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1. Resumo 

Devido ao fato de os consumidores estarem cada vez mais exigentes em função da 

facilidade de obtenção de informações aliada à forte concorrência presente no 

mercado globalizado, forçam os gestores das empresas a buscar a melhoria 

contínua de seu processo produtivo, reduzindo custos e melhorando a qualidade de 

seus produtos. A implementação de um programa de qualidade necessita de um 

detalhado planejamento, devendo ser definido um grupo de melhoria de processo. 

Uma das dimensões da qualidade no processo produtivo é a redução da 

variabilidade utilizando técnicas estatísticas. Neste contexto, surge o Seis Sigma, um 

programa criado pela Motorola que visa a redução da variabilidade dos processos. O 

presente projeto propõe o aprofundamento nos conceitos do programa Seis Sigma, 

suas ferramentas e benefícios que o mesmo pode trazer ao setor produtivo de uma 

indústria. Para tanto será elaborada uma revisão bibliográfica e ao final, um estudo 

de caso em uma indústria metalúrgica localizada no interior do estado de São Paulo. 

2. Introdução 

A acirrada concorrência no atual mercado globalizado aliada às crescentes 

exigências dos consumidores, que possuem uma grande quantidade de informações 

disponíveis, obrigam os gestores a buscar constantes melhorias no sistema 

produtivo nas várias dimensões da qualidade existentes. 

Dentre as dimensões da qualidade citada, podem-se relacionar, segundo 

MONTGOMERY (2001), desempenho, confiabilidade, durabilidade, assistência 

técnica, estética, características, qualidade percebida, conformidade com as 

especificações. Este mesmo autor defende que, para um eficiente controle da 

melhoria da qualidade é necessário lançar mão de ferramentas, técnicas estatísticas 

implementadas e acompanhadas por um sistema de gerenciamento da qualidade 

total (GQT). 

Uma característica fundamental no que se refere à qualidade no setor 

produtivo é a questão do controle e diminuição na variabilidade nos produtos e 

processos. Neste contexto, a Motorola desenvolveu o programa Seis Sigma, que 

tem como foco a redução destas variabilidades, objetivando tornarem mínimas as 

chances de ocorrerem falhas e defeitos. (Montgomery, 2001). 



3. Objetivo 

O presente trabalho tem como escopo aprofundar nos conceitos relativos ao 

programa Seis Sigma para melhoria da qualidade do processo e verificar a 

viabilidade e os benefícios da implantação deste programa em uma indústria 

metalúrgica instalada no interior do estado de São Paulo. 

4. Metodologia 

O presente trabalho iniciará através de revisão bibliográfica objetivando 

aprofundar nos conceitos e importância relativos à gestão de qualidade, controle 

estatístico do processo e o programa Seis Sigma. Através de um estudo de será 

analisada a importância da implementação deste programa no contexto produtivo. 

5. Desenvolvimento 

ALVES (2009) reforça a ideia de que as empresas enfrentam um grande 

desafio para conquistar novos mercados através da busca contínua da melhoria da 

qualidade. Porém, para implementar um programa de qualidade, é necessário um 

planejamento detalhado, definindo os objetivos da organização, levantar as metas 

estratégicas da empresa para obter indicadores de sucesso. Para tanto, deve-se 

estabelecer o Grupo de Melhoria de Processo – GMP, que deve ser um grupo que 

trata exclusivamente dos problemas relacionados ao processo. 

SANTOS; MARTINS (2004) abordam a importância dos métodos estatísticos 

aliados aos conceitos de Seis Sigma para obter ganhos financeiros provenientes da 

melhoria organizacional, através da melhoria da qualidade, produtividade, redução 

de custos, além de diminuir as taxas de defeitos aceitos pelos clientes. 

Desta forma, para garantir o sucesso empresarial, fidelizar os clientes atuais e 

atingir novos mercados, é necessária a preocupação constante na melhoria 

contínua. 

6. Resultados Preliminares 

Reforçando a importância deste programa de qualidade, PANDE, NEUMAN, 

CAVANAGH (2004), descrevem algumas histórias de sucesso, como a da General 

Eletric, após a implantação do Seis Sigma. Entre outras empresas que adotaram 

este programa estão a Asea Brown Boveri, Black & Decker, Johnson & Johnso, 

Sony entre outras. 

Demonstrando a importância do tema abordado nesta proposta de pesquisa, 

BERLITZ;HAUSSEN (2004) elaboraram um estudo da viabilidade e o impacto da 



aplicação do programa Seis Sigma em um laboratório clínico. A utilização da métrica 

sigma como índice de performance proporcionou a padronização de um sistema de 

controle de qualidade. 

SANTOS; MARTINS (2008) apresentaram um modelo de referência, 

buscando incorporar teorias que contribuem para aumentar o potencial estratégico 

do Seis Sigma, e por consequência aumentar o desempenho organizacional. 

Abordaram questões relativas aos fatores como orientação e alinhamento 

estratégico, medição, capacitação de pessoas, gerenciamento de projetos e 

tecnologia de informação. Concluiu que há fortes evidências que tais fatores 

influenciam no sucesso do Seis Sigma nas empresas analisadas. 

Observa-se que o programa Seis Sigma aliado a outros conceitos é de grande 

importância para o sucesso organizacional. 
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