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1. RESUMO 

Antigamente, quando se falava em qualidade, não se levava em consideração o foco 

principal da empresa o que os levava a erros, pois é necessário conhecer o mercado 

alvo e as necessidades de seus clientes para apresentar bons resultados. Assim, 

tornou-se necessário ter uma visão sistêmica de todo o processo além de monitorar 

continuamente o mercado, pois o mesmo sofre constantes mudanças e a empresa 

deve estar preparada para encarar essas alterações frente à concorrência. A busca 

de melhoria da qualidade nas empresas vem se aprimorando cada vez mais desde a 

era industrial, tornando-se uma questão indispensável para o sucesso de um 

empreendimento. Neste contexto, este artigo busca abordar o programa Seis Sigma 

e a utilização de alguns de seus conceitos para a redução dos custos relativos ao 

consumo de energia elétrica. Para tanto, foram elaborados uma revisão bibliográfica 

e um estudo de caso em uma Concessionária de Rodovias instalada no interior do 

estado de São Paulo. Através da análise, foi possível detectar e sugerir melhorias 

que podem representar uma redução no referido gasto.  

Palavras chaves: Seis Sigma, demanda contratada, energia elétrica. 

 

2. INTRODUÇÃO  

A busca de melhoria da qualidade nas empresas vem se aprimorando cada vez 

mais desde a era industrial tornando-se uma questão indispensável para o sucesso 

de um empreendimento. Iniciou-se um processo de valorização da relação com os 

fornecedores e clientes, o que ajudou muito na produção de bons resultados. A 

opinião dos clientes passou a ser um fator de extrema importância para as 

empresas, pois estes passaram a exigir maior qualidade nos produtos e serviços a 

um preço mais baixo. Atualmente, os mercados estão cada vez mais competitivos 

buscando a satisfação do cliente e com ele a sua fidelização. Para conquistá-los, 

as empresas vêm aderindo à implementação de técnicas e estratégias que 

consigam oferecer produtos de maior qualidade a preços menores. 

 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo verificar se a utilização dos conceitos Seis 

Sigma possibilita trazer benefícios à empresa no que tange à redução de custos 

relativos ao consumo de energia elétrica. 



 

4. METODOLOGIA 

A presente pesquisa iniciou com uma revisão bibliográfica fazendo uma breve 

abordagem sobre os conceitos e objetivos do Programa Seis Sigma.  

Em um segundo momento, foi realizado um estudo de caso na concessionária 

de rodovias instalada no interior do Estado de São Paulo procurando aplicar os 

conceitos e instrumentos utilizados pelo Seis Sigma para redução dos custos de 

energia elétrica. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. SEIS SIGMA  

A metodologia Seis Sigma tem como escopo analisar o desempenho de um 

processo produtivo verificando como a variabilidade interfere no resultado, buscado 

detectar pontos de melhoria da qualidade para alcançar a satisfação do cliente. O 

processo é qualificado através de sigmas, conforme lembra Rotondaro (2002). 

Sigma representa, em estatística, o desvio padrão, um indicador de 

variabilidade dos dados. 

Dessa forma, Perez-Wilson (1998) trata o Seis Sigma como meta de 

qualidade. A meta do Seis Sigma é chegar muito próximo de zero defeito, erro ou 

falha através do aperfeiçoamento do processo produtivo, diminuindo sua 

variabilidade e aumentando a qualidade, visando atender as necessidades de seus 

clientes alcançando o melhor produto ou serviço, e com isto, atingir excelência no 

mercado. 

De acordo com Rotondaro (2002), Seis Sigma é uma metodologia que utiliza 

ferramentas e métodos estatísticos para detectar os problemas e situações a serem 

melhorados; medir para obter dados que possibilitem analisar a informação coletada, 

incorporar e empreender melhorias nos processos e, finalmente, controlar os 

processos ou produtos existentes com a finalidade de alcançar as metas 

estabelecidas de melhoria continua. 

 

- O número de Sigmas é uma medida da performance do processo. 
- Quanto maior o número de Sigma, menor a variabilidade do processo. 
- Processos com muita variabilidade têm alta probabilidade de se obter 

produtos fora da especificação do cliente. (GUERRA, 2008, p. 6). 

 



Campos (2002) afirma que a metodologia Seis Sigma busca a perfeição 

incorporada no negócio e muda a visão estratégica da qualidade para quem está 

aplicando, e serve como uma prática de abordagem para resolver problemas, com 

alvos bem definidos, procurando alcançar os objetivos mais claramente possível. O 

Seis Sigma utiliza métodos estatísticos a partir da coleta de dados na empresa, que 

servem de alicerce para a devida tomada de decisão, garantindo assim, uma base 

cientifica consistente. A abordagem Seis Sigma muda a forma de gerenciamento, 

porque as decisões passam a ser tomadas a partir da análise de dados concretos e 

não apenas em intuições ou sentimentos. 

Segundo Werkema (2002), Seis Sigma não envolve essencialmente nada de 

novo: apenas usam dados já coletados e ferramentas estatísticas que já eram 

conhecidas e faziam parte do arsenal da qualidade para eliminação de defeitos. 

 

5.2. Empresas que obtiveram bons resultados com o Programa Seis Sigma 

 Harry et. al. (1998) cita algumas empresas que obtiveram resultados 

significativos em seus resultados com a implementação da metodologia Seis Sigma 

que serão descritas a seguir. A Allied Signal, que estava correndo risco de ir à 

falência, implantou o projeto Seis Sigma e reduziu seus custos na ordem de US$ 2 

bilhões, e obteve após 4 anos, um crescimento de 12%. Em 1999, a General Eletric 

uma economia de US$ 1,5 bilhão. Estes mesmos autores citam ainda que a Asea 

Brown Boveri atingiu uma economia de cerca de US$ 770 mil por ano com a 

aplicação dos Seis Sigma. A Polaroid concentrando seu foco nos processos, 

incrementou em 6% anuais a sua lucratividade e, finalmente, a Motorola em pouco 

mais de 10 anos, conseguiu economizar mais de US$ 11 bilhões. 

 

5.3. Estudo de caso  

 

O estudo de caso foi realizado em uma concessionária de rodovias atuante no 

interior do Estado de São Paulo. Com o intuito de verifica a possibilidade de reduzir 

o consumo de energia elétrica, foi levantado o histórico das contas de energia desde 

o ano de 2015. 

Observando as contas de luz detectou-se que, para a empresa analisada, o 

custo de energia elétrica está ligado principalmente a dois fatores: 

I. Consumo de Energia; 



II. Demanda contratada; 

O consumo de energia, expresso em Kilowatt hora, representa o custo da 

energia efetivamente utilizada pelo consumidor.  

A demanda contratada, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 414 

da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, de 9 de setembro de 2010, em seu 

artigo 2º inciso XXI: 

 
XXI – demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e 
continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, 
conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser 
integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, 
expressa em quilowatts (kW). (BRASIL, 2010) 

 

Caso a empresa contrate uma demanda e utilize valores abaixo deste valor, é 

cobrado o valor de uma tarifa normal divulgada pela concessionária de energia 

elétrica. Caso a utilização ultrapasse 5% deste valor, a tarifa cobrada se eleva 

consideravelmente.  

Foram analisadas as contas de energia de uma das praças de pedágio da 

concessionária de rodovias.  

Quadro 1 – Demanda Contratada                                                                    (Continua) 

Mês 

Demanda 

Real 

(A) 

Demanda 

Contratada 

(B) 

Tolerância 

5% 

(C) 

Diferença 

(D) = (B) – (A) 

Diferença 5% 

(E) = (C)  - 

(A) 

Abr/2015 61 60 63 -1 2 

Mai/2015 60 60 63 0 3 

Jun/2015 58 60 63 2 5 

Jul/2015 57 60 63 3 6 

Ago/2015 60 60 63 0 3 

Set/2015 61 60 63 -1 2 

Out/2015 58 60 63 2 5 

Nov/2015 60 60 63 0 3 

Dez/2015 61 60 63 -1 2 

Jan/2016 58 60 63 2 5 

Fev/2016 54 60 63 6 9 

Mar/2016 53 60 63 7 10 

Abr/2016 54 60 63 6 9 

 



                                                                                                                                                                 (Conclusão) 

Mai/2016 55 60 63 5 8 

Jun/2016 53 60 63 7 10 

Jul/2016 52 60 63 8 11 

Ago/2016 53 60 63 7 10 

Set/2016 54 60 63 6 9 

Out/2016 56 60 63 4 7 

Nov/2016 55 60 63 5 8 

Dez/2016 57 60 63 3 6 

Jan/2017 57 60 63 3 6 

Fev/2017 56 60 63 4 7 

Mar/2017 54 60 63 6 9 

Kw excedido - 0 

Kw não 

aproveitado 
83 - 

                                                                                                                                                                  

FONTE: Elaborado pelos autores. 

 

 Para estabelecer um melhor valor para a demanda contratada, utilizaram-se 

cálculos estatísticos através da distribuição t-student, pois foi utilizado apenas 24 

elementos na amostra. Foi calculada a média e o desvio padrão do consumo do 

período. A média do consumo de energia no período foi de 56,5 Kw com um desvio 

padrão de 2,9 Kw. 

Utilizou-se para estabelecer o limite superior da demanda utilizando uma 

probabilidade de 10% de que o valor da demanda real não ultrapasse a demanda 

contratada com a tolerância permitida. Para o cálculo foi utilizada a seguinte fórmula: 

 

Nova Demanda Contratada = Média de consumo + tgl. desvio padrão 

Nova Demanda Contratada = 56,5417 + 1,319 . 2,8889 = 60,3522 

 

Como há uma tolerância de 5%, sugere-se que a nova demanda contrata 

seja: 

 

Nova demanda sugerida = 60,3522 / 1,05 = 57,5 KW 



Fazendo uma simulação de como comportaria as despesas de consumo, 

chegou-se ao seguinte resultado. 

 

Quadro 2 - Demanda Contratada Sugerida                                                        

Mês 
Demanda 

Real 
(A)  

Demanda 
Contratada 
Sugerida 

(B)  

Tolerância 
5% 
(C) 

Diferença 

(D) = (B) – (A) 

Diferença 5% 

(E) = (C)  - (A) 

Abr/2015 61 57,50 60,38 -3,50 -0,63 

Mai/2015 60 57,50 60,38 -2,50 0,38 

Jun/2015 58 57,50 60,38 -0,50 2,38 

Jul/2015 57 57,50 60,38 0,50 3,38 

Ago/2015 60 57,50 60,38 -2,50 0,38 

Set/2015 61 57,50 60,38 -3,50 -0,63 

Out/2015 58 57,50 60,38 -0,50 2,38 

Nov/2015 60 57,50 60,38 -2,50 0,38 

Dez/2015 61 57,50 60,38 -3,50 -0,63 

Jan/2016 58 57,50 60,38 -0,50 2,38 

Fev/2016 54 57,50 60,38 3,50 6,38 

Mar/2016 53 57,50 60,38 4,50 7,38 

Abr/2016 54 57,50 60,38 3,50 6,38 

Mai/2016 55 57,50 60,38 2,50 5,38 

Jun/2016 53 57,50 60,38 4,50 7,38 

Jul/2016 52 57,50 60,38 5,50 8,38 

Ago/2016 53 57,50 60,38 4,50 7,38 

Set/2016 54 57,50 60,38 3,50 6,38 

Out/2016 56 57,50 60,38 1,50 4,38 

Nov/2016 55 57,50 60,38 2,50 5,38 

Dez/2016 57 57,50 60,38 0,50 3,38 

Jan/2017 57 57,50 60,38 0,50 3,38 

Fev/2017 56 57,50 60,38 1,50 4,38 

Mar/2017 54 57,50 60,38 3,50 6,38 

Kw excedido - 1,88  

Kw não aproveitado 23  

FONTE: Elaborado pelos autores. 

 



 Através da simulação observa-se que na atual Demanda Contratada, a 

empresa paga 83 Kw sem consumir, porém não é onerado pela ultrapassagem de 

demanda. 

 Na nova demanda sugerida, a empresa pagará apenas 23 Kw não utilizada e 

terá que arcar com uma despesa de 1,88 Kw excedente. 

  

6. RESULTADOS 

Para reduzir o custo da demanda contratada, conclui-se que seria mais eficiente 

instalar dispositivos elétricos que consumissem menos energia. Desta forma propõe-

se: 

1) Implantação dos projetos “iluminação Led”, que tem como objetivo a troca de 

todas as lâmpadas antigas por led. 

2) O projeto “Ar condicionado” que visa trocar todos os aparelhos de ar 

condicionado da classe “D” para a classe “A” com o intuito de diminuição de 

gastos. 

3) Estudar a viabilidade de instalação de geradores de energia alternativos 

como: placas solares, energia eólica e placas a serem colocados nas vias 

para produção de energia com a passagem dos veículos sobre elas. 

4) Utilizar o controle do consumo de energia elétrica através do gráfico de 

pontos para monitorar o valor ideal para estabelecer a demanda contratada. 

A implantação do projeto apresentado no item 1) acima, possibilita uma 

redução no total dos gastos de consumo de energia elétrica. 

A empresa fez uma análise comparativa de investimento e consumo de 

iluminação com lâmpada de sódio e lâmpada LED. A tabela apresentada não 

representa valores reais, mas proporcionais em unidades monetárias. 

 

Quadro 3 – Comparação de investimento e consumo de iluminação com 

Lâmpada de Sódio X Lâmpada LED expresso em valores proporcionais em 

unidades monetárias. 

 

Vapor de sódio 
-  Existente LED 

Economia em 10 anos   
 (R$) 

Valor do 
investimento 

inicial 50.000  1.000.000 

Custo de 100.000   0,00 



manutenção 

Custo 
energia 
elétrica 3.400.000 1.300.000 

  R$ 3.550.000 R$ 2.300.000 R$ 1.250.000 

FONTE: Elaborado pelos autores 

 

 Sugere-se a troca de parte da iluminação por lâmpadas LEDs e verificar se 

houve uma redução no gasto com energia elétrica, assim como se possibilitou uma 

redução na variabilidade (desvio padrão) destes gastos.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo demonstrou que o programa Seis Sigma é uma importante 

ferramenta para que possa atingir os seus objetivos. O planejamento, o 

estabelecimento de metas e sua execução têm grande importância para as 

empresas, independente do seu tamanho, atentando à qualidade dos produtos e 

processos produtivos para bem atender aos seus clientes.  

Embora o Seis Sigma tenha surgido para a redução da variabilidade de 

processos produtivos em indústrias, é possível utilizar seus conceitos para buscar 

melhorar processos que não estejam diretamente ligada à produção propriamente 

dita. 

Com o presente trabalho conclui-se a importância das empresas analisar seus 

dados para buscar uma melhoria contínua nos seus processos. 
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