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INOVAÇÃO ENXUTA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA UM PROCESSO DE 

FABRICAÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

1. RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a técnica de Inovação Enxuta, uma aliada poderosa 

na melhoria da qualidade e produtividade nas empresas, uma vez que envolve as 

metodologias Lean Manufacturing (Manufatura Enxuta) e Six Sigma (Seis Sigma) 

que, juntas, eliminam atividades que não agregam valor, aumentam a produtividade 

e reduzem o número de defeitos no processo. Além disso, a Inovação Enxuta mostra 

como pode contribuir para um processo de fabricação de baixo impacto ao meio 

ambiente, ao usar tecnologias que possibilitam uma significativa economia de 

energia e de recursos naturais na fabricação do produto. 

Palavras Chave: Inovação Enxuta, Produção Enxuta, Lean Manufacturing, 

Seis Sigma, Sustentabilidade.  

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Hoje em dia a inovação é um desafio muitas vezes complexo a que muitas 

empresas estão sendo submetidas para obter um diferencial competitivo no mercado 

e atender às exigências dos consumidores. 

O Lean Manufacturing elimina atividades que não agregam valor ao processo, 

aumenta a produtividade e a capacidade de atender às necessidades dos clientes 

just in time, enquanto a metodologia Seis Sigma contribui para reduzir o número de  

defeitos no processo. 

O conceito de inovação enxuta (Lean Innovation) visa aprimorar e melhorar a 

forma de administrar a inovação fazendo com que as empresas se desenvolvam de 

forma inovadora, criando processos mais rápidos de verificação e aprendizado. O 

uso da metodologia Lean na inovação auxilia na prática em muitas ferramentas e 

discussões já existentes em gestão da inovação e discutidas no contexto industrial 
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pela filosofia enxuta que, conciliadas, permitem trazer novas respostas a antigos 

problemas e, adequando as bases para o novo conceito. 

 

3. OBJETIVOS 

Mostrar como o uso das ferramentas da Produção Enxuta aliadas ao método 

Seis Sigma podem trazer benefícios para uma produção mais sustentável, trazendo 

vantagem competitiva à empresa através do desenvolvimento de produtos que 

sejam submetidos ao processo de inovação enxuta. 

 

4. METODOLOGIA 

São adotadas as seguintes técnicas: Pesquisa bibliográfica e exploratória. 

A pesquisa bibliográfica se baseia em publicações científicas da área de 

inovação levando em consideração não só os títulos Inovação Enxuta, Lean 

Innovation e Six Sigma, mas também outros temas que tenham grande ligação. A 

pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema (explicitá-lo).   

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Inovar é gerar valor para o cliente, a ideia central do pensamento lean. A 

inovação garante a sustentabilidade do negócio, mantendo os produtos e os 

processos atualizados e ainda atrai os clientes. Apesar de ser óbvia a importância 

de inovar, às vezes fica difícil colocar em prática o que se prega e é aí que o método 

Lean de desenvolvimento de produtos e processos auxilia nessa difícil tarefa.  

(LEAN INSTITUTE BRASIL, 2017). 

Quando se tenta de alguma forma eliminar as perdas a que se refere o 

Sistema Toyota de Produção, evita-se o desperdício de recursos naturais, 

contribuindo para a não obsolescência e a não deterioração do produto evitando 

assim a geração de resíduos e consequentemente a disposição no meio ambiente 

(ELIAS; MAGALHÃES, 2003). 

Novas tecnologias possibilitam uma economia de energia e recursos naturais 

no produto, incluindo processos de reciclagem e reprocessamento de recursos 

naturais, e, ao mesmo tempo elevam o peso relativo da tecnologia, das informações 

e do conhecimento no valor agregado dos produtos (BUARQUE, Sérgio C., 2002). 
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A metodologia Seis Sigma é a combinação entre concepções práticas e 

teóricas entre a inovação e a continuidade. O conceito anteriormente relacionava o 

Seis Sigma somente as fórmulas estatísticas de controle de processo e capacidade, 

porém, atualmente há sua amplificação na totalidade de melhorias abordadas 

(BETTS, 2013, apud TUBAKI, 2016, p.27). 

A metodologia Seis Sigma é usada para medir a qualidade de um processo, 

transformando a quantidade de defeitos em milhão em um número na Escala Sigma. 

Quanto maior o número alcançado, maior o nível de qualidade e o seu objetivo é 

chegar muito próximo a zero defeito – 3,4 defeitos para cada milhão de operações 

realizadas (WERKEMA, 2013).  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com base em todo material consultado até aqui, vê-se que o uso das 

metodologias Lean Manufacturing e Six Sigma contribuem para uma produção mais 

sustentável e de baixo impacto ao meio ambiente. 
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