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RESUMO 

 

Embora não possuam o mesmo objetivo inicial, as metodologias de Gerenciamento de 

Projetos e Lean Seis Sigma podem ser utilizadas em conjunto. Tal uso, que é base deste estudo 

e aqui definido como Taxa de Aderência à Metodologia, pode variar de acordo com o 

conhecimento de cada profissional sobre as duas áreas de conhecimento. Para esta avaliação, 

foi realizada uma pesquisa de campo com o objetivo de conhecer qual o universo de 

profissionais, Gerentes de Projeto ou Gestores de Projetos de Melhoria, conhecem mais de 

ambos os temas. A montagem dos formulários de pesquisa foi baseada nas principais 

ferramentas, métodos e boas práticas de cada metodologia. Após a tabulação dos dados, foi 

possível verificar que há grande oportunidade nos dois campos de atuação, permitindo que, 

conforme afirmado por alguns depoimentos presentes neste trabalho, crie-se sinergia das 

metodologias para que projetos tenham mais sucesso, sejam eles de criação de um novo produto 

ou de melhoria de um processo na linha de produção. Estatisticamente, os dois universos de 

profissionais possuem a mesma Taxa de Aderência à Metodologia, porém, percebe-se maior 

variação dos conhecimentos entre os Gestores de Projetos de Melhorias entrevistados, quando 

analisado pelo conceito do desvio padrão dos resultados. Os dois temas ainda não são 

frequentemente apresentados em conjunto, o que pode ser, segundo o que a própria metodologia 

Lean prega, um desperdício de obtenção de melhores resultados, uma vez que existe um 

complemento entre os métodos. 

 Palavras Chave: Lean Seis Sigma, Projetos, Metodologia, Aderência. 

    



 

 

ABSTRACT 

 

Although these methods do not have the same initial objectives, Project Management 

and Lean Six Sigma can be used together. This usage, which is the core of this research and 

defined here as the Rate of Method Adherence, can have different densities according to the 

knowledge of which professional has above both methodologies. For this evaluation, a field 

survey is executed targeting to obtain which universe of professional, Project Manager or 

Improvement Projects Manager, knows more about Project Management and Lean Six Sigma. 

The creation of the survey form is based on the main tools and best practices of each 

methodology. With the information collected, it is possible to realize that there is great 

opportunity in both fields, allowing, as stated by some respondents contained in this work, 

synergy and success, whatever it is a project to create a brand new product or a process 

improvement in the assembly line. Statistically, both professionals have the same Rate of 

Method Adherence, however, a greater variation of knowledge among Improvement Project 

Managers can be noticed when analyzed by the standard deviation. In meetings, speeches and 

congress is hard to see Project Management and Lean Six Sigma being presented together, 

which can be, according to the methodology Lean, a waste of obtaining better results, since the 

they do not race, but complements each other. 

 Key Words: Lean Six Sigma, Projects, Methodology, Adherence. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Qual é o melhor equilíbrio entre a aplicação das boas práticas em gerenciamento de 

projetos e a metodologia Lean Seis Sigma? 

Este trabalho objetiva identificar qual é o universo de profissionais, Gerentes que 

Projetos ou Gestores de Projetos de Melhoria, que mais utilizam ambas as metodologias. Busca, 

ainda identificar exemplos de aplicação das ferramentas das metodologias que evidenciem a 

sinergia existente entre elas. 

A luta pela vantagem competitiva exige que cada vez mais as empresas consigam se 

adequar as necessidades de mercado de forma eficaz e eficiente, seja através do lançamento de 

novos produtos ou de estratégias de redução de custos. Independente do objetivo da empresa, 

algumas metodologias podem ser usadas, como o Gerenciamento de Projetos e o Lean Seis 

Sigma (mais comum nas iniciativas de melhoria contínua). Como cada uma possui técnicas 

apropriadas, as sinergias metodológicas podem ser exploradas a fim de que o objetivo seja 

alcançado da melhor forma possível, tratando seus métodos de desenvolvimento de forma 

complementar e não concorrente. 

Na primeira parte do trabalho, é apresentada a metodologia científica relacionada às 

ferramentas, técnicas e boas práticas questionadas nos formulários de pesquisa de campo.  

Ao final deste trabalho, termos a confirmação da hipótese inicialmente levantada de que 

há uma baixa Taxa de Aderência à Metodologia nos dois universos de profissionais. Para isso 

ser possível, é necessária a realização de uma pesquisa de campo com profissionais de ambos 

os mercados, porém, com formulários que questionem os conhecimentos da metodologia a qual 

eles não estão inseridos. 

Além da base de conhecimento teórico sobre os métodos, esta parte do trabalho também 

apresenta a lógica apresentada na concepção dos questionários de pesquisa. Como o estudo 

exigiu a criação de um indicador próprio, chamado de Taxa de Aderência à Metodologia, as 

fórmulas de cálculo são apresentadas e o capítulo é encerrado com a apresentação das 

ferramentas e testes estatísticos para possibilitar as conclusões baseadas nos dados coletados. 

No capítulo de análise dos resultados, são apresentadas inicialmente algumas 

informações relacionadas à taxa de adesão de respostas, ao perfil dos respondentes de ambos 

os universos de pesquisa, o formato operacionalizado do formulário online, que exigiu a 

utilização a participação de pessoas, mesmo estando à grande distância física. O formulário 

apresenta também a relação das ferramentas e técnicas que são mais e menos utilizadas pelos 
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profissionais, exibindo depoimentos que melhor exemplificam como podem ser aplicadas. 

Neste mesmo capítulo, e por fim, é realizada a análise estatística dos resultados, considerando 

a utilização de uma técnica chamada de Teste de Hipóteses, a qual só foi possível realizar com 

o auxílio de software estatístico chamado de Minitab 17. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Gerenciamento de Projetos  

 

2.1.1. O que é um projeto 

 

O Project Management Institute (PMI) define projeto como um “esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo” (PMI, 2013). Conforme 

Mendes et al. (2009), um projeto precisa ser temporário, com datas de início e fim e são 

progressivamente elaborados, isto é, no seu início não existem especificações detalhadas no 

nível que se deseja, gerando conhecimento sobre o tema à medida em que existe o seu 

desenvolvimento. A figura 1 a seguir ilustra a redução do risco e incerteza e aumento do custo 

das mudanças do longo do tempo do projeto. 

 

 

Figura 1 – Impacto da variável com base no tempo decorrido do projeto. Fonte: PMI, 2013. 

 

Os projetos surgem quando organizações geram a demanda de ações que não podem ser 

executadas dentro de seus limites operacionais normais Mendes  et al. (2009). Conforme Valle 

et al. (2010), a identificação de oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos, gerada a partir 

do planejamento estratégico, proporciona que as organizações saiam do seu estado atual e 

chegue ao esperado, cuja transição é possibilitada normalmente através da implementação de 

projetos. Valle et al. (2010) afirma ainda que “as organizações buscam constantemente o ponto 
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de equilíbrio entre a estratégia (o que se pretende), os processos (a rotina) e os projetos (ações 

de mudança). ” 

 

2.1.2. Gerenciamento Profissional de Projetos 

 

 Segundo o PMI (2013), o Gerenciamento Profissional de Projetos representa a busca 

para atender aos seus requisitos através da aplicação dos conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto. Existem 47 processos de gerenciamento de 

projetos, os quais estão logicamente agrupados em 5 grupos de processos: 

 Iniciação; 

 Planejamento; 

 Execução; 

 Monitoramento e controle; 

 Conclusão. 

Dentre as atividades realizadas no gerenciamento de projetos, podem ser destacadas a 

identificação dos requisitos, a gestão das expectativas das partes interessadas, o estabelecimento 

e execução de comunicação eficaz entre as partes interessadas e o equilíbrio das restrições 

conflitantes que existem no âmbito do escopo, qualidade, cronograma, orçamento, recursos e 

riscos (PMI, 2013). 

Ainda segundo o PMI (2013), os 47 processos são também agrupados em 10 áreas de 

conhecimento, que são conjuntos completos de conceitos, termos e atividades que compõe um 

campo profissional, ou uma área de especialização. Cada área de conhecimento fornece detalhes 

de quais são as entradas e saídas do processo bem como ferramentas e técnicas que podem ser 

usadas para produzir cada resultado. 

 

2.1.3. Termo de Abertura do Projeto 

 

 O Termo de Abertura do Projeto visa estabelecer uma parceria entre o executor do 

projeto e a parte solicitante. Quando aprovado pelas partes, ele é o documento que formaliza o 

início do projeto bem como que identifica o gerente de projeto designado para tal tarefa. Ao 

longo do seu desenvolvimento, é preciso constar as necessidades do negócio, premissas, 

restrições, o entendimento das necessidades e requisitos macro bem como qual é o objetivo que 

se deseja satisfazer (PMI, 2013). 
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2.1.4. Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

 

 A EAP é uma estrutura gráfica que permite a visualização da subdivisão das entregas e 

do trabalho em componentes menores e mais fáceis de gerenciar. Ela decompõe de forma 

hierarquizada os pacotes de trabalho, conforme figura 2 a seguir (PMI, 2013). 

 

 

Figura 2 – Amostra de EAP decomposta em pacotes de trabalho 

 

Juntamente com a EAP, o Dicionário da EAP é um documento que possibilita o 

detalhamento de informações sobre entregas, atividades e agendamentos de cada componente 

da EAP, dando suporte de entendimento sobre a lógica montada e apresentada na estrutura 

(PMI, 2013). 

 

2.1.5. Termo de Aceite do Escopo do Projeto 

 

 Segundo Sotille et al. (2014), o Termo de Aceite do Escopo ou Declaração do Escopo 

do Projeto repete alguns itens presentes no Termo de Abertura do Projeto, porém, existem 

alguns motivos que justificam sua criação e que não constam neste, como a descrição do escopo 

do produto progressivamente elaborada com o avança do projeto e os critérios de aceitação do 

usuário. 
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2.1.6. Diagrama de Redes 

 

 Conforme PMI (2013), o Diagrama de Rede é uma representação gráfica das relações 

existentes entre as atividades do cronograma do projeto, bem como suas dependências, como 

apresentado na figura 3 a seguir. Ele pode incluir detalhes do projeto completo ou ter visões 

resumidas sobre o mesmo.  

 

  

Figura 3 – Diagrama de Redes (Fonte: PMI, 2013). 

 

2.1.7. Cronograma do Projeto 

 

O Cronograma do Projeto apresenta a sequência das atividades, durações, recursos 

necessários e restrições que serão necessárias para a realização do projeto. Seu principal 

benefício é permitir o controle das datas de início e fim de todas as atividades de execução. Para 

sua realização, podem ser utilizadas diversas informações de entrada, processos de estimativa 

e possui as saídas apresentadas na figura 4 a seguir (PMI, 2013). 
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Figura 4 – Desenvolvimento do cronograma: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas. Fonte: 

PMI, 2013. 

 

2.1.8. Curva S 

 

A curva S é uma representação gráfica que permite o acompanhamento de valores 

financeiros, percentuais de avanço em projetos e medições físicas de progresso, fazendo uma 

relação entre o planejado e realizado (Mundo Project Management, 2014), conforme pode ser 

observado na figura 5 a seguir.  

 

 

Figura 5 – Representação genérica da Curva S (Mundo Project Management, 2014).  
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2.1.9. Plano de Gerenciamento das Comunicações 

 

Como uma das saídas do processo de planejamento (Planejar o gerenciamento das 

comunicações), o Plano de Gerenciamento das Comunicações é um componente do 

gerenciamento de projetos, programas ou portfólios que visa descrever como, quando e por 

quem as informações sobre o projeto são administradas e disseminadas (PMI, 2013). 

 

2.1.10. Reuniões de Acompanhamento de Projetos 

 

 Segundo PMI (2013), existem vários tipos de reuniões de acompanhamento dos projetos, 

desde presencialmente até on-line em vários locais. A maioria delas requer a presença de partes 

interessadas e tem o objetivo de resolver problemas ou tomar decisões. Elas possuem 

recorrência com horários, locais e agendas pré-definidas. Tipicamente, esses encontros são 

iniciados com uma lista de pontos a serem discutidos os quais são circulados com antecedência 

entre os participantes. 

 

2.1.11. Reunião de Abertura do Projeto 

 

 Conforme Ricardo Vargas (2009), a Reunião de Abertura do Projeto é um encontro 

inicial que tem como objetivo gerar entendimento comum na organização sobre o projeto, gerar 

comprometimento e motivação das equipes, bem como sensibilizar a importância do projeto 

para a empresa através de menções das razões pelas quais seu desenvolvimento é necessário. 

 Ricardo Vargas (2009) ressalta ainda algumas informações que devem ser contidas na 

reunião de Abertura do Projeto, como 1 - o objetivo a ser atendido e sua justificativa; 2 - quais 

são os produtos o projeto irá produzir; 3 - quem é o patrocinador do projeto; 4 - qual é a EAP 

do projeto em níveis macros; 5 - qual é o cronograma preliminar bem como os principais marcos 

do projeto; 6 - quais são os limites e restrições do projeto; e 7 - quais são as premissas (os fator 

que são considerados como verdadeiros). 

 

2.1.12. Matriz de Poder X Interesse 

 

Como uma das técnicas do processo Identificar as Partes Interessadas, segundo o PMI 

(2013), a análise de partes interessadas é uma técnica de coleta e análise das informações das 
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partes interessadas do projeto, de modo a identificar os interesses, as expectativas e a influência 

das partes interessadas e determina seu relacionamento com o objetivo do projeto.  

Há muitos modelos de classificação utilizados nesta análise, como grau de 

poder/interesse, grau de poder/influência, grau de influência/impacto e modelo de relevância. 

A figura 6 a seguir apresenta a Matriz de Poder X Interesse. 

 

 

Figura 6 – Exemplo de matriz de Poder X Interesse. Fonte: PMI, 2013. 

 

2.1.13. Matriz RACI 

 

 A matriz RACI é utilizada para garantir divisões claras de papéis e responsabilidades e 

define o grau de poder dos indivíduos em cada uma das atividades mapeadas na tabela, 

classificando-os em um dos conceitos a seguir: 

 R, de Responsible (responsável pela execução); 

 A, de Accountable (responsável pela aprovação); 

 C, de Consulted (consultado); 

 I, de Informed (informado). 
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Figura 7 – Exemplo de matriz RACI (Fonte: PMI, 2013). 

 

2.1.14. Planejamento da Qualidade 

 

 Segundo Mendes et al. (2009), qualidade é um assunto subestimado em projetos. As 

técnicas existentes, ou a maior parte delas, pressupõe em uma atividade será realizada repetidas 

vezes, porém, em projetos, algumas atividades são realizadas uma única vez. Neste caso existe 

uma forte relação com o registro de lições aprendidas, pois os benefícios de um conhecimento 

adquirido em um projeto pode servir de base para o seguinte, visto que uma mesma atividade 

pode não ser repetida. 

 Ainda de acordo com Mendes et al. (2009), o controle da qualidade permite eliminar 

resultados insatisfatórios, uma vez que devem ser determinados os padrões de qualidade 

exigidos pelas partes interessadas. Para esta atividade, podem ser utilizadas várias ferramentas, 

como folha de verificação, histogramas, gráfico de Pareto, fluxogramas, diagramas de causa e 

efeito, diagrama de dispersão, etc. 

 

2.1.15. Plano de Gerenciamento dos Riscos 

 

 Segundo o PMI (2013), o Plano de Gerenciamento dos Riscos é uma das saídas do 

processo Planejar o gerenciamento dos Riscos do PMBOK. O PMI (2013) destaca ainda que “o 

plano de gerenciamento dos riscos é vital na comunicação, obtenção de acordo e apoio das 

partes interessadas para garantir que o processo de gerenciamento dos riscos seja apoiado e 

executado de maneira efetiva”.  
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Já o processo de identificação dos riscos em projetos é, segundo Joia et al. (2013), 

exigido em todas etapas posteriores, pois exige que seja gerada a base de ideias para as futuras 

análises e discussões do grupo. Para a realização desta etapa, é preciso avaliar todos os aspectos 

que envolvam incertezas, utilizando com base desta avaliação os itens do escopo, da EAP, do 

cronograma, das restrições, das premissas, etc., tudo o que pode não sair conforme o plano. 

Segundo o PMI (2013), a análise de riscos é o processo de priorização dos riscos através 

da combinação de suas probabilidades e seus impactos. Para a realização desta tarefa, pode ser 

utilizada a Matriz de Probabilidade e Impacto, conforme figura 8 a seguir. 

 

 

Figura 8 – Matriz de Probabilidade x Impacto. Fonte: Carvalho (2016).  

 

Conforme Joia et al. (2013), tendo os riscos sido levantados e analisados pelo grupo, é 

preciso definir a estratégia de resposta à eles, seja o aproveitamento das oportunidades (que 

também são riscos), bem como a redução das ameaças aos objetivos definidos. 

 

2.1.16. Formulário de Solicitações de Mudança em Projetos 

 

Conforme PMI (2013), todos os processos de monitoramento e controle e muitos dos 

processos de execução produzem solicitações de mudança como saída. Quando corretivas e 

preventivas, geralmente não impactam nas linhas de base do projeto. Podem ser usados 

formulários e ferramentas para facilitar o gerenciamento das mudanças solicitadas. 
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2.1.17. Controle de Lições Aprendidas 

 

 Dentro do processo de encerrar o projeto ou fase é exigido a finalização de todas as 

atividades de todos os grupos de processos de gerenciamento do projeto. Nesta etapa, o 

principal benefício é a geração das lições aprendidas, as quais geram base de conhecimento 

para projetos ou fases futuras. Essas informações devem ser documentadas e devem conter as 

causas das variações, o raciocínio por trás da ação corretiva escolhida e outros tipos de lições 

aprendidas que viram parte dos ativos de processos organizacionais. 

 Para Ricardo Vargas (2009), essas informações são usadas como entradas e saídas de 

vários processos de gerenciamento de projetos. O autor afirma ainda que “as lições aprendidas 

ajudam a aprender com os erros e com os acertos”, ou seja, evidencia às boas e más práticas 

que servirão como referência para serem ou não seguidas, respectivamente, no futuro. 

 

2.2. Lean Seis Sigma 

 

2.2.1. O que é qualidade 

 

Como um conceito espontâneo e pertencente a qualquer situação de uso de algo tangível 

ou intangível, a qualidade, que segundo Marshall Junior et al. (2010), pode ainda estar associada 

a percepções de natureza intelectual, artística, emocional e vivencial, representa o sucesso 

estratégico de qualquer organização (Garvin, 2002). 

Existem muitas definições sobre o termo “Qualidade”. A fim de limitar algumas dessas 

definições, adota-se neste trabalho as cinco abordagens de Garvin (2002). São elas: 

transcendental, baseada no produto, baseada no usuário, baseada na produção e baseada no 

valor. A seguir, cada uma delas é representada através da paráfrase de alguns autores. 

 Transcendental: “Qualidade é atingir ou buscar o padrão mais alto em vez de se 

contentar com o malfeito ou fraudulento” (Tuchman, 1980). 

 Baseada no produto: “Diferenças de qualidade correspondem a diferenças de quantidade 

de algum ingrediente ou atributo desejado” (Aboott, 1955). 

 Baseada no usuário: “Qualidade consiste na capacidade de satisfazer desejos” (Edwards, 

1968:37). 

 Baseada na produção: “Conformidade com as exigências” (Crosby, 1979). 



13 

 

 Baseada no valor: “Qualidade é o grau de excelência a um preço aceitável e o controle 

da variabilidade a um custo aceitável” (Broh, 1982). 

Ainda conforme Garvin (2002), fazem parte da rotina das organizações alguns 

desdobramentos do conceito da qualidade, tais como: 

 O desempenho, referente às características básicas do produto. 

 As características, que complementam as funções primárias do produto. 

 A confiabilidade, que é o grau de risco de mau funcionamento do produto. 

 A conformidade, que é a aderência do produto aos seus padrões pré-estabelecidos. 

 A durabilidade, relacionada à vida útil do produto. 

 O atendimento, que traduz a facilidade de ter o suporte do fornecedor do produto. 

 A estética, refere-se às preferências individuais. 

 A qualidade percebida, que é a opinião subjetiva do usuário com relação ao produto. 

Conforme Martinelli (2009), o termo “Qualidade” oriunda do latim qualitate, que significa 

propriedade, atributo ou condição capaz de distinguir as coisas ou pessoas umas das outras. 

Qualidade é atender as exigências e requisitos para o qual o produto foi criado, atendendo as 

expectativas do cliente, o que a torna subjetiva e não exata. 

 

2.2.2. A Melhoria Contínua e o Ciclo PDCA 

 

Também conhecido como Ciclo de Shewhart ou Ciclo de Deming, o PDCA, que é 

apresentado na figura 9 a seguir, é a mais conhecida representação da filosofia de melhoria 

contínua. Constituído de 4 fases, o Ciclo PDCA é um método gerencial que, quando praticado 

de forma cíclica e ininterrupta, promove a padronização de práticas e sistematiza o pensamento 

kaizen na organização (Marshall Junior et al.., 2010). 
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Figura 9 – Ciclo PDCA. Fonte: Juliana Kolb (2016). 

 

Segundo Marshall Junior et al. (2010), cada uma das 4 fases do ciclo é composta por uma 

série de atividades, conforme apresentado a seguir: 

 1ª Fase – Plan (planejamento): fase na qual são estabelecidas as metas e os objetivos 

para os quais deverão ser criados procedimentos e padrões para alcança-los. 

 2ª Fase – Do (execução): fase que representa a execução das ações que foram planejadas 

na etapa anterior, na qual serão coletados dados para controle do processo, os quais 

serão utilizados posteriormente na fase de Verificação. 

 3ª Fase – Check (verificação): fase cujo objetivo é analisar se o que foi planejado foi 

alcançado com consistência, através da comparação entre as metas desejadas e os 

resultados obtidos. 

 4ª Fase – Act (agir corretivamente): fase na qual existem duas funções, de acordo com 

os resultados obtidos da etapa de verificação. Caso as metas não tenham sido atingidas, 

busca-se agir corretivamente após a interpretação das causas do não atingimento para 

prevenir a repetição dos efeitos indesejados. Caso as metas tenham sido atingidas, 

busca-se adotar padrões que garantam a estabilidade do processo no formato planejado 

na 1ª fase do ciclo. 

Ao repetir as etapas do ciclo várias vezes, é possível obter previsibilidade dos resultados 

dos processos, garantindo assim o aumento da competitividade organizacional (Marshall Junior 

et al., 2010). 
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2.2.3. Seis Sigma 

 

O método Seis Sigma foca na redução dos índices de defeito dos produtos para próximo 

de zero, utilizando a qualidade de forma disciplinada (Martinelli, 2009). Segundo Werkema 

(2011b), “o Seis Sigma é uma estratégia gerencial disciplinada e altamente quantitativa, que 

tem como objetivo aumentar drasticamente a lucratividade das empresas, por meio da melhoria 

da qualidade de produtos e processos e do aumento da satisfação do cliente”. 

Conforme Marshall Junior et al. (2010), entre os principais objetivos do Seis Sigma, podem ser 

identificados: 

 Reduzir o número de defeitos para, no máximo, 3,4 defeitos por 1 milhão de 

oportunidades; 

 Reduzir a variabilidade dos processos; 

 Melhorar os produtos, com base no que o cliente enxerga como valor; 

 Diminuir o tempo de ciclo de fabricação do produto; 

 Otimizar os estoques; 

 Aumentar a lucratividade das empresas; 

 Obter custos de fabricação mais baixos; 

 Satisfazer os clientes. 

 

O significado da terminologia Seis Sigma está atrelado ao conceito estatístico de desvio 

padrão, que é representado pela letra grega Sigma (σ) e que é uma medida que quantifica a 

variação existente entre os resultados de qualquer processo. Quanto mais alto o valor do desvio-

padrão, maior é a variação entre os resultados do processo. Quanto menor for o desvio-padrão, 

mais previsível e uniforme ele será (Werkema, 2012). 

Caso um processo seja controlado, medindo os parâmetros desejados de um produto a cada 

instante e plotando os dados em um gráfico que tenha como eixo horizontal a medida que será 

a faixa de controle e no eixo vertical o número de observações, a tendência que o gráfico 

apresente uma curva de distribuição normal, também chamada de Curva de Gauss (figura 10) 

(Martinelli, 2009), conforme imagem a seguir: 
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Figura 10 – Curva de Gauss. Fonte: Martinelli, 2009 

 

2.2.4. O que é Lean Manufacturing? 

 

Segundo Werkema (2011b), “o Lean Manufacturing é uma iniciativa que busca eliminar 

desperdícios”. O principal ganho resultante é o ganho de velocidade através da eliminação de 

desperdícios no processo produtivo. Embora seu nome remeta à processos industriais de 

manufatura, pode ser aplicado em todo tipo de trabalho, pode também ser chamado de Lean 

Operations ou Lean Enterprise. 

 Suas origens remetem ao Just-in-Time, oriundo do Sistema Toyota de Produção, no qual 

Taiichi Ohno, executivo da companhia na década de 1950, iniciou a criação e implantação de 

um sistema de produção com o principal objetivo de eliminar os sete tipos de desperdício, 

conforme a seguir: 

 Defeitos nos produtos; 

 Excesso de produção de mercadorias desnecessárias; 

 Estoques intermediários de matérias primas no processo produtivo ou de mercadorias 

à espera de consumo; 

 Processamento desnecessário; 

 Movimento desnecessário de pessoas; 

 Transporte desnecessário de mercadorias; 

 Espera de funcionários pelo término dos processos produtivos predecessores. 
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Dessa forma, o Sistema Toyota de Produção, por representar uma forma eficiente de produzir, 

foi denominado produção enxuta (Werkema, 2011b). Os benefícios da redução dos desperdícios 

são observados, segundo Werkema (2012), na figura 11 a seguir. 

 

 

Figura 11 - Benefícios da redução de desperdícios. Fonte: Werkema, 2012. 

 

De acordo com Womack e Jones (2004), “existe um poderoso antidoto ao desperdício: 

o pensamento enxuto (Lean Thinking)”, que de acordo com o Lean Institute Brasil, possui os 

seguintes princípios: 

 Especificar o valor, identificando aquilo que o cliente valoriza; 

 Identificar o fluxo de valor, eliminando os desperdícios do processo; 

 Criar fluxos contínuos, considerando ao máximo a fluidez do processo; 

 Adaptar o fluxo para produção “puxada”, no qual a demanda é orientada pelo mercado; 

 Buscar a perfeição. 

 

2.2.5. A Integração do Lean Manufacturing e do Seis Sigma 

 

Tanto o Lean Manufacturing quanto o Seis Sigma possui pontos fortes que podem que 

são complementares e podem ser trabalhados de forma sinérgica. Um exemplo disso é o fato 

do Lean Manufacturing não possuir um método estruturado de solução de problemas baseado 

em ferramentas estatísticas para controlar a variabilidade dos processos. Na figura 12 a seguir 

é possível verificar como o Seis Sigma e o Lean Manufacturing contribuem para a melhoria 

dos processos. 
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Figura 12 – Contribuição do Lean Manufacturing e Seis Sigma. Fonte: Werkema, 2012 

 

Assim, o programa resultante da integração dos dois métodos que concentra os pontos 

fortes de cada um deles é denominado Lean Seis Sigma, “uma estratégia mais abrangente, 

poderosa e eficaz que cada uma das partes individualmente, e adequada para a solução de todos 

os tipos de problemas relacionados à melhoria de processos e produtos”, nas palavras de 

Werkema (2011b). 

 

2.2.6. O Método DMAIC 

 

De acordo com Werkema (2012), para a realização dos projetos Lean Seis Sigma utiliza-

se como base metodológica o DMAIC. “O modelo DMAIC vem da sigla em inglês que significa 

Define (definição), Measure (medição), Analyse (análise), Improve (aperfeiçoamento) e 

Control (controle)”, afirma Martinelli (2009). 

Segundo Marshall Junior et al. (2010), trata-se de um método cíclico assim como o 

PDCA, o qual possui o seguinte escopo para cada uma das 5 etapas: 

 1ª Etapa – Define (definição): definir o escopo do projeto e qual é o problema a ser 

resolvido; 

 2ª Etapa – Measure (medição): determinar indicadores apropriados para medir o projeto 

bem como onde está o problema, através da estratificação dos dados; 

 3ª Etapa – Analyse (análise): identificar quais são as causas geradores dos problemas; 
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 4ª Etapa – Improve (aperfeiçoamento): propor, avaliar e implementar soluções para cada 

problema prioritário; 

 5ª Etapa – Control (controle): garantir a perpetuação das mudanças realizadas. 

Por trata-se de um ciclo, é possível realizar uma comparação com o PDCA e, conforme a 

figura 13 a seguir, é possível verificar a grande ênfase dada pelo DMAIC ao planejamento antes 

que seja executada alguma ação. 

 

 

Figura 13 – Correspondência entre o Método DMAIC e o Ciclo PDCA. Fonte: Werkema, 

2012. 

 

Segundo Werkema (2012), para que os resultados estratégicos das empresas sejam 

atingidos, uma série de ferramentas são utilizadas de maneira integrada às etapas do DMAIC, 

o qual se transforma em um método baseado em dados e no uso de estatística. A seguir são 

detalhados algumas das principais ferramentas presentes no Lean Seis Sigma. 

 

2.2.7. Avaliação dos Sistemas de Medição 

 

Segundo Werkema (2011a), a avaliação prévia dos sistemas de medição, sob os pontos 

de vista da estatística e da engenharia, é essencial para o avanço do controle da qualidade. Elas 

permitem a quantificação do grau de confiabilidade dos dados gerados pelo sistema, inspeção 

e registro utilizados pela empresa, podendo ser utilizada em todas as etapas do DMAIC.  

Este tipo de análise, permite avaliar, dentre outras características do sistema: 

 Precisão: é a proximidade entre as medidas individuais da característica de 

interesse geradas pelo sistema de medição; 
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 Vício ou Tendência: representa a diferença entre o valor real da característica 

medida e a média de medições repetidas dessa característica; 

 Repetibilidade: é a variação nas medidas obtidas quando um avaliador utiliza o 

instrumento para medir repetidas vezes a característica de interesse dos mesmos 

itens; 

 Reprodutibilidade: é a variação na média das medidas obtidas quando diferentes 

avaliadores utilizam o instrumento para medir repetidas vezes a característica de 

interesse dos mesmos itens. 

A relação das características Vício e Precisão pode ser observada na figura 14 a seguir. 

 

 

Figura 14 – Representação gráfica entre precisão e exatidão. Fonte: Inter-Metro 

Confiabilidade Metrológica (2013) 

 

2.2.8. Mapa de Raciocínio 

 

O Mapa de Raciocínio tem como objetivo documentar de forma progressiva as 

informações relacionadas ao projeto como a meta, as perguntas que a equipe precisou responder 

durante o desenvolvimento, decisões, gráficos, etc. de forma a manter como registro de banco 

de dados para futuras análises de lições aprendidas (Werkema, 2012). 

 

2.2.9. Carta de Controle 

 

Segundo Werkema (2012), as Cartas de Controle são ferramentas que dispõe os dados 

do fenômeno analisado para que seja possível a visualização e análise do comportamento 
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sequencial do que está sendo analisado. São utilizados 5 critérios de análise das cartas de 

controle para possibilitar a identificação se o processo está ou não sob controle. São eles: 1 - 

Pontos fora dos limites de controle; 2 – Sequência; 3 – Tendência; 4 – Periodicidade; 5 – 

Aproximação dos limites de controle. A figura 15 a seguir apresenta uma carta de controle de 

um processo considerado sob controle. 

 

 

Figura 15 – Exemplo de Carta Controle. Fonte: Portal Action (2016). 

 

2.2.10. Análise de Capacidade - CP e CPK 

 

Os índices de capacidade CP e CPK processam as informações de modo que seja 

possível avaliar se um processo é ou não capaz de gerar produtos que atendam às especificações 

dos clientes (Werkema, 2012). 

 

2.2.11. Gráfico Sequencial ou de Séries 

 

 O Gráfico Sequencial ou de Séries é utilizado para mostrar os valores individuais de um 

processo em função do tempo, conforme exemplo representado na figura 16 a seguir (Werkema, 

2012). 
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Figura 16 – Gráfico de Séries – Minitab, 2016. 

 

2.2.12. SIPOC 

 

O objetivo do SIPOC é definir o principal processo envolvido no projeto, facilitando a 

visualização do escopo de trabalho (Werkema, 2012). 

 

2.2.13. Mapa do Fluxo de Valor 

 

O mapeamento do fluxo de valor serve para direcionar as melhorias necessárias em um 

determinado fluxo para que contribuam para o salto no seu desempenho, evitando a dispersão 

dos esforços em melhorias pontuais (Rother e Shook, 2003). 

 

2.2.14. 5 Porquês 

 

Prática de perguntar “por quê?” várias vezes repetidamente sempre que se encontrar um 

problema, com o objetivo de ir além dos sintomas óbvios e buscando identificar a causa raiz 

geradora do evento indesejado (Lean Institute Brasil). 

 

2.2.15. Diagrama de Pareto 

 

 O Gráfico ou Diagrama de Pareto é uma representação gráfica de barras verticais que 

apresenta as informações de modo a evidenciar a estratificação dos dados bem como a 
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priorização de um fenômeno, além de permitir o estabelecimento de metas específicas, 

conforme figura 17 a seguir (Werkema, 2012). 

 

 

Figura 17 – Exemplo de gráfico sequencial. Fonte: PMP Go, 2012. 
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2.2.16. Gráfico de Histograma 

 

 O Histograma tem por objetivo dispor as informações de modo que sejam possíveis a 

visualização da forma da distribuição de um conjunto de dados do fenômeno analisado bem 

como sua variabilidade (Werkema, 2012). 

 

2.2.17. Árvore de Estratificação 

 

 A Árvore de Estratificação consiste no agrupamento dos dados sob os diversos pontos 

de vista de cada variável, objetivando focalizar o fenômeno estudado bem como identificar os 

estratos mais significativos, conforme figura 18 (Werkema, 2012). 

 

Figura 18 – Exemplo de Árvore de Estratificação. Fonte: Werkema, 2012. 
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2.2.18. Mapa do Processo 

 

 O Mapa do Processo é utilizado para registrar o conhecimento existente sobre o processo 

sob o ponto de vista de informações como os parâmetros do produto final, do produto em 

processo e os parâmetros do processo (Werkema, 2012). 

 

2.2.19. Boxplot 

 

 O Boxplot tem como finalidade apresentar várias características de um conjunto de 

dados como a locação, dispersão, simetria e presença de observações discrepantes de forma 

simultânea (Werkema, 2012). 

 

2.2.20. Diagrama de Causa e Efeito 

 

 O Diagrama de Causa e Efeito, Espinha de Peixe ou Ishikawa é utilizado para apresentar 

a relação entre o efeito de um processo e os possíveis fatores causadores (Werkema, 2012). 

 

2.2.21. Brainstorming 

 

 O Brainstorming é o nome dado para a sessão de geração de ideias no qual objetiva-se 

levantar o maior número de sugestões sobre um tópico de interesse em um curto intervalo de 

tempo (Werkema, 2012). 

 

2.2.22. Gráfico de Dispersão 

 

 O Gráfico de Dispersão é um gráfico utilizado para a visualização do tipo de 

relacionamento existente entre duas variáveis numéricas (Werkema, 2012). 

 

2.2.23. Diagrama de Afinidades 

 

 O Diagrama de Afinidades é uma representação gráfica de grupos de dados relacionados, 

os quais estão relacionados de forma que sejam distinguidos dos demais, permitindo assim que 
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a estrutura de um tema complexo fique mais clara apenas por meio da organização das 

informações (Werkema, 2012). 

 

2.2.24. Diagrama de Relações 

 

 O Diagrama de Relações possibilita a visualização das relações de causa e efeito de um 

tema ou problema a partir de dados textuais. É recomendado quando as relações entre as causas 

de um problema são complexas e é necessário evidenciar que cada evento é o resultado causas 

inter-relacionadas (Werkema, 2012). 

 

2.2.25. Análise de Regressão Linear 

 

 A Análise de Regressão Linear utiliza de informações já coletadas para permitir a 

identificação de um modelo que represente o relacionamento entre as diversas variáveis de um 

processo. Como resultado final, obtém-se uma equação matemática que traduz numericamente 

o comportamento dos fatores (Werkema, 2012). 

 

2.2.26. Teste de Hipóteses 

 

 Segundo Werkema (2012), “os Testes de Hipóteses permitem um processamento mais 

aprofundado das informações contidas nos dados, de modo que possamos controlar, abaixo de 

valores máximos, os erros que podem ser cometidos no estabelecimento das conclusões sobre 

as questões avaliadas”. 

 

2.2.27. DOE 

 

 O DOE, do inglês, Design of Experiments, permite processar informações de modo a 

fornecer indicações sobre o sentido no qual o processo deve ser direcionado para que se possa 

obter melhores resultados (Werkema, 2012). 
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2.2.28. FMEA 

 

 De acordo com Werkema (2012), a ferramenta FMEA, acrônimo das palavras Failure 

Mode and Effect Analysis (Análise de Efeitos e Modos de Falha), tem como objetivo identificar, 

hierarquizar e prevenir as falhas potenciais de um produto ou processo. 

 

2.2.29. 5W2H 

 

 A finalidade da Matriz 5W2H é detalhar informações sobre as ações que precisam ser 

realizadas, tais como, o que será feito (What), quando será feito (When), quem fará (Who), onde 

será feito (Where), por que será feito (Why), como será feito (How) e quanto custará (How 

Much) (Werkema, 2012). 

 

2.2.30. Matriz GUT para Priorização de Problemas 

 

 Conforme Marshall Junior et al.. (2010), a Matriz GUT quantifica, através dos conceitos 

de Gravidade, Urgência e Tendência quais problemas ou riscos devem ser priorizados, visando 

minimizar seus impactos. 

 

2.2.31. Matriz de Priorização de Soluções 

 

 A Matriz de Priorização de Soluções, visa tornar matemático os critérios de definição 

das soluções que serão tomadas de acordo com alguns critérios pré-definidos como facilidade 

da solução, rapidez, custo e efetividade (Werkema, 2012). 

 

2.3. A Relação Entre Lean Seis Sigma e Gerenciamento de Projetos 

 

Segundo Anbari (2002), o tema Seis Sigma ainda não recebeu nas conferências e 

discussões sobre gerenciamento de projetos a atenção que merece. Anbari (2002) apresenta 

ainda alguns benefícios que podem ser possíveis quando integrados Lean Seis Sigma e 

Gerenciamento de Projetos: 
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 Aplicando Lean Seis Sigma no gerenciamento do escopo forçaria uma definição 

de requisitos clara e uma rigorosa gestão de mudanças, porém, poderíamos ter o 

risco de inibir a inovação; 

 Aplicando Lean Seis Sigma no gerenciamento do tempo exigiria melhor 

planejamento, prazos que não fossem alterados; 

 Aplicando Lean Seis Sigma no gerenciamento dos custos exigiria controle 

cuidadoso dos investimentos do projeto além de previsão de custos efetiva. 

I Six Sigma (2016) evidencia a diferença entre um projeto que visa construir um produto 

ou processo de um projeto, no qual são utilizados os conhecimentos em Gerenciamento de 

Projetos, um projeto Seis Sigma, cujo objetivo é melhorar um produto ou processo já 

implantado. 

 

2.3.1. Grupos de Processos X DMAIC 

 

De acordo com I Six Sigma (2016), é possível relacionar os grupos de processos do 

Gerenciamento de Projetos com as etapas do método DMAIC, como mencionado a seguir: 

 Iniciação: Esta é a fase que mais possui relações com o Lean Seis Sigma, como 

por exemplo a preparação de um Project Charter e a alocação de um responsável 

pelo projeto (gerente de projeto ou líder de projetos). 

 Planejamento: no Lean Seis Sigma, existem várias interseções e ferramentas e 

práticas com este grupo de processos. Falha na definição de requisitos é uma das 

principais falhas encontradas nesta fase. O Seis Sigma possui uma série de 

ferramentas para auxiliar na extração dos requisitos baseados nos desejos dos 

clientes. Existem ferramentas adequadas também para auxiliar no gerenciamento 

do tempo, gerenciamento da qualidade e gerenciamento de riscos. 

 Execução: O Seis Sigma pode complementar a execução primariamente nas 

áreas do gerenciamento de riscos através da aplicação de ferramentas como 

DOE, na busca por encontrar a melhor solução. 

 Monitoramento e Controle: O Lean Seis Sigma complementa o Gerenciamento 

de Projetos nesta fase basicamente de duas formas. Primeiro, como esta busca 

sempre a solução dos problemas na causa raiz, ele prevenirá que problemas 

voltem a acontecer. Segundo, na última etapa do método DMAIC, Control, 
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controles e respostas às variações especiais no processo são institucionalizadas 

de modo a garantir rápida ação em caso de identificação de problemas. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Operacionalização da Pesquisa e Análise de Resultados 

 

3.1.1. O Questionário 

 

 Como se tratam de profissionais com participação predominantemente exclusiva em 

cada um dos universos de pesquisa, o questionário foi dividido em 2, considerando: 

 Buscar respostas quanto ao uso das ferramentas e técnicas de Lean Seis Sigma 

pelos profissionais atuantes em Gerenciamento de Projetos; 

 Buscar respostas quanto ao uso das ferramentas e técnicas de Gerenciamento de 

Projetos pelos profissionais atuantes em Lean Seis Sigma. 

A primeira parte de ambos os questionários foi baseada na obtenção de informações 

básicas sobre os respondentes, tais como o tempo de atuação no mercado e se o profissional 

possui certificações, informações essas que serão utilizadas nas análises e estratificações de 

dados realizada na análise dos resultados. 

Na segunda parte do questionário foi considerada a apresentação dos principais 

conceitos, técnicas e ferramentas das disciplinas de Gerenciamento de Projetos ou de Lean Seis 

Sigma, e o questionamento sobre o uso das mesmas. 

Na terceira parte do questionário foi solicitada a exemplificação de um uso de 

ferramenta, técnica ou conceito de cada respondente através de um campo não obrigatório. 

 

3.1.2. Ferramentas para Análise dos Resultados 

 

Para a análise das características do público respondente, foram utilizados gráficos de 

segmentos e de barras, os quais são apresentados nas figuras 19 e 20 a seguir, respectivamente. 
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Figura 19 – Gráfico de Segmentos. Fonte: O Autor. 

 

 

Figura 20 – Gráfico de Barras. Fonte: O Autor. 

 

Para o cálculo da Taxa de Aderência Geral dos profissionais de Gerenciamento de 

Projetos no Lean Seis Sigma foi considerado a fórmula a seguir: 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑙 =
∑ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 = 𝑠𝑖𝑚𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡ã𝑜 30

𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡ã𝑜 4

∑ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡ã𝑜 30
𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡ã𝑜 4

 

 

Para o cálculo da Taxa de Aderência Geral dos profissionais de Lean Seis Sigma no 

Gerenciamento de Projetos foi considerado a lógica e fórmula a seguir: 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑙 =
∑ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡ã𝑜 26

𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡ã𝑜 6

∑ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡ã𝑜 26
𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡ã𝑜 6

 

Como as perguntas solicitaram as respostas nos níveis “Nunca”, “Algumas vezes”, 

“Muitas vezes” e “Sempre”, as respostas foram transformadas de acordo com a tabela a seguir. 

 

Tabela 1 - Tabela de conversão de resposta em coeficiente 

Resposta Coeficiente 

Nunca 0% 

Algumas vezes 33% 

Muitas vezes 66% 

Sempre 100% 

 

3.1.3. Teste de Hipóteses 

 



32 

 

 Com base nos resultados obtidos para a Taxa de Aderência Geral dos profissionais de 

Gerenciamento de Projetos no Lean Seis Sigma e para a Taxa de Aderência Geral dos 

profissionais de Lean Seis Sigma, é utilizado Teste de Hipóteses. 

 Conforme Minitab (2016), Teste de Hipóteses é um procedimento estatístico que avalia 

duas declarações mutuamente exclusivas sobre uma população utilizando dados amostrais para 

determinar qual declaração é melhor suportada pelos mesmos. As declarações possuem o nome 

de Hipótese Nula e Hipótese Alternativa e são sempre declarações sobre os atributos de uma 

população. 

 Existem vários tipos de Teste de Hipóteses. Para este trabalho, será utilizado o Teste T 

Para 2 Amostras. Este teste permite afirmar se duas populações são acentuadamente diferentes 

ou não, de acordo com a média dos resultados gerados a partir das amostras independentes de 

cada população, isto é, as observações da primeira amostra não devem ter qualquer influência 

sobre as da segunda amostra (Minitab, 2016). 

 

3.1.4. Minitab 

 

 Para execução dos Testes de Hipóteses é utilizada o software Minitab 17 como 

ferramenta de análise estatística, a qual possui todas as ferramentas necessárias para analisar 

dados, simplificando assim o fluxo de trabalho. (Minitab, 2016). 
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4. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

4.1. Análise de Campo 

 

Dado que existem poucas fontes de resultados das sinergias entre o Gerenciamento de 

Projetos e o Lean Seis Sigma, foi realizada uma pesquisa de campo com profissionais de ambas 

as áreas. A pesquisa foi realizada de 08 de Maio a 02 de Junho de 2016 e foi enviada para 56 

profissionais, dos quais 46 responderam o questionário, o que representa uma taxa de adesão 

de 82%. 

 

 

Figura 21 – Taxa de Adesão dos Participantes na Pesquisa. 

 

 Dos 46 respondentes, foi obtido a seguinte distribuição das participações nos 

questionários: 

 

 

Figura 22 – Detalhamento dos Profissionais Participantes. 
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 23 deles, profissionais atuantes ou que já atuaram na área de Gerenciamento de 

Projetos; 

 23 deles, profissionais atuantes ou que já atuaram com a metodologia Lean Seis 

Sigma. 

Para possibilitar a coleta dos dados e, considerando as distâncias físicas dos 

respondentes, foi utilizado como ferramenta de pesquisa a licença Personal da Online 

Pesquisas. 

 

4.2. Resultados Obtidos 

 

4.2.1. Resultados dos Profissionais de Gerenciamento de Projetos 

 

4.2.1.1. Análise das Características do Público Respondente 

 

  Na análise do tempo de trabalho com Gerenciamento de Projeto, quase a metade dos 

respondentes atuam de 5 a 10 anos neste ramo (figura 23). 

 

Figura 23 – Tempo de trabalho do profissional na área de Gerenciamento de Projetos.  

 

 Com relação ao tema certificações no ambiente de Gerenciamento de Projetos, 61% 

dos respondentes não possui certificação. Dos 39% que afirmaram ter certificações, a maioria 

é certificado PMP (figura 24). 
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Figura 24 – Certificações em Gerenciamento de Projetos do público respondente 

 

96% dos participantes afirmaram estar trabalhando na área de Gerenciamento de 

Projetos em tempo de pesquisa (Figura 25). 

 

 

Figura 25 – Avaliação se o profissional trabalha na área de Gerenciamento de Projetos. 

 

4.2.1.2. Análise do Envolvimento dos Profissionais de Gerenciamento de Projetos com Lean 

Seis Sigma 

 

 A Tabela 2 a seguir apresenta a taxa de aderência do respondente para cada item 

questionado.  
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Tabela 2 - Taxa de Aderência para cada item avaliado sobre Lean Seis Sigma 

Pergunta 

Taxa de 

Aderência ao 

Item 

Já utilizou a ferramenta 5 Porquês? 100% 

Já utilizou o Diagrama de Causa e Efeito (Espinha de Peixe ou Ishikawa)? 100% 

Já utilizou o Brainstorming para levantamento de ideias? 100% 

Já utilizou um documento progressivo que registre os raciocínios da evolução do projeto 

(Mapa de Raciocínio / Diário de Bordo)? 
96% 

Já utilizou a ferramenta 5W2H para controle de planos de ação? 95% 

Já utilizou o Diagrama de Pareto? 91% 

Já utilizou o gráfico de Histograma? 73% 

Já utilizou o Mapa do Processo para analisar o problema? 73% 

Já utilizou o Gráfico de Dispersão? 73% 

Já utilizou a ferramenta SIPOC para realizar análise inicial do processo? 50% 

Conhece o conceito de Lean Manufacturing bem como os 7 desperdícios? 45% 

Já utilizou a Matriz GUT para priorização de problemas? 45% 

Já utilizou a Matriz de Priorização de Soluções? 45% 

Já utilizou a ferramenta Gráfico Sequencial (Gráfico de Séries) para analisar o processo? 36% 

Já utilizou a Árvore de Estratificação para identificação dos principais estratos do 

problema? 
36% 

Já realizou o Mapeamento do Fluxo de Valor (VSM) do processo para identificar as 

oportunidades? 
32% 

Já utilizou o Diagrama de Relações? 27% 

Já utilizou o Testes de Hipóteses? 27% 

Já utilizou a ferramenta Carta de Controle para medir o processo? 23% 

Já utilizou o Planejamento de Experimentos? 18% 

Já utilizou a ferramenta FMEA? 18% 

Já utilizou o Diagrama de Afinidades? 14% 

Já realizou a análise de CP e CPK para avaliar a capacidade do processo? 9% 

Já utilizou a Análises de Regressão Linear? 9% 

Já utilizou a análise da confiabilidade dos dados Avaliação dos Sistemas de Medição 

(Auditoria dos dados, Repetibilidade ou Reprodutibilidade)? 
0% 

Já utilizou o gráfico BoxPlot? 0% 

 

4.2.1.3. Taxa de Aderência Geral dos Profissionais de Gerenciamento de Projetos no Lean Seis 

Sigma 

  

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑙 =
∑ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 = 𝑠𝑖𝑚𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡ã𝑜 30

𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡ã𝑜 5

∑ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡ã𝑜 30
𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡ã𝑜 5

=  
273

574
= 0,48 

 

A análise da Aderência Geral dos Profissionais de Gerenciamento de Projetos no Lean 

Seis Sigma apresenta taxa de 48%. 
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4.2.1.4. Exemplos de Utilização do Lean Seis Sigma no Gerenciamento de Projetos 

 

 A seguir são apresentados alguns depoimentos sobre a aplicação do Lean Seis Sigma no 

Gerenciamento de Projetos. A pergunta solicitava que o respondente descrevesse um exemplo 

de aplicação das ferramentas de Melhoria Contínua que utilizou. 

 

 Respondente 1 

“Primeiramente, respondi o questionário a luz do gerenciamento de projetos utilizando 

ferramentas de L6S. Quero registrar que conheço todas as ferramentas, porém, em 

Gerenciamento de Projetos não as utilizei.  

- Pareto para priorização de requisitos frente aos custos / benefícios dos projetos; 

- 5 porquês para identificação das causas de riscos (gerenciamento de riscos); 

- Gráficos de dispersão para gestão de riscos. 

* confesso que ao responder o questionário refleti muito por não ter usado mais as 

ferramentas do Lean Seis Sigma no dia-a-dia do Gerenciamento de Projetos”. 

 

 Respondente 2 

“Em minha empresa atual, uma combinação de 5H2W e GUT é usada para priorização 

de demandas concorrentes num mesmo time de TI”. 

 

 Respondente 3 

“No acompanhamento de pós produção de projeto utilizo com frequência Pareto e 

5W2H”. 

 

 Respondente 4 

“Para melhoria de um processo atual realizado primeiramente: análise de indicadores, 

após acompanhamento e mapeamento do processo AS IS, reuniões de brainstorming 

com foco em melhoria, priorização dos itens propostos (esforço e custo), processo TO 

BE, treinamento dos envolvidos e acompanhamento através dos indicadores”. 
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4.2.2. Resultados dos Profissionais de Lean Seis Sigma 

 

4.2.2.1. Análise das Características do Público Respondente 

 

  Na análise do tempo de trabalho com Lean Seis Sigma, a maior parte dos respontes 

trabalha de 2 a 5 anos neste ramo (figura 26). 

 

 

Figura 26 – Tempo de trabalho do profissional na área de Melhoria Contínua ou Gestão da 

Qualidade. 

 

 Com relação ao tema certificações no ambiente de Lean Seis Sigma, apenas 4% não 

possui certificação. Dos 96% que afirmaram ter certificações, a maioria é certificado Black 

Belt (figura 27). 

 

 

Figura 27 – Certificações em Lean Seis Sigma do público respondente. 

 

61% dos participantes afirmaram estar trabalhando na área de Lean Seis Sigma em 

tempo de pesquisa (Figura 28). 
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Figura 28 – Avaliação se o profissional trabalha em Melhoria Contínua ou Gestão da 

Qualidade.  

 

 70% dos respondentes disseram que conhecem a compilação das boas práticas de 

Gerenciamento de Projetos (PMBoK) (figura 29). 

 

 

Figura 29 – Avaliação do conhecimento dos profissionais com relação ao PMBOK. 

 

4.2.2.2. Análise do Envolvimento dos Profissionais de Lean Seis Sigma com Gerenciamento de 

Projetos  

 

 A Tabela 3 a seguir apresenta a taxa de aderência do respondente para cada item 

questionado. 
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Tabela 3 - Taxa de Adesão para cada item avaliado sobre Gerenciamento de Projetos 

Pergunta 

Taxa de 

Aderência ao 

Item 

Já desenvolveu ou costuma desenvolver Cronograma do projeto? 90% 

Já utilizou ou costuma utilizar algum método para estimativa dos tempos de cada atividade 

do projeto? 
78% 

Já realizou ou costuma realizar reunião de Kickoff para apresentar o projeto aos 

stakeholders? 
77% 

Já realizou ou costuma realizar reuniões para acompanhamento do projeto com os 

Stakeholders? 
74% 

Já desenvolveu ou costuma desenvolver um Plano de Comunicação para garantir a 

disseminação das informações para as partes interessadas? 
64% 

Já desenvolveu ou costuma desenvolver um documento que formaliza a existência do 

projeto (Termo de Abertura do Projeto)? 
59% 

Já desenvolveu ou costuma desenvolver um controle de lições aprendidas de cada projeto? 58% 

Já utilizou ou costuma utilizar algum método para criação do cronograma do projeto? 57% 

Já desenvolveu ou costuma desenvolver um Termo de Aceite do escopo do projeto e 

recolher a formalização com os stakeholders? 
55% 

Utiliza softwares específicos para gestão de tarefas dos projetos (MS-Project, OpenProj, 

Primavera, etc.) 
54% 

Já desenvolveu ou costuma desenvolver o Planejamento dos Riscos (identificação, análise e 

resposta aos riscos) do projeto? 
52% 

Já desenvolveu ou costuma desenvolver o Planejamento da Qualidade (conjunto de 

indicadores e metas para cada item da EAP) do projeto? 
51% 

Já desenvolveu ou costuma desenvolver Curva S (Evolução % X Tempo) do projeto? 48% 

Já desenvolveu ou costuma desenvolver uma Matriz de Requisitos, que contemplará todas 

as necessidades identificadas pelos stakeholders do projeto? 
42% 

Já desenvolveu ou costuma desenvolver a Matriz de Probabilidade X Impacto para 

gerenciamento dos riscos do projeto? 
42% 

Já desenvolveu ou costuma desenvolver a Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS) do 

projeto? 
33% 

Já utilizou ou costuma utilizar a tabela RACI ou PARIS para definir os papeis e 

responsabilidades da equipe de projeto? 
32% 

Já utilizou ou costuma utilizar um Formulário para Solicitações de Mudança no Projeto? 32% 

Já desenvolveu ou costuma desenvolver o dicionário da EAP do projeto? 20% 

Já desenvolveu ou costuma desenvolver Diagrama de Redes do projeto? 20% 

Já desenvolveu ou costuma desenvolver a matriz de Poder X Interesse para análise e 

acompanhamento dos Stakeholders ao longo do projeto? 
19% 

 

4.2.2.3. Taxa de Aderência Geral dos Profissionais de Lean Seis Sigma no Gerenciamento de 

Projetos 

  

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑙 =
∑ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡ã𝑜 26

𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡ã𝑜 6

∑ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡ã𝑜 26
𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡ã𝑜 6

=  
243

483
= 0,5 

 

A análise da Aderência Geral dos Profissionais de Lean Seis Sigma no Gerenciamento 

de Projetos apresenta taxa de 50%. 
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4.2.2.4. Exemplos de Utilização do Gerenciamento de Projetos no Lean Seis Sigma 

 

 A seguir são apresentados alguns depoimentos sobre a aplicação do Gerenciamento de 

Projetos no Lean Seis Sigma. A pergunta solicitava que o respondente descrevesse um exemplo 

de aplicação das ferramentas do Gerenciamento de Projetos que utilizou. 

 

 Respondente 5 

“Para projeto de Capabilização de processos foram criados cronogramas por 

característica à ser capabilizada, com responsável, prazo, etapas do processo e 

indicadores de avaliação de atendimento ao prazo”. 

 

 Respondente 6 

“Reuniões de elaboração do escopo do projeto - utilizamos esta ferramenta para alinhar 

os detalhes das necessidades dos clientes. No caso da gestão de projetos na indústria,  

costumamos apresentar projetos em 3D para nossos clientes e também leva-los ao local 

de instalação, desta forma fica mais fácil identificar pequenos detalhes antes não 

perceptíveis, como por exemplo,  a interferência com outros equipamentos,  tubulações,  

o espaço físico que será ocupado,  entre outros itens. Essas reuniões possibilitam um 

melhor atendimento as necessidades do cliente, um escopo mais assertivo, 

consequentemente um melhor controle nos custos do projeto, menos variação no 

cronograma, menos variação do escopo”. 

 

 Respondente 7 

“Utilizo as ferramentas para acompanhamento de projetos que oriento, para 

acompanhamento dos orientados e para aplicações nos projetos desenvolvidos”. 

 

 Respondente 8 

“Reuniões periódicas de Status Report semanal. Comitê Operacional e Executivo para 

apresentação dos milestones”. 

 

 Respondente 9 

“Gosto de utilizar o CPM para controle de cronograma, apesar de fazê-lo apenas quando 

julgo necessário e apenas para controle pessoal, pois identifico pouco interesse no 
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método por parte de sponsors ou outros stakeholders. Também é preciso cuidado no 

gerenciamento, pois as mudanças de cenário podem afetar diretamente o planejamento. 

Utilizo também métodos de regressão estatística para cálculos de projeções, entre outras 

ferramentas. Apesar de não conhecer o método citado para gerenciamento de 

stakeholders, acho importante tratar este assunto. Basicamente comparo o perfil 

identificado na prática com o perfil desejado, direcionando ações onde há necessidade. 

Também considero primordial realizar acompanhamentos constantes com a equipe do 

projeto e demais stakeholders para que todos estejam na mesma página”. 

 

4.2.2.5. Teste de Hipóteses dos Dados Coletados 

 

Para realização do Teste de Hipóteses foi necessário primeiro as Taxas de Aderência às 

metodologias de cada respondente. Estas informações estão representadas na Tabela 4 e na 

Tabela 5 a seguir. 

Tabela 4 - Taxa de Aderência dos Profissionais de Gerenciamento de Projetos no Lean Seis Sigma 

Pergunta Taxa de Aderência Individual 

Respondente 1.1 38% 

Respondente 1.2 42% 

Respondente 1.3 50% 

Respondente 1.4 38% 

Respondente 1.5 27% 

Respondente 1.6 54% 

Respondente 1.7 50% 

Respondente 1.8 42% 

Respondente 1.9 46% 

Respondente 1.10 77% 

Respondente 1.11 46% 

Respondente 1.12 42% 

Respondente 1.13 42% 

Respondente 1.14 46% 

Respondente 1.15 50% 

Respondente 1.16 23% 

Respondente 1.17 65% 

Respondente 1.18 73% 

Respondente 1.19 54% 

Respondente 1.20 19% 

Respondente 1.21 58% 

Respondente 1.22 27% 

Respondente 1.23 85% 
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Tabela 5 - Taxa de Aderência dos Profissionais de Lean Seis Sigma no Gerenciamento de Projetos 

Pergunta Taxa de Aderência Individual 

Respondente 2.1 68% 

Respondente 2.2 38% 

Respondente 2.3 49% 

Respondente 2.4 76% 

Respondente 2.5 29% 

Respondente 2.6 59% 

Respondente 2.7 54% 

Respondente 2.8 33% 

Respondente 2.9 10% 

Respondente 2.10 76% 

Respondente 2.11 68% 

Respondente 2.12 46% 

Respondente 2.13 65% 

Respondente 2.14 22% 

Respondente 2.15 29% 

Respondente 2.16 79% 

Respondente 2.17 59% 

Respondente 2.18 46% 

Respondente 2.19 75% 

Respondente 2.20 38% 

Respondente 2.21 59% 

Respondente 2.22 32% 

Respondente 2.23 48% 

 

 Com os dados tabulados no software Minitab 17, foi utilizado o Teste T para 2 Amostras, 

considerando as seguintes hipóteses: 

H0: Taxa de Aderência à Metodologia dos dois públicos é a mesma 

H1: Taxa de Aderência à Metodologia dos dois públicos é diferente 

 

A resposta gerada pelo sistema está apresentada na figura 30 a seguir. 
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Figura 30 – Resposta do Teste de Hipóteses gerado pelo sistema Minitab 17. 

 

 Como a variável Valor-P possui valor de 0,619 e é, portanto, maior do que o valor de 

Alpha (0,05), a hipótese H0 não deve ser rejeitada ao nível de significância de 5%.  

 Assim, é possível concluir que embora exista diferença entre a Taxa de Aderência Geral 

dos Profissionais de Gerenciamento de Projetos no Lean Seis Sigma (resultado igual à 0,477) e 

a Taxa de Aderência Geral dos Profissionais de Lean Seis Sigma no Gerenciamento de Projetos 

(resultado igual à 0,503), estatisticamente, podemos afirmar que a Taxa de Aderência à 

Metodologia dos dois públicos é a mesma. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi identificar qual é o melhor equilíbrio entre a aplicação das 

boas práticas em gerenciamento de projetos e a metodologia Lean Seis Sigma bem como qual 

é o universo de profissionais, Gerentes que Projetos ou Gestores de Projetos de Melhoria, que 

mais utilizam ambas as metodologias. 

Foi elaborado questionário que permitiu a obtenção de percepções de profissionais de 

ambos os mercados sobre as ferramentas e técnicas das outras áreas de atuação. A partir das 

respostas, foram calculadas as taxas de aderências do uso das metodologias, que possibilitou 

verificar que, embora exista uma pequena diferença de 2 pontos percentuais entre os resultados, 

estatisticamente ambos os profissionais, Gerentes de Projeto e Profissionais de Lean Seis 

Sigma, possuem a mesma Taxa de Aderência à Metodologia. A pesquisa revelou ainda que: 

 Profissionais de Lean Seis Sigma possuem maiores variações de Taxa de Aderência à 

Metodologia do que os Gerentes de Projeto, de acordo com o desvio padrão dos 

resultados que foi de 16,4% e 19,3%, respectivamente. 

 Ferramentas mais complexas do Lean Seis Sigma (ex. análise de CP e CPK para analisar 

capabilidade do processo) possuíram menores Taxas de Adesão dos Gerentes de 

Projeto, quando comparadas com as mais simples (ex. 5 Porquês ou Diagrama de Causa 

e Efeito). 

 Pouco mais de um terço (35%) dos respondentes que atuam em Gerenciamento de 

Projetos trabalham de 2 a 5 anos na área. Quase 50% (48%) trabalham neste mercado 

há mais que 5 anos e há menos que 10 anos. 

 Das amostras participantes, percebemos maior qualificação no universo de profissionais 

da área de Melhoria Contínua ou Gestão da Qualidade, no qual 96% dos respondentes 

afirmaram ter alguma certificação, contra os 39% dos profissionais de Gerenciamento 

de Projetos. 

 Dos profissionais certificados em Gerenciamento de Projetos, a certificação que mais 

apareceu nas respostas é a PMP, com 44% do público respondente que afirmou possuir 

certificação. 

 Mais profissionais de Gerenciamento de Projetos atuam em suas áreas de formação do 

que profissionais de Gestão de Projetos de Melhorias, Apenas 4% dos profissionais de 

Gerenciamento de Projetos questionados não atuam na área atualmente, o que mostra 

que. 
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Com relação à metodologia utilizada, ficou evidenciada a importância de se utilizar um 

teste estatístico, como o Teste T para 2 Amostras (Teste de Hipóteses) para garantir um 

embasamento estatístico quanto aos números apresentados referentes à Taxa de Aderência à 

Metodologia que, num primeiro momento mostrava que de fato existia diferença entre os 

resultados. 

A operacionalização da pesquisa somente foi possível de ser realizada graças à utilização 

de ferramentas online que auxiliam na elaboração de pesquisas desde a montagem dos 

formulários até a coleta dos dados já tabulados, o que otimiza o tempo de geração das bases 

para análise. 

Foi observado grande oportunidade em aumentar a aderência do uso de novas técnicas 

dentro dos ambientes já trabalhados, tanto em Gerenciamento de Projetos quanto em Projetos 

de Melhoria Contínua ou Gestão da Qualidade, uma vez que ambas possuem valores próximos 

de 50%. 

Por fim, é possível verificar que Lean Seis Sigma complementa o Gerenciamento de 

Projetos e vice-versa, mas uma não substitui a outra. Ambos as disciplinas possuem importantes 

contribuições para o alcance dos benefícios buscados pelas organizações. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

A pesquisa desenvolvida comprova a tese inicial de que as metodologias não utilizadas 

em conjunto para que se possa obter melhores resultados, porém, existem diversas outras 

pesquisas e análises que podem ser realizadas. 

Como o objetivo final do uso de método é, principalmente, garantir maior taxa de 

sucesso nos projetos realizados, poderiam ser criados grupos de acompanhamento dos 

resultados dos projetos realizados por profissionais que possuem maiores e menores taxas de 

adesão às metodologias. O objetivo seria verificar se profissionais que utilizam mais de ambas 

as metodologias são mais eficazes e eficientes no gerenciamento de seus projetos ou não, 

porém, isso exigiria que os grupos fossem acompanhados à médio prazo. 

Da mesma forma, poderia ser expandido o universo de análise para maior número de 

amostras e o resultado estratificado por organização, para que fosse possível realizar análise de 

correlação da Taxa de Aderência em ambas as metodologias com a maturidade em 

gerenciamento de projetos. 
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