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1. Resumo 

Desde o início da humanidade, o homem a partir de sua necessidade, 

começou a utilização de fontes de energia alavancando os serviços executados por 

máquinas, essenciais para o desenvolvimento tecnológico. No entanto, 

simultaneamente a produção de resíduos poluentes ocorreu a degradação do meio 

ambiente em uma escala sem precedentes. O presente trabalho desenvolverá um 

projeto DMAIC para aumento da eficiência energética de uma empresa alimentícia 

da região. A principal finalidade é reduzir perdas e desperdícios decorrentes dos 

equipamentos com maior índice de consumo energético, sejam de energia elétrica, a 

gás, a vapor ou a diesel, fontes estas utilizadas pela empresa em análise. Visto que, 

uma matriz energética mais eficiente proporciona economia em energia, as 

oportunidades para redução de perdas estruturadas na metodologia serão 

propostas, assim como, a mensuração dos ganhos sustentáveis para a organização 

e a comunidade como um todo, pois redução em consumo reflete em diminuição da 

emissão de poluentes no meio ambiente. 

 

2. Introdução 

Desde os primórdios o homem utiliza fontes de energia que impulsionaram 

os progressos relacionados à tecnologia e a evolução dos mesmos. No entanto, ao 

iniciar o consumo de fontes energéticas paralelamente surge a adversidade 

resultante da prática, denominada contaminação ambiental, pois gerar energia 

equivale a produzir resíduos.  

Desta maneira, o elemento fundamental para o alcance da sustentabilidade 

nos processos fabris se faz pela redução das perdas e dos desperdícios 

energéticos. Vital para humanidade, a preocupação com a sustentabilidade 

atualmente, resulta numa ação obrigatória dentro de uma organização, 

compreendendo seu conceito e promovendo fontes mais limpas de energia.  

Portanto, o objetivo deste estudo será identificar os pontos oriundos de 

perdas da matriz energética da empresa em análise, com estudos e aplicação da 

metodologia DMAIC buscando eficiência energética. 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo geral 



Analisar a matriz de energia atual evidenciando pontos de geração de 

perdas e desperdícios para elaboração de uma proposta de redução sustentável 

baseada na metodologia DMAIC. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Analisar a situação atual; 

 Aplicar metodologia DMAIC para redução das perdas e desperdícios 

evidenciados na matriz energética; 

 Elaborar um plano de ação avaliando os ganhos em sustentabilidade e 

redução do consumo energético. 

 

4. Metodologia 

A metodologia é um método que agrega um conjunto de técnicas que devem 

obedecer a um sequenciamento na execução dos procedimentos, começando com a 

definição do tema a ser pesquisado, prolongando-se ao estudo das informações 

levantadas e propondo uma proposta para redução ou melhoria do problema 

pesquisado. 

O trabalho a ser desenvolvido apresenta características de pesquisa 

quantitativa e qualitativa, de caráter exploratório com pesquisa bibliográfica e estudo 

de caso, sua representação gráfica demonstra-se na Figura 1. 

Figura 1: Classificação da Pesquisa 

 

Fonte: O autor. 

 

5. Desenvolvimento 

Segundo Cleto e Quinteiro (2011, p.213), a utilização da metodologia DMAIC 

(Definir, Medir, Analisar, Implementar e Controlar) requer uma análise específica de 

melhoria contínua, sendo necessária a existência de grupos de elementos que 



permitam sua mensuração, unidos a grupos de métricas de desempenho, os 

indicadores, para que combine a possibilidade de melhoria nos índices de despesas 

(custo), qualidade ou tempo, resultando algum tipo de ganho para a organização, 

seja de caráter quantitativo ou qualitativo.  

O estudo de caso em desenvolvimento encontra-se analisando a matriz 

energética da unidade fabril e consequentemente seus impactos ambientais, pois 

quanto maior a demanda energética, maior a produção de resíduos.  Portanto, um 

mapeamento das unidades de consumo será efetuado para evidenciar os 

equipamentos que apresentam elevado nível de consumo energético e assim 

desenvolver estudos e ações estruturadas na metodologia DMAIC promovendo 

ganhos sustentáveis para a organização e a comunidade. 

 

6. Resultados preliminares 

Em uma primeira abordagem foi evidenciado que apesar da organização ter 

outras fontes de energia além da elétrica, como gás, vapor e diesel, todas agridem o 

meio ambiente. Desta forma, estudos serão realizados para obtenção de 

oportunidades que reduzam os valores de consumo e proporcione a organização 

mais competitividade no mercado e sustentabilidade. 
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