afirmação, montou-se o balanceamento de produção para cada
matéria prima utilizada, conforme apresentado na equação abaixo.

Coco Nacional

+

Composição Química

+

150 kg

Coco Importado

+

Composição Química

105 kg

+

150 kg

320 kg

Produto Acabado
~ 200 kg

Produto Acabado
~ 200 kg

Observou-se que o balanceamento antes da seta (matéria prima + composição
química) é superior ao valor do peso obtido ao final de cada fornada, ou seja, no final do
processo. A 1º equação representa as quantidades para a matéria prima nacional, com 320 kg
do coco, em seguida, 150 kg dos demais componentes e ao final obtem-se aproximadamente
200 kg de produto acabado, neste caso, o coco ralado. Para o coco importado, foram
utilizados 105 kg da matéria prima, mais 150 kg da composição química, obtendo ao final
aproximadamente 200 kg de produto acabado. Desta forma, levando em consideração as
prioridades da empresa, o problema estava diretamente relacionado ao baixo rendimento final
do processo.

c) Definir o objetivo

Identificado o problema, a próxima etapa foi definir o objetivo dos experimentos
industriais. Nesta atividade algumas informações foram consideradas pelos pesquisadores:


A flexibilidade do processo de fabricação, que permitiu a realização dos experimentos
planejados sem afetar o planejamento de produção da empresa;



A empresa constantemente enfrentava problemas de rendimento no seu processo de
coco ralado, que geram perdas relevantes;
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Se ao aplicar as técnicas de planejamento e análise de experimentos industriais,
contribuições relevantes seriam geradas no processo.

O estudo se concentrou na engenharia de processos da empresa, tendo como principal
objetivo identificar quais fatores afetavam significativamente o peso final de cada fornada, de
forma a aumentar o rendimento. Já o trabalho conduzido por Galdámez (2002) se concentrou
na melhoria da qualidade de um processo de moldagem por injeção plástica.
Solicitou-se aos pesquisadores que analisassem também, além da identificação de qual
fator afetava mais o processo, qual matéria prima, se nacional ou importada, gerava o melhor
rendimento final. Assim, foi selecionado como objeto de estudo o processo de obtenção do
coco ralado, com matérias primas oriundas de fornecedores diferentes, por ser o mais crítico.

d) Escolha dos fatores de controle e da variável resposta

Nesta fase, a equipe selecionou os fatores de controle, as faixas de variação dos níveis
de ajustagem desses fatores e as variáveis respostas do experimento. Assim como, a escala
numérica que foi utilizada para avaliar as respostas do experimento definidas nas fases
anteriores.
No estudo realizado por Tanco et al. (2009), uma sessão de brainstorming identificou
mais de 40 fatores e estes foram reduzidos para 19 utilizando o diagrama Causa Efeito.
Considerando o exposto, realizaram-se sessões de brainstorming e 11 fatores foram
identificados. Conforme proposto no procedimento experimental, descrito no Capítulo 3, foi
utilizado o diagrama Causa Efeito proposto por Ishikawa (1976). Esse diagrama está
representado na Figura 11 e foi desenvolvido para apresentar as relações existentes entre o
problema do processo e todas as possíveis causas (variações dos fatores de controle).
Figura 11 – Diagrama causa e efeito
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Fonte: Elaboração própria (2014)

Antony (2002) ressalta que em muitas aplicações de desenvolvimento de novos
produtos e de processos, o número inicial de fatores é muitas vezes excessivamente grande.
Sob tais circunstâncias, o profundo conhecimento dos operadores sobre o processo foi útil
para reduzir o número de variáveis para um tamanho razoável de modo que outras
experiências pudessem ser realizadas usando estas variáveis chaves para uma melhor
compreensão do processo ou do produto, concentrando os esforços nos fatores mais
importantes.
Tomando como base esta premissa, decidiu-se quais os fatores que mais afetavam o
rendimento: A= Tipo de matéria prima; B= Quantidade de açúcar (kg); C= Quantidade de
espessante (kg); D= Quantidade de sal (g); E= Temperatura do homogeneizador (ºC); F=
Posição da estufa utilizada. Galdámez (2002) adotou a mesma lógica para escolha dos fatores
que mais afetavam o processo de injeção plástica, escolheram os parâmetros que respondiam
mais rápido às mudanças que ocorriam nas regulagens do processo analisado.
Em processos industriais, é comum a utilização de dois níveis de fatores, como pode
ser visto nos estudos de Aranda, Jung; Caten (2008) que fixaram dois níveis (superior e
inferior) para cada fator controlável. Na presente pesquisa os valores dos níveis foram
escolhidos com base nas restrições do processo e foram dimensionados no intervalo de -1 e
+1, nível inferior e superior, respectivamente. Os níveis de ajustagem dos fatores de controle
para a realização do experimento são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 – Níveis dos fatores de controle do processo
Tipo de matéria

Açúcar

Espessante

Sal

Temp. do

Localização da

prima

(kg)

(kg)

(g)

Homogeinizador (ºC)

Estufa

-1

Importado

80

25

150

100

Próxima do calor

+1

Nacional

100

100

250

110

Afastada do calor

Níveis

Fonte: Elaboração própria (2014)
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A partir das análises de Echevest (1997), a escolha dos níveis de regulagem e das
variáveis de resposta deve refletir, com máxima fidedignidade, a qualidade de interesse para o
experimento, devem ser mensuráveis e associadas a um valor alvo que permita fazer medidas
de desempenho, deve ser contínua e de preferência de fácil obtenção. Corroborando, a equipe
responsável por acompanhar os experimentos industriais, definiu como variável resposta o
rendimento de cada fornada, que deveria ser analisada no final do processo.

5.1.2 Etapa 2: Medir

a) Escolha da técnica experimental e construção da matriz experimental

A construção da matriz experimental foi de fundamental importância, pois coletam-se
as informações necessárias, os instrumentos utilizados e os resultados obtidos de cada
atividade. Como foram considerados seis fatores de controle, cada um deles com dois níveis,
obteria-se o seguinte experimento:
2k = 26 = 64 combinações

k = 6 fatores

Determinada a primeira parte de caracterização dos fatores controláveis do
experimento, o passo seguinte foi a escolha do tipo de planejamento que se adaptasse melhor
às quantidades de fatores e restrições experimentais. Neste caso era inviável executar o
experimento completo, com 64 rodadas. Então, utilizou-se a técnica de planejamento fatorial
fracionado, assim como no experimento realizado por Rós, Filho; Barbosa (2013) que
utulizou o esquema de parcelas subdivididas para avaliar o impacto de sistemas de preparo em
propriedades físicas de um solo e no crescimento de raízes tuberosas.
A Tabela 2 apresenta a matriz experimental, com as combinações dos níveis dos
fatores analisados na execução dos experimentos.
Tabela 2 – Matriz experimental
Nº do

A

B

C

D

E

F

1

Nacional

100

50

150

100

afastada calor

2

Nacional

100

25

150

110

próxima calor

3

Nacional

80

50

250

100

próxima calor
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4

Nacional

80

25

250

110

afastada calor

5

Importado

100

25

150

110

afastada calor

6

Importado

80

25

250

110

próxima calor

7

Importado

100

50

150

100

próxima calor

8

Importado

80

50

250

100

afastada calor

9

Nacional

80

50

150

110

próxima calor

10

Nacional

100

25

250

100

próxima calor

11

Nacional

100

50

250

110

afastada calor

12

Nacional

80

25

150

100

afastada calor

13

Importado

100

50

250

110

próxima calor

14

Importado

80

25

150

100

próxima calor

15

Importado

80

50

150

110

afastada calor

16

Importado

100

25

250

100

afastada calor

Fonte: Elaboração própria (2014)

Nesse experimento utilizaram-se dois tipos distindos de matéria prima, importada e
nacional. Cada uma das combinações dos níveis dos fatores de controle foi realizada apenas
uma vez, ou seja, não houve replicagem dos experimentos. Entretanto, realizou-se de forma
aleatorizada nos diferentes dias em que foram realizados os experimentos, com o intuito de
atenuar ou equilibrar o efeito das fontes de variação que afetam a resposta. Portanto, com esse
experimento seria possível estimar com maior precisão os efeitos principais dos fatores
analisados no processo de obtenção do coco ralado. Assim como Hron; Macak (2013) que
aleatorizaram seus experimentos para minimizar o efeito de fatores que afetassem o processo
de vedação de embalagens de alimentos.

b) Realização do experimento

A execução dos experimentos ocorreu da seguinte forma: antes de iniciar os
experimentos toda a equipe se reuniu e determinou qual o tipo de matéria prima e as
quantidades utilizadas de cada fator. Após passar por todo o processo (apresentado no
fluxograma da Figura 10) o produto final era recolhido da estufa em sacos com capacidade de
15 kg e pesados um a um, para obter o peso final de cada fornada e assim obter o rendimento,
neste caso, a variável resposta. Após a realização de todos os experimentos, foi obtida a
Tabela 3 com os valores da variável resposta, que representava o rendimento de cada fornada.
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Tabela 3 – Matriz experimental com variável resposta
Nº do

A

B

C

D

E

F

Rendimento (Y)

1

Nacional

100

50

150

100

afastada calor

0,66453

2

Nacional

100

25

150

110

próxima calor

0,61422

3

Nacional

80

50

250

100

próxima calor

0,59065

4

Nacional

80

25

250

110

afastada calor

0,54375

5

Importado

100

25

150

110

afastada calor

1,82381

6

Importado

80

25

250

110

próxima calor

1,72705

7

Importado

100

50

150

100

próxima calor

2,15590

8

Importado

80

50

250

100

afastada calor

1,83524

9

Nacional

80

50

150

110

próxima calor

0,57666

10

Nacional

100

25

250

100

próxima calor

0,58403

11

Nacional

100

50

250

110

afastada calor

0,64541

12

Nacional

80

25

150

100

afastada calor

0,54809

13

Importado

100

50

250

110

próxima calor

1,90181

14

Importado

80

25

150

100

próxima calor

1,83095

15

Importado

80

50

150

110

afastada calor

2,12848

16

Importado

100

25

250

100

afastada calor

2,22467

teste

Fonte: Elaboração própria (2014)

Os experimentos com matéria prima importada apresentaram rendimentos bastante
expressivos. O teste número 16, utilizando matéria prima importada, com 100kg de açúcar,
25kg de espessante, 250g de sal, o homogeneizador a uma temperatura de 100ºC e a estufa
localizada mais afastada do calor, apresentou um rendimento no valor de 2,22467, o melhor
rendimento dentre todas as configurações analisadas. No teste físico/químico os valores
obtidos para umidade foi de 2,37; Ph 5,20 e acidez titulável 2,32% v/p, todos dentro dos
parâmetros estabelecidos na norma. A amostra também foi aprovada na análise sensorial, pois
o sabor não foi alterado.
Já os testes com matéria prima nacional apresentaram rendimentos todos abaixo do
esperado. Por exemplo, o teste número 4, com matéria prima nacional, 80kg de açúcar, 25kg
de espessante, 250g de sal, temperatura do homogeinizador a 110ºC e estufa afastada do calor,
apresentou o menor rendimento dentre todos os testes, no valor de 0,54375. Todos os
parâmetros físico/químicos estavam dentro dos parâmetros estabelecidos pela norma, mas foi
reprovado na análise sensorial, apresentando um sabor não característico.
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Ao fazermos uma comparação entre os experimentos 3 e 11, utilizando-se a matéria
prima nacional e alterando o peso do açúcar e a localização da estufa, percebe-se que houve
uma pequena redução do rendimento de um para o outro, influenciando principalmente pela
redução do açúcar. Da mesma forma nos experimentos 7 e 15, utilizando-se a matéria prima
importada e alterando a quantidade de açúcar e a localização da estufa, também houve uma
redução no valor do rendimento. Com isso, conclui-se que o tipo de matéria prima influencia
significativamente o rendimento final do produto final.

5.1.3 Etapa 3: Analisar

a) Análise dos dados

Para a análise dos dados e interpretação dos resultados experimentais tornou-se
essencial utilizar a técnica de parcelas subdividas, devido às restrições apresentadas pelo
planejamento experimental. Justificou-se a utilização de parcelas subdivididas, devido à
restrição para realização dos experimentos, ou seja, em cada dia de realização do
experimento, só foi possível trabalhar com um tipo de matéria prima, para que fosse possível
atender às restrições do experimento.
Tendo obtido as respostas (valor do rendimento), realizaram-se a análise e
interpretação dos resultados para que as ações necessárias pudessem ser tomadas em
conformidade. A análise do experimento é muitas vezes dependente do seu objetivo, que neste
caso, era identificar os principais fatores que afetavam o rendimento final do processo e a
viabilidade de utilização da matéria prima nacional ou importado.
A principal utilização de experimentos em subparcelas se dá em experimentos que
apresentam restrições no planejamento e tem como objetivo identificar os efeitos dos fatores
sobre a variável resposta e com isso poder determinar os principais fatores do processo. Desta
forma, tem como objetivo estudar a influência de cada fator sobre o rendimento de cada
fornada, para isso foi necessário calcular o efeito de cada fator no experimento. O
experimento está representado na Tabela 4.
Tabela 4 – Matriz experimental para estimação dos fatores
Nº do
teste
1

A

B

C

D

E

F

Rendimento (Y)

+1

+1

+1

-1

-1

+1

0,66453
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2

+1

+1

-1

-1

+1

-1

0,61422

3

+1

-1

+1

+1

-1

-1

0,59065

4

+1

-1

-1

+1

+1

+1

0,54375

5

-1

+1

-1

-1

+1

+1

1,82381

6

-1

-1

-1

+1

+1

-1

1,72705

7

-1

+1

+1

-1

-1

-1

2,15590

8

-1

-1

+1

+1

-1

+1

1,83524

9

+1

-1

+1

-1

+1

-1

0,57666

10

+1

+1

-1

+1

-1

-1

0,58403

11

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0,64541

12

+1

-1

-1

-1

-1

+1

0,54809

13

-1

+1

+1

+1

+1

-1

1,90181

14

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1,83095

15

-1

-1

+1

-1

+1

+1

2,12848

16

-1

+1

-1

+1

-1

+1

2,22467

Fonte: Elaboração própria (2014)

b) Cálculo do efeito dos fatores principais e de interação

Tendo obtido os resultados do experimento, o primeiro passo na análise foi identificar
os fatores principais e interações que influenciaram no rendimento do processo. Com os dados
da Tabela 4 e usando o método de sinais, com o auxílio das fórmulas abaixo demonstradas,
foram estimados os efeitos principais e de interação para esse experimento. Estão
apresentadas apenas as fórmulas para calcular os efeitos principais dos fatores A, B e C para
esse experimento. Os demais fatores principais e de interação não foram apresentados, pois
seguem o mesmo modelo de fórmula. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 5.

Para o fator A=

Para o fator B=

Para o fator C=

Fórmulas para calcular os
efeitos principais e de
interação para esse
experimento.
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Tabela 5 – Estimativa dos efeitos dos fatores principais e interações do experimento
Efeitos

Estimativa

Efeito associado à parcela
EA= Tipo de coco

- 1,3576

Efeitos Principais

Efeitos associados à subparcela
EB= Açúcar

0,10419

EC= Espessante

0,07526

ED= Sal

- 0,03625

EE=

Temperatura

do

- 0,05911

Efeitos de Interação

Homogeinizador
EF= Estufa

0,05409

EAB

- 0,04193

EAC

- 0,02847

EAD

0,02634

EAE

0,05729

EAF

- 0,04503

EBD

0,06062

EBE

- 0,10186

EABD

- 0,07536

EABE

0,10921

Fonte: Elaboração própria (2014)

Analisando os valores obtidos, observa-se que o efeito principal A: tipo de matéria
prima é o fator mais significativo no processo, pois o seu valor em módulo foi o maior obtido.
Em seguida, os fatores B: quantidade de açúcar e C: quantidade de espessante apresentaram
significância média no rendimento final.
Com o objetivo de verificar se estatisticamente a variação dos resultados
experimentais é produzida por algum(ns) fator(es), a equipe decidiu utilizar a ferramenta de
análise de variância (ANOVA). Os testes foram realizados com a estatística F e usou-se um
nível de significância de 0,05% (α). Os valores críticos de F foram obtidos e apresentados na
Tabela 6 e, em seguida, são discutidos os detalhes dos resultados para a resposta investigada.
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Tabela 6 – Análise de variância dos efeitos principais
Fonte

g.l.

Soma de Quadrados

Quadrado médio

Estat. F

Pvalor

A= Tipo de coco

1

7,37

7,37

Resíduo da parcela

2

0,037

0,018

349,08

0,003

Fonte: Elaboração própria (2014)

A análise de variância para o rendimento demonstra com 95% de confiança que o fator
que mais influencia o desempenho do processo é o tipo de coco. Chegou-se a essa conclusão a
partir do P-valor da tabela da ANOVA, onde o fator A obteve um valor de 0,003, o mais
próximo de 0,05. Ao mesmo tempo, verifica-se que a quantidade de açúcar tem um efeito
significativo médio, não influenciando tanto a variável resposta, que é o rendimento final.
Percebe-se que o teste F aponta que os outros parâmetros: Quantidade de espessante,
Temperatura do homogeneizador e Estufa não estão influenciando o processo de fabricação.

c) Interpretar os resultados

A fim de validar a significância do fator A, obtido no cálculo do efeito dos fatores
principais, foi construído o gráfico de probabilidade normal, apresentado na Figura 12. O
gráfico de probabilidade obtido apresentou apenas os efeitos associados às subparcelas. Podese ver que os fatores estão distribuídos ao longo de uma reta, portanto não são significativos
no processo analisado.
Figura 12 – Gráfico de Probabilidade Normal dos efeitos da subparcela
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Fonte: Elaboração própria (2014)

Para validar o gráfico de probabilidade normal, foi construído o gráfico dos efeitos
principais. Na Figura 13 são ilustradas graficamente as variações dos efeitos principais A: tipo
de matéria prima; B: quantidade de açúcar; C: quantidade de espessante; D: quantidade de sal;
E: temperatura do homogeinizador e F: localização da estufa, em função dos níveis dos
fatores (–1, +1), em que os pontos são ligados por uma linha reta.

Figura 13 – Gráfico dos efeitos principais
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Fonte: Elaboração própria (2014)

A linha de referência é traçada na média geral das observações. Se o declive da linha
que liga as respostas médias de um fator estava paralelo ao eixo x, então isso implica que não
houve nenhum efeito principal presente. Quanto maior o declive da linha, maior o efeito
principal. Ao analisar os gráficos obtidos, pode-se confirmar que o fator A é o que apresentou
o maior declive da linha, então é o que mais afeta a variável resposta, por ser o mais
significativo.
Com isso, os gráficos confirmam a hipótese de que o fator A é o único que produz
efeito significativo na resposta do processo, enquanto os fatores B e C apresentam uma
significância média na variável resposta.
Uma vez que o efeito significativo foi detectado, foram gerados gráficos dos efeitos de
interação, para identificar entre quais fatores há interação. Estes gráficos são apresentados na
Figura 14 e ilustram graficamente as variações das interações dos efeitos principais A, B, C,
D, E e F, em função dos níveis dos fatores (–1, +1).

Figura 14 – Gráfico de interações para o rendimento
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Fonte: Elaboração própria (2014)

Os gráficos confirmam a hipótese de que as interações entre os fatores: AB, AC, AD,
AE, AF, BD e BE não são significativas no processo, entretanto estão confundidos. Isto quer
dizer que, embora influenciem no processo, não é possível identificar qual é o mais
importante na interação.

5.1.4 Etapa 4: Melhorar

a) Conclusões e recomendações

Ao término dos experimentos pode-se afirmar com 95% de confiança que o fator mais
significativo no processo de obtenção do coco ralado é o fator A, correspondente ao tipo de
matéria prima utilizada, se a importada ou a nacional. Já os fatores B e C, quantidade de
açúcar e espessante, respectivamente, apresentaram uma significância média no processo.
Comparando-se os valores do rendimento obtido a partir da matéria prima importada e
da nacional, percebe-se a viabilidade de utilização apenas da matéria prima importada no
processo, substituindo a matéria prima nacional. Como a empresa apresenta um mix de
produto variado, sugere-se que a mesma utilize a matéria prima nacional na fabricação de
outros produtos e que o produto objeto deste estudo, o coco ralado, seja fabricado a partir da
matéria prima importada, mais viável economicamente.
Sugere-se que a nova configuração dos parâmetros dos fatores analisados seja:

Tabela 7 - Configuração ótima do experimento
Tipo de coco

Açúcar (kg)

Espessante
(kg)

Sal (g)

Temperatura do
homogeneizador (ºC)

Estufa

Importado

100

25

250

100

Afastada
do calor

5.1.5. Etapa 5: Controlar
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a) Implementar controles

Esta fase destina-se a etapa de validação dos resulados pela empresa objeto de estudo.
A mesma deve comprometer-se em absorver, entender e aplicar os resultados propostos e
discutidos nesta pesquisa.

CAPÍTULO 6

CONCLUSÃO

O último capítulo apresenta a conclusão a que se chegou ao fim da pesquisa, se os
objetivos propostos foram atendidos, as limitações da pesquisa e recomendações para
trabalhos futuros.

6.1 Atendimento aos objetivos
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O objetivo geral deste trabalho foi aplicar técnicas de planejamento e análise de
experimentos, a fim de promover a inovação de produtos e processos em uma fábrica do setor
alimentício. Como parte deste objetivo, foram realizados experimentos industriais com o
auxílio de técnicas de estatísticas. Ao analisar os resultados percebe-se que a aplicação do
planejamento de experimentos, foi de extrema importância para a empresa objeto de estudo,
uma vez que os resultados foram obtidos de forma ordenanda, planejada e geraram resultados
coerentes com os objetivos pretendidos. Para verificar se o objetivo geral foi alcançado, é
necessário averiguar como os objetivos específicos foram atingidos, conforme se verifica a
seguir.

Identificar as técnicas de planejamento de experimento que sejam eficientes e
operacionalmente viáveis à empresa objeto de estudo.

Para o alcance deste objetivo específico traçado nesta pesquisa foi necessário a análise
da literatura existente. Foi por meio da fundamentação teórica que foi possível conhecer as
técnicas estatísticas existentes na literatura e assim desenvolver um procedimento para a
correta execução dos experimentos e análise dos resultados, ou seja, um conjunto de
atividades, que com o auxílio da ferramenta estatística, permitiu o desenvolvimento da
pesquisa por meio de um estudo de caso.

Realizar experimentos com diferentes valores de parâmetros dos fatores
investigados, a fim de promover melhorias no processo produtivo.

A empresa, objeto de estudo, passa por um processo de reestruturação. Afim de
otimizar seus processos, que gera inovações, necessita-se de ferramentas estatísticas eficazes
para que isso fosse possível. Um estudo detalhado de seus processos foi realizado, com o
intuito de identificar oportunidades de melhorias e o setor que mais apresentou dificuldades
foi o de obtenção do coco ralado, por ser o produto carro chefe de vendas.
Para realizar os experimentos foi utilizada a metodologia DMAIC que auxiliou de
forma prática, através de atividades de fácil entendimento, a aplicação das técnicas
estatísticas. Nesta fase, foi de extrema importância conhecer e compreender o processo
produtivo do coco ralado e a partir daí ser possível identificar as oportunidades de melhoria.
Tanco et al. (2009) recomendaram a realização da análise prévia do processo, pois seria últil
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na detecção de possíveis causas do problema e determinar se o processo estava sob controle.
Assim, todas as informações peculiares sobre o processo foram devidamente analisadas para
identificar o local de realização dos experimentos.
Com a pesquisa experimental, também foi possível apresentar uma metodologia de
planejamento de experimentos industriais aos funcionários de uma empresa. Esse aspecto
certamente motiva as pessoas a desenvolver os projetos de inovações em produtos ou
processos de fabricação com mais eficiência e eficácia. Pôde-se perceber por meio dos relatos
da equipe responsável no acompanhamento dos ensaios que o projeto foi considerado um bom
exemplo para a implantação de metodologias de planejamento e análise estatística.

Identificar quais os fatores que influenciam diretamente a variável resposta.

Atravás da análise dos experimentos foi possível identificar a influência que cada fator
exercia sobre a variável resposta. Para chegar a esse resultado calcularam-se os efeitos dos
fatores principais e de interação, cálculo da ANOVA e construção de gráficos de
probabilidade normal, dos efeitos principais e de interação. Com isso, os valores
demonstraram com 95% de confiança que o fator A: tipo de matéria prima afetou
significativamente a variável resposta.

Contribuir com o processo de geração de inovações na indústria.

O principal questionamento da pesquisa é como promover a inovação na indústria,
tomou-se como base as etapas propostas por Sherer; Carlomagno (2009) que desenvolveram
um modelo para implementação da inovação. Assim, alinhando a inovação ao DoE, com a
aplicação da técnica de planejamento de experimento foi possível desenvolver uma
metodologia para a inovação.
A inovação gerada a partir do estudo configura-se como sendo uma inovação no
processo, uma vez que se utilizou uma ferramenta estatística para avaliar as condições do
processo, algo antes nunca usado pela empresa. O fato de utilizar uma técnica estatística pode
ser considerado uma inovação. Outra inovação gerada no processo foi a nova configuração
dos parâmetros dos fatores, reduzindo as quantidades de material de cada componente
químico a ser utilizado na preparação do produto final. Assim, as inovações geradas a partir
deste estudo, classificaram-se como sendo uma inovação de processo, diferente dos estudos

85

realizados por Aranda, Jung e Caten (2008) que aplicaram a técnica de planejamento de
experimento para obtenção de uma inovação de produto.
Os resultados obtidos geraram uma otimização do processo de produção e
promoveram a diminuição dos materiais e componentes na obtenção do produto acabado.
Essas inovações são classificadas como incrementais.

6.2 Limitações da pesquisa e recomendações para trabalhos futuros

No que se refere à etapa de aplicação da técnica estatística, na fase inicial de
desenvolvimento do projeto, os funcionários desconheciam as técnicas de planejamento e esse
aspecto, algumas vezes, dificultava o desenvolvimento da proposta na empresa. No entanto,
acredita-se que na fase final da pesquisa essa barreira foi superada, devido ao envolvimento
de toda a equipe na realização dos experimentos.
Ainda na etapa de aplicação da técnica estatística, outra limitação está relacionada com
o tempo, uma vez que problemas de percurso, como falta de matéria prima foram enfrentados
para realizar os experimentos, restringindo o período para a realização dos experimentos, a
análise e a discussão dos resultados.
Outra dificuldade está relacionada a escolha dos fatores de controle investigados com
as técnicas experimentais, já que não foram encontrados, na literatura, estudos que
determinassem quais os principais fatores que afetavam um processo de obtenção do coco
ralado. Então os fatores analisados foram escolhidos apenas com base no conhecimento e
experiência dos funcionários sobre o processo.
Assim, a partir das limitações e da delimitação da pesquisa, algumas lacunas ficaram
em aberto para pesquisas futuras. Dessa forma são apresentadas as seguintes sugestões para
pesquisas futuras:
Nesta pesquisa, foi utilizada a técnica estatística de planejamento fatorial fracionado,
mas a literatura apresenta uma gama de outras técnicas, então sugere-se aplicar outras técnicas
estatísticas, por exemplo: método Taguchi, metodologia de superfície de resposta, algoritmos
de planejamento ótimos, etc. em estudos de otimização de processos e geração de inovações.
Implementar a disciplina de Planejamento de experimentos na grade curricular de
todos os cursos de engenharia das universidades brasileiras, por tratar-se de uma técnica
altamente eficaz e de fácil aplicação. Não é comum a aplicação desta técnica em muitas
indústrias brasileiras, tendo poucos profissionais que aplicam a técnica para investigar os
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problemas de qualidade dos produtos ou processos de fabricação. Com isso, essa pesquisa
funciona como um plano que orienta esses profissionais a utilizarem essa ferramenta em seus
processos. Por fim, recomenda-se a realização de novos experimentos, analisando outros
fatores, com outros parâmetros.
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