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RESUMO 

Este artigo descreve como a aplicação da ferramenta VOC- A voz do cliente (a partir do Lean 

Six Sigma, com Método DMAIC- Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar) pode me-

lhorar o desempenho dos processos nas organizações e aumentar satisfação dos clientes, o que 

resulta também em maior vantagem competitiva em prol da sobrevivência da organização no 

mercado. Trata-se de pesquisa qualitativa do tipo descritiva e bibliográfica. Portanto, conside-

ra-se que essa técnica favorece à qualidade dos serviços prestados, além de redução de des-

perdícios e falhas nos processos. 
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ABSTRACT 

This article describes how the application of the VOC tool - The Voice of the Customer (from 

Lean Six Sigma, with the DMAIC Method - Define, Measure, Analyze, Improve and Control) 

can improve the performance of processes in organizations and increase customer satisfaction. 

customers, which also results in greater competitive advantage in favor of the organization's 

survival in the market. This is a qualitative, descriptive and bibliographic research. Therefore, 

it is considered that this technique favors the quality of the services provided, in addition to 

reducing waste and failures in the processes. 

Keywords: VOC, Voice of the Customer, process improvement 

 

Resumen 

Este artículo describe cómo la aplicación de la herramienta VOC - La Voz del Cliente (de 

Lean Six Sigma, con el Método DMAIC - Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) 

puede mejorar el desempeño de los procesos en las organizaciones y aumentar la satisfacción 

del cliente. clientes, lo que también redunda en una mayor ventaja competitiva a favor de la 

supervivencia de la organización en el mercado. Se trata de una investigación cualitativa, de-

scriptiva y bibliográfica. Por tanto, se considera que esta técnica favorece la calidad de los 

servicios prestados, además de reducir los desperdicios y fallas en los procesos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A metodologia Seis Sigma foi criada na empresa Motorola no ano de 1980 por Bill 

Smith, com intuito de melhorias relacionados a qualidade. A mesma proporciona a empresa 

uma capacidade de produção livre de defeitos, haja vista que um defeito é tudo aquilo que 

causa ao cliente o sentimento de insatisfação. Tal metodologia ajuda a empresa a ter uma 

gestão da qualidade mais eficaz, aumentando assim as condições da produção, melhorando o 

desempenho, produzindo de forma rápida e mais econômica, conforme Miguel Junior e 

Wesley Borges (2018, p.2). 

Os Seis Sigmas utilizam ferramentas estatísticas voltadas para o método clássico, na 

qual são organizadas em um modelo de solução de problemas. Uma dessas é denominado 

DMAIC, que tem cinco etapas: Definir (Define – D), Medir (Measure – M), Análise (Analyze 

– A), Melhoria (Improve – I) e Controle (Control – C). (IANKE,Vinícius; 2021, p.7).  E 

dentre as ferramentas importantes especialmente da etapa Define, há o VOC – a Voz do 

Cliente- que pode ser aplicada em diversas áreas para 

entender as necessidades e expectativas dos clientes. 

Esse estudo é relevante pois trata-se de método, técnica e ferramenta que propicia a 

qualidade dos processos a fim de atender requisitos e expectativas dos clientes internos e 

externos da organização. E, diante do contexto de influências socioeconômicas no cenário 

pandêmico que impactou na estrutura de diversos negócios, de acordo com a divulgação do 

IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- (2020, p.1), o número líquido de 

empresas ativas no setor de serviços caiu 1,1% no primeiro ano da pandemia, de 1,383 milhão 

em 2019 para 1,368 milhão em 2020. A diferença é de quase 15 mil companhias (14.544), nos 

dados da Pesquisa Anual de Serviços 2020 (PAS 2020). Ou seja, é ainda mais necessário 

promover a satisfação dos clientes para sustento das empresas. 

  

 

1 - PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A questão norteadora desse artigo refere-se à presumida contribuição da técnica VOC- 

A voz do Cliente - na melhoria do desempenho dos processos nas organizações, com aumento 

da satisfação dos clientes. Considera-se que a aplicação dessa técnica resulta também na 



  

 

obtenção de maior vantagem competitiva em prol da sobrevivência da organização no 

mercado ao atender de modo mais assertivo às necessidades dos clientes. 

Baseado no estudo de documentos científicos, desenvolve-se este artigo a partir da 

pesquisa descritivo-qualitativa que, pautada por pesquisa bibliográfica em análise de artigos, 

teses, dissertações sobre Lean Six Sigma, DMAIC e a técnica específica do VOC. Procurou-

se descrever e analisar a composição dessa técnica, que faz parte da etapa Define do método 

DMAIC, bem como os resultados a partir de sua aplicação, cuja apresentação de dados 

qualitativos está exposta em quadro. 

 

2- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 LEAN SIX SIGMA: SURGIMENTO DA METODOLOGIA À FERRAMENTA A 

VOZ DO CLIENTE  

 

A metodologia Seis Sigma foi criada na empresa Motorola no ano de 1980 por Bill 

Smith, com intuito de melhorias relacionados a qualidade. Ela proporciona a empresa uma 

capacidade de produção livre de defeitos, haja vista que um defeito é tudo aquilo que causa ao 

cliente o sentimento de insatisfação. Tal metodologia ajuda a empresa a ter uma gestão da 

qualidade mais eficaz, aumentando assim as condições da produção, melhorando o 

desempenho, produzindo de forma rápida e mais econômica, conforme Miguel Junior e 

Wesley Borges (2018, p.2). 

Dentro dessa metodologia, há o DMAIC que é composta pelas seguintes fases: Definir, 

Medir, Analisar e Controlar. Neste sentido, a empresa identifica uma área que possui 

problema, faz a medição, identifica a causa raiz, implementa soluções que possam abordar 

estas causas e por fim avalia e controla as melhorias, segundo Vanderson Souza (2021, p.7). 

Consoante Vinicius Ianke (2021, p.18), os procedimentos básicos de coleta  de  dados do 

DMAIC são  inicialmente referentes  às seguintes etapas: 

 

• DEFINE (definir):  realizar um levantamento das condições iniciais através de 

aplicação de ferramentas como o Brainstorm e o VOC (Voice of Customer) para  

entender as necessidades e expectativas dos clientes. 



  

 

• MEASURE(medir)  traz  a  necessidade  da  compilação dos dados estatísticos que diz

em  respeito a operação, os quais podem  ser levantados através de ferramentas como 

o gráfico de Pareto e Histogramas.  

• ANALYSE (analisar): Nessa etapa, há definição da causa raiz dos problemas 

encontrados. Para isso, importantes ferramentas mostram-se pertinentes, tais como o 

Diagrama de Ishikawa e a análise dos 5 porquês.  

• IMPROVE (melhorar): é relacionar  as  oportunidades de solução baseadas na causa 

raiz. Ademais, aplicar procedimentos  na operação e verificar qual o nível de ganhos 

possíveis. Nesse momento, há  necessidade da elaboração de planos de ação para  

desenvolvimento coordenados  das melhorias levantadas, e para isso utilizar-se-á a 

ferramenta 5H2H para guiar os  procedimentos. 

• CONTROL(controlar): visa  a  garantia  de  que  a  empresa  mantenha a busca por 

uma melhoria contínua dos processos e serviços.  

 

Além disso, como forma de maximizar  os  resultados,  a  meta  é  realizar  um  

procedimento  de  manutenção preventiva padrão que possa ser aplicado para diversos tipos 

de clientes  e que possa garantir um plano de manutenção eficiente e que tenha uma 

contribuição  monetária  expressiva  para  os  contratantes. Dessa modo, pode-se 

monitorar  o  desempenho e os resultados alcançados. 

 

 

2.2 – VOC: IMPACTOS NO DESENVOVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

Para ser competitivo no mercado orientado à clientes é imprescindível a iniciativa de 

alocar esforços para suprir as necessidades destes. Obtendo, analisando e estimando a relação 

entre o produto ofertado e o cliente, a organização adquire uma postura proativa na 

modificação de sua estratégia. A má compreensão destas necessidades pode ter implicações 

negativas significativas em termos de qualidade, prazo de execução e gestão de custos-

satisfação (SOUZA, 2020, p.35). 

Voz do cliente (VOC) é uma ferramenta utilizada para obter requisitos e feedbacks 

feitos pelos clientes internos e externos com o intuito de entregar o melhor serviço ou produto 



  

 

com a qualidade esperada pelo cliente. Estas informações do VOC podem ser obtidas através 

de pesquisas, mídias sociais, entrevistas com os clientes, grupos de discussão, Net Promoter 

Score (NPS) /satisfação de clientes, chat, comportamento do site, dentre outros. E a seguir, 

estão as etapas para sua aplicação (COUTINHO, Thiago; 2020, p.1): 

 

1- Identificar os clientes do projeto (clientes internos e externos); 

2- Planejar a forma de coleta das informações (fontes reativas e proativas) 

3- Analisar dados gerando uma lista de necessidades dos clientes; 

4- Traduzir a fala dos clientes em termos técnicos ou termos do negócio (Criar CTQs e 

CTPs). 

 

Segue detalhamento no quadro abaixo: 

Quadro 01- Etapas processo VOC- Voz do Cliente 

ETAPAS DESCRIÇÃO 

 VOC interpretar o 

que seu cliente deseja 

 

Podem ser coletadas de duas maneiras diferentes, que são as fontes ativas e 

as fontes reativas: 

Fontes reativas VOC-quando a informação já foi mapeada, já foi obtida por 

meio de um canal de comunicação e já está pronta para você pode estudar 

ou analisar. 

Fontes ativas VOC-Ao contrário das fontes reativas, é necessário se esforçar 

para obter as informações por meio de alguma pesquisa, de alguma 

entrevista, de um grupo foco, de reuniões com seu cliente, ou através de 

observações diretas. 

 CTQ  (Critical to 

Quality) 

 

São as características críticas para a qualidade do produto ou serviço que 

podem ser mensuráveis no VOC.  Geralmente, quando o cliente se refere ao 

produto ou serviço oferecido para fazer alguma reclamação, ele está falando 

de alguma CTQ.  

 CTP (Critical to 

Process) 

 

Já CTP, são as características críticas para o processo. Ou seja, quando o 

cliente faz referência ao processo indicando que tem alguma expectativa ou 

alguma necessidade relacionada a esse processo de produção ou ao processo 

administrativo, ele está se referindo a uma CTP. 

Cliente interno Indivíduos ou áreas da empresa que recebem o produto ou serviço em 

estágio intermediário ou como um produto acabado. Geralmente conseguem 

avaliar características do processo. 

Cliente externo Indivíduos ou organizações que consomem o produto ou serviço oferecido 

pela empresa. Geralmente conseguem avaliar características do produto ou 

serviço pelo qual pagaram. 

Os Requisitos Críticos 

do Cliente (CCR, do 

inglês Critical 

Customer 

 Prática adotada com o objetivo de satisfazer esta condição: a de transformar 

a VOC em requisitos de projeto ou produto, já que é apenas neste segundo 

caso que a companhia pode interferir. 

https://www.voitto.com.br/blog/artigo/gerenciamento-de-projetos


  

 

Requirements) 

KPOV: confrontando 

requisitos com 

variáveis de saída 

 

Enquanto a VOC pode informar que determinado cliente está insatisfeito 

com o prazo de entrega de seus produtos e a CCR identificar que o prazo de 

entrega que este cliente deseja que seus produtos sejam enviados é de até 5 

dias, as Variáveis de Saída Chave do Processo (KPOV, do inglês Key 

Process Output Variable) tem como objetivo determinar que o Lead 

Time para estes produtos deve ser de no máximo 5 dias. 

Para facilitar a visualização desta relação de CCR com KPOV, a Matriz 

SIPOC é uma excelente opção de ferramenta para ajudar. Com ela, é 

possível conhecer todas as relações de saída do processo com as 

expectativas dos clientes envolvidos. 

KPIV: ajustando as 

variáveis de entrada 

para atender seu 

cliente 

 

Depois de conseguir mensurar a relação das necessidades do cliente com os 

requisitos para atendimento, e assim, obter as métricas desejadas de saída, 

que por fim, nesta última etapa, projetos Lean Seis Sigma podem ser 

implantados com precisão para estimular melhores índices de desempenho 

na entrada do processo. É apenas atuando na entrada do processo que o 

resultado final pode variar. 

FONTE: Adaptado de Coutinho (2020, p.1). 

 

Com os dados obtidos por meio da VOC, é possível construir a Árvore CTC (Critical to 

Customer), ilustrada nas Figuras 1 e 2, a qual é possível relacionar as necessidades dos 

clientes, identificar os direcionadores dessas necessidades, desdobrar cada direcionador em 

mais detalhes e definir indicadores para avaliar o desempenho dos direcionadores, de acordo 

com Mariana Carneiro et al. (2018, p. 1129): 

 

Figura 1- Árvore CTC 

 
FONTE: Adaptado Carneiro et al. (2018, p. 1129): 

 

https://www.voitto.com.br/blog/artigo/como-fazer-um-sipoc
https://www.voitto.com.br/blog/artigo/como-fazer-um-sipoc
https://www.voitto.com.br/blog/artigo/projeto-lean-seis-sigma


  

 

Figura 2- Exemplo Árvore CTC 

 
FONTE: Adaptado Carneiro et al. (2018, p. 1130): 

 

Segundo Otávio Augusto Reis (2021, p.1), os dados a seguir comprovam a importância 

em investir em uma estratégia de voz do cliente: 

• 46% dos consumidores se sentem satisfeitos quando a organização responde 

comentários negativos dos clientes – Oracle. 

• 89% dos consumidores começaram a fazer negócios com um concorrente após uma 

experiência ruim – Oracle. 

• Por atender mal, empresas brasileiras perdem R$ 400 bi – EXAME 

• Implementar uma estratégia de voz do cliente (VOC) gera em média: (Pesquisa) 

• Aumento 10 vezes maior na receita anual da empresa; 

• Aumento de 55% na taxa de retenção de clientes; 

•   Redução de 23% nos custos de atendimento ao cliente ano a ano;  

•   Taxas de engajamento de funcionários 292% maiores. 

 

Portanto, o VOC contribui com a tradução do entendimento das necessidades dos 

clientes que percorrem o caminho até a mensuração do resultado dessas expectativas 

atendidas. É importante buscar a necessidade do cliente, expressar os requerimentos em 

fatores mensuráveis. 

 

http://www.oracle.com/us/products/applications/cust-exp-impact-report-epss-1560493.pdf
http://www.oracle.com/us/products/applications/cust-exp-impact-report-epss-1560493.pdf
https://exame.com/negocios/por-atender-mal-empresas-brasileiras-perdem-r-400-bi/#:~:text=No%20ano%20passado%2C%20as%20companhias,primeira%20m%C3%A3o%20pelo%20site%20EXAME.
http://www.business2community.com/customer-experience/real-value-voice-customer-customer-experience-01497879#JmTT5Tf3RG4DgC6l.97


  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo assim, infere-se que a técnica VOC está focada na priorização da experiência do 

cliente como estratégia do negócio. A técnica, em resumo, se baseia nas seguintes questões: O 

que o cliente deseja? Do que o cliente precisa? O que o cliente exige? O que estimula o 

cliente? O que o cliente espera? 

A partir desses insumos, é possível tratar as informações de modo a gerar o resultado 

necessário para satisfazer o cliente (seja interno ou externo) ao ter suas expectativas atendidas. 

Tal ferramenta pertencente ao método Lean Six Sigma originado na Motorola, favorece, então, 

a melhoria do desempenho dos processos e qualidade dos serviços/produtos realizados. Assim, 

proporciona o aumento da competitividade da organização e fortalece sua estratégia ao ter 

suas partes interessadas satisfeitas e fiéis ao negócio. 
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