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RESUMO 

 
Nos dias atuais, a ferramenta Lean Seis Sigma vem sendo muito utilizada nas 
organizações, com o intuito de melhorar os processos produtivos, então, é muito 
importante que seja aplicada nas empresas. Este trabalho tem o intuito de 
apresentar o Lean Seis Sigma e analisar como deve ser aplicado nas empresas e se 
há viabilidade dessa ferramenta ser aplicada. Essa ferramenta foi analisada de 
forma a apontar as vantagens na organização, com os colaboradores e com o 
empregador e para alcançar esse objetivo, foi utilizado de fontes como monografias, 
livros e artigos. É importante ressaltar que a ferramenta utilizada de forma 
satisfatória, se torna indispensável a sua utilização na organização.  
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ABSTRACT 

Nowadays, the Six Sigma tool has been widely used in organizations, with the aim of 
improving production processes, so it is very important that it be applied in 
companies, this work intends to present Six Sigma to analyze how it should be 
applied in companies and whether this tool is feasible. This tool was analyzed in 
order to point out the advantages in the organization, with the employees and with 
the employer and to reach this objective, was used from sources such as 
monographs, books and articles. It is important to emphasize that the tool used in a 
satisfactory way, becomes indispensable for its use in the organization. 
 
Key-words: Lean Seis Sigma; Organization; Tool; Management; Quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de produção que predominava antigamente era o sistema de 

produção artesanal, onde profissionais com muitas habilidades produziam os bens 

atendendo a solicitação dos clientes que na maioria das vezes eram muito 

exigentes. 

Com a Revolução Industrial surgiu a produção em massa que alavancou a 

produção dos produtos em grande escala e com menor preço, conseguindo ser mais 

eficiente e produtiva em relação ao processo artesanal. 

Por volta da metade do século XX, os processos de produção em massa 

começaram a ser revistos pelo fato da produção enxuta que foi criado pela Toyota 

originando o Sistema Toyota de Produção (STP) que introduziu conceitos como: 

envolvimento dos operários para melhorar a produção, cooperação com 

fornecedores, comprometimento com a eliminação e redução de desperdícios e 

priorizando o atendimento ao cliente. 

Nos últimos anos é visto que para as empresas vencerem a concorrência, 

necessitam buscar soluções cada vez mais inovadoras, novas tecnologias e 

principalmente ferramentas de gestão cada vez mais eficientes para se manterem no 

mercado competitivas sem deixar de oferecer um produto ou serviço com qualidade, 

portanto, o Lean Seis Sigma abrange as duas metodologias que foram 

desenvolvidas, assim, a eficácia aumenta quando se trabalha os dois métodos 

juntos e com isso há a redução dos desperdícios e dos custos e aumenta a 

qualidade com redução no tempo de entrega dos produtos ao cliente, então, a 

implementação do Lean Seis Sigma é compreendida pelas empresas como um 

projeto de melhoria que busca resultado se aprofundando na solução de problemas 

cada vez mais difíceis e complexos e a sociedade têm grande importância nesse 

processo, por isso, o comprometimento da liderança e capacitação dos 

colaboradores fazem parte desse método. 

Sabe-se que a necessidade de otimização de tempo, custo e mão de obra é 

fator imprescindível na busca para a empresa se manter lucrativa e concorrente, 

portanto, a utilização da metodologia Lean Seis Sigma tem tornado o mercado cada 

vez mais competitivo, melhorando o nível dos produtos e tornando os resultados 

ainda mais incríveis. 
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O Lean Seis Sigma está além de uma ferramenta de controle de qualidade 

que  impulsiona a capacidade de melhoria da liderança fornecendo ferramentas para 

solução de assuntos difíceis, assim, trabalhando a idéia de transformar a empresa 

como um todo, tirando o foco da organização e priorizando o cliente, entretanto, para 

uma empresa se manter competitiva no mercado, ela precisa de qualidade e para 

melhorar os processos e aingir resultados satisfatórios, é necessário utilizar as 

ferramentas da Gestão da Qualidade, e essa metodologia Lean Seis Sigma organiza 

a empresa e prepara o ambiente de trabalho para o mercado, focando na melhoria 

dos processos que já são utilizados, analisando dados estatísticos fazendo com que 

a empresa alcance ganhos financeiros cortando custos ou melhorando a produção. 

Acredita-se que há uma preocupação com os resultados dentro das 

organizações, portanto, quais os desafios da aplicação da ferramenta Lean seis 

Sigma na gestão da qualidade com o intuito de melhorar os processos e alcançar 

melhores resultado? 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar que os resultados das 

ferramentas Lean Seis Sigma não se restringem apenas ao projeto, mas também ao 

gerenciamento do processo que garantirá a filosofia de melhoria contínua eliminando 

desperdícios e defeitos, e com isso podemos entender o que é o modelo de gestão 

Lean seis Sigma, implementando o Lean seis Sigma e finalmente poder gerir o Lean 

Seis Sigma. 

O presente trabalho tem como finalidade descrever a ferramenta Lean Seis 

Sigma e sua aplicação na gestão da qualidade, para isso, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica referente a este tema, uma vez que esse tipo de pesquisa usa 

o levantamento de informações de bibliografias já publicadas em livros, monografias, 

artigos, revistas, proporcionando a fundamentação teórica do assunto proposto. Esta 

pesquisa bibliográfica terá inicio na consulta de literaturas relacionadas ao assunto 

escolhido, assim como publicações de artigos na internet, teses monografias 

similares que foram feitas no Brasil no período entre 2004 a 2017, e sites oficiais de 

órgãos regulamentadores, a fim de obter o conhecimento necessário sobre o tema e 

alcançar o objetivo abordado. 
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2.   O QUE É O LEAN SEIS SIGMA 

 

 É a integração das ferramentas e conceitos do Lean Manufacturing com as 

metodologias Seis Sigma por meio da incorporação dos pontos fortes de cada um 

deles a fim de melhorar resultados através da redução da variabilidade nos seus 

processos eliminando desperdícios e atividades que não agregam valor, 

consequentemente reduzindo custos. Uma estratégia mais abrangente, poderosa e 

eficaz que cada uma das partes individualmente e adequada para a solução de 

todos os tipos de problemas relacionados à melhoria de processos e produtos. 

 

2.1.  HISTÓRIA DO LEAN 

 

 Anteriormente a criação do Lean Manufacturing, existia o sistema de 

produção artesanal e em massa, sistemas caracterizados por colaboradores 

altamente qualificados com escassez de equipamentos e fabricando produtos 

customizados a cada cliente, resultava numa produção pequena e de alto custo 

(FERRAZ, 2006). Então, com a chegada de mais clientes, o alto custo de fabricação 

se tornou inviável, portanto, a produção em massa foi a solução, criada por Henry 

Ford no século XX. Os colaboradores são menos qualificados, tendo conhecimento 

apenas no processo que irá realizar, os produtos são padronizados e a produção é 

em larga escala. 

 Com a segunda guerra mundial, o Japão ficou devastado, com o término da 

guerra, houve foco na reconstrução do país, com isso, as indústrias apostaram na 

produção em massa, o que acabou acarretando uma baixa variedade de produtos, 

porém, para inovar, foi criado um processo produtivo pelo qual não tinha foco em 

grandes estoques, mas sim em produtos personalizados, esse processo se chama 

Sistema Toyota de Produção – TPS (WOMACK; JONES; ROOS; 1992). 

 Lean Manufacturing (Produção Just-in-Time), surgiu numa organização 

chamada Toyota onde houve o sistema Toyota de Produção (Produção Enxuta),  

sede no Japão na década de 50, sua aplicação é interessante nas empresas que 

tem como objetivo de identificar e eliminar ou reduzir desperdícios dentro de 

empresas, podendo gerar o aumento da competitividade, a redução de custos, 

redução de desperdícios e consequentemente o aumento de qualidade do 

produto/serviço e redução dos custos (MANFREDINI & SUSKI, 2010, p.5). 
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 De acordo com Saia (2009), a conexão entre o Lean Manufacturing e o Seis 

Sigma é adequada, pois a organização pode desfrutar de ambas táticas, é 

fundamental que o Lean Manufacturing seja utilizado em conjunto com o Seis Sigma 

para que os problemas nas organizações sejam solucionados satisfatoriamente, 

portanto, a conexão do Lean Manufacturing e do Seis Sigma é fundamental, e por 

isso, é muito utilizado o conjunto Lean Seis Sigma. 

 

2.1.1. Os Princípios da Filosofia Lean 

 

    As decisões devem ser tomadas olhando para o futuro, mesmo que os custos 

iniciais sejam maiores. No final a redução vai compensar tais custos. Melhoria 

contínua nos processos para que os desperdícios sejam eliminados. Utilizar 

sistemas de produção como o Kanban que são de acordo com a demanda para 

evitar grandes estoques. Calcular a produção sempre de acordo com uma média 

para evitar desperdícios e grandes cargas no trabalho quando houver oscilação na 

demanda. A cultura da empresa deve ser baseada na solução da causa do problema 

quando ocorre para não afetar a qualidade do processo de produção. As tarefas e 

processos devem ser padronizadas para que possibilite maior autonomia dos 

funcionários possibilitando uma facilidade no processo já que todos terão o 

conhecimento das etapas. Utilizar controles visuais para que todo o processo possa 

visualizado com facilidade por todos sem que haja dúvida, com isso praticará os 

5Ss. Tecnologias de confiança são mais eficazes e tornam o processo mais 

confiável, sempre procurando atender a demanda. Todos na empresa devem 

conhecer o processo, inclusive os líderes para que possam multiplicar a filosofia se 

tornando exemplos para os demais transformando a cultura da organização. Treinar 

e desenvolver todos os funcionários formando equipes, pois em grupo o sucesso é 

alcançado. O bom relacionamento com os fornecedores é importante para fortalecer 

o seu desenvolvimento. Realizar trabalho de campo afim de compreender e 

participar dos processos e problemas que ocorrem, pois dessa forma é possível 

identificar as melhorias. Todos participam das decisões com calma e analisando o 

problema por completo encontrando sempre a melhor solução para que a 

implantação seja rápida. Atualização constante e observar as próprias falhas e 

corrigir, buscando sempre fazer um trabalho melhor. 
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2.1.2. Os 8 Tipos de Desperdícios  

 

Defeitos: talvez seja essa uma maneira de desperdício mais evidente de todas. Além 

do desperdício com o descarte de produtos defeituosos, também deve ser 

considerado que, cada vez que é preciso consertar um produto, substituir 

componentes ou inspecioná-lo novamente, não agregando valor ao mesmo, pois, a 

operação pela qual o cliente deseja pagar já foi executada. Pode-se utilizar, por 

exemplo, o controle integrado da qualidade e dispositivos poka-yoke para auxiliar a 

reduzir esse tipo de desperdício. (SILVA, 2017b, p. 13) 

 Excesso de produção: de acordo com Silva (2017b, p. 11) excesso de 

produção significa produzir em maior quantidade ou antecipadamente em relação ao 

programado. Esse tipo de desperdício é considerado o mais nocivo pelo sistema de 

produção enxuta. Isso porque o excesso de produção gera excesso de estoque, que 

por sua vez dá origem ou esconde os demais tipos de desperdícios. Por exemplo, 

em um sistema de manufatura que opere com excesso de estoque, não é tão 

importante cumprir prazos de produção, pois qualquer atraso pode ser compensado 

com peças que já estejam em estoque. 

A implementação do Just In Time é a principal ferramenta para eliminação desta 

modalidade de esperdício. A implementação e manutenção do programa de 5S e 

layout adequado também colaboram para a identificação e eliminação da demasia 

de fabricação. (SILVA, 2017b, p. 11). 

Movimentação: a movimentação de produtos ou de pessoas difere do transporte. 

Neste item é agrupado principalmente atividades como: troca de embalagens (por 

exemplo, um produto passa de um container ou caixa para outro, de um container 

para uma prateleira, de um local de estoque para outro local de estoque, de uma 

filial para outra, e assim por diante) ou operadores se movimentando para procurar 

ferramentas e instruções de trabalho. A movimentação de produtos para executar 

inspeção ou retrabalho em caso de produtos com suspeita de qualidade, também 

são exemplos importantes desse tipo de ineficiência. A definição de um layout 

adequado, JIT e 5S fazem parte das técnicas possíveis para eliminar esta forma de 

esperdício. (SILVA, 2017b, p. 13).  

Espera: conforme Silva (2017b, p. 11) enquanto um produto está simplesmente 

aguardando qualquer coisa acontecer, nenhum valor está sendo agregado ao 
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produto. Portanto, isso constitui um desperdício. Por exemplo: um lote de produtos 

aguardando ser transferido para a próxima etapa de processamento ou esperando a 

conclusão de uma troca de ferramental não aumenta seu valor agregado enquanto 

permanece estacionado.  

Para reduzir os tempos de espera, podem ser utilizadas algumas técnicas 

como: troca rápida de ferramental (TRF, ou SMED do original em inglês) para reduzir 

os tempos de espera por setup, balanceamento de linha para evitar espera entre 

etapas do processo, 5S para melhorar a organização e evitar tempos de localização 

de ferramentas e instruções. (SILVA, 2017b, p. 13). 

 Transporte: movimentar um componente ou produto final de um ponto a outro 

de uma fábrica, para dentro e fora do estoque, transferência entre centros de 

distribuição, ou seja, são todos exemplos de atividades sem valor agregado. 

Possíveis contramedidas incluem a definição otimizada do layout de produção, 

redução de estoques e programação puxada. (SILVA, 2017b, p. 12). 

Estoques: conforme Silva (2017b, p. 13) quando a empresa compra produtos 

agrupados em embalagens em quantidades maiores do que precisava, 

simplesmente porque estava mais barato, e posteriormente, percebeu que o produto 

perdeu a validade em sua despensa. Nesse caso, a empresa criou um excesso de 

estoque e pagou pelas consequências dele. O ponto de venda provavelmente 

detectou que também tinha um excesso de estoque, mas conseguiu transferir o 

prejuízo a tempo para a empresa que comprou. O JIT é um dos fundamentais 

instrumentos para eliminar esta forma de desperdiçar. 

 Desconexão: acontece devido à comunicação deficiente, que acarreta 

interrupções indesejadas nos processos. Alguns exemplos típicos: excesso/falta de 

leitos, falta/sobra medicamentos, tratamentos inadequados, salas de recuperação 

lotadas, atrasos e cancelamento de cirurgias, ociosidade convivendo com horas 

extras etc. Etapas mal conectadas geralmente provocam impactos sistêmicos, com 

repercussão em áreas/equipes funcionais adjacentes. (SILVA, 2017b, p. 14). 

 Talento: significa desperdiçar potencial criativo humano e suas formas de 

manifestar os conhecimentos e habilidades adquiridos. Alguns exemplos de atitudes 

que alimentam o desperdício de talento: não ouvir as pessoas envolvidas com o 

trabalho sobre suas percepções, não as envolver na identificação e resolução dos 

problemas com os quais elas lidam diariamente, limitar acesso ao conhecimento de 

informações gerenciais, entre outros. Devemos reconhecer que desperdícios são 
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sintomas dos reais problemas, que precisam ter suas causas apropriadamente 

identificadas e tratadas. (SILVA, 2017b, p. 13). 

 

Figura 1 – Benefícios da redução de desperdícios 

 

 Fonte: Werkema (2006) 

 

2.1.3. Técnicas do Sistema de Manufatura Enxuta 

 

 Conforme Ohno (1997), o Sistema Toyota é uma metodologia de fabricação 

que constitui em alocar um andamento no procedimento de manufatura. Nos 

sistemas criados até então, os tornos encontram-se no espaço de tornos, e as 

máquinas de fresar no espaço de fresar. No sistema Toyota, essas máquinas são 

arrumadas segundo a autêntica ordem do procedimento de fabricação. De tal modo 

que, ao invés de conter um trabalhador por máquina, um trabalhador cuida de 

muitas máquinas, ou, mais exatamente, um operário fica responsável por múltiplos 

procedimentos, aperfeiçoando e acrescentando a produtividade.  

 De acordo com Ohno (1997) as duas colunas de sustento do Sistema Toyota 

de Produção são o just in time (“na hora exata”) e a autonomação (desenvoltura que 

os empregados têm de perceber o momento em que uma situação atípica aconteceu 

e, desse modo, parar logo o trabalho). Just in time constitui que, em um método de 

fluxo, os componentes corretos necessários à instalação chegam a ala de instalação 

no período em que são imprescindíveis e apenas na quantidade certa. Uma 

companhia que constitua esse fluxo globalmente consegue acostar-se ao estoque 
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zero. Essas companhias precisam buscar trabalhar em conjunto com os 

fornecedores a finalidade de nivelar e impedir a demasia da produção.  

 É verídico que uma ampla quantidade de empresas apresenta investimentos 

nas atividades que procuram a abolição do desperdício. Determinados instrumentos 

são empregados para a assimilação desses progressos como Kaizen, 

Benchmarking, Seis Sigma, Brainstorming, Brown Paper, diferentes são artifícios 

que irão instrumentalizar o que foi percebido antes como o Kanban, 5s, Teoria das 

Restrições, Poka Yoke, Troca Rápida e Total Productive Maintanence. (DIAS, 2006, 

p. 9). 

 

2.1.4. Kaizen 

 

 Segundo Dias (2006, p. 10), em meado dos anos 50, os japoneses voltaram a 

ter os conceitos da administração clássica de Taylor e, partindo das críticas 

arquitetadas acerca dessa teoria, inventaram o conceito de Kaizen que tem como 

significado o aperfeiçoamento constante. Essa técnica propõe o bem não 

exclusivamente da organização como além disso de seus cooperadores. As 

organizações procuram a organização e alcance de perfeitos resultados. Partindo do 

pressuposto de que o tempo é o mais perfeito apontador destacado de 

competitividade, as organizações agem de maneira aberta para distinguir e abolir os 

desperdícios, sejam em metodologias produtivas já viventes ou em etapa de projeto, 

produtos novatos, conservação de máquinas ou, até, em metodologias 

administrativas. Os principais elementos da metodologia do Kaizen são: qualidade, 

ânimo, colaboração de todos os funcionários e comunicação. Para praticar esta 

filosofia, a empresa necessita ter um intenso saber de seus procedimentos. O 

próprio terno evidencia o sentido dessa filosofia: "kai" em japonês quer dizer 

mudança e "zen" para melhor.  

 

2.1.5. Benchmarking  

 

 Conforme Dias (2006, p. 10), o Benchmarking é caracterizado como um 

procedimento contínuo de checagem dos produtos, serviços e exercícios 

empresariais dentre as maiores adversárias ou organizações evidenciadas como 

líderes. É um procedimento de análise que admite obter analogias de processos e 
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exercícios para conceber o mais perfeito do mercado e, assim, arriscar conseguir um 

nível de superioridade ou vantagem competidora. No decorrer da década anterior, 

ele tem lançado consequências ressaltantes em diferentes corporações de 

importância.  

 

2.1.6. Seis Sigma 

 

 Os conceitos de HARRY (1998, p. 33), resume todo este assunto, fazendo 

uma adaptação à conjuntura contemporânea, Seis Sigma é uma metodologia que 20 

proporciona às empresas o aumento dos seus ganhos, através da otimização das 

empresas, avanço da qualidade e abolição de deformidades, falhas e erros. O alvo 

dos Seis Sigmas não é conseguir os Seis Sigmas de qualidade. Seis Sigma tem 

relação com à melhora da lucratividade. Instituições que praticam Seis Sigma, 

utilizam isso com a finalidade de aprimorar seus ganhos 

 

2.1.7. Brainstorming  

 

 Para Ferreira (2004, p. 38), o termo Brainstorming, representa tempestade de 

ideias, consistir em um instrumento de simples aplicação, empregada por grupos de 

desiguais visões e conceitos para resolver uma dificuldade em questão. Por meio 

dele, múltiplos ideias são suscitadas, sem julgamentos ou exceções, e anotadas por 

um responsável denominado para ordenar esse procedimento. Depois disso, é feita 

uma triagem, escolhendo os melhores conceitos.  

 

2.1.8. Brown Paper  

 

 Conforme Dias (2006, p.12), um Brown Paper é um instrumento que pode 

auxiliar na definição atualizada do procedimento, esclarecendo o seu funcionamento 

e trazendo à tona uma concepção da circunstância autêntica. É de facilidade de 

acesso e solicita pouca tecnologia, localizando pontos fortes e fracos, trazendo 

oportunidades de progresso. Este instrumento consegue capturar a complicação de 

assuntos operacionais decisivos, localiza setores externos envolvidos no 

procedimento, é autoexplicativa e faz uso de desenhos para promover sua 

compreensão. Para ser construído, geralmente é utilizada uma folha alongada para 
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conseguir o mapear todo o processo. Um indivíduo fica ocupado com a coordenação 

do procedimento (facilitador) e as outras pessoas se tornam responsáveis por 

arquitetar, autenticar ou revisar o browm paper. São empregadas canetas, fitas 

colantes e cadernos de anotações em sua constituição. Deste modo, este 

procedimento necessita de um elevado envolvimento dos colaboradores que 

empregam documentação autêntica e laçam todos os passos críticos do 

procedimento deste tema.  

 

2.1.9. Kanban 

 

 Segundo Ohno (1997), o Kanban é um procedimento de execução do sistema 

Toyota de Produção, a qual a maneira mais usada constantemente é um pedaço de 

papel dentro de um envelope de vinil. Nesse papel são escritas as informações que 

podem ser divididas em três classes: aviso de coleta, informação de transferência e 

notícia da produção. O Kanban transporta a informação vertical e lateralmente 

incluso do próprio sistema. No sistema de fabricação enxuta, o Kanban evita a 

superprodução, dispensando a obrigação de estoque extra.  

 

2.1.10. Programa 5 S  

 

Na pesquisa realizada por Dias (2006, p. 12), foi mencionado que o programa 5 S foi 

originado no Japão e apresenta como finalidade aperfeiçoar a disposição da 

empresa, por meio de uma metodologia educativa que tem como objetivo a mudança 

cultural das pessoas, agrupando as consequentes práticas: Seiri – Senso de 

Emprego/utilização e Rejeite; Seiton – Senso de Classificação; Seiso – Senso de 

Limpeza; Seiketsu – Senso de Decência e Setsuke – Senso de Disciplina.  

 

2.1.11. Teoria das Restrições  

 

 De acordo com Dias (2006, p.12), a Teoria das Restrições foi concebida nos 

anos 70, quando o físico israelense, Eliyahu Goldratt passou por dificuldades na 

logística de fabricação. Todo sistema é palpável, assim como uma iniciativa com 

finalidade lucrativa, tem pelo menos uma advertência. Restrição é algum 

acontecimento que diminui a mais perfeita performance do sistema em direção ao 
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alvo, ou seja, é um acontecimento que limita a ação do sistema de forma 

abrangente, conhecido como “gargalo”.  

 Tal opinião, segundo Neto (1997, apud DIAS, 2006, p.13), é esclarecido pelo 

motivo de que se não houvesse qualquer coisa que reduzisse a performance do 

sistema, ele significaria que é infinito. Sendo que se alguma organização não tivesse 

uma restrição, seu ganho poderia ser ilimitado.  

 Conforme Noreen (1996 apud DIAS, 2006, p.13), pelo motivo da restrição 

consistir em um acontecimento que atrapalha o sistema de alcançar mais do que 

ambiciona, o gerente 22 que tem intenção de conseguir mais ganhos precisa então 

gerenciar com mais frequência as restrições".  

 

2.1.12. Poka Yoke  

 

 Conhecido também como a expressão: à prova de erros, conforme SHINGO 

(1996), o Poka Yoke, é uma consideração metódica para extinguir alguma 

probabilidade de erro. As 13 distorções conseguem ser aferidas antes que 

verdadeiramente advenham ou após o produto for processado. Nesse sentido, o 

mais formidável nessa metodologia seria que o número de erro fosse verificado 

antes que esta falha chegue ao comprador final.  

 

2.1.13. Troca Rápida  

 

 Conforme Ferreira (2004, apud DIAS, 2006, p.14), o instrumento de troca 

rápida, quando é utilizado no interior da empresa, causa alterações fundamentais, 

porque oferece uma flexibilização na confecção dos artefatos. Segundo o mesmo 

autor, as trocas lentas procedem em estoque em excesso, dimensão de lote amplo e 

qualidade ruim do produto. Deste modo, precisa arriscar em diminuir ao máximo o 

total de tempo de troca para transformar a estrutura da organização em mais flexível, 

aceitável às alterações de programação dos compradores.  

 

2.1.14. Total Productive Maintenance (TPM)  

 

 Segundo Shingo (1996), há intervenções que acrescentam ganhos ao 

produto/serviço e outras que não acrescentam. A TPM, conhecida também como 
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Manutenção Produtiva Total, é um instrumento que tem capacidade de colaborar 

para que haja diminuição de consertos realizados em máquinas, várias ocasiões 

efetivadas pelo próprio trabalhador, através de uma manutenção autônoma, 

elevando a eficácia dos aparelhamentos. Tal manutenção consegue ser realizada de 

forma preventiva – detecção precedente do imaginável problema, ou de forma 

corretiva, com a dissolução do problema provocado. 

 

Figura 2 - Principais Ferramentas do Lean 

 

 

   Fonte: Júnior (2011) 

 

 

2.2. HISTÓRIA DO SEIS SIGMA  

 

 Nos dias atuais, a qualidade é indispensável, portanto, é necessário o uso de 

ferramentas para se detectar os problemas da organização e obter melhorias 

adequadas e eficazes, com a ferramenta de gestão Seis Sigma, é possível melhorar 

a produção da empresa. A letra grega Sigma, é utilizada para medir o desvio padrão, 

e na qualidade ela mede a variabilidade, o que está com defeito, solucionando-o 

para assim fornecer o produto/serviço da melhor maneira possível, tratando de um 

método/ ferramenta que ajuda as organizações a melhorar os seus processos, com 

foco na rentabilidade, é um conceito de Qualidade Classe Mundial, LANGLEY 

(1996). 

 Um engenheiro cientista chamado Bill Smith, foi considerado o “Pai” do Seis 

Sigma, ele trabalhou na Motorola, e implantou o Seis Sigma nessa empresa, o que 
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foi um marco para o controle de qualidade, nos meados dos anos 80, ele implantou 

o Seis Sigma na Motorola com o objetivo de enfrentar os concorrentes, com isso, a 

Motorola conquistou o Prêmio Nacional da Qualidade Malcolm Baldrige, o que tornou 

o Seis Sigma muito conhecido e fazendo com que outras empresas o aderissem 

WERKEMA (2002). 

 Seis Sigma é um método de qualidade inovador, e tem como finalidade 

aumentar a lucratividade das organizações, conforme Pande et al. (2000), o Seis 

Sigma pode ser definido como: Um sistema extenso e flexível para alcançar, 

sustentar e maximizar do sucesso do negócio, o Seis Sigma é adequado para o 

gerenciamento, progresso e inovação dos processos. 

 Segundo Werkema (2002), o Seis Sigma é uma forma de implementação que 

pode justificar o sucesso da organização, desde os líderes da empresa, até o 

colaborador. Com isso, a liderança é vista como fundamento do sucesso do Seis 

Sigma, segundo Harry e Schroeder (2000), o sucesso na implantação não acontece 

sem a liderança e objetivos comunicados aos colaboradores.   

 Werkema (2002), assinala que, o comprometimento da administração, uso do 

apropriado do Seis Sigma, o foco no cliente e a infraestrutura apropriada e que a 

equipe seja treinada de acordo com a seleção de projetos, então, esses projetos 

serão fundamentados nas necessidades e objetivos companhia em conjunto com a 

aplicação do Seis Sigma, é muito provável que o sucesso seja alcançado.  

 

Figura 3 – Lógica do Seis Sigma 

 

 Fonte: Adaptado de Werkema (2006) 
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Werkema (2012) destaca que um dos pilares da metodologia Lean Seis 

Sigma é o DMAIC, que é uma ferramenta utilizada para resolução de problemas e 

execução de projetos nas organizações, esta contribui fortemente para o alcance 

das metas estratégicas da empresa. O método é constituído das seguintes etapas:  

 

D – Define (Definir): nesta etapa, a meta (problema) e escopo do projeto devem ser 

claramente definidos, baseadas nas análises dos Champions; 

 

M – Measure (Medir): a segunda fase do DMAIC é estratificar o problema principal 

encontrado na etapa “D”, podendo ser dividido em diversos outros pequenos 

problemas, facilitando suas resoluções;  

 

A – Analyse (Analisar): determinar as principais causas dos problemas prioritários, 

conforme a etapa anterior;   

 

I – Improve (Melhorar): é nesta etapa que serão geradas ideais para resolução dos 

problemas, posteriormente estas devem ser refinadas e priorizadas;  

 

C – Control (Controle): na última etapa do DMAIC, é necessário realizar ações para 

garantir que a meta seja mantida a longo prazo. Em cada uma destas etapas são 

empregadas diversas ferramentas que irão facilitar o alcance dos objetivos finais, 

bem como cada etapa e dívida em pequenas atividades (WERKEMA, 2012).  

 

Figura 4 - O segredo do sucesso do Seis Sigma 

 

 Fonte: Werkema (2012 
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3.  IMPLEMENTAÇÃO DO LEAN SEIS SIGMA 

 

 Werkema (2012) destaca outro fator de extrema importância para o real 

sucesso do Lean Seis Sigma é a necessidade treinar profissionais com perfis e 

cargos estratégicos para a organização para atuarem como disseminadores e 

especialistas do Lean Seis Sigma e suas ferramentas. Este grupo de trabalho deve 

abranger diversas pessoas, de áreas impactadas, e inclusive a alta administração.  

  Sponsor do Lean Seis Sigma: é o CEO ou principal executivo da organização 

e será responsável por definir as diretrizes para a implementação do Lean Seis 

Sigma; 

           Sponsor Facilitador: deve ser um dos diretores, sua atuação e assessorar o 

Sponsor do Lean Seis Sigma na implantação do programa; 

           Champions: gestores ou gerentes que atuaram como apoio aos projetos, 

removendo possíveis barreiras durante a implantação;  

           Master Black Belts: são profissionais que assessoram os Sponsors e 

Champions, também atuam orientando os Black Belts e Green Belts;  

           Black Belts: são líderes de equipes na condução dos projetos. Características 

necessárias: habilidades de relacionamento interpessoal e comunicação, motivação, 

influência no setor, raciocínios analítico e quantitativo e elevado conhecimento 

técnico;  

           Green Belts: serão os profissionais que atuaram nas equipes lideradas pelos 

Black Belts ou liderarão pequenas equipes funcionais. Devem possuir perfil 

semelhante ao Black Belts, porém com menor ênfase em aspetos comportamentais;  

           Yellow Belts: são profissionais que atuam no nível de supervisão da aplicação 

das ferramentas nas rotinas da organização;  

           White Belts: profissionais do nível operacional da empresa, treinados nos 

fundamentos do Lean Seis Sigma.  

Cada profissional deve receber treinamento e orientações conforme seus 

cargos de atuação dentro do Lean Seis Sigma e desenvolverão suas atividades 

seguindo as mesmas diretrizes do programa (WERKEMA, 2012).  

Um ponto importante é que a implementação do Lean Manufacturing 

representa um processo de mudança da cultura da organização e, portanto, não é 

algo fácil de ser alcançado. Logo, a utilização de uma ou mais ferramentas Lean não 
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garante que se obterá sucesso na implementação da produção enxuta. (WERKEMA, 

2012). 

Figura 5 - Pilares do Sistema Lean 

 

   Fonte: Dennis (2008) 

 

Figura 6 – Pontos fortes do Seis Sigma e do Lean Manufacturing 

 

   Fonte: Adaptado de Werkema (2006) 
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4. GESTÃO DO LEAN SEIS SIGMA 

 

Do ponto de vista estratégico, o Lean Seis Sigma é uma ferramenta gerencial 

disciplinada com uma forte abordagem sistêmica e estatística que tem como 

finalidade a redução da variabilidade dos processos e um dos seus subsídios é o 

alinhamento que ela pode promover entre a qualidade e as estratégias de negócio 

da empresa, isso é efetivado através do alinhamento das estratégias e objetivos que 

se deseja alcançar com o portfólio de projetos da empresa, assegura Carvalho & 

Paladini (2006). 

Carvalho e Paladini (2006) ainda ressaltam que a seleção correta do projeto é 

algo muito importante, uma vez que ele deve estar alinhado à estratégia da 

empresa, aumentado assim o vigor da empresa frente ao mercado, ou seja, seu 

poder de competitividade no mercado. Essa escolha deve advir sobre critérios 

individuais e critérios gerais de formação do portfólio de projetos, o primeiro critério 

visa garantir viabilidade financeira e técnica, ou seja, caso seja inviabilizado não 

poderá ser adotado na carteira de projetos. Já a gestão do portfólio dos projetos visa 

avaliar os projetos existentes e os novos com a intenção de priorizar, abortar alguns, 

acelerar e desacelerar outros. Essa avaliação dar-se por recursos existentes, uma 

vez que os projetos concorrem entre si por recursos e a utilização dos recursos não 

podem ultrapassar o disponível ou transgredir qualquer restrição do projeto, os 

recursos mais comuns são: mão-de-obra, financeiro e tempo. 

Os fatores que dirigem a concretização da verdadeira necessidade de se 

adotar o Programa Lean Seis Sigma nas empresas podem ser tanto por uma 

questão de oportunidade de mercado como por exigência de mercado. Alguns 

fatores: demanda de mercado, necessidade do negócio, uma solicitação ou 

requisição de um cliente, um avanço da tecnologia ou uma exigência legal. Além 

disso, outros fatores que determinam a necessidade do Seis Sigma é a assimilação 

do que é crítico para a qualidade, assegura CARVALHO & PALADINI (2006). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, é possível perceber que o Lean Seis Sigma ainda não se encontra 

plenamente consolidado sob o ponto de vista empírico, ou seja, não é um manual de 

regras que deve ser seguido à risca para que as organizações obtenham melhorias, 

mas sim um processo de aperfeiçoamento contínuo que precisa ter como base três 

fatores indispensáveis dentre muitos outros, que são: Engajamento de todas as 

pessoas da organização, desde o nível estratégico até o operacional, com 

compromisso e dedicação principalmente da liderança; Mudança na Cultura 

Organizacional da empresa; Constante avaliação e comunicação sobre os 

resultados alcançados com a metodologia. 

O programa também poderá ser um fracasso se o foco for apenas redução de 

custos. A quantificação de uma oportunidade refere-se à análise dos custos em 

relação à ineficácia ou ineficiência de um projeto selecionado para melhoria. 

Contudo, o fracasso será ainda maior se a alta liderança da empresa entender que o 

Lean Seis Sigma é um programa exclusivamente de redução de custos. Pois o 

máximo que se pode esperar para a empresa são resultados táticos. Além do mais, 

isto inclui o envolvimento da liderança, o que é a pedra fundamental para a 

transformação cultural dentro da empresa. É preciso que as barreiras 

departamentais sejam banidas, por meio do trabalho de equipe multidisciplinar com 

visão holística dos processos e uma capacidade sinérgica extraordinária de 

obtenção de resultados respaldada pela alta administração, que apoia e recebe o 

reporte dos projetos em execução. Vale ressaltar ainda que é preciso valorizar a 

criatividade, a velocidade e o conhecimento gerado na busca de antecipação às 

demandas presentes e futuras. 
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