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Resumo: O presente estudo procura expor as características do Lean Seis Sigma, que vem 
sendo cada vez mais difundido em empresas do Brasil para a melhoria da qualidade. No 
decorrer do estudo são apresentados os conceitos de Lean Manufacturing e de Seis Sigma, 
bem como as principais etapas de aplicação através do DMAIC. Para ilustrar o tema é 
apresentado um estudo de caso que aborda a execução de um projeto Lean Seis Sigma em 
uma empresa farmacêutica. 
Palavras-chave: Lean Manufacturing; Seis Sigma; Lean Seis Sigm; DMAIC; Controle 
Estatístico de Processos. 
 
 
1. Introdução 

Nos últimos anos, tem-se acompanhado a constante busca das empresas por tornarem-
se cada vez mais competitivas perante o mercado mundial. Para isso é preciso implantar 
soluções eficientes que permitam reduzir os tempos e ciclos, reduzir o consumo de recursos 
naturais, aumentar a qualidade a fim de superar os competidores mundiais e conquistar os 
clientes, cada vez mais exigentes no mercado mundial globalizado. 

Neste contexto, muito se tem discutido à cerca da implantação de programas de 
melhoria da qualidade em empresas industriais, estas buscam, invariavelmente, a maior 
qualidade ao menor custo. Neste sentido, a medição e acompanhamento dos processos 
produtivos são etapas essenciais para a análise e avaliação dos resultados do próprio negócio 
em relação às metas ou objetivos estabelecidos. 

É neste contexto que o presente trabalho se justifica, pois demonstrará a eficiência de 
projetos Lean Seis Sigma (L6σ), evidenciando os ganhos que se pode obter a partir da 
utilização desta estratégia no esforço de melhoria da organização. 

O termo Lean Manufacturing (LM) ou Produção Enxuta apresenta-se como um campo 
recentemente aberto pela área acadêmica para estudo sobre como se daria a adaptação desse 
modelo, ou seja, a “ocidentalização” das técnicas japonesas de produção, almejando a 
transição para um sistema enxuto de produção, considerando os diferentes aspectos 
contextuais e de filosofia de manufatura vigentes no ocidente. 

Hirata (1995) admite que possa existir "um certo número de traços comuns que 
configuram certos princípios de organização do trabalho das grandes empresas industriais que 
se dedicam à produção em massa, com características de flexibilidade e qualidade". (Hirata, 
1995). Esses traços comuns seriam, por exemplo, o destaque para o trabalho em grupo, a 
produção just in time (JIT), as práticas de melhoria permanente (kaizen), envolvendo a 
implementação do trabalho em grupo e a mobilização dos trabalhadores pela via de sistemas 
participativos. 
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A aplicação das técnicas japonesas de gestão e controle de chão-de-fábrica pela 
filosofia Lean Manufacturing, busca tornar o sistema produtivo mais flexível frente a 
mudanças, sem onerar os custo de produção, voltando-se para isso à eliminação de 
desperdícios, sendo a formação de estoques o mais comum deles, de modo a permitir o fluxo 
contínuo de materiais e reduzir sensivelmente os lead times de produção. 

Womack et all (1998), definem LM como uma abordagem que busca uma forma 
melhor de organizar e gerenciar os relacionamentos de uma empresa com seus clientes, cadeia 
de fornecedores, desenvolvimento de produtos e operações de produção, segundo a qual é 
possível fazer cada vez mais com menos (menos equipamento, menos esforço humano, menos 
tempo, etc.). Já Shah & Ward (2003), consideram que a abordagem do LM engloba ampla 
variedade de práticas gerenciais, incluindo JIT, sistemas de qualidade, manufatura celular, 
entre outros. Ainda de acordo com esses autores, o ponto fundamental do LM é que essas 
práticas devem trabalhar de maneira sinérgica para criar um sistema de alta qualidade que 
fabrica produtos no ritmo que o cliente deseja, sem desperdícios.  

Já o Seis Sigma é uma nova forma para medir a qualidade de um processo. Quando 
um projeto tem Seis Sigma, significa que a chance de produzir defeitos é extremamente baixa, 
atestando a boa qualidade do processo. 

“Sua metodologia pode ser definida como um nível otimizado de performance que se 
aproxima do zero defeito no processo da confecção de um produto ou serviço” (Garrido, 
2005). 

Galli (Apud Garrido, 2005) define-o como: “uma estratégia gerencial disciplinada e 
altamente quantitativa, caracterizada por uma abordagem sistêmica, que tem como objetivo 
aumentar drasticamente a lucratividade das empresas, por meio da otimização de produtos e 
processos, com o conseqüente aumento da satisfação de clientes e consumidores”. 

Para Abraham (Apud Garrido, 2005): “é uma estratégia de negócio adotada pelas 
empresas para a melhoria da qualidade e da produtividade em todos os seus processos, 
produtos ou serviços, por meio da aplicação de uma metodologia de desenvolvimento de 
projetos com forte aplicação de métodos quantitativos”. 

Os dois autores concordam que o método pode e deve ser usado por qualquer tipo de 
empresa, seja ela grande ou pequena, já que o Seis Sigma consiste em uma estratégia 
gerencial para melhoria da performance do negócio, uma necessidade de toda organização 
(Garrido, 2005). 

O processo do Seis Sigma agrupa muitos conceitos do gerenciamento por processos, 
simulação, controle estatístico de processo (CEP), manufatura enxuta, benchmarking e esboço 
de experimentos. E reúne várias ferramentas para a melhoria da qualidade. 

“Embora as ferramentas utilizadas em toda a sua maioria não sejam novas, o enfoque 
do Seis Sigma agrega valor pela sua harmoniosa integração ao gerenciamento por processo e 
por diretrizes, mantendo o foco nos clientes, nos processos críticos e nos resultados da 
empresa” (Garrido, 2005). 

Combinar as ferramentas do LM com o Seis Sigma vem se tornando popular nos 
últimos cinco anos, daí surgindo o L6σ. A integração das duas metodologias é capaz de gerar 
uma maior redução dos custos, segundo afirma Bertels (2006). Para este autor, esta integração 
possibilita, ainda, uma redução no tempo de finalização do projeto. 
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2. Projeto Lean Seis Sigma – DMAIC 

O L6σ segue uma convenção para nomear os membros do projeto e as suas 
responsabilidades, Frederico e Thomson (2006) descrevem esta convenção como se segue: 

 Champion: É que patrocina um projeto de específico; 

 Black Belt: Profissional que lidera a equipe de um projeto; 

 Master Black Belt: É um Black Belt altamente experiente; 

 Green Belt: Profissional que trabalhou parte do seu tempo em um projeto Black Belt e 
que pode conduzir projetos menores; 

 Membro do time: Profissional que tem uma consciência geral sobre Seis Sigma. 
Possui a experiência ou a perícia requerida para um projeto específico; 

 Process Owner: Profissional responsável pelo o processo do negócio. 

 A base de um projeto L6σ é o uso da metodologia DMAIC, do inglês: Define (definir), 
Measure (medir), Analyze (analisar), Improve (melhorar) e Control (controlar).  

A tabela, a seguir, mostra o que deve ser feito em cada uma das etapas do projeto, de 
acordo com Aguiar (2002): 

 

Etapa Melhoria de Processo Projeto/Reprojeto de Processo 

Defina 

-Identifique o problema 
-Defina requisitos  
-Estabeleça metas 

-Identificar problemas específicos ou amplos 
-Defina Objetivo / Mude a visão 
-Esclareça o escopo e as exigências do 

cliente 

Meça 
-Valide problema/processo 
-Redefina problema/objetivo 
-Meça passos-chave/entrada 

-Meça desempenho em relação às exigências 
-Colete dados sobre eficiência do processo 

Analise 

-Desenvolva hipóteses casuais 
-Identifique causas-raiz 
-Valide hipóteses 

-Identifique “melhores práticas” 
-Avalie projeto do processo 
Com/sem valor agregado 
Gargalo de processo/desconexões 
Caminhos alternativos 
- Redefina exigências 

Melhore 

-Desenvolva idéias para remover causas-
raiz 

-Teste soluções 
Padronize solução / Meça resultados 

-Projete novo processo 
Desafie suposições 
Aplique criatividade 
Princípios de fluxo de trabalho 
-Implemente novos processos 

Controle 
-Estabeleça medidas-padrão para manter 

desempenho 
-Corrija problema quando necessário 

-Estabeleça medidas e revisões para manter 
o desempenho 

-Corrija problema quando necessário 
 

Tabela 1 – Fases do DMAIC 

Fonte: Adaptado Aguiar (2002). 
 

A metodologia Seis Sigma utiliza o DPMO (Defeitos por milhão de oportunidades) 
como métrica porque permite que sejam feitas comparações de rendimento e capacidade entre 
diferentes processos, desprezando a complexidade dos mesmos (Rosa, 2005). A tabela abaixo 
sintetiza os valores de DPMO e sua correspondência com o rendimento do processo. 
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Item Quantidade Percentual 
6 3.4 99.9997% 
5 233 99.977% 
4 6,210 99.379% 
3 66,807 93.32% 
2 308,537 69.2% 
1 690,000 31% 

 

Tabela 2 – Nível sigma e respectivos DPMO e rendimento 

Fonte: Adaptado de Rosa (2005). 
 

Existem alguns fatores críticos para o sucesso da implementação do Seis Sigma, Garrido 
(2005) destaca alguns deles: 

− Falta de comprometimento gerencial: mau planejamento, seleção inadequada dos projetos 
a serem desenvolvidos;  

− Má escolha dos profissionais envolvidos, treinamento inadequado; 

Existem ainda, algumas ferramentas de aplicação mais complexas, as quais serão 
dominadas apenas por um grupo de especialistas com o apoio de um software. Mas, não é esta 
a principal barreira da implantação do Seis Sigma, e sim que esta exige uma mudança de 
mentalidade, com a criação de uma cultura dentro da empresa, específica para aplicar a 
metodologia. 

Segundo Waddick (2006) cada fase do  DMAIC possui as ferramentas da qualidade 
apropriadas a serem utilizadas, como explicado a seguir: 

 

2.1 Define (Definir) 

− A equipe é formada: toda a equipe deve ser treinada nas ferramentas do Seis Sigma e do 
DMAIC; 

− É identificada a voz do cliente (VOC – Voice of the coustumers): as necessidades dos 
clientes são segmentadas; 

− São definidas as características críticas para a qualidade (CTQs – Criticals to Quality): é 
feito a partir do VOC e as características críticas são transformadas em dados mensuráveis; 

− É elaborado o Charter do projeto (um documento que formaliza a existência do projeto): 
deve incluir a descrição da problemática, o escopo do projeto, as metas, as 
responsabilidades de cada membro da equipe e um plano de comunicação; 

− É feito o mapeamento do processo: geralmente através de um SIPOC que é um resumo dos 
dados do processo (fornecedores, entradas, processo, saídas e clientes) (Waddick, 2006). 

 

2.2 Mesure (Medir) 

− Medidas chave são identificadas: devem ser definidos os defeitos de alto impacto na 
qualidade. É feito e executado o plano de coleta de dados: um plano sólido que inclua a 
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análise do sistema de medição deve ser estabelecido; 

− É analisada e comunicada a variação do processo: esta comunicação é feita através de 
gráficos simples de serem entendidos; 

− É calculado o nível sigma do processo: através deste e da análise de capacidade é medida a 
performance do processo (Waddick, 2006). 

 

2.3 Analise (Analisar) 

− Processamento e análise dos dados: identificação dos ganhos entre a performance atual e a 
performance aprimorada; 

− Análise de causa raiz: deve-se fazer uma lista geral das possíveis causas, segmentar, 
priorizar algumas causas chave e verificar todas as causas raiz encontradas; 

− Quantificar o ganho do projeto: deve-se descrever e comunicar os ganhos em termos 
financeiros (Waddick, 2006). 

 

2.4 Improve (Aprimorar) 

− Gerar possíveis soluções para o problema: as possíveis soluções são geradas e testadas; 

− Selecionar as melhores soluções: a solução ótima é selecionada com base em testes e 
análises piloto; 

− Criar um plano de implementação: o plano de implementação da solução deve ser 
estabelecido incluindo um cronograma, os recursos necessários, um plano de 
gerenciamento dos riscos, plano de custos e plano de controle (Waddick, 2006). 

 

2.5 Control (Controlar) 

− Documentação e implementação de um plano de monitoramento: este plano deve ser feito 
com o objetivo de sustentar as melhorias (a curto e longo prazo); 

− Padronização do processo: devem ser definidos os novos passos do processo, 
padronizados e documentados a fim de que sejam integrados nas operações normais; 

− Desenvolver um plano de responsabilidades: além de desenvolver, o plano deve ser 
compreendido e seguido rigorosamente; 

− Transferência de conhecimento: transferir o conhecimento ao Process Owner, à equipe 
responsável e a outros interessados em aprender com as melhores práticas (Waddick, 
2006). 
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3. Estudo de Caso 

O método de estudo de caso, segundo definição de Lakatos & Marcone(2003)  , é o 
conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, 
permite alcançar o objetivo traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando 
as decisões do cientista. Portanto, através desse caso prático deseja-se aprofundar os conceitos 
apresentados pela literatura, explorá-lo criticamente, estabelecer uma hipótese, investigar 
fontes e verificar como as principais variáveis  são abordadas em  um contexto industrial. Para 
este fim, foram feitas observações diretas, acompanhamento nas áreas da empresa onde é 
utilizada as ferramentas em estudo e entrevistas com os profissionais intimamente ligados a 
utilização das ferramentas estudadas. A Empresa estudada será denominada Enzifar para fins 
de apresentação dos resultados.  

 

3.1 Apresentação da empresa 
A Empresa Enzifar é uma empresa multinacional do ramo farmacêutico que atua no 

desenvolvimento de medicamentos, sendo líder em sua principal área de atuação. No Brasil, 
estabeleceu-se em 2001, tornando-se acionista controladora e, posteriormente, a única 
acionista de uma empresa brasileira que é considerada referência no mercado nacional. 

A filosofia de qualidade da Empresa é chamada “cLEAN”, o LEAN vem de Lean 
Manufacturing, que significa “Produção Enxuta” e o ‘c’ foi introduzido pela Enzifar para 
indicar ‘contínuo’, adquirido da Melhoria Contínua.  

O cLEAN é uma filosofia que olha para as atividades básicas de um processo 
produtivo e identifica o que é desperdício e o que é valor. O objetivo principal da Enzifar, ao 
adotar esta filosofia foi atender às necessidades dos clientes, entre as quais destacam-se 
produtos com as especificações desejadas, na hora oportuna, com os preços que  estão 
dispostos a pagar, com custos menores e com qualidade superior.  

Recentemente, o 6σ também foi introduzido na empresa, tendo esta investido na 
capacitação de 18 Black Belts. O 6σ dentro do cLEAN, mostrou ser uma poderosa ferramenta 
utilizada para a diminuição de variabilidades e de falhas de processo visto que as ações do 
programa baseiam-se em ferramentas estatísticas e da qualidade.  

Na Empresa Enzifar, o departamento cLEAN irá implantar o 6σ com o propósito de 
redução drástica nos custos, tornando a fábrica mais competitiva mundialmente.  

A área considerada neste estudo é o processo de produção da enzima, que é 
constituído de duas etapas, a fermentação e a recuperação, sendo o processo de fermentação 
da enzima o foco deste estudo. 

A etapa de fermentação está dividida em três passos: Propagação Inicial, Preparação 
do Meio de Cultura e Fermentação Principal. 

A obtenção de um Microorganismo Geneticamente Modificado (MGM) é feita na 
Propagação Inicial em uma sala especialmente desenvolvida para esta finalidade, a “Sala 
Limpa”. Os frascos fernbach, contendo meio de cultura previamente esterilizado são 
incubados em condições apropriadas. O MGM obtido é ressuspendido em tampão e 
transferido assepticamente para o fermentador principal. A primeira etapa da fermentação 
principal consiste na formação de biomassa em batelada. A segunda etapa é a de indução, 
resultando na formação do produto desejado, denominado fermentado final, contendo a 
enzima. 

Verificou-se que há um alto índice de contaminações dos lotes da fermentação, o que 
acarreta em grandes perdas monetárias para a empresa, daí iniciou-se o primeiro projeto L6σ 
do departamento, que tinha por objetivo a redução do número de contaminações dos lotes. A 
escolha do projeto foi devido a sua forte contribuição para o alcance das metas estratégicas da 
empresa e o grande impacto para a melhoria da performance da organização. 
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Este projeto tem como escopo a implantação da metodologia Lean Sigma no setor de 
Fermentação, envolvendo desde a etapa de preparo de meios e soluções até a transferência 
para o primeiro tanque de recuperação. Seguiu-se, rigorosamente, a lógica do DMAIC a fim 
de garantir uma alta taxa de sucesso. 

Na etapa Definir, foi detectado o problema, e, em seguida, definiu-se o alcance e 
limites do projeto, as metas de melhoria e determinou-se o que é um desempenho inaceitável 
ou um defeito, além de definir as equipes e seus líderes e estimar os impactos financeiros. 
Nesta fase, também se mapeou o processo, ao qual o projeto está vinculado. 

Na etapa Medir, coletaram-se os dados para verificar o estado atual do processo, 
validou-se os sistemas de medição e foi estabelecida a capacidade do processo. 

Os gráficos da figura abaixo mostram que o processo não é capaz, isto é evidenciado 
pelos valores abaixo do Limite Inferior de Controle (Lower Control Limit – LCL), marcados 
em vermelho, no primeiro gráfico a esquerda e pelo valor do Cpk encontrado, Cpk=0,69, 
inferior ao nível minímo aceitavel de Cpk=1,33. 
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Figura 1: Análise de Capacidade do Processo 

Ao gráfico abaixo, mostra os Boxplot da Atividade Enzimática (AE) dos lotes 
contaminados e dos lotes não contaminados. O Boxplot da esquerda mostra uma grande 
dispersão dos dados de  AE dos lotes contaminados quando comparado ao da direita, AE dos 
lotes não contaminados. A linha que liga os dois Boxplot demonstra, ainda,  que a AE média é 
menor para os lotes contaminados. 
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Figura 2: Boxplot da Atividade Enzimática (lotes contaminados e não contaminados) 

Na fase Analisar o foco da equipe foi em compreender o motivo da contaminação dos 
lotes. O Black Belt apresentou para os demais membros da equipe algumas análises gráficas e 
testes de hipótese feitos no MINITAB. Alguns exemplos de análises gráficas foram: 
diagramas de correlação e testes de normalidade dos dados. Exemplos de testes de hipóteses 
realizados foram: teste de comparação de médias de temperatura de esterilização dos tanques 
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e linhas de transferência dos lotes contaminados e não contaminados, utilizando para isso o 
teste 2simpleT do MINITAB. 

Através destas análises já foram encontradas algumas possíveis causas raiz para o 
problema, por exemplo: baixa temperatura de esterilização das linhas de transferência dos 
lotes contaminados e utilização de filtros não íntegros. 

Os próximos passos do projeto serão as fases Aprimorar e Controlar. Na fase 
Aprimorar as etapas serão: 

− Criar idéias inovadoras para soluções potenciais, selecionar as principais variáveis de 
entrada (X´s); realizar experimentos para a otimização das saídas (Y’s)  e realizar 
experimentos por simulação para selecionar e otimizar processo; 

− Utilizar o 5W2H, planejar a implantação (plano de ação, avaliação de resultados, 
cronograma) e confirmar se os resultados atenderam ao objetivo e realizar teste piloto, caso 
necessário. 

E por fim, a última etapa do projeto será a etapa Controlar. Para esta etapa estão previstas 
as seguintes atividades: 

− Avaliar os riscos do novo processo (FMEA)  e monitorar as variáveis críticas; 

− Implantar gráficos de controle e analisar a capacidade final, desenvolver dispositivos a 
prova de falhas – Poka-Yoke e criar o plano de controle. 

 

3.1 Considerações – Estudo de Caso 
A mudança cultural provocada pelo uso do L6σ foi significativa, considerando que as 

pessoas envolvidas passaram a pensar em seus processos de uma forma mais estruturada, 
buscando resultados mensuráveis e alinhados com a estratégia da empresa.  

Todo trabalho é um processo; todo processo possui variabilidade e todo processo gera 
dados que explicam a sua variabilidade. Uma barreira encontrada neste projeto foi a 
dificuldade em rastrear dados, visto que os mesmos não eram compilados em um banco de 
dados adequado e, sendo assim, a equipe perdeu tempo coletando dados em folhas de 
processo. 

A empresa ainda tem muito que aprimorar antes de chegar no nível Seis Sigma, é 
preciso ter um bom programa de gerenciamento da rotina capaz de medir, através de 
indicadores de desempenho e do controle estatístico, a estabilidade do processo. 

Uma outra barreira encontrada na execução do projeto, é que as pessoas ainda estão 
acostumadas a tomar decisões baseando-se em sentimentos, em “achismos”, com pouco 
planejamento e buscando a solução na base da tentativa e erro. 

Por fim, ressalta-se que, como o foco do projeto é voltado para os resultados, espera-se 
que o retorno financeiro seja superior aos investimentos realizados. 

 

4. Conclusão 
O esforço necessário para atingir o nível Seis Sigma é muito grande, sendo que para 

isso, é preciso ter um bom programa de gerenciamento da rotina capaz de medir, através de 
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indicadores de desempenho e do controle estatístico, a estabilidade do processo. 

O L6σ é capaz de ajudar as empresa a focarem em seus principais problemas e a atuar 
de forma efetiva para eliminá-los. A tendência futura mais marcante da qualidade é a busca de 
uma abrangência cada vez maior para a aplicação dos seus conceitos e técnicas, porém com 
enfoque de sistema, ou seja, o entendimento de que uma empresa é um conjunto de partes que 
se inter-relacionam entre si. Como uma evolução dos movimentos anteriores da qualidade, o 
L6σ veio para ficar e ampliar mais os horizontes profissionais das empresas. Para uma 
implantação bem sucedida, no entanto, é importante que a empresa tenha uma certa cultura da 
qualidade, sendo este um dos grandes diferenciais das empresas orientais, as quais, histórica e 
culturalmente, são adeptos.  
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