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Resumo: UMA ECONOMIA ATUAL INSTÁVEL EXIGE DAS EMPRESAS (NÃO SE 

LIMITANDO) ORDEM, ORGANIZAÇÃO, INOVAÇÃO, MÉTODOS BEM DEFINIDOS E 

PADRONIZAÇÃO. MÉTODOS MAIS DO QUE COMPROVADOS MUNDIALMENTE 

SÃO UTILIZADOS EM EMPRESAS DE GRANDE PORTE E, OU COM ALTO GRAAU 

DE MATURIDADE DOS PROFISSIONAIS ATUANTES. O SEIS SIGMA, DESDE QUE 

IMPLEMENTADO DE MANEIRA METODOLÓGICA, SEGUINDO TODOS OS PASSOS 

TEM PROBABILIDADE ALTÍSSIMA DE CONTRIBUIR COM GANHOS FINANCEIROS 

PARA AS ORGANIZAÇÕES, FACILITANDO ROTINAS, MAXIMIZANDO RESULTADOS, 

IMPLEMENTANDO SOLUÇÕES SIMPLES E SIGNIFICATIVAS. 
 

Palavras-chaves: SEIS SIGMA, OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS, ENGENHARIA DE 
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IMPLEMENTATION OF A SIX SIGMA DESIGN ON 

A CAST IRON AND CAST IRON 
 

Abstract: AN UNSTABLE CURRENT ECONOMY REQUIRES COMPANIES (NOT 

LIMITED TO) ORDER, ORGANIZATION, INNOVATION, WELL-DEFINED METHODS 

AND STANDARDIZATION. MORE THAN PROVEN METHODS WORLDWIDE ARE 

USED IN LARGE COMPANIES AND, OR WITH A HIGH DEGREE OF MATURITYY OF 

THE PROFESSIONALS INVOLVED. SIX SIGMA, SINCE IMPLEMENTED IN A 

METHODOLOGICAL WAY, FOLLOWING EVERY STEP HAS A VERY HIGH 

PROBABILITY OF CONTRIBUTING FINANCIAL GAINS TO ORGANIZATIONS, 

FACILITATING ROUTINES, MAXIMIZING RESULTS, IMPLEMENTING SIMPLE AND 

MEANINGFUL SOLUTIONS. 

 

Keyword: SIX SIGMA, PROCESS OPTIMIZATION, PRODUCTION ENGINEERING, 

QUALITY ENGINEERING. 
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1. Introdução 

A otimização de processos é fundamental nas indústrias a fim de tornarem-se mais 

competitivas no mercado. A corrida para redução de custos, a fim de aumentar 

consideravelmente as margens de lucro é uma busca constante em toda e qualquer 

organização, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Valores destinados a impostos, 

energia, matéria-prima são similares de um concorrente a outro, sendo as melhorias 

processuais o diferencial competitivo que alavanca as que se sobressaem através de 

metodologias como, por exemplo, o DMAIC que é utilizada em projetos Seis Sigma. A 

organização que quer crescer deve reconhecer e difundir em todos os seus níveis hierárquicos 

o objetivo de cada trabalho de melhoria e deixar claro que: “Servir melhor aos clientes e 

atender suas expectativas, é necessário para manter a empresa no mercado”. (OAKLAND, 

2007). 

O DMAIC (do inglês: Define, Measure, Analyse, Improve, Control) define-se em: 

Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar. Seguir essas diretrizes adequadamente é o 

primeiro passo (e o principal) para o bom desenvolvimento do projeto, que tem como foco 

principal ganhos financeiros para a organização. Atualmente as empresas necessitam de 

ganhos rápidos, cujas ações sejam simples, porém com foco na causa raiz do problema. 

Um bom projeto é viabilizado por meio do apoio irrestrito do corpo estratégico da 

empresa (diretores, presidentes, gestores, enfim), isso faz com que os especialistas na 

elaboração e implementação do método tenham abertura para atuar, direcionando os trabalhos 

de maneira a solucionar problemas, obtendo apoio macro do corpo de funcionários atuantes. 

A formação de uma equipe multifuncional e capacitada é outro aspecto importante que 

deve ser bem estruturado pelo líder determinado. Primordial que a linha de frente não tenha 

atuação efetiva no setor em que está sendo elaborado a proposta, devido a possíveis vícios que 

podem impactar na não evolução do projeto. O sucesso da metodologia Seis Sigma está 

embasado em três pilares: Na sua adoção como uma filosofia de gestão; estratégia de negócio; 

e operacionalmente, na utilização de ferramentas estatísticas que suportem as decisões da 

empresa. Indiscutivelmente o mais importante aspecto do Seis Sigma são as pessoas e seus 

conhecimentos, se desconhecemos o problema, este jamais será solucionado (Rodrigues, 

2011). 

Com base neste contexto, para este artigo, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: 

Qual o grau de viabilidade na implementação de um Projeto Seis Sigma, visando benefícios 
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financeiros em Indústrias cuja cultura resiste a mudanças, porém necessitam das, a fim de 

permanecerem sólidas e competitivas no mercado em meio às crises. Um caso real de Projeto 

implementado e o nível de eficácia alcançado. 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Questões históricas (Crise x Implementação de Metodologias como Seis Sigma) 

Atualmente, as empresas não tem condições de implementarem projetos a longo prazo 

(acima de 5 anos) para beneficiar-se financeiramente, o mercado exige dinamicidade nas 

ações e flexibilidade para mudanças significativas a curto prazo, projetos a longo prazo 

exigem grandes investimentos, o que hoje é mérito de poucos, e não necessariamente 

deméritos de muitos. A crise no mercado, em um determinado setor, em um determinado país, 

vai além de uma má administração estratégica, envolvendo também questões políticas. 

A metodologia Seis Sigma é uma estratégia gerencial implementada nas Organizações, 

a fim de aprimorar a realização das atividades (produtos ou serviços), gerando ganhos 

financeiros significativos em um curto prazo. As análises estatísticas complexas são 

simplificadas por meio de ações palpáveis identificadas e elaboradas pelos especialistas. Nota-

se que a metodologia Seis Sigma é mais prevalente entre as empresas que empregam mais de 

500 funcionários, o que está de acordo com a literatura, que mostra que o método é aplicado 

mais em grandes empresas (Pulakanam e Voges, 2010; Univaso de 2009). 

O Seis Sigma é uma estratégia de negócio bem conhecida, utilizada para a melhoria da 

qualidade por meio de um conjunto de métodos estruturados e medidas estatísticas para 

avaliar e melhorar as operações produtivas das organizações (Antony et al., 2012). Smith, ao 

estudar a correlação entre falhas dos produtos no processo de manufatura, com falhas para o 

cliente, com base nos ensinamentos de Shewhart, apresentou em 1987 uma metodologia para 

a Motorola alcançar como limite, para a tolerância de um processo, seis desvios padrão (seis 

sigma) do ponto central. Esta metodologia passou a ser denominada de Metodologia Seis 

Sigma (Rodrigues, 2011). 

John F. Welch potencializou os resultados da metodologia na década de 90, cujo 

faturamento da GE (General Electric) alcançou níveis impressionantes. De acordo com 

Rodrigues (2011), no final de 1994 o então presidente da GE, Jack Welch, iniciou o estudo da 

metodologia desenvolvida por Bill Smith, fez as necessárias contextualizações e afirmou que 

a Metodologia Seis Sigma para a GE “ofereceu a ferramenta exata de que necessitava para o 

treinamento generalizado em gestão, uma vez que ela se aplica tanto a um centro de 
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atendimento ao cliente, como uma fábrica”. Welch conclui afirmando que o Seis Sigma 

“éuma linguagem universal” é o caminho para a busca de bens e serviços com qualidade 

superior a de uma maior rentabilidade para empresa. 

2.2. Profissionais - Seis Sigma 

Assim como em um projeto tradicional, que se tem o Gerente de Projetos, Sponsor, 

Stakeholders (envolvidos) e o próprio time do projeto, um projeto Seis Sigma é composto por 

profissionais cujas funções diferenciam-se pelo grau de complexidade de um projeto, ou até 

mesmo pela hierarquia existente entre um componente e outro. 

Os indivíduos treinados na abordagem Seis Sigma são denominados Belts este sistema 

de formação garante que todos na organização tenham os mesmos objetivos coordenados, o 

que facilita o estabelecimento e a execução dos projetos (LANZONI e LIZARELLI, 2014). 

De acordo com Six Sigma Academy (2002), as definições dos principais profissionais 

que atuam em projetos Seis Sigma são (não se limitando): 

TABELA 1 – Profissionais - Seis Sigma 

 

Fonte: Autor (2017). 

Além das denominações citadas e especificadas, existem outras como: Champions, 

Proprietário do Processo de atuação, Membros da Equipe ou Time, Executivos / 

Patrocinadores, enfim. 

2.3. Estatística aplicada ao Seis Sigma 

Sigma é um conceito estatístico que representa a quantidade de variação no presente 

processo em relação a os requisitos ou especificações do cliente. Quando um processo opera 

no nível Seis Sigma, a variação é tão pequena que os produtos e serviços resultantes são 

99,9997 % livre de defeitos (Brassard, Finn, Ginn, Ritter, 2003). 
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O nível Seis Sigma de um processo identificado ao longo do tempo é de 3,4 erros por 

milhão de oportunidades, ou seja: 

- 1 hora de falta de energia elétrica a cada 34 anos; 

- 1 carta extraviada para cada 300.000 cartas postadas; 

- 1 minuto de fornecimento de água não potável a cada 7 meses. 

Métodos estatísticos são usados para nos ajudar a descrever e compreender a 

variabilidade. Por variabilidade, queremos dizer que as observações sucessivas de um sistema 

ou fenômeno não produzem exatamente o mesmo resultado. Todos nós encontramos 

variabilidade na nossa vida cotidiana, e pensamento estatístico pode nos dar uma maneira útil 

para incorporar essa variabilidade nos nossos processos de tomada de decisão (Montogomery 

e Runger, 2003). 

Uma série de fatores influênciam para que o processo saia do escopo pré-determinado, 

porem existem causas chaves que definem onde as vulnerabilidades encontram-se, essas 

vulnerabilidades não podem ser definidas por meio do método de tentativa e erro, pois a 

probabilidade das ações serrem ineficazes são expressivas, sendo assim, a estatística vêm pra 

empregar conceito e segurança as definições, tornando-as mais acertivas, podendo reduzir 

investimentos inadequados. 

Importante que os processos sejam acompanhados periodicamente, por meio de 

métricas que possam direcionar as atividades a potencialização do seu desempenho, essas 

métricas ou indicadores são ponto de partida para identificação de possíveis desajustes, que 

precisam ser modificados ou melhorados para melhor atender aos requisitos do produto ou 

seviço fornecido por uma determinada organização. 

3. Metodologia 

A metodologia utilizada foi a Estudo de Caso real de um projeto implementado em 

uma fundição, localizada em Araçatuba-SP. Uma equipe formada por Engenheiros e Técnicos 

da área de planejamento e engenharia de processos participou de todas as etapas que compões 

a metodologia DMAIC (definir, medir, analisar, melhorar, controlar). Dados foram coletados 

via check-list na produção pelos próprios operadores, com supervisão do setor de 

planejamento. Projeto liderado por um Green Belt (atuante na Organização), com apoio de um 

Black Belt (não atuante na organização). O roteiro da pesquisa foi: Definição do Projeto, 

Implementação, Acompanhamento, compilação dos dados, formalização. 
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4. Projeto Seis Sigma implementado em uma Fundição 

4.1. Fase Definir 

4.1.1. Dados da empresa cujo projeto foi implementado 

- Atuação: Fundição de Aço e Ferro fundido; Localização: Araçatuba-SP (Região 

Noroeste Paulista); Quantidade de Funcionários: 80; Capacidade: 250 T (mês). 

A iniciação do projeto dá-se na emissão do TAP (Termo de Abertura do Projeto), onde 

os principais tópicos abordados são: Estratégia da Empresa em questão, o que é o projeto, 

equipe e envolvidos no projeto, objetivo, justificativa, premissas, restrições, fronteiras do 

processo de atuação (onde inicia o projeto e até onde vai), SIPOC, processos não aplicáveis, 

voz do cliente, fatores críticos da qualidade, Y do projeto (onde será a atuação: qualidade, 

custo, prazo de entrega, enfim), problema, meta, benefícios financeiros e assinatura do 

Sponsor (patrocinador do projeto). 

4.1.2. VOC – CTQ (Voz do Cliente – Fatores Críticos da Qualidade) 

VOC (O que o cliente fala sobre algumas situações críticas da empresa) 

a) Planejamento e Controle de Produção, os atrasos tem sido excessivos, clientes 

externos não estão sendo atendidos conforme requisitos (percentual de pedidos atendidos 

dentro do prazo 45%); b) Quebra de Equipamentos, gerando alto custo e impactos nas 

programações, consequentemente tendo queda de produtividade e impactando nas entregas; c) 

Número de horas extras excessivas, não garantindo os prazos do cliente (produtividade 

insuficiente), gerando uma folha de pagamento excessiva (Estimativa de 35% de horas extras 

no período da Safra interna); d) Processo de fundição, não atuando na sua totalidade, clientes 

potencias sendo impactados por entregas em atraso; e) Última Pesquisa de Clientes realizada 

obteve índice de satisfação de 72%, sendo o item mais crítico “Prazo de Entrega” com índice 

de 49% de satisfação; f) Qualidade dos produtos não tem sido satisfatórios, gerando alto 

índice de recuperação e retrabalho; g) Equipamento (Misturador Contínuo - Fundição) 

potencial atuando apenas com 4% da sua capacidade, impactando nos prazos de entrega; h) 

Alto custo com recuperação de peças; i) Inconstância na produtividade e qualidade de um 

setor a outro, impactando no atendimento ao cliente (requisitos qualidade / prazo). 

CTQ (Fatores críticos que influenciam na qualidade dos serviços da empresa) 

Tempo / Prazo (4 - 33,33%); Qualidade (1 - 8,33%); Custo (3 - 25%); Baixo Potencial 

de Máquina / Homem / Produtividade (4 - 33,33%). 
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Y (Definição da atuação no projeto) 

Prazo de entrega não tem sido atendido, incorporando os processos internos que se 

inicia na moldagem até a expedição das peças (análise é realizada em dias). 

4.1.3. Problema 

Falha no atendimento aos requisitos dos clientes com relação ao prazo de entrega das 

peças (P4 – Fundidos), cerca de 45% da demanda atual da fundição tem sido entregue dentro 

do solicitado pelo cliente, isso tem impactado em aspectos importantes e consideráveis como: 

multas e transporte (R$ 60.000,00 / ano), além do impacto negativo no relacionamento com o 

cliente e a não abertura para aumento do volume de vendas, o qual aumentaria o percentual de 

faturamento e margem de mercado. Outro fator relevante foi o investimento de R$ 500.000,00 

em um equipamento que tem atuado 14% do seu desempenho e a demanda a ser suprida não 

vem sendo atendida. 

4.1.4. Meta 

Melhorar o índice de produtos entregues dentro do prazo de 45% para 85% (sendo este 

valor uma margem aceitável para casos mais complexos e específicos), reduzindo as multas, 

excedentes com transporte, entre outros fatores em 90% (aproximadamente R$54.000,00), até 

o mês de outubro/2015. 

4.1.5. SIPOC (Formulário elaborado antes do Mapeamento do Processo) 

Contendo os processos de: Pedido de Venda. PCP, Processo de Moldagem, Processo 

de Acabamento e Fechamento, Processo de Fusão, Processo de Rebarbação e Expedição. 

 

FIGURA 1 – SIPOC. Fonte: Autor (2015). 

Legenda: S (Fornecedor) / I (Entrada) / P (Processo) / O (Saída) / C (Cliente). 

4.1.6. Benefícios Financeiros 

Benefícios com redução de multas e Gastos com Excedente de Transporte em 90% 

(aproximadamente R$54.000,00). Outros fatores a princípio imensuráveis, como perda de 

clientes e não aumento da carteira devido ao não atendimento de demandas mais volumosas 
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também serão analisados no projeto, além do melhor aproveitamento do recurso instalado 

(equipamento), através de sua melhor produtividade. 

4.2. Fase Medir 

4.2.1. Fluxograma do Processo 

A fim de identificar as atividades realizadas pelos departamentos e seus respectivos 

fornecedores e clientes internos, foi necessário o desenvolvimento de um fluxograma, que 

aconteceu em algumas etapas: 

- Pesquisa com os responsáveis das áreas (questionamento referente ao que é feito, de onde 

vem o produto, para onde vai posterior ao processamento, quando ocorre algum problema, o 

que pode ser feito, enfim). 

- Formalização do fluxograma em software específico; 

- Validação do fluxograma junto à equipe. 

Importante enfatizar que o fluxograma, deve ou pode ser feito analisando os 

departamentos de trás pra frente, uma forma de identificar possíveis processos que não 

encontram-se no escopo, como por exemplo setores onde realizam-se os retrabalhos. 

4.2.2. Plano de Coleta de Dados 

O Plano de coleta de dados engloba três aspectos essenciais: 

- Objetivo da coleta de dados; 

- O que será medido; 

Medida (tempo de realização de um processo), Tipo de dado (contínuo ou discreto), definição 

operacional (medição do tempo de um processo, medição do número de falhas, enfim). 

- Como será medido. 

Plano de Amostragem (número de medições que serão realizadas e como), método - 

ferramenta (medição será automática, manual, cronometrado), responsável (pessoa 

responsável pela realização das medições). 

Dados Contínuos e Dados Discretos 

Dados contínuos – São dados que podem ser subdivididos, ou até mesmo pode ser 

número que contenha várias casas decimais, exemplo altura (1,90 m ou 1,9098 m). 

Dados discretos – Números precisos, não podem ser subdivididos, ou até mesmo 

dados como sim ou não, claro ou escuro, bom ou ruim, enfim. 

Saber diferenciar dados contínuos de dados discretos é essencial para a sequência das 

análises estatísticas, ou seja, dessa forma sabe-se ao certo as ferramentas a serem utilizadas no 

processo. 
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Esse levantamento foi realizado por meio da análise do Fluxograma do Processo da 

Fundição, onde identifica-se o início dos processos (start) e o término (encaminhamento ao 

departamento posterior). Como trata-se de um projeto que envolve Prazo de Entrega, as 

medições foram feitas coletando-se os tempos das operações, para posterior análise dos 

possíveis impactos nos Prazos de Entrega requisitados pelos clientes finais. Sistema de 

Medição é o conjunto de atividades que têm por objetivo identificar o valor de uma grandeza. 

Após delimitar a grandeza a ser medida, é preciso definir o instrumento de medida e as 

unidades de medidas a serem utilizadas. Quando não se tem um instrumento de medida é 

preciso cria-lo, é o que ocorre muitas vezes quando se trabalha com serviços (Rodrigues, 

2011). 

A materialização das medições na fábrica dá-se por meio da coleta de dados manuais, 

formalizadas em um formulário padrão. Importante que a coleta de dados seja validada 

periodicamente, ou seja, quando o medidor está iniciando e finalizando o processo, se existe 

um padrão, se está treinado para coletar os dados de forma coerente, tudo isso potencializando 

as análises que serão feitas posteriormente. 

4.3. Fase Analisar 

As análises são realizadas por meio de um software específico de estatística, onde os 

dados coletados no processo de medição são alocados para posterior aplicação das 

ferramentas a fim de gerar informações para leitura do especialista. 

A fase analisar se divide em duas etapas: Análise Gráfica e Análise Estatística. 

Análise Gráfica – Uma maneira de iniciar o processo, porém gráficos não definem 

uma situação, não se toma atitude por meio de dados contidos em gráficos, não se define 

causa raiz de dados gráficos, porém é um processo importante para tendenciar as análises 

estatísticas. 

- 52,38% das peças médias tem o prazo excedido / Já as peças pequenas esse índice cai para 

27,73%. 

- Pareto Processo Falho x Tamanho - Identifica-se que quanto maior a peça, maior sua 

complexidade e consequentemente seu impacto nos prazos. 

Análise Estatística – Posterior as análises gráficas, inicia-se o processo de análise 

estatística, onde as tomadas de ações são mais seguras, com relação a definição das causas 

raiz e consequentemente das ações a serem tomadas nos processo falhos identificados. 

O objetivo da fase analisar é definir os Xs que impactam no Y do projeto, ou seja, os 

processos que tem maior impacto nos prazos de entrega excedentes. 
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- P < 0,05, impacto do setor de desmoldagem no processo produtivo. 

      

FIGURA 2 e 3 – Análise Estatística. Fonte: Autor (2015). 

- Percentual de impacto do setor de desmoldagem no processo produtivo. 

4.3.1. Potenciais Xs identificados 

4.3.1.1. Desmoldagem 

Posterior a fusão, as peças precisam passar por um processo de espera para entrar no 

destorroador que a retira do molde (Ferro: 24 horas, Aço: 48 a 72h, Aço Manganês: 72h). Este 

processo não tem controle sistêmico operacional, existe um responsável que realiza o trabalho 

de forma visual, ou seja, através da percepção e experiência. Outro fator é a organização. É 

um setor que tem impactado relativamente no Y definido para o projeto. 

4.3.1.2. Acabamento 

Posterior ao processo de desmoldagem, as peças precisam passar pelo acabamento 

(corte do massalote, grafite e rebarbação). Nessa etapa verifica-se vulnerabilidade no 

planejamento e também as determinações de prioridades, cronogramas, enfim, não há 

previsão das atividades, sendo também um setor impactante para o Y. A organização também 

é um fator crítico no setor. 

4.3.1.3. Tratamento Térmico 

Tratamento térmico ocorre em algumas peças específicas, a fim de que a estrutura 

desejada para o material seja atendida (normalização, revenimento, têmpera, solubilização, 

enfim). Além dos tratamentos não conformes, tendo as peças que retornarem para o processo, 

há também vulnerabilidade no planejamento. 

4.3.2. Definição das Causas Raiz 

Máquina - Detectado que não há inspeções e manutenções preventivas nos fornos de 

tratamento térmico, verificando estado dos componentes previamente, impactando 

positivamente no bom uso do equipamento. Mão-de-Obra - Não há uma sistemática definida 
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para treinamentos internos (plano de treinamento, identificação de necessidades de 

capacitação, enfim), as atividades são realizadas comtemplando as dificuldades do dia a dia, 

onde a produtividade acaba sendo baixa, interferindo significativamente no Y do projeto. 

Método 1 - Detectado falha na elaboração e aprovação de procedimentos técnicos para 

realização das atividades, além de uma rastreabilidade eficaz que componha o processo a fim 

de que a realização das atividades não fique restritas a um único colaborador. Método 2 - 

Evidenciado que não se realiza planejamento prévio das atividades, contemplando os prazos 

de entrega dos pedidos, essa definição das atividades é realizada estando os produtos já em 

processo. 

4.4. Melhorar 

Através da definição dos Xs e das causas que impactam no Y do projeto (no caso 

prazo de entrega), é importante que se implemente melhorias a fim de otimizar os processos, 

impactando positivamente no seu desempenho. 

Planos de Ação: 

- Potencializar Plano de Inspeção Preventiva dos equipamentos, a fim de analisar 

previamente possíveis problemas que possam afetar no seu devido uso. Este plano é 

complementado por formulários de Inspeção subdivididos por equipamentos já contendo 

componentes chaves a serem analisados, tomando ação cabível quando necessário (troca, 

manutenção, enfim). 

- Definir sistemática para capacitação dos colaboradores internos (integração, 

reciclagem), criar procedimento (para o departamento de Recursos Humanos), onde as 

diretrizes estejam definidas e associadas às necessidades dos processos. Capacitar líderes para 

que treinamentos preditivos sejam realizados (no ato da realização das atividades), tudo isso 

potencializando a mão de obra para o melhor atendimento da demanda. 

- Criar sistemática para os setores definidos (Xs principais do projeto). 1 - 

Desmoldagem: definir método para sequencia das peças a serem desmoldadas (definição 

lógica da entrada das peças em máquina), sistematizando operação a fim de que o operador 

tenha subsídio para realizar as atividades automaticamente, sem que a realize indevidamente. 

2 - Acabamento: - Criar procedimento operacional para realização das atividades de 

acabamento (corte, grafite, rebarbação, uso de ferramentas, cuidados a serem tomados para 

não interferência na geometria da peça, enfim). 3 - Tratamento Térmico: Criar procedimento 

dos fornos de tratamento térmico (aspecto operacional, posicionamento das peças no 

equipamento, localização das peças a serem tratada e posterior ao tratamento, enfim). 
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- PCP realizar acompanhamento operacional por etapa (identificação das operações), 

realizando planejamento dos processos previamente. No caso específico do Acabamento, criar 

prioridades a fim de que o operador tenha clareza nos serviços a serem executadas, já no 

tratamento térmico, verificar previamente condição de fornecimento, programando as cargas a 

serem tratadas. 

Importante que o Plano de Ação tenha um responsável e uma data para realização, a 

fim de identificar posteriormente a eficácia. 

4.5. Controlar 

A fase controlar é a etapa em que o responsável pelo projeto direciona as ações ao 

gestor da planta ou empresa trabalhada, ou seja, os métodos definidos, procedimentos 

elaborados devem ser repassados para que se tenha sequência e consequentemente eficácia 

nas ações, garantindo os ganhos financeiros. Importante que haja um acompanhamento da 

equipe do projeto inicialmente, a fim de garantir que as ações estejam sendo feitas 

devidamente. Uma forma de acompanhar os processos é por meio de cartas de controle 

5. Conclusões 

Uma boa gestão de mudanças é fundamental em qualquer processo de otimização, as 

pessoas devem estar sedentas pelo novo. Um projeto Seis Sigma necessita de equipes 

multifuncionais que estejam engajadas no propósito de alcançar resultados incríveis, tudo isso 

por meio do uso de um método estruturado chamado DMAIC. Em prol do aumento da 

produtividade, as empresas romperam com as relações de lealdade com seus profissionais e 

passaram a valorizar muito mais aqueles que mais contribuem para o aumento dos lucros e 

descartar os que não dão resultados (FREITAS, 1999). 

Um projeto Seis Sigma exige capacitação da equipe, dedicação, persistência, coesão e 

apoio da alta administração em sua execução, a fim de que os resultados sejam alcançados. 

Moosa e Sajid (2010) realizaram um estudo que tinha como objetivo analisar os fatores 

críticos para o sucesso do Seis Sigma. Para os autores o sucesso e o fracasso da maioria dos 

programas Seis Sigma, dependem de sua execução e não o seu conteúdo. Os autores relatam 

que apenas 1/4 das empresas que implantam o programa conseguem atingir os resultados 

esperados. 

Ao enxergar a Qualidade como algo estratégico, as empresas passam a evoluir 

consideravelmente com relação a pilares importantes: alinhamento dos processos produtivos, 

atendimento aos requisitos dos produtos e serviços, satisfação profissional dos colaboradores 

internos, aumento das perspectivas de crescimento, consolidação no mercado, enfim. A 
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Qualidade na visão estratégica vai muito além de ter um produto dentro dos padrões, ela está 

amplamente vinculada a um pacote de benefícios agregado à própria Organização e também 

aos clientes. 

A qualidade é determinante para que as empresas se prolonguem por anos atuando, é 

fundamental para sobressair-se aos concorrentes, conquistando maior market share 

(participação no mercado), consequentemente aumentando significativamente a lucratividade. 

O Seis Sigma vem para aperfeiçoar sistemas produtivos, tornando-os capacitados para o 

alcance da estabilidade financeira das empresas, visto a minimização de vulnerabilidade a 

falhas, e consequentemente minimização dos custos de produção. 
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