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RESUMO
O presente trabalho está baseado numa abordagem qualitativa, apresentando a importância e a
prevenção da comunicação dentro das organizações seguindo os princípios da metodologia Six
Sigma. Será elaborado o mapeamento do processo de impressão offset de forma a permitir a
aplicação em qualquer empresa, relacionando as entradas, fornecedores internos e externos, o
processo e suas saídas e também os clientes internos e externos. O método proposto é a
utilização da ferramenta SIPOC como instrumento para estabelecimento da relação clientefornecedor interno. Dentro desse mapeamento do processo incluir os requisitos (das entradas e
saídas) para o processo. Uma vez pronto, permite analisar o desempenho dos processos e
fornecedores além de permitir a identificação de possíveis não conformidades no processo,
auxiliando os gestores a tomar ações rápidas e precisas.
.
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1 INTRODUÇÃO
Uma comunicação eficiente é sem qualquer sombra de dúvida, um fator importante no
sucesso de uma empresa. O relacionamento entre as pessoas só é possível através da
comunicação. A má comunicação traz desgastes nas relações, agressões verbais, perda de tempo
com retrabalho, mal-entendidos, perda de motivação e stresse (MARTINIANO, 2007). A boa
administração da comunicação oferece as organizações agilidade e clareza, tornando-a mais
competitiva no segmento em que atua.
O artigo está baseado numa abordagem qualitativa, apresentando a importância e a
prevenção da comunicação dentro das organizações seguindo os princípios da metodologia Six
Sigma.
Será elaborado o mapeamento do processo de impressão offset de forma a permitir a
aplicação em qualquer empresa, relacionando as entradas, fornecedores internos e externos, o
processo e suas saídas e também os clientes internos e externos.
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Todos os processos de produção gráfica possuem etapas que vão desde a concepção do
produto (podendo ser virtual/ digital) até a sua finalização física.
Durante esse manuseio do produto, seja de forma virtual ou física, existem pontos vitais
que qualquer descuido pode acarretar perdas, retrabalhos e até mesmo devoluções. Mas quais
pontos são esses? Em quais etapas do processo eles estão? É possível controlá-los? E qual o
impacto que eles têm no processo em relação às perdas e produtividade?
Assim sendo, o foco principal desse artigo será na comunicação interna, ou seja, no
relacionamento cliente-fornecedor interno, baseado nos princípios da metodologia Six sigma,
utilizando a ferramenta SIPOC; na qual consiste num diagrama para documentar, de forma
macro, o processo do início ao fim identificando os Suppliers (fornecedores), Inputs (insumos),
Process (processo), Outputs (produtos obtidos na saída) e Customers (consumidores);
relacionando-a de maneira objetiva e simples, aplicando-a aos processos de produção gráfica
de forma que deixe claro a todos os envolvidos no processo a importância de seu trabalho na
composição dos produtos e os impactos que o comprometimento ou a falta dele causam na
cadeia produtiva.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
É fundamental a eficácia da comunicação quando tratamos com o cliente, os ruídos ou
não entendimento nesse processo podem gerar grandes problemas e perdas no processo de
produção e gerar insatisfação do cliente. O perfeito alinhamento entre as equipes de vendas,
desenvolvimento de produto, produção e qualidade é primordial para a satisfação do cliente,
eficiência e eficácia no projeto.
Os métodos e ferramentas da qualidade auxiliam na gestão do processo e administração
de intercorrências, no entanto, se o projeto não vem devidamente esclarecido, as chances de
sucesso são potencialmente reduzidas. Outro ponto importante é a definição correta dos
indicadores de produtividades, onde, se mal definidos, a qualidade pode ficar comprometida
para o atingimento das metas.
A metodologia proposta nesse artigo trata o alinhamento das informações e da
linguagem desde o projeto do cliente, passando pela etapa de manufatura, até a entrega do
produto final, focando na definição de indicadores para o processo gráfico de forma a garantir
que a qualidade do produto seja mantida.
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Dessa forma, o uso do mapa de alto nível (SIPOC) para a definição dos indicadores de
produção e qualidade do processo, será de suma importância para a comunicação interna, sendo
como base para o relacionamento entre setores e na definição de indicadores dos processos.
2.1 Conceituação do Programa Six Sigma
É possível definir Six Sigma (ou Seis Sigma) como uma estratégia gerencial
disciplinada e altamente quantitativa que tem como objetivo aumentar drasticamente a
lucratividade das empresas por meio da melhoria da qualidade de produto e processos, o
aumento da satisfação de clientes e consumidores (WERKEMA, 2004).
Segundo ROTONDARO (2002), “uma metodologia rigorosa que utiliza ferramentas e
métodos estatísticos para definir os problemas e situações a melhorar, medir para obter
informação e os dados, analisar a informação coletada, incorporar e empreender melhorias
nos processos e, finalmente, controlar processos ou produtos existentes, com a finalidade de
alcançar etapas ótimas, o que por sua vez gerará um ciclo de melhoria contínua.”.
A citação acima, explicita de forma clara a metodologia DMAIC, ou seja: Definir,
Medir, Analisar, Incorporar (ou implementar) e Controlar. Essa será tida como base de
estudo para esse artigo, sendo que metodologia proposta se encaixa perfeitamente em todas as
etapas da metodologia DMAIC, pois será definido o processo, analisado suas entradas e saídas
a partir daí, implementar indicadores para medição e controle do desempenho dos processos.
2.1.1 – Mapeamento dos processos críticos
Quando o cliente compra um bem ou serviço, ele vê o fornecedor como um conjunto de
processos interligados que tem como finalidade a produção do bem ou serviço de que ele
necessita. As empresas, por sua vez, são organizadas segundo um modelo de
departamentalização que possui objetivos distintos. Para conseguir que as melhorias
necessárias, é preciso que as atividades não em termos de funções, departamentos ou produtos,
mas em termos de processos-chaves. Será utilizado como definição de processo como uma
sequência de atividades organizadas que transformam as entradas dos fornecedores em saídas
para os clientes com valor agregado gerado pela unidade (ROTONDARO, 2002).
O objetivo que se tem em utilizar o mapeamento de processos é a obtenção de um
modelo que represente de forma satisfatória a realidade, ou seja, seja possível obter uma
imagem instantânea do funcionamento sistêmico dos processos da empresa de forma a analisálos por módulos. Para isso, o uso de ferramentas de representação diagramada como, por
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exemplo, os fluxogramas, SIPOC, entre outros, podem ser considerados um tipo de modelagem
através do mapeamento de processos.
O diagrama SIPOC é uma ferramenta de análise visual para documentar, de forma
macro, o processo do início ao fim. Por não conter muitos detalhes e apenas informações
objetivas muitas vezes ele é chamado de diagrama ou mapa de alto nível. A sigla SIPOC tem
origem nos termos em inglês: Suppliers (fornecedores), Inputs (insumos), Process (processo),
Outputs (produtos obtidos na saída) e Customers (consumidores) (PALADY, 1997;RASIS et
al., 2002-03; WERKEMA, 2001).
Diagrama 1: Diagrama SIPOC
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor
2.2 Comunicação interna
A comunicação se bem administrada oferece a qualquer empresa agilidade e clareza,
sendo ela a responsável pelo desenvolvimento humano e de sua organização. Tudo que é
construído, ou destruído, é pela comunicação ou falta dela.
“A má comunicação traz desgastes nas relações, agressões verbais, perda de tempo com
retrabalho, mal entendidos, suscetibilidades afetadas, perda de motivação e stresse.” Liderar é
comunicar, para atingir os objetivos da empresa (MARTINIANO, 2007, p.156). Seguindo essa
citação, é comum haver atrito entre os departamentos das empresas por conta de problemas
ocorridos nos processos. Muitas delas por conta de identificar quem são os responsáveis pelo
ocorrido.
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Durante esse atrito, perde-se mais tempo na tentativa de descobrir de que é a culpa do
que na resolução rápida do problema e na execução de ações de correção para evitar problemas
futuros.
Segundo KOTLER (2006), “a eficácia da comunicação depende de como a mensagem
é expressa, assim como do conteúdo da mensagem em si. Uma comunicação ineficaz pode
significar que se optou por uma mensagem errada, ou que a mensagem certa foi transmitida
insatisfatoriamente”.
Muitas vezes a não definição de parâmetros ou especificações são a causa desses atritos
e isso gera ruídos no processo de produção, afinal, nãos e sabe ao certo o que é para ser
fornecido... ou ainda, há grandes perdas ou desperdícios nos processos por conta de pequenos
ajustes no processo anterior.
2.3 Metodologia
Segundo ROTONDARO,2002, processo é um conjunto de atividades estruturadas e
destinadas a resultar em um produto especificado para um determinado cliente ou mercado. É
uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço com um começo,
um fim e entradas e saídas claramente identificadas. O processo é entendido como uma série de
atividades que fornecem valor a um cliente. O cliente do processo não é necessariamente um
cliente externo da empresa. Ele pode estar dentro da empresa. É o chamado cliente interno
(ANDRADE, 2012).
Tomando como base essa definição que explicita as definições de processo e cliente
interno, o método proposto é a utilização da ferramenta SIPOC como instrumento para
estabelecimento da relação cliente-fornecedor interno. Dentro desse mapeamento do processo
incluir os requisitos (das entradas e saídas) para o processo. O diagrama a seguir (diagrama 2)
ilustra a proposta:
Diagrama 2: SIPOC proposto
Fornecedores

Entradas

Processo

Saídas

Requisitos

Fornecedores de
matérias primas

Matérias Prima

Clientes

Requisitos

Parâmetros de

Ação de

qualidade definidos

transfromação

Produtos

Parâmetros de

Cliente

qualidade
definidos

84

Recursos humanos

Habilidades e
conhecimentos pré

RH

estabelecidos

Programação de

Documentação e

Informações

Produção

referências para a

compatíveis com a

compatíveis com

produção

produção e data de

as ocorrências da

Registros

entrega

Informações

produção

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Como é possível perceber no diagrama 2, a inclusão dos requisitos nos campos “Inputs”
e “Outputs” permite estabelecer critérios de aceitação e/ ou desempenho das entradas e saídas
do processo.
A definição dos indicadores de desempenho dos processos deve sempre estar
relacionados aos requisitos de entrada e saída. Os requisitos serão uma espécie de contrato para
o fornecimento, assim, se os materiais (inputs ou outputs) não estiverem em acordo com os
requisitos, eles não devem ser prosseguir no processo, sendo necessário o reprocessamento
(retrabalho) ou substituição para manter a continuidade da produção, ou seja, terá impacto
direto na produtividade. Dessa forma, fica evidente a qualquer colaborador a importância de
suas atribuições no processo (INÁCIO, 2014).
A figura a seguir (figura1) ilustra como deve ser a sistemática para a definição dos
indicadores do processo.
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Figura 1- Sistemática para definição de indicadores dos processos
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Na sistemática ilustrada (figura 1), pode-se perceber que cada processo possui poucos
indicadores e que neles há também a participação da gestão no processo. Ainda observando a
figura 1, pode-se notar através do diagrama SIPOC que cada processo necessita de no máximo
4 indicadores macros, sendo eles:
1. Materiais de entrada (matérias primas e insumos)
2. Indicadores de Recursos humanos
3. Produtividade do processo e índice de rejeitos
4. Desempenho da gestão: Qualidade da circulação das informações.
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A atribuição das responsabilidades é algo primordial para a não sobrecarga do
monitoramento do processo, ou seja, o dono do processo. A ele cabe o monitoramento das
entradas e responsabilidades sobre as saídas.
Observando pelo lado do relacionamento cliente-forncecedor interno, todos os
processos terão responsabilidades de monitoramento e responsabilidades de atuação, sendo que
cada processo é fornecedor de outro processo.
3 APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS
3.1 SIPOC
Dos vários processos existentes numa gráfica, optou-se pelo processo de impressão
offset. O processo de impressão offset, hoje é uma das formas mais utilizadas como forma de
impressão de embalagens, folhetos, livros e revistas. A partir daí, foi relacionado os
fornecedores principais do processo, relacionando suas entradas e as saídas do processo.
A partir do momento que os fornecedores entregam as entradas, dentro das
especificações, o processo tem condições de gerar as saídas de acordo com os requisitos
estabelecidos. No SIPOC, os relacionamentos entre estes elementos - Suppliers, Inputs,
Process, Outputs, Customers e Requirements - geralmente é feito de modo visual.
3.2 Definição dos indicadores
Finalizando o preenchimento do SIPOC proposto (Diagrama 4), tem-se a condição de
analisar os processos e determinar os pontos críticos e cruciais que interferem diretamente nas
saídas do processo. O conhecimento prévio do fluxo produtivo também auxilia na elaboração
desse mapeamento.
Uma vez determinado os pontos críticos, é definido também um indicador que
possibilite tomar ações rápidas para evitar as perdas de desempenho ou rendimento do processo.
Figura 2: Definição de indicadores com base nos requisitos
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Na figura 2, pode-se observar que uma das entradas para o processo de impressão offset
é a chapa de impressão (matriz) e ela possui basicamente 3 requisitos que, pode-se dizer que
são críticos para o processo. Sabendo disso, é recomendável que seja definido ao menos um
indicador para essa entrada do processo e, o responsável por esse indicador é o fornecedor
Pode-se então, através desse exemplo, definir como indicador para esse item será:
Indicador de chapas de impressão:

Chapas não conformidade

X 100

Total de chapas produzidas
Quadro 1 – Definição de indicadores do processo de impressão
Fornecedores

Indicadores
Chapas não conforme

Pré-Impressão

X 100

Total de chapas produzidas
Relatório de conformidade das provas de cores

Papel:

Total de problemas técnicos
Total de lotes fornecidos

Almoxarifado

Tintas:

Total de problemas técnicos
Total de lotes fornecidos
Delta E

Recursos Humanos

Assiduidade
Horas de treinamento
Divergências de informações
Total de OP emitidas

PCP

Processo

Diferença entre os tempos de setup (mínimo e máximo)

Indicador
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Retrabalho

.

Total de OP Produzida
Impressão

Desperdício

.

Volume produzido
Velocidade média de produção

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Observa-se quadro 1, cada processo pode haver mais de um indicador, sendo que as
responsabilidades sobre eles são compartilhadas, dessa forma, estreitando o relacionamento
cliente-fornecedor interno. As saídas dos processos dos fornecedores são as entradas dos demais
processos, logo, cabe a cada gestor do processo a responsabilidade de atuação sobre os
indicadores de saída do processo e monitoramento das entradas.
4 CONCLUSÃO
Tendo em vista a abordagem artigo, é possível concluir que a definição de indicadores
seguindo a metodologia SIPOC pode promover uma evolução no processo de comunicação
interna, onde, cada setor da empresa saberá da importância da qualidade do resultado do
processo na etapa seguinte. As definições dos requisitos para a entrada também esclarecem aos
fornecedores internos os parâmetros para a liberação do seu processo e isso garante a satisfação
do seu cliente.
A proposta de elaboração do mapa SIPOC é de baixa complexidade, logo para
implementar em todos os processos exige dedicação e tempo para sua elaboração. Uma vez
pronto, permite analisar o desempenho dos processos e fornecedores além de permitir a
identificação de possíveis não conformidades no processo.
Por fim, o mapa SIPOC auxilia os gestores do processo na resolução de problemas, já
que nele já estão pré-definidas as responsabilidades e cabe a cada gestor a tomada das ações e
o monitoramento de sua eficácia, trazendo dessa forma benefícios para os processos e
consequentemente, melhorando o desempenho da empresa.
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