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A aplicação do Lean Seis Sigma parece extremamente lógica, contudo, as empresas 

ainda têm dúvidas com relação à melhor maneira de tratar essa integração. A 

dificuldade está principalmente associada à estratégia empresarial e em como é feita a 

melhoria contínua utilizando Lean e Seis Sigma. A seguir, apresentaremos cinco 

possíveis abordagens para aplicar o Lean Seis Sigma e faremos uma análise crítica de 

cada uma dessas propostas de trabalho.  

 

Abordagem 1 - Seis Sigma e Lean – Gestão Independente 

 

 

 

Figura 1 – Lean Seis Sigma – Gestão Independente 

 

 

Por diversos motivos, algumas empresas tiveram iniciativas distintas para a 

implementação do Lean e do Seis Sigma. Algumas empresas de vanguarda e de 

grande porte se enquadram claramente nesse perfil. Inclusive, a responsabilidade pela 

aplicação dos métodos é absolutamente independente. É muito comum ver o Lean 

sendo gerenciado pela área industrial (foco em Lean Manufacturing) com o objetivo de 

eliminar os desperdícios que afetam a performance e o tempo nos tempos de 

processo, e ver o Seis Sigma sendo administrado pela área de gestão da qualidade 

envolvendo projetos industriais e também alguns transacionais. 

A especialização de cada uma das estruturas trouxe como vantagens a especialização e 

o conhecimento profundo em Seis Sigma e Lean. Por outro lado, esta gestão 

independente dificulta a realização de projetos conjuntos e permite a criação de 

projetos redundantes.  
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Algumas dessas empresas conseguem inclusive enxergar a necessidade da integração, 

mas como as iniciativas já trouxeram resultados efetivos e as estruturas, apesar de 

segmentadas, estão consolidadas, as empresas ainda têm dificuldade de integrar o 

Lean e o Seis Sigma de forma efetiva (Figura 1).  

 

 

 

Abordagem 2 – Uso de Ferramentas Lean no Seis Sigma 

 

 

 

Figura 2 – Uso de Ferramentas Lean no Seis Sigma 

 

Essa segunda abordagem traz uma aplicação bastante comum do Lean Seis Sigma nas 

empresas. Neste caso, o Seis Sigma tem uma importância maior e caracteriza-se como 

a principal metodologia estratégica de otimização de processos (Figura 2). O uso das 

ferramentas Lean é estimulado pontualmente e sua principal aplicação é no 

desenvolvimento dos projetos de melhoria DMAIC e DMADV (Design for Six Sigma). A 

“caixa de ferramentas” utilizada na busca pela otimização dos processos aumenta e as 

diversas ferramentas do Lean passam a incorporar o treinamento de Black Belts e 

Green Belts.  

A vantagem desta combinação é que comparada com uma empresa que só utiliza 

ferramentas Seis Sigma, alguns projetos de otimização de tempo em processos, 

redução de inventários e melhoria no fluxo de informação podem ser executados de 

modo mais eficiente e atingido um melhor resultado com as ferramentas Lean. 

O problema dessa abordagem é que ela não trata o Lean como uma filosofia de 

melhoria que deve permear todos os processos da organização, não somente durante 
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o desenvolvimento de projetos, mas nas atividades diárias que devem ser executadas 

em todos os níveis da empresa. Efetivamente traz uma visão limitada do Lean e, por 

consequência, uma grande restrição dos benefícios que podem ser obtidos com a sua 

aplicação mais abrangente em suas atividades diárias. 

  

 

Exemplos de ferramentas Lean que podem ser utilizadas em um projeto DMAIC podem 

ser vistos na Figura 2.1, a seguir: 

 

 

Figura 2.1 – Ferramentas Lean no DMAIC 

 

 

 

Abordagem 3 – Uso do Seis Sigma como Ferramenta do Lean 

 

Figura 3 – Uso do Seis Sigma como Ferramentas do Lean 
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A terceira abordagem interpreta a Filosofia Lean como uma grande diretriz estratégica 

e o Seis Sigma passa a ser entendido como uma metodologia a ser utilizada 

principalmente em projetos de maior complexidade. Além da difusão dos conceitos 

Lean nas diversas áreas da empresa, a organização prioriza a aplicação de seguidos 

eventos Kaizen na busca de melhorias para os processos. A utilização da Gestão e a 

Filosofia Lean de melhoria contínua estão presentes nas atividades diárias. Entretanto, 

quando um projeto mais complexo existe, ele pode ou não ser realizado, já que exige 

um maior conhecimento analítico e poucos possuem capacitação nestas ferramentas 

ou ainda, por ser complexo, pode não ser prioridade e acabar deixado de lado. Outra 

desvantagem em não realizar projetos de Seis Sigma é não se preocupar com a análise 

de riscos de processos e não buscar a causa-raiz de problemas que poderão, no futuro, 

gerar recalls ou problemas com a satisfação de clientes. 

 

Abordagem 4 – Lean Seis Sigma = Seis Sigma Express 

 

Figura 4 – Uso de Ferramentas Seis Sigma de forma acelerada 

 

A quarta visão é a orientação para aceleração dos projetos Seis Sigma. Muitas 

empresas argumentam que alguns projetos levam mais tempo do que o esperado, e 

que nem sempre é necessário fazer investigações mais elaboradas. Isso significa que 

os projetos Lean Seis Sigma são também chamados de Kaizen DMAIC ou DMAIC 

Express, já que os projetos de Seis Sigma são “enxugados” por essa abordagem de 

gestão.  

A grande vantagem é poder realizar projetos com elevada velocidade e trazer 

benefícios para a empresa. A desvantagem está relacionada com o risco de não 

eliminar a verdadeira causa dos seus problemas já que a análise pode ter sido 

superficial. 
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Abordagem 5 – Lean Seis Sigma Integrado 

 

Figura 5 – Lean Seis Sigma Integrado 

 

A quinta abordagem trata-se da integração completa de Lean e Seis Sigma, garantindo 

que a empresa atuará paralelamente em projetos de melhoria e no gerenciamento 

efetivo dos seus diversos processos, buscando ao mesmo tempo a redução da 

variabilidade e a eliminação dos desperdícios. É uma visão de longo prazo (3 a 5 anos) 

que exigirá um total envolvimento de todas as áreas da empresa, criando uma grande 

sinergia entre as pessoas e equipes. Os projetos podem ser desenvolvidos com a 

utilização das metodologias DMAIC e DMADV e com a possibilidade de usar ou não as 

ferramentas Lean. Projetos imediatos e outros que necessitem de mais tempo para 

trazer retorno, alinhados com a capacitação de pessoas e análise sistêmica do 

processo, permitirão a busca pela excelência operacional e trarão muitos resultados 

para a empresa. 
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O importante é entender que cada empresa está inserida em um cenário e é 

influenciada pelo modo como a melhoria contínua foi iniciada na empresa. É 

importante conhecer sua situação atual, conhecendo suas fortalezas e debilidades e 

continuar com os projetos para trazer os resultados. Além de conhecer sua situação 

atual, é importante conhecer as vantagens de cada um dos modelos, pois isso 

permitirá que cada um direcione sua implementação para uma integração total de 

Lean e Seis Sigma. 


