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(para compor reportagem da Revista Banas Qualidade – julho/2010) 

 

1) Fale a respeito de sua formação profissional e atuação. 

Sou engenheiro de produção pela Escola Politécnica da USP e especialista em PNL pela 
SBPNL. Gerente da área de Lean Seis Sigma do Setec Consulting Group, atuo há 10 anos nos 
setores automobilístico, alimentício, de tintas e de telecomunicações. Como Master Black Belt, 
lidero Projetos de Lean Seis Sigma com foco em redução de custos, aumento da qualidade e 
produtividade em diversos países da América do Norte, América Latina, Europa e Ásia. 

2)  Como as companhias têm adotado a prática Lean Manufacturing, Six Sigma e 

Lean Six Sigma? Você poderia falar a respeito de quais ferramentas estão sendo 

mais utilizadas nos últimos tempos e para quais tipos de empresa (indústria ou 

serviços)?  

A melhoria contínua nas companhias e em seus processos tem existido desde a revolução 
industrial. Com o passar dos anos algumas necessidades específicas de cada companhia 
surgiram e, com isso, surgiu também a busca por uma estratégia para melhorar seu 
faturamento, reduzir custos e satisfazer as pessoas. Dessa forma a utilização das práticas de 
Lean Manufacturing, Six Sigma e Lean Six Sigma está muito correlacionada com o ambiente 
que elas estão inseridas. As empresas em geral têm implementado o Lean Manufacturing (e 
suas variações de nome, como Lean, Lean Office e Lean Enterprise) com o objetivo de 
melhorar a eliminação de desperdícios nos processos. As empresas que utilizam Seis Sigma 
descobriram que, ao selecionar projetos e designá-los a equipes, depois de um monitoramento, 
os resultados apareceriam. Já as empresas que implementam Lean Seis Sigma, muitas vezes 
atuam na conscientização das equipes, buscando projetos de diferentes escopos com o foco 
de melhorar a estrutura dos processos e atingir os resultados. 

Empresas que utilizam o Lean Manufacturing, em geral, avaliam toda sua estrutura, 
começando muitas vezes pelos processos que agregam valor, ou seja, as atividades que estão 
relacionadas à produção ou à realização e prestação do serviço. Elas utilizam ferramentas 
como: VSM – Value Stream Mapping, TOC – Teoria das Restrições, Kaizen, Gerenciamento 
Visual e Kanban. A aplicação do Lean é, por enquanto, mais forte nas indústrias, mas as 
empresas de serviços que têm utilizado essas ferramentas têm conseguido grandes resultados 
e acelerado muitos processos como: processo de compras, processos de atendimento ao 
cliente, processo logísticos etc. 

Uma empresa que utiliza Seis Sigma desenvolvem seus projetos com foco na ferramenta 
DMAIC (Define – Measure – Analyse – Improve – Control). Essa metodologia proporciona um 
raciocínio lógico e permite que seja realizado um projeto capaz de trazer grandes benefícios 
financeiros. As indústrias têm utilizado cada vez mais análises estatísticas como DOE – Design 
of Experiments e Superfícies de Respostas, e os processos de Serviço têm utilizado cada vez 
mais CEP – Controle estatístico de processo e simulações. 

As empresas que utilizam projetos de Lean Seis Sigma realizam análises de movimentação e 
desperdícios, tais como: Diagramas de Espaguete (para identificar os caminhos percorridos), 
análises de tempos de ciclo, cálculos de capacidade e definição de inventário. 

 



3) Atualmente, quando falamos em Six Sigma, o Lean Manufacturing já está 

subentendido, pois as organizações já aplicam a prática do Lean em conjunto. 

Como a prática do LSS tem sido utilizada pelas companhias?  

Para muitas empresas ainda não é clara a distinção entre Six Sigma, Lean Manufacturing ou 
LSS. 

Lean Manufacturing, para algumas, é sinônimo de Kaizen, ou seja, projetos rápidos. Para 
outras, é uma grande mudança de cultura na organização em que as pessoas buscarão a 
excelência em seus processos 

Seis Sigma e LSS têm se tornado sinônimos de realizações de projetos. Um projeto é 
selecionado, designado à uma equipe e trará o benefício para o processo. 

4) Como as organizações estão enxergando o uso da metodologia Lean Six Sigma 

para o funcionamento dos sistemas de melhoria, inovação e gerenciamento da 

rotina que integram o sistema de gestão do negócio? 

O Lean Seis Sigma tem sido utilizado como uma estratégia para reposicionar os pontos não-
conformes do processo em seus devidos lugares, ou para criar inovações dentro das 
empresas. 

 Se há uma região que não está vendendo bem, ou uma área que está com custos acima do 
previsto, isso pode facilmente ser identificado com o uso de Gerenciamento da Rotina através 
de seus monitoramentos. A estratégia para corrigir seria utilizar o LSS.  

Se existe uma oportunidade para criar um novo produto, redesenhar um novo processo 
utilizando conceitos de inovação, a possibilidade é realizar projetos de LSS. 

LSS integra as ferramentas em suas metodologias DMAIC e DMADV, sendo DMAIC para 
melhorar o processo ou um produto e DMADV para recriar ou criar um processo e um produto. 

5) Existe um momento ideal para que as companhias adotem o Lean Six Sigma? 

Qual seria? 

LSS é uma estratégia robusta que pode e deve ser moldada para cenário e empresa. E o 
momento ideal para se realizar melhoria contínua é sempre! Um pouco a cada dia. A empresa 
que quer melhorar deve apenas saber que será necessário direcionar o tempo de algumas 
pessoas, que conhecem as rotinas para trabalharem nessas iniciativas. Isso é como arrumar a 
casa. Se sua casa está bagunçada será necessário dedicar um tempo extra para que a 
coloque em ordem. É um exercício de flexibilidade que deve ser desenvolvido e priorizar o 
tempo para começar a melhorar. Um fato é que quanto antes começar, antes virão os 
resultados para a empresa, muitos deles financeiros. 

6) Como deve ser a relação projetos x recursos humanos? Como devem ser 

escolhidos os profissionais a serem treinados a trabalhar com o LSS? 

A seleção dos treinados deve estar alinhada com as expectativas de desenvolvimento de 
recursos humanos com a empresa. É fundamental escolher bem os talentos e há técnicas e 
assessments para escolher os candidatos. Devemos escolher aqueles que possuem os 
talentos para planejar, liderar e executar os projetos. Um ponto importante é a expectativa com 
esses candidatos. Como será um período de grande aprendizado e desenvolvimento, vale a 
pena escolher aquelas pessoas que são importantes para a organização. É um grande 
processo de parceria entre companhia e profissional. 



7) Como as empresas têm capacitado seus profissionais a serem Green Belt ou 

Black Belt? Como tem sido este investimento? 

Há diferentes tipos de capacitação nas empresas. As empresas que querem experimentar por 
conta de outras prioridades ou restrições, como quantidade de profissionais a se certificarem, 
podem enviar seus profissionais para treinamentos abertos para que esses se multipliquem 
internamente. Aquelas que podem dedicar-se à implementação com um maior número de 
pessoas, têm realizado seus treinamentos internamente e se beneficiado com treinamentos 
customizados e voltados especificamente para sua realidade e projetos. 

8) Como deve ser estruturado o Lean Six Sigma? Todos da companhia devem ter 

ciência da ferramenta? Qual seria o cenário ideal? 

A estratégia do Lean Seis Sigma evolui e traz mais resultados a medida que a cultura interna 
se torna mais favorável. Isso significa que as pessoas devem conhecer as estratégias e 
projetos para que possam contribuir com as iniciativas de melhoria. Quando uma pessoa 
conhece os projetos, ela automaticamente se compromete, direta ou indiretamente, com o 
resultado, pois sabe que aquele tema é relevante para a empresa. Além disso, ao difundir o 
LSS, a organização permite que as pessoas utilizem as ferramentas em seu dia-a-dia e 
passam a ser comuns, pequenos projetos, uma maior análise crítica sobre as operações e 
melhorias nas atividades. 

9) Quais são os preceitos básicos para o bom funcionamento e êxito da aplicação 

do Lean Six Sigma? 

O bom funcionamento do Lean Seis Sigma depende dos seguintes fatores: 

• Projetos: Adequada seleção de projetos e escopo. 
• Processos: Adequado gerenciamento dos processos e atividades diárias. 
• Treinamento: Treinamento adequado das pessoas envolvidas nos projetos e iniciativas. 
• Liderança: Elevado comprometimento da alta administração desde a seleção, 

implementação e monitoramento dos projetos. 
• Cultura: Difundir a cultura na organização toda envolvendo todas as áreas e setores. 
• Inovação: Criação e implementação das ideias inovadoras. 
• Indicadores: Monitoramento das iniciativas, melhorias e processos. 
• Gestão: Planejamento e gestão das atividades e integração da estratégia. 
 
10) Como a empresa deve organizar seus projetos para que não perca o objetivo da 

aplicação Lean Six Sigma? Quais são as orientações sugeridas? 

A gestão dos projetos é sempre muito importante e deve ser realizada de uma maneira 
contínua por seus gestores. Inicialmente deve-se registrar quem são os participantes 
envolvidos no projeto e os responsáveis pelas atualizações das informações ao longo de sua 
execução. O segundo passo é possuir todas as informações relevantes e disponíveis para 
apresentações dentro e fora da organização, bem como manter os registros dos avanços, atas 
de reunião e lições aprendidas, além de manter sistematicamente os avanços e resultados 
financeiros e a satisfação de todos os envolvidos nos projetos. Pode ser recomendado 
classificar os projetos por área de atuação, tipo de solução realizada, ferramentas utilizadas, 
prazos e áreas envolvidas para facilitar o aprendizado dos profissionais no futuro. 

 

 

 



11) Quais são as ferramentas do LSS que têm sido utilizadas com mais frequência 

nos últimos tempos? Comente. 

As ferramentas mais utilizadas nos últimos tempos estão relacionadas ao aumento de 
performance dos processos. Como a medição da Eficiência Global dos Processos (OEE), a 
utilização do mapeamento do fluxo de valor através do VSM (Value Stream Mapping), a Análise 
de Capacidade e a Teoria das Restrições.  

12) Quais portes de empresas estão adotando o LSS?  

As empresas que utilizam Seis Sigma hoje estão muito alinhadas àquelas que já 
implementaram algum sistema de gestão, como ISO 9000 ou ISO/TS 16949. Essas empresas 
que por iniciativa própria, recomendação ou determinação corporativa, têm buscado 
implementar essa estratégia e são empresas com tamanho em geral maior que 100 
funcionários. 

13) Quais são os maiores empecilhos para o sucesso do Lean Six Sigma nas 

empresas? 

O maior empecilho está longe de ser a estatística envolvida nos projetos. Cada empresa 
apresenta suas dificuldades e elas estão normalmente estão relacionadas à escolha dos temas 
dos projetos, pois algumas vezes eles são escolhidos com base em uma percepção, escolha 
das pessoas, seu tempo de contribuição com o projeto e dificuldade em desdobrar o 
planejamento em execução prática, o que faz com que projetos se estendam. 

14) Comente, de forma abrangente, os ganhos comumente observados na aplicação 

do Lean Six Sigma.  

Da mesma forma que o Seis Sigma quantifica e qualifica os ganhos para os projetos, podemos 
fazê-lo para a metodologia.  

Hard Saving (benefícios diretos) é a redução de custos com a má performance e execução de 
tarefas, aumento de faturamento com vendas e aumento de margem e share e melhorias no 
fluxo de caixa com pagamentos e recebimentos. 

Soft Savings (benefícios indiretos e intangíveis) são os benefícios como aumento do 
conhecimento com o processo, melhoria das atividades diárias, aumento da satisfação e 
fidelização dos funcionários e aumento na exposição de imagem da empresa. 

15) Atualmente, observa-se a tendência da unificação dos departamentos de 

Inovação, Gestão de Projetos e Six Sigma. Como isso está acontecendo?  

Esta integração vem acontecendo uma vez que há práticas comuns e outras atividades que 
podem ser potencializadas. O Seis Sigma é uma ferramenta que utiliza em sua estrutura 
projetos para a realização das atividades e a Gestão de Projetos enriquece os monitoramentos 
de prazo, custo, envolvimento de pessoas etc. Além disso, o Seis Sigma gera muitas ideias 
durante sua realização e uma forma de potencializar é incorporando estratégias de inovação 
em suas dinâmicas e atividades. 

16) Comente o que muda com a integração desses três departamentos citados na 

questão anterior.  

Com a integração dessas áreas, há mais velocidade na execução de melhorias e iniciativas, 
uma maior qualidade na definição das tarefas e ideias, melhor controle e gestão dos processos 
e um aprendizado maior por parte das pessoas e da organização. 



17) Em relação às duas questões anteriores, esse é o futuro real da maioria das 

empresas?  

A criação de uma área integrada requer tempo e maturidade. É um passo que pode ser natural 
para aquelas empresas que investem em seus profissionais, incentivam a cultura de melhoria 
contínua em sua empresa e buscam todos os dias realizar suas atividades ainda melhor. 


