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RESUMO 

 

À medida que a competitividade aumenta, as organizações buscam obter práticas 

e técnicas de melhoria contínua de seus processos produtivos. Uma abordagem 

que vem se destacando, tanto no ramo acadêmico quanto no ramo profissional, é 

o Seis Sigma. Esta abordagem proporciona diversos benefícios para as 

organizações. Entretanto, sua implementação é, muitas vezes, inibida por 

inúmeras barreiras. Diversos autores procuram estudar essas barreiras e 

classificá-las de acordo com seus níveis de relevância, que podem variar de acordo 

com as características de cada organização. No entanto, muitas são as 

contradições entre os autores sobre esse aspecto. Além disso, poucos estudos 

existem sobre a relevância dessas barreiras em relação às organizações 

brasileiras. Como seriam classificadas essas barreiras, em nível de relevância, ao 

se considerar em organizações brasileiras? Neste caso, a classificação se alteraria 

em relação às características organizacionais? Para tentar responder estas 

perguntas, o presente trabalho propôs a realização de uma pesquisa que envolveu 

uma extensa revisão da literatura pela qual se pôde identificar 16 principais 

barreiras existentes. Esta pesquisa é caracterizada como aplicada, quanto à 

natureza, quantitativa, quanto à abordagem, com objetivos exploratório e 

correlacional. Para tanto, utilizou-se como método a survey, cujo instrumento de 

coleta de dados foi o questionário. As organizações brasileiras selecionadas para 

o estudo restringiram-se ao setor automotivo. No total, a população estudada é 

composta por 529 organizações, das quais obtiveram-se 40 questionários 

respondidos válidos. A pesquisa revelou que, em relação às organizações 

analisadas, a barreira mais relevante é falta de habilidade e de treinamento 

adequado para a implementação do Seis Sigma. Também revelou que 

características organizacionais como o porte ou a abrangência (multinacional ou 

local) podem influenciar na ordem de relevância dessas barreiras. 

 

Palavras-chave: Seis Sigma. Implementação do Seis Sigma. Setor 
automotivo. Fatores críticos de sucesso. Barreiras de implementação.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

As the competitiveness increases, organizations seek for practice and continuous 

improvement techniques. One approach that has been outstanding, both in 

academic and professional field, is Six Sigma. This approach provides several 

benefits for organizations. However, its implementation is often inhibited by 

numerous barriers. Several authors seek to study these barriers and to classify 

them according to their relevance levels, which may vary according to the 

characteristics of each organization. However, there have been many 

contradictions between the authors on this aspect. Moreover, there are few studies 

on the relevance of these barriers in relation to Brazilian organizations. How would 

these barriers be classified in level of importance when considering Brazilian 

organizations? In this case, would this classification change in relation to 

organizational characteristics? To try to answer these questions, this study 

proposed to conduct a survey that has involved an extensive literature review by 

which it was possible to identify 16 main existent barriers. This study is 

characterized as an applied research concerning the nature, with quantitative 

approach and exploratory and correlational goals. To this end, it is intended to use 

the survey as a method and the questionnaire as data collection instrument. 

Brazilian organizations selected for the study were confined to the automotive 

sector. In total, the study population is made up of 529 organizations, by which were 

obtained 40 valid questionnaires. The study revealed that, with relation to the 

analyzed organizations, the most important barrier is the lack of skill and training 

suitable for the implementation of Six Sigma. The study also revealed that 

organizational characteristics such as size or type (multinational or local) are able 

to influence the barriers relevance order. 

 

Keywords: Six Sigma. Six Sigma Implementation. Automotive sector. Critical 

success factors. Implementation Barriers.    
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1  INTRODUÇÃO 

 

Dada a crescente competitividade, as organizações procuram por formas de 

viabilizar seus produtos e serviços com a melhoria contínua de seus processos. Esta 

melhoria envolve a redução de desperdícios, da variabilidade e dos custos, bem como 

visa aumentar a produtividade e a margem de lucro. Para tanto, existem práticas e 

técnicas adequadas que podem ser aplicadas em seus processos, com a finalidade 

de alcançar seus objetivos estratégicos (RAMOS et al., 2013).  

O que tem sido aplicado por algumas organizações é o Seis Sigma, uma 

metodologia sistemática e organizada para melhoria de processos e suporte ao 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, que conta com o subsídio de métodos 

estatísticos e científicos para minimização de defeitos, focando as necessidades dos 

clientes (MAST; LOKKERBOL, 2012). 

As organizações que o aplicam visam, portanto, um respaldo nas suas decisões 

com dados mensuráveis para controlar da melhor forma seus processos de produção 

ou serviços (SATOLO et al., 2009). Os benefícios proporcionados pela aplicação do 

Seis Sigma são amplamente conhecidos na literatura, dentre os quais, um dos mais 

citados é a redução da variabilidade dos processos produtivos (ANTONY et al., 2005, 

2007a).  

Sabe-se, entretanto, que sua implementação depende de diversos fatores 

críticos de sucesso: ações e processos que podem ser controlados pela administração 

para atingir os objetivos da organização (JEYARAMAN; TEO, 2010). Os mais citados 

na literatura são o comprometimento da alta gestão, treinamento adequado e 

mudança cultural, citados por autores como Antony e Desai (2009), Chakraborty e 

Chuan (2013), Brun (2011), Kumar et al. (2009), Sambhe e Dalu (2013). 

Além disso, encontram-se na literatura diversas barreiras na implementação do 

Seis Sigma. Diferentemente dos fatores críticos de sucesso, elas são fatores que 

inibem, dificultam ou até impedem tal implementação (ABOELMAGED, 2011). Através 

da revisão da literatura, foram identificadas as principais barreiras na presente 

pesquisa, tais como o desconhecimento sobre o Seis Sigma, a falta de 

comprometimento gerencial e a resistência interna a mudanças organizacionais, 

citadas por autores como Antony et al. (2012), Aboelmaged (2011), Heckl et al. (2010), 

Kumar et al. (2009). 
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Todavia, a revisão da literatura revelou que não existe um senso comum entre 

os autores quanto ao nível de relevância das barreiras identificadas, não havendo, 

portanto, uma ordem de relevância definida. Há indícios de que isso se deve às 

variações de algumas características organizacionais peculiares de cada objeto de 

estudo dos diversos autores, tais como porte ou abrangência organizacional 

(ABOELMAGED, 2011). 

Outrossim, de acordo com a revisão a ser apresentada no Capítulo 2, há 

poucas evidências de estudos sobre as barreiras que inibem a implementação do Seis 

Sigma em relação às organizações brasileiras. Dessa forma, a presente pesquisa 

procurou classificar essas barreiras em nível de relevância, sob o âmbito das 

organizações brasileiras do setor automotivo. 

Para tanto, propôs-se aqui uma pesquisa aplicada, quantitativa, cujo método 

devidamente escolhido foi a survey, que usou como instrumento de coleta de dados o 

questionário. Pretendeu-se, com isso, fazer uma comparação com os resultados 

encontrados na literatura e verificar como as organizações brasileiras enxergam as 

barreiras para a implementação do Seis Sigma em vista daquelas de origens regionais 

diversas, as quais foram objetos de estudo dos autores que fizeram pesquisas 

similares. 

 

1.1 O problema de pesquisa 

 

O Seis Sigma possibilita diversos benefícios para as organizações. Entretanto, 

segundo autores como Carvalho et al. (2007), Aboelmaged (2011) e Oprime et al. 

(2011), sua aplicação não se dá em grande escala, ou seja, não são muitas as 

organizações que implementam a técnica, e isto se aplica ao Brasil.  

Por este motivo, muitos estudos têm sido feitos para identificação das barreiras 

ou fatores críticos que inibem a implementação e o uso do Seis Sigma 

(CHAKRABARTY; CHUAN, 2009; ALBOELMAGED, 2011; CHAKRABORTY; CHUAN 

(2013), ANTONY et al., 2005, ANTONY; DESAI, 2009,  KUMAR et al., 2009). O que 

se percebe, no entanto, é que não existe um consenso entre os autores sobre a ordem 

de relevância dessas barreiras, ou seja, não existe uma classificação definida delas 

em relação aos seus níveis de relevância na implementação do Seis Sigma. 

Percebe-se, ainda, que as características organizacionais podem interferir 

nesta classificação (ALBOELMAGED, 2011). Outrossim, embora muitos estudos 
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tenham sido feitos para a  identificação dessas barreiras, pouco se encontra com 

relação à implementação nas organizações brasileiras. 

          Assim, este trabalho se propôs a responder às seguintes questões de pesquisa: 

 

-  Qual a ordem de relevância das barreiras que inibem a implementação 

do Seis Sigma considerando-se as organizações brasileiras? 

- Esta ordem se altera de acordo com as características organizacionais, 

como porte (grande ou médio) ou o fato de a organização ser multinacional ou 

local?  

Como não existe um consenso na literatura e não são todos os autores que 

classificaram as barreiras em ordem de relevância, o presente trabalho, em 

consequência das questões de pesquisa elaboradas, se propôs a testar as seguintes 

hipóteses: 

 H1: A ordem de relevância das barreiras que inibem a implementação do 

Seis Sigma nas organizações brasileiras é significativamente diferente de 

uma possível ordem de relevância proveniente da literatura; 

 H2: O porte da organização (grande ou médio) pode influenciar a ordem de 

relevância das barreiras; 

 H3: A abrangência da organização (multinacional ou local) pode influenciar 

a ordem de relevância das barreiras. 

 

1.1.1 Objetivo geral e objetivos específicos 

 

Uma vez elaboradas as questões de pesquisa e definidas as hipóteses a serem 

testadas, o presente trabalho teve o seguinte objetivo principal, o qual se buscou 

alcançar: 

- Determinar a ordem de relevância das barreiras que inibem a implementação 

do Seis Sigma nas organizações brasileiras e verificar se as características 

organizacionais a alteram.  

Para responder à questão de pesquisa e alcançar o objetivo geral do trabalho, 

foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar, na literatura, as principais barreiras que inibem a implementação 

do Seis Sigma nas organizações e suas respectivas classificações em nível 

de relevância; 
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 Criar um modelo, a partir da literatura, em relação às classificações dessas 

barreiras para usar como comparação com os resultados alcançados nesta 

pesquisa;  

 Uma vez definidos o método e o instrumento de coleta de dados, ir ao 

campo, coletar as informações e, por meio de técnicas estatísticas, elaborar 

uma classificação, em ordem de relevância, dessas barreiras sob o aspecto 

das organizações brasileiras; 

 Ainda pelo uso de técnicas estatísticas, verificar se as características das 

organizações influenciam na ordem de relevância das barreiras. 

 

1.2 Delimitação do estudo 

 

Para não se trabalhar com muitas variáveis, o presente trabalho restringiu a 

pesquisa apenas às organizações que fazem parte do setor automotivo brasileiro. 

A escolha deste setor se deve à sua relevância na economia nacional. Ocupou 

21% do PIB industrial, com um faturamento de US$ 106.8 bilhões, gerando US$ 24,8 

bilhões de tributos, uma produção de 4,5 milhões autoveículos montados e 1,5 milhão 

de pessoas empregadas em 2012 (ANFAVEA, 2014). O Setor automotivo brasileiro 

também deteve a posição de sétimo maior produtor mundial de autoveículos e quarto 

maior no mercado interno, de acordo com ANFAVEA (2014). 

Já detém 61 fábricas espalhadas em 10 estados e 46 municípios brasileiros, 

das quais se extraem 29 fabricantes, sendo que já se somam 500 empresas de 

autopeças e 5116 concessionárias associadas à ANFAVEA (ANFAVEA, 2014). 

Como um dos objetivos desta pesquisa é avaliar a relação entre as barreiras de 

implementação do Seis Sigma e as características das organizações, serão 

consideradas as seguintes características: porte (grande ou médio) e abrangência 

(multinacionais ou locais).  

 

1.3 Justificativa e contribuições 

 

Carvalho et al. (2007), em sua pesquisa que usou como método a survey, 

constataram que  de 198 empresas brasileiras pesquisadas, somente 46 faziam uso 

do Seis Sigma. Aboelmaged (2011) também constatou que de 132 empresas 

pesquisadas, em seu estudo sobre barreiras de implementação, apenas 15 utilizavam 
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Seis Sigma. Oprime et al. (2011), em um estudo sobre as práticas de melhoria 

contínua em indústrias brasileiras, identificaram o Seis Sigma como uma das práticas 

menos utilizadas. 

Chakraborty e Chuan (2013), em um estudo sobre a implementação do Seis 

Sigma em organizações de serviço, concluíram que implementações fracassadas 

resultam em perdas financeiras e causam maiores resistências a novas tentativas de 

implementação. Afirmam ainda que há muitas organizações que ainda desconhecem 

o Seis Sigma e sugerem, portanto, mais trabalhos em relação ao tema. 

Assim, este trabalho justifica-se pela tentativa de identificar as principais 

barreiras que inibem a implementação do Seis Sigma nas organizações brasileiras e 

ordená-las em nível de relevância. Isso é importante para que as organizações que 

estão em processo de implementação ou desejam implementar o Seis Sigma possam 

atacá-las ou prover esforços para superá-las.  

Como a ordem de relevância dessas barreiras ainda é pouco conhecida ao se 

considerar organizações brasileiras, de acordo com a literatura pesquisada, o trabalho 

também serve como base para pesquisas futuras, que poderão, por exemplo, 

reexaminá-lo em outras condições, haja vista as limitações do trabalho, ou propor 

práticas de superação das barreiras a serem identificadas. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

O trabalho está dividido em seis capítulos. No primeiro é feita a introdução, 

onde consta uma breve contextualização da pesquisa, a identificação do problema de 

pesquisa, das hipóteses e dos objetivos, a delimitação do estudo e as justificativas 

para sua realização. 

No segundo capítulo é apresentada a revisão da literatura na qual a pesquisa 

está fundamentada. Nessa revisão são apresentados alguns aspectos históricos e 

conceituais sobre o Seis Sigma, bem como seus benefícios e fatores críticos de 

sucesso. Ainda neste capítulo são exploradas as barreiras que inibem a 

implementação do Seis Sigma, suas relações com algumas características 

organizacionais e algumas classificações em ordem de relevância, segundo a 

literatura. 

No terceiro capítulo são descritas as características e os procedimentos 

metodológicos pelos quais a pesquisa foi conduzida. Isso inclui a caracterização da 
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pesquisa e da revisão da literatura, a definição do método, a escolha do instrumento 

de coleta de dados e aspectos da sua elaboração, os critérios para seleção da amostra 

e os métodos de análise dos resultados. 

O quarto capítulo apresenta as análises dos dados coletados por meio dos 

métodos definidos no capítulo 3, bem como a discussão dos resultados.  

Em consequência disso, no quinto capítulo são apresentadas as conclusões às 

quais a pesquisa permitiu chegar. Por fim, no sexto capítulo são apresentadas as 

limitações do trabalho realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo do trabalho apresenta a revisão da literatura na qual a pesquisa 

está fundamentada. Essa revisão dividiu-se em três partes principais. Na primeira são 

apresentados alguns aspectos históricos e conceituais sobre o Seis Sigma. Na 

segunda, há um enfoque nos benefícios proporcionados por ele, tanto na área de 

manufatura quanto na área de serviço, e nos fatores críticos de sucesso para sua 

implementação. 

Na terceira parte são apresentadas as barreiras para a implementação do Seis 

Sigma identificadas na literatura, evidenciando as opiniões e constatações dos 

autores em relação à relevância delas. Assim, são destacadas, dentre elas, as 

principais, as quais foram consideradas no presente trabalho.  

 

2.1 Aspectos históricos e conceituais sobre o Seis Sigma 

 

O que é conhecido hoje como Seis Sigma foi concebido pela Motorola em 1986, 

graças aos esforços conjuntos de algumas figuras-chave, como Mikel Harry 

(Engenheiro Sênior do Grupo de Eletrônica do Governo), Bill Smith (Vice presidente e 

Gerente Sênior de Garantia da Qualidade) e Bob Galvin (Diretor executivo). O Seis 

Sigma deu à Motorola a condição de ser a primeira empresa americana a receber o 

prêmio de Qualidade Malcolm Baldrige, em 1988 (BRUN, 2011; CHIARINI, 2013). 

Originalmente concebido como uma abordagem para a melhoria de processos, 

o Seis Sigma foi mais tarde revisado pela General Eletric em meados dos anos 90, 

primeiramente na forma de um programa de Qualidade, tornando-se mais tarde uma 

abordagem gerencial, pela qual se conduz toda uma organização (BRUN, 2011). 

Segundo Yang e El-Haik (2008), o Seis Sigma tem a finalidade de aumentar a 

capacidade dos processos organizacionais, provendo ferramentas adequadas, no 

sentido de melhorar seu desempenho e diminuir sua variação. Nesta linha, Santos e 

Martins (2010) definem o Seis Sigma como uma abordagem que implica a melhoria 

do desempenho organizacional e atinge a satisfação dos clientes. 

Parast (2011) afirma que essa técnica dá à organização a condição de ser 

versátil em relação às mudanças estruturais e de conduzir suas operações de maneira 

eficiente, mesmo quando submetida a desafios internos, como limitação de recursos, 

ou desafios externos, como a competitividade no seu setor de atuação.  
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De modo mais abrangente, de acordo com Satolo et al. (2009), o Seis Sigma 

tem o objetivo de buscar o sucesso na competitividade visando a melhoria dos 

processos produtivos, com enfoque na melhoria contínua e no envolvimento de todos 

os aspectos a serem considerados nas estratégias organizacionais.  

Este sucesso é obtido por meio da aplicação de determinadas técnicas e 

ferramentas, de forma sistêmica e disciplinada, que apoiam a seleção e definição de 

projetos, focando no retorno financeiro, e auxiliam na coleta de dados e informações 

para uma análise crítica, pela qual são definidos os procedimentos para alcançar a 

melhoria desejada, sem deixar de determinar medidas de controle para manter as 

melhorias obtidas a fim de garantir o desempenho dos processos produtivos (SATOLO 

et al., 2009). 

Segundo Brun (2011), em grande parte das implementações de sucesso, o Seis 

Sigma tem sido considerado em todos os processos dentro das organizações, por 

conta da sua aplicação versátil. Para Brun (2011), seria errôneo limitar a aplicação da 

técnica apenas às áreas mais relevantes das organizações. Existem diversos 

exemplos na literatura que demonstram a versatilidade do Seis Sigma em relação à 

diversificação das áreas de aplicação, como pode ser visto, por exemplo, nos 

trabalhos de Sahoo et al. (2008) e de Jin et al. (2011). 

O Seis Sigma é assim denominado por derivar da definição da distribuição 

normal estudada inicialmente por Carl Friedrich Gauss (HECKL et al., 2010), sendo 

que Sigma, do grego, significa desvio padrão e é represento pela letra σ. Em um 

processo de produção, trabalhar com o padrão Seis Sigma significa ter uma proporção 

de unidades defeituosas de 3,4 em cada milhão de oportunidades, o que sugere 

grande consistência e pouca variabilidade (YANG; El-HAIK, 2008).  

Esse valor deve-se ao fato de se assumir um deslocamento da média (divisão 

da soma dos valores pelo número de valores de um determinado grupo) em 1,5σ em 

relação ao valor alvo (KUMAR et al., 2009). A figura 2.1 ilustra esse conceito 

mostrando a porcentagem proporcional de unidades sem defeitos para cada nível 

Sigma. 
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Figura 2.1 – Distribuição normal e níveis de qualidade correspondentes para 

cada valor de σ. 

 

Fonte: Adaptado de Heckl et al.(2010). 

 

Percebe-se, portanto, que trabalhar em um padrão de Seis Sigma implica a 

obtenção de 99,99966% de unidades sem defeitos em um milhão de oportunidades. 

Em contrapartida, trabalhando em um padrão de apenas 1σ, obter-se-á somente 

31,0% de unidades sem defeitos em um milhão de oportunidades.  Em 

complementação, o gráfico 2.1 ilustra as quantidades de unidades com defeitos para 

cada nível Sigma, pelo que se nota que, em um padrão Seis Sigma encontram-se 

apenas 3,4 unidades defeituosas, já em um padrão Um Sigma são encontradas 

691.672 unidades com defeito (SOUZA et al., 2013) 
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Gráfico 2.1 – Relação entre número de defeitos e nível Sigma. 

 

Fonte: Adaptado de Souza et al.(2013). 

 

A organização deve, portanto, buscar um nível de qualidade Seis Sigma. 

Entretanto, de acordo com Heckl et al.(2010), alcançar esse nível pode não ser 

benéfico a partir do momento em que o custo para melhoria do processo exceda o 

gasto causado pelos defeitos, de maneira que a previsão de retorno financeiro seja 

desvantajosa sob o ponto de vista estratégico da organização.    

Heckl et al.(2010) alerta ainda que o que precisa ser entendido pelos gerentes 

organizacionais é o fato de que o Seis Sigma não é destinado unicamente ao corte de 

custos, mas é uma aobrdagem de melhoria de processos que combina aumento da 

qualidade e diminuição de gastos, com foco no aumento da satisfação do cliente.   

Segundo Aboelmaged (2011), o Seis Sigma utiliza dois métodos principais. Um 

deles é o DMAIC, Define (definir), Measure (medir), Analyze (analisar), Improve 

(melhorar) e Control (controlar), cuja aplicação se dá em conjunto com diversas 

ferramentas importantes divididas adequadamente nas suas cinco fases que referem-

se à sigla (SHAFER; MOELLER, 2012). O DMAIC é originalmente aplicado à redução 

da variabilidade em processos, mas também pode ser aplicado, na prática, como uma 

ferramenta de resolução de problemas (MAST; LOKKERBOL, 2012).  

O outro é o DFSS (Design for Six Sigma), geralmente aplicado a processos 

novos e também é dividido em cinco fases (DMADV): Define (definir), Measure 

(medir), Analyze (analisar), Design (projetar) e Verify (verificar) (BANUELAS; 

ANTONY, 2003). 
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A implementação e a utilização do Seis Sigma requerem profissionais 

qualificados, cujos níveis de qualificação são divididos por faixas, as quais são: White 

belt, Yellow belt, Green Belt, Black belt, Master Black Belt e Champion (CHIARINI, 

2013). 

De acordo com Chiarini (2013) o Yellow belt é o típico trabalhador com 

conhecimentos básicos de estatística dedicado a problemas práticos; o White belt é o 

profissional operacional que dá suporte aos demais; o Green belt participa das 

equipes lideradas pelo Black belt ou pode conduzir equipes; o Black belt é responsável 

pela condução dos projetos; o Master Black belt é o facilitador responsável pela 

estratégia e apoio aos demais belts; os Champions são geralmente os gestores. 

 

2.2 Benefícios e fatores críticos de sucesso na implementação do Seis Sigma 

 

Uma vez entendidos os principais aspectos históricos e conceituais do Seis 

Sigma, é importante conhecer os benefícios por ele proporcionados. Segundo uma 

revisão bibliográfica conduzida por Aboelmaged (2010), de 417 artigos estudados, 

apenas 29 abordavam os benefícios. Percebe-se, portanto, que, segundo a análise 

de Aboelmaged (2010), os trabalhos que tratam dos benefícios do Seis Sigma não 

são maioria na literatura. O quadro 2.1 e o quadro 2.2 apresentam alguns dos 

benefícios proporcionados pelo Seis Sigma, para as áreas de manufatura e de serviço. 

 

Quadro 2.1 – Benefícios proporcionados pelo Seis Sigma quando aplicado à 

manufatura. 

Benefícios  
Referências 

Redução da variabilidade do processo; 

(ANTONY et al., 2005, 2007a)  

Redução do nível de defeito no processo; 

Redução do tempo de inspeção; 

Melhoria da capacidade de entrega; 

Menores despesas; 

Aumento da rentabilidade; 

Redução dos custos operacionais; 

Redução dos custos da não qualidade; 

Aumento da produtividade; 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 2.2 – Benefícios proporcionados pelo Seis Sigma quando aplicado a 

serviços. 

Benefícios Referências 

Melhor precisão na alocação de recursos; 

(ANTONY, 2006; ANTONY et al., 
2007b) 

Melhor precisão nos relatórios; 

Redução das falhas de documentação; 

Otimização do processo de entrega do serviço; 

Redução do tempo de preparação do serviço; 

Melhoria da satisfação do cliente; 

Redução da margem de defeitos nos processos de 
serviço; 

Transformação da cultura organizacional de um perfil de 
ataque para um perfil de prevenção com atitudes de 
melhoria contínua do desempenho dos processos de 
serviço; 

Redução do tempo de ciclo do serviço e, portanto, 
alcance de uma entrega mais rápida; 

Redução dos custos operacionais; 

Melhor envolvimento nos trabalhos em equipe em toda a 
organização; 

Aumento da estima do empregado; 

Maior envolvimento com as técnicas e ferramentas de 
resolução de problemas; 

Maior satisfação dos empregados. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De todos os benefícios apresentados, segundo Aboelmaged (2010), o mais 

relevante, ou o que mais aparece na literatura, é a satisfação do cliente. A satisfação 

do cliente também é considerada um dos mais importantes benefícios por Chakraborty 

e Chuan (2013), mas estes autores identificam a redução de custos como um 

benefício de igual relevância, chegando a tratá-los até mesmo como indicadores de 

desempenho.  

Apesar dos benefícios proporcionados pelo Seis Sigma, sua implementação 

pode não ser tão simples. Muitos autores na literatura estudam os fatores críticos de 

sucesso para a implementação do Seis Sigma. Fatores críticos de sucesso são 

definidos como coisas essenciais que devem ser determinadas pela empresa para 

identificar quais áreas irão gerar as maiores vantagens competitivas, não são grandes 

objetivos, mas são as ações e processos que podem ser controlados pela 

administração para atingir os objetivos da organização (JEYARAMAN; TEO, 2010).  

Com base nos artigos pesquisados, foram identificados 21 dos principais 

fatores críticos de sucesso, os quais são mostrados no Quadro 2.3.  
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Este quadro apresenta os fatores críticos de sucesso e os respectivos autores 

pelos quais tais fatores foram citados, bem como o número de citações recebidas. 

Este número de citações recebidas nada mais é do que a quantidade de trabalhos nos 

quais tais fatores foram citados e está na última coluna à direita do quadro.  

 

Quadro 2.3 – Fatores críticos de sucesso para a implementação do Seis Sigma. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Assim, percebe-se que os fatores mais citados são: “comprometimento, 

liderança e envolvimento da alta gestão”, com citações em 13 trabalhos; “educação e 

treinamento”, com citações em 11 trabalhos; e” mudança cultural e ligação entre o 

Seis Sigma e a estratégia organizacional”, ambos com citações em 10 trabalhos.  

O Gráfico 2.2 ilustra a distribuição dos fatores em função da representatividade 

percentual. É possível notar, portanto, que apenas esses quatro fatores supracitados 

representam aproximadamente 40% do total de citações em trabalhos, de acordo com 

a pesquisa aqui realizada. 

Já os fatores “ligação entre o Seis Sigma e os recursos humanos” e “determinar 

medidas de desempenho claras” foram os de menor número de citações em trabalhos, 

ambos com apenas uma citação. 

 

Gráfico 2.2 – Distribuição dos fatores críticos de sucesso em função da 

representatividade percentual.   

                            

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.3 Barreiras restritivas à implementação do Seis Sigma 

 

Embora o Seis Sigma seja bem estruturado com diversas vantagens e 

benefícios econômicos e competitivos, muitas são as barreiras que inibem sua 

implementação nas organizações (ABOELMAGED, 2011).  Diferentemente dos 

fatores críticos de sucesso que, segundo Jeyaraman e Teo (2010), implicam ações 

que influenciam positivamente na busca pelos objetivos da organização, as barreiras 

são fatores que inibem, dificultam ou até impedem essa busca (ABOELMAGED, 

2011).  

Aboelmaged (2011), em um estudo sobre o impacto das características 

organizacionais nas barreiras de implementação do Seis Sigma nos Emirados Árabes 

Unidos, identificou, na literatura, 47 barreiras que inibem ou dificultam tal 

implementação nas organizações.  

Dessas 47, seu estudo, que utilizou uma survey, considerou 28 barreiras como 

as mais relevantes, do ponto de vista das organizações, e as dividiu em 7 grupos 

denominados (em ordem de relevância): barreira de conhecimento, barreira de 

recursos, barreira de suporte, barreira de complexidade, barreira de foco no cliente, 

barreira de sustentabilidade e barreira de alinhamento.   

As barreiras que inibem a implementação do Seis Sigma já são bem 

conhecidas na literatura. O que não está definido com clareza é a classificação dessas 

barreiras em nível de importância, ou relevância, em relação às organizações e suas 

características. 

Kumar et al. (2009), por exemplo, focam a falta de recursos físicos e 

profissionais como as principais barreiras na implementação do Seis Sigma em 

pequenas e médias empresas (PME) de manufatura no Reino Unido. Antony e Desai 

(2009) também identificaram essas mesmas barreiras como as mais importantes em 

um estudo feito na Índia, seguidas da barreira resistência interna.  

Já Chakrabarty e Chuan (2009), ao fazerem uma investigação em organizações 

de serviços em Singapura, identificaram como principais barreiras a coleta de dados 

inadequada, considerando empresas que já haviam implementado o Seis Sigma, e o 

desconhecimento, considerando organizações nas quais não houve a implementação. 

Chakrabarty e Chuan (2009) acrescentam ainda que as organizações que não 

implementaram o Seis Sigma não têm conhecimento sobre ele e, portanto, não 
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reconhecem sua relevância, pois estão satisfeitas com seus sistemas atuais de 

melhoria da qualidade.  

Em seu estudo, Aboelmaged (2011) também identificou, como a barreira mais 

influente, a falta de conhecimento sobre o Seis Sigma, em segundo lugar, a falta de 

profissionais dedicados e, em terceiro, recursos financeiros insuficientes. A primeira e 

a segunda também foram consideradas importantes, mas não as primordiais, nos 

estudos de Antony et al. (2005), Antony e Desai (2009) e Kumar et al. (2009).  

Pelo contrário, nos três estudos a terceira barreira foi a barreira mais relevante. 

Em contrapartida, Feng e Manuel (2008) relatam que a razão mais comentada como 

inibidora para a implementação é a falta de suporte gerencial.  

 

2.3.1 Relação entre as características organizacionais e as barreiras restritivas 

à implementação do Seis Sigma 

 

Como vai se notando, não se pode identificar com clareza qual a barreira mais 

relevante, ou menos relevante, para a implementação do Seis Sigma. O que também 

pode ser observado a seguir é que algumas características organizacionais podem ter 

influência nessa classificação. 

Os parâmetros que podem imprimir diferenças na ordem de relevância das 

barreiras que inibem implementação do Seis Sigma são, por exemplo, o tamanho da 

organização, a experiência com a técnica ou, ainda, o fato de a empresa ser 

multinacional ou local (ABOELMAGED, 2011).  

De acordo com Thakkar et al. (2009), existem diferenças significativas entre as 

características organizacionais das pequenas e médias empresas (PMEs) e nas 

empresas de grande porte, sendo que, segundo o estudo deles, essa diferença se dá 

sob três aspectos centrais: incerteza, inovação e evolução. Thakkar et al. (2009) ainda 

afirmam que a falta de economia financeira para absorver os impactos das oscilações 

de curto prazo, resultantes das mudanças, é um fator eminente nas PMEs.  

Já para Desai et al. (2012), com base em seus estudos sobre os fatores críticos 

de sucesso para a implementação do Seis Sigma, concluíram que as diferenças das 

características organizacionais, em relação à variável de estudo deles, são 

irrelevantes, mas alertam que o mesmo não pode ser afirmado quando se trata de 

diferença de setores, ou tipos, como manufatura e serviço. 
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Nesta mesma linha, Aboelmaged (2011) concluiu em seu estudo que existem 

diferenças significativas entre organizações de manufatura e organizações de serviço, 

quando consideradas as barreiras complexidade na utilização do Seis Sigma e 

inconsistência nos resultados obtidos por sua implementação. 

 Nonthaleerak e Hendry (2008) afirmam que a complexidade das ferramentas 

do Seis Sigma depende das qualificações dos empregados, de modo que na área da 

manufatura, onde há mais engenheiros, não se percebe a dificuldade em entender e 

aplicar ferramentas estatísticas, ao contrário do que ocorre na área de serviço, onde 

há menos engenheiros. Em contradição, Tanco et al. (2009) alegam que barreiras 

como a complexidade das técnicas e ferramentas afetam tanto engenheiros quanto 

profissionais que não são engenheiros, sejam da área da manufatura ou da área de 

serviço.    

Já em relação à abrangência organizacional, Aboelmaged (2011) afirma que 

tanto as empresas locais quanto as multinacionais enfrentam barreiras para a 

implementação do Seis Sigma, sendo que, pelo menos nos Emirados Árabes Unidos, 

barreiras como o desconhecimento da técnica, a falta de suporte e comprometimento 

gerencial e a falta de integração estratégica são mais evidentes em organizações 

locais do que em multinacionais.   

 

2.3.2 Identificação e classificação das principais barreiras que inibem a 

implementação do Seis Sigma 

 

Muitas são as barreiras encontradas na literatura. Entretanto, para o 

desenvolvimento deste trabalho, foram selecionadas apenas as principais, cujo critério 

escolhido para tal seleção foi o índice de citação por artigo. Dessa forma, as barreiras 

que estavam presentes apenas em um artigo foram desconsideradas, sendo, 

portanto, selecionadas as barreiras que estavam presentes pelo menos em dois 

artigos. De acordo com os critérios supracitados, foram identificadas 16 barreiras, as 

quais são apresentadas no Quadro 2.4. 

A identificação numérica apresentada no Quadro 2.4 serve apenas para 

associação com o Quadro 2.5, não indicando, portanto, quaisquer índices ou ordem 

de relevância. O Quadro 2.5 mostra as 16 barreiras selecionadas na literatura, bem 

como os respectivos autores dos artigos nos quais elas foram citadas. O quadro 

mostra também o número de artigos nos quais foram citadas. 
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Quadro 2.4 – Principais barreiras para implementação do Seis Sigma 

encontradas na literatura 

1 Falta de tempo para a execução dos projetos Seis Sigma 

2 Falta de suporte e comprometimento gerencial 

3 Falta de habilidade e de treinamento adequado para implementação do Seis Sigma. 

4 Falta de experiência na implantação do Seis Sigma; 

5 Desconhecimento sobre o Seis Sigma 

6 Falta de recursos financeiros 

7 Dúvida em relação aos benefícios proporcionados pelo Seis Sigma 

8 Dificuldade na priorização e seleção de projetos 

9 Alta complexidade na implementação e execução de projetos Seis Sigma 

10 Dificuldade na coleta de dados dos processos ou serviços a serem melhorados 

11 Satisfação com os programas de melhoria já implantados na organização 

12 Crença de que o Seis Sigma só se aplica a organizações de grande porte 

13 Resistências internas a mudanças organizacionais 

14 
Dificuldade em avaliar e mensurar os ganhos financeiros após a implementação do Seis 
Sigma  

15 Falta de motivação e comprometimento da força de trabalho. 

16 Falta de percepção sobre a relevância do Seis Sigma.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como se pode notar, pelo Quadro 2.5, as 16 barreiras em conjunto receberam 

um total de 109 citações em artigos. A barreira com maior número de citações foi a 2 

(Falta de suporte e comprometimento gerencial), seguida das barreiras 3 (Falta de 

habilidade e de treinamento adequado para implementação do Seis Sigma) e 13 

(Resistências internas a mudanças organizacionais), representando um total de 35% 

do total de citações.  

Por outro lado, as barreiras 12 (Crença de que o Seis Sigma só se aplica a 

organizações de grande porte) e 15 (Falta de motivação e comprometimento da força 

de trabalho), foram as menos citadas, com representatividade de 2% cada uma em 

relação ao total de citações. O gráfico 2.3 ilustra a distribuição das barreiras em função 

da representatividade percentual no total de citações.  
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Quadro 2.5 – Quantidade de citações das barreiras x autor. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Aboelmaged (2011) x x x x x x x x x x x x 12

Antony e Desai (2009) x x x x x x x x x x 10

Antony et. al  (2005) x x x x x x 6

Antony et. al  (2007) x x x 3

Antony et. al  (2012) x x x x x 5

Brun (2011) x 1

Canato et. al (2013) x 1

Chakrabarty e Chuan 

(2009)
x x x x x 5

Chakraborty e Chuan 

(2013)
x x x x x x 6

Chakraborty e Tan 

(2012)
x x x 3

Chakravorty (2009) x x x 3

Chiarini (2013) x 1

Delgado et. al (2010) x x x 3

Feng e Manuel (2008) x 1

Heckl et. al  (2010) x x x x x x x x 8

Jeyaraman e Teo (2010) x x x 3

Kim (2010) x x x 3

Kumar et. al  (2009) x x x x x x x x x x 10

Langabeer et. al  (2009) x x 2

Lifvergren et. al  (2010) x x 2

Manville et. al (2012) x x 2

Martins et. al  (2006) x x x 3

Miguel e Carvalho (2014) x x x x x 5

Psychogios et. al  (2012) x x 2

Souza  et. al (2013) x 1

Taner (2012) x x x x 4

Thomas et. al (2014) x x x 3

Wiele et. al  (2010) x 1

Total 10 14 12 4 9 10 4 10 5 4 4 2 12 4 2 3 109

Autores
Barreiras

Total
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Gráfico 2.3 – Distribuição das barreiras em função da representatividade 

percentual. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pode-se dizer, portanto, que a ordem de relevância das barreiras que inibem a 

implementação do Seis Sigma, considerando os artigos analisados, segue a 

distribuição apresentada no Gráfico 2.3, em relação à quantidade de citações em 

artigos. Desse modo, como já fora apresentado, a barreira mais relevante, segundo 

esse critério, é “a falta de suporte e comprometimento gerencial” e as barreiras menos 

relevantes são “a crença de que o Seis Sigma só se aplica a organizações de grande 

porte” e “a falta de motivação e comprometimento da força de trabalho”. 

Alguns autores já previram classificações em ordem de relevância de algumas 

das barreiras consideradas nesta pesquisa. Os referidos autores, bem como os 

resultados de seus estudos, são apresentados no Quadro 2.6.  

Neste quadro, os números apresentados abaixo de cada autor nas colunas de 

“Autores e barreiras” referem-se às identificações das barreiras conforme o Quadro 

2.4. Já os números apresentados na coluna “Ordem de relevância” qualificam a 

14
12 12

10 10 10 9
5 4 4 4 4 4 3 2 2

24%

35%

44%

53%

62%

71%

75%
79%

83%
86%

90%
94%

96% 98% 100%

13%
11% 11% 9% 9% 9% 8%

5%
4% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20

40

60

80

100

120

2 3 13 1 6 8 5 9 4 7 10 11 14 16 15 12

Q
u

an
ti

d
ad

e
 d

e
 c

it
aç

õ
e

s

Barreiras

Quantidade de citações/artigo (%) Acumulada (%) Representatividade individual



32 
 

relevância das barreiras, de modo que, à medida que o valor aumenta, a relevância 

diminui. Assim, o número 1 significa maior relevância e o 12, menor relevância. 

 

Quadro 2.6 – Comparação entre as classificações das barreiras em ordem de 

relevância por autor. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como se pode notar, dos seis artigos nos quais os autores classificaram as 

barreiras em ordem de relevância, as barreiras 5 e 6 foram as primeiras em três deles. 

Chakrabarty e Chuan (2009), Alboelmaged (2011) e Chakraborty e Chuan (2013), 

identificaram o “desconhecimento sobre o Seis Sigma” como a barreira mais relevante 

em seus estudos. 

Por outro lado, Antony et al. (2005), Antony e Desai (2009) e Kumar et al. (2009) 

identificaram “a falta de recursos financeiros” como a barreira mais relevante em seus 

estudos. 

Todavia, o quadro 2.6 serve apenas como um exemplo de alguns estudos nos 

quais os autores identificaram uma determinada ordem de relevância das barreiras 

que estudaram. Desse modo, não se pode comparar os resultados de um autor com 

o outro, pois para isso seria necessário que os autores avaliassem as mesmas 

barreiras. Não é o que acontece, pois alguns autores identificaram mais e outros 

menos barreiras. Não há uma base comum para comparação.  

De qualquer modo, fica claro que não existe um consenso na literatura sobre a 

ordem de relevância de tais barreiras, pois dependendo das condições de estudo de 
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cada autor, sejam elas a região, as diferentes características das organizações ou 

qualquer outra variável, as barreiras identificadas podem estar presentes em alguns 

estudos e em outros não. 

No entanto, é notável que a análise dos artigos aqui considerados também 

revelou que pouco se fala sobre as barreiras para implementação do Seis Sigma no 

Brasil.  

Consta na literatura pesquisada, por exemplo, um estudo de Martins et al. 

(2006), que investigaram fatores inibidores para a implementação do Seis Sigma em 

fábricas de cosméticos no Brasil, pelo qual identificaram barreiras como a falta de 

habilidade e de treinamento adequado para implementação do Seis Sigma, a 

dificuldade na priorização e seleção de projetos e resistências internas a mudanças 

organizacionais.  

Entretanto, Martins et al. (2006) não classificaram as barreiras encontradas em 

seus estudos em ordem de relevância. Outrossim, pouco se sabe sobre essas 

barreiras no setor automotivo brasileiro. Daí originou-se a intenção principal deste 

trabalho, que foi de classificar em ordem de relevância as barreiras que inibem a 

implementação do Seis Sigma nas organizações brasileiras do setor automotivo, bem 

como analisar a influência de algumas características organizacionais nessa 

classificação.  

Sendo assim, para que fosse possível comparar os resultados obtidos na 

pesquisa com a literatura, fez-se uma classificação em ordem de relevância das 

barreiras em função de um fator de impacto ponderado (FIP). Esse FIP considera a 

relevância da barreira em relação ao número de citações dela em artigos e ao peso 

do artigo no qual ela foi citada.  

Esse “peso” do artigo refere-se à classificação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Desse modo, de acordo com 

a CAPES (2013), a classificação dos periódicos assume os valores de 1,00 a 0,10 

dependendo do estrato que classifica o periódico na respectiva área de avaliação. 

Dessa maneira, para o estrato A1 aplica-se o valor 1,00, para A2, 0,85, para B1, 0,70, 

para B2, 0,55, para B3, 0,40, para B4, 0,25 e para B5, 0,10. Para os artigos que não 

têm classificação na CAPES, neste trabalho, foi considerado o valor de 0,10. 

O FIP aqui estipulado é calculado pela seguinte equação:  
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𝐹𝐼𝑃𝑖 =
∑ (𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 .𝑝𝑖)

𝑛
                                                                  (1)                                                                                                       

onde, 𝑥𝑖 representa a quantidade de artigos nos quais a barreira foi citada, 𝑝𝑖 

representa o peso do periódico no qual o artigo foi publicado e n a quantidade total 

de artigos que citaram barreiras e 𝐹𝐼𝑃𝑖 representa o valor FIP de cada barreira. 

Assim, foi calculado um FIP para cada barreira.  

Os valores de FIP de cada barreira são apresentados no Quadro 2.7. A primeira 

linha de números abaixo do título “Barreiras” identifica as barreiras de acordo com o 

Quadro 2.4. Os valores entre esta linha e a última linha, do FIP, representam os 

valores de  𝑥𝑖 para cada valor de 𝑝𝑖 . Os valores de 𝑝𝑖  são apresentados na primeira 

coluna segundo cada estrato da classificação CAPES. O valor de n é de 28, 

significando que, por meio da presente revisão, foram identificados 28 artigos de 

periódicos que citaram barreiras na implementação do Seis Sigma. 

 

Quadro 2.7 – Fator de impacto ponderado das barreiras que inibem a 

implementação do Seis Sigma encontradas na literatura calculado em função da 

classificação CAPES. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim, o Gráfico 2.4 ilustra a distribuição das barreiras que inibem a 

implementação do Seis Sigma em função do fator de impacto ponderado calculado. 

Verifica-se então, por meio desta análise, que a barreira mais relevante é a falta de 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A1 - 1,00 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

A2 - 0,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B1 - 0,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B2 - 0,55 5 9 9 2 5 6 3 4 3 2 2 1 8 2 2 1

B3 - 0,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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suporte e comprometimento gerencial, com FIP de 0,238, e as menos relevantes, a 

crença de que o Seis Sigma só se aplica a organizações de grande porte e a falta de 

percepção sobre a relevância do Seis Sigma, ambas com FIP de 0,029.  

 

Gráfico 2.4 – Distribuição das barreiras em função do fator de impacto 

ponderado. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Essa classificação em ordem de relevância das barreiras em função do fator de 

impacto ponderado será usada como modelo de comparação da literatura com os 

resultados obtidos na presente pesquisa.  

O próximo capítulo apresenta os aspectos metodológicos adotados para a 

realização da presente pesquisa. 
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3 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

Este capítulo do trabalho apresenta os meios pelos quais a pesquisa foi 

realizada, do ponto de vista metodológico. Está dividido em sete partes. Na primeira 

parte é apresentada a estrutura do trabalho com o auxílio de um fluxograma. Na 

segunda, com fundamentação na literatura, é apresentada a caracterização da 

pesquisa segundo sua natureza, abordagem e objetivo. 

Na terceira parte são apresentados os procedimentos utilizados para a coleta 

dos artigos que fundamentaram a revisão da literatura elaborada no Capítulo 2. Ainda 

nesta parte são explorados alguns aspectos dos artigos selecionados do ponto de 

vista bibliométrico. 

Na quarta parte, é apresentado o método de pesquisa a ser utilizado, bem como 

os motivos pelos quais foi escolhido. Na quinta parte é apresentada a caracterização 

do instrumento de coleta de dados a ser utilizado bem como alguns aspectos de sua 

aplicação. 

Na sexta parte são apresentados os procedimentos para realizar a pesquisa de 

campo, como os critérios para seleção de amostra e os meios de abordagem das 

empresas a serem pesquisadas. Na sétima parte são apresentadas as técnicas para 

a análise dos dados coletados. 

 

3.1 Organização e estrutura da pesquisa 

 

O presente trabalho está estruturado conforme mostra o fluxograma na Figura 

3.1. Primeiramente, definiu-se o tema de estudo, neste caso, implementação do Seis 

Sigma. Fez-se então a busca sistemática dos artigos que fundamentaram a revisão 

bibliográfica. Uma vez selecionados os artigos, fez-se a revisão da literatura, pela qual 

foi possível identificar algumas lacunas. 

Por consequência desta identificação, formulou-se o problema de pesquisa, do 

qual foram geradas as questões de pesquisa, as hipóteses e os objetivos 

apresentados no Capítulo 1. Com base na revisão da literatura foi possível criar um 

modelo teórico a fim de ser usado para comparação com os resultados obtidos na 

presente pesquisa. 

Seguindo, é apresentada a metodologia de pesquisa, assunto da atual seção. 

Na sequência foram definidos os critérios para seleção da amostra e para a realização 
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da pesquisa de campo, pela qual foi feita a coleta de dados. Com os dados coletados, 

foram feitas as devidas análises previamente definidas na metodologia, as quais 

deram subsídios para a discussão dos resultados. Por fim, são apresentadas as 

conclusões da pesquisa. 

 

Figura 3.1 – Fluxograma da estrutura da pesquisa. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.2 Caracterização da pesquisa  

 

A pesquisa a que se propôs realizar no presente trabalho é de natureza 

aplicada. Segundo Marconi e Lakatos (2010), pesquisas dessa natureza são utilizadas 

para se obter conhecimento em relação a um determinado problema para o qual se 

busca uma resposta, a fim de se comprovar uma hipótese e tomar conhecimento de 

novos fenômenos ou relações entre eles. Como a pesquisa aqui presente procurou 

testar hipóteses relacionadas ao tema e verificar a influência de determinadas 

características organizacionais em relação às barreiras para implementação do Seis 

Sigma, ela é assim caracterizada, quanto à natureza. 

Com relação à abordagem, a presente pesquisa é classificada como pesquisa 

quantitativa. Segundo Martins (2012), este tipo de pesquisa envolve conceitos 

empíricos, sendo que as variáveis são analisadas através de valores quantificáveis. 

Uma vez que esta pesquisa se propôs a classificar as barreiras do Seis Sigma em 

relação ao nível de relevância, foram necessários números para tal classificação, ou 

seja, a variável que se pretendeu medir (nível de relevância) é quantificável, portanto, 

a abordagem quantitativa é bem aplicada aqui. 

Quanto ao objetivo, esta pesquisa é de caráter exploratório e correlacional. 

Pesquisas exploratórias buscam desenvolver hipóteses e aumentar a familiaridade 

com o fenômeno para pesquisas futuras; pesquisas correlacionais, buscam 

estabelecer uma relação entre aspectos de uma determinada situação (MARCONI; 

LAKATOS, 2010).  

Esta pesquisa, portanto, tem caráter exploratório, uma vez que buscou 

desenvolver hipóteses com relação à classificação das barreiras do Seis Sigma nas 

organizações brasileiras e, com isso, possibilitar estudos futuros que impliquem um 

aprofundamento no tema com possíveis proposições de técnicas para tratar tais 

barreiras.  

Também tem caráter correlacional, pois pretendeu verificar se existiam 

relações entre as características das organizações a serem estudadas e o nível de 

relevância das barreiras identificadas na literatura. 
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3.3 Procedimentos para a coleta de artigos e aspectos bibliométricos 

 

Para a busca dos artigos que fundamentariam a pesquisa foram consideradas 

as seguintes bases e portais eletrônicos: Web of Science, Scopus, Capes, Emerald e 

Sciencedirect. A busca usou como filtros o período, as palavras-chave selecionadas 

pelo autor da presente pesquisa e a imprescindibilidade de haver no título dos artigos 

tais palavras-chave.  

Essas palavras –chave foram escolhidas sob conveniência do autor. São elas: 

Six Sigma, Factor e Implementation. Elas também foram utilizadas no idioma nacional, 

o português. Entretanto, não foram utilizadas isoladamente, mas combinadas, 

conforme mostra a Tabela 3.1.O período escolhido refere-se aos últimos cinco anos 

em relação ao ano da realização da pesquisa, ou seja, artigos de 2009 a 2014.  

As quantidades de artigos coletados, considerando o período definido, as 

palavras-chave escolhidas e os filtros utilizados, são apresentadas na Tabela 3.1 em 

relação às respectivas bases de dados das quais os artigos foram extraídos.  

Percebe-se que a busca resultou em 182 artigos, dos quais 42% foram 

encontrados na Scopus, 27% na Web of Science, 20% na Capes, 9% na Emerald e 

apenas 2% na Sciencedirect. Desses 182 artigos, restaram 109, excluindo-se os 

repetidos. Desses 109 só foi possível fazer o download de 60 artigos, haja vista os 

vínculos e parcerias que os centros de pesquisa aos quais o pesquisador teve acesso 

dispunham.  

Por meio da leitura completa, foram selecionados 30 dos 60 artigos restantes 

para comporem a fundamentação teórica da pesquisa, usando-se como critério de 

exclusão a falta de aderência do artigo com os objetivos do trabalho, segundo a 

interpretação do autor. Todavia, das referências desses 30 artigos foram extraídos 

outros, os quais foram considerados relevantes sob o ponto de vista do pesquisador, 

dos quais nem todos estão enquadrados no período de 2009 a 2014. Dessa forma, 

foram selecionados 50 artigos no total.  

Do ponto de vista bibliométrico, dos artigos selecionados foram escolhidos 

alguns indicadores com aspectos quantitativos como o índice de artigos por período, 

a distribuição de artigos por classificação da Capes, a frequência dos métodos de 

pesquisa por artigo, os periódicos nos quais mais se publicou e as palavras-chave 

mais frequentes. 

 



40 
 

Tabela 3.1 – Relação de artigos encontrados por combinação de palavras-

chave nas bases pesquisadas. 

Palavras-chave 
Web of 
science 

Scopus Capes  Emerald   Sciencedirect Total 

Seis Sigma + implementação 1 0 1 0 0 2 

Seis Sigma + fator 0 0 0 0 0 0 

Seis Sigma + fator + implementação 0 0 0 0 0 0 
Six Sigma + implementation 36 60 35 15 2 148 

Six Sigma + factor 10 13 1 1 2 27 
Six Sigma +factor + implementation 2 3 0 0 0 5 

Total 49 76 37 16 4 182 

(%) 27% 42% 20% 9% 2%  

Fonte: Elaborada pelo autor 

.   

O Gráfico 3.1 mostra a distribuição periódica dos 50 artigos selecionados. 

Percebe-se que houve um crescimento de 2003 a 2012, com exceção ao ano de 2011, 

quando ouve um decréscimo. Em 2012 houve um pico, porém em 2013 houve outro 

decréscimo na mesma proporção de 2011, continuando a cair em 2014. Os dados de 

2014, entretanto, não são definitivos por se tratar do ano vigente da pesquisa.  

 

Gráfico 3.1 – Quantidade de artigos por período. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com relação aos métodos de pesquisa utilizados, o gráfico 3.2 mostra a 

distribuição percentual em relação aos 50 artigos. Nota-se, portanto, que o método 

predominante nos artigos que tratam do assunto da presente pesquisa é a Survey, 

representado 48% dos 50 artigos utilizados. O estudo de caso foi o segundo método 
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mais identificado nos artigos com 26% de representatividade, seguido da pesquisa 

bibliográfica com 14%, dos múltiplos casos com 8% e da pesquisa-ação com 4%.  

 

Gráfico 3.2 – Representação percentual dos métodos de pesquisa nos artigos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto à classificação CAPES, foi escolhida a área das Engenharias III que 

abrange a Engenharia de Produção, principal área na qual a presente pesquisa é 

abordada. Dessa forma, conforme mostrado no gráfico 3.3, 10% dos artigos foram 

classificados como A1, 2% como A2, 2% como B1, 48% como B2 e 8% como B4, 

sendo que 30% dos artigos não tinham classificação na área das Engenharias III. 

 

Gráfico 3.3 – Distribuição dos artigos em relação à classificação CAPES na área 

das Engenharias III. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Foi feita também uma análise em relação às palavras-chave utilizadas nos 

artigos. Para tanto, fez-se uso do software Gephi 0.8.2 para a geração de grafos, pelos 
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quais a análise foi mais apropriada. A Figura 3.2 apresenta o grafo das palavras-chave 

encontradas nos artigos selecionados, sendo que quanto maior a dimensão da palavra 

no grafo, maior sua relevância, ou seja, maior o número de vezes que a palavra-chave 

esteve presente nos artigos.  

Ao lado das palavras-chave está a quantidade de artigos nos quais elas 

apareceram. Dessa forma, pode-se notar que as palavras-chave mais relevantes, em 

ordem decrescente, foram: Six Sigma, Critical success factors, Quality, Quality 

Improvement e Lean production. 

 

Figura 3.2 – Palavras-chave mais relevantes encontradas nos artigos 

pesquisados. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Assim como para as palavras-chave, foi gerado um grafo para determinar quais 

os periódicos mais relevantes no universo dos artigos selecionados, ou seja, aqueles 

nos quais houve maior número de artigos publicados. A Figura 3.3 apresenta esse 

grafo, sendo que ao lado de cada periódico está o número de artigos publicados.  

Dessa forma, pôde-se verificar que o periódico mais relevante foi o International 

Journal of Quality and Reliability Management com 9 artigos. Na sequência, o 

International Journal of Production Economics com 4 artigos, sendo este um dos 

periódicos com classificação A1 na área das Engenharias III da CAPES. 

Sucessivamente vieram os periódicos International Journal of Productivity and 
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Performance Management, Produção, Business Process Management Journal e 

Benchmarking: An International Journal, com 3 artigos cada um.  

 

Figura 3.3 – Periódicos mais relevantes em relação ao número de publicações, 

considerando os artigos pesquisados. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.4 Escolha do método a ser utilizado 

 

Dentre os métodos mais utilizados em pesquisas da área da Engenharia de 

Produção, segundo Martins (2012), quando a pesquisa é quantitativa, estão: a survey, 

a modelagem, a simulação e o experimento. 

Nakano (2012) afirma que a survey consiste em um método de pesquisa 

empírica que usa o questionário como instrumento de coleta de dados, cuja amostra 

deve ser grande e o tratamento dos dados deve ser feito por técnicas estatísticas.  

Segundo Forza (2002), a survey aborda a coleta de dados sobre as 

organizações às quais os respondentes pertencem e usa, como instrumentos de 

coleta, questionários, entrevistas e outros.  

Como esta pesquisa se propôs a investigar as organizações brasileiras, 

identificando os respondentes adequados, para estudar quais e quão relevantes são 

as barreiras para implementação do Seis Sigma, dentre os métodos supracitados, a 

survey é o mais apropriado.  



44 
 

Outrossim, como se pôde perceber pelo Gráfico 3.2, nos artigos em que os 

autores estudaram as barreiras para implementação do Seis Sigma, o método 

predominante é a survey. Assim, mais uma vez o método escolhido mostra-se 

apropriado, pois segue a mesma linha da maioria dos estudos similares presentes na 

literatura.   

Quanto à forma, a survey é transversal, pois segundo Kumar (2011), é aquela 

cujo enfoque da pesquisa se volta para o objeto do estudo em uma data determinada 

do tempo. 

 

3.5 Caracterização do instrumento de coleta de dados e aspectos da sua 

aplicação 

 

A presente pesquisa usou, de acordo com as características e definições 

supracitadas, o questionário como instrumento de coleta de dados. Dentre as muitas 

vantagens proporcionadas pelo uso do questionário, segundo Marconi e Lakatos 

(2010), podem-se citar as seguintes: 

 economia de tempo e locomoções; 

 obtenção de grande número de dados; 

 abrangência de um grande número de pessoas de forma simultânea; 

 abrangência de uma maior área geográfica e 

 obtenção das respostas de forma rápida e precisa. 

 

Marconi e Lakatos (2010) também apontam algumas desvantagens em relação 

ao questionário, dentre as quais citam-se aqui as seguintes: 

 pequena percentagem de retorno dos questionários;  

 grande número de perguntas não respondidas; 

 impossibilidade de auxiliar o respondente em questões mal compreendidas e 

 o fato de a má compreensão, por parte dos pesquisados, levar a uma 

uniformidade evidente das respostas. 

No intuito de superar as dificuldades esperadas, o questionário utilizado nesta 

pesquisa teve um aspecto peculiar de formulário, mas isso não o descaracteriza como 

tal. Esse aspecto limita-se ao fato de o preenchimento do questionário poder ter sido 
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feito pelo respondente sob orientação do pesquisador. Segundo Marconi e Lakatos 

(2010) esta é uma das características do formulário.  

Entretanto, as mesmas autoras afirmam que um formulário só pode ser assim 

considerado pelo fato de haver o contato face a face entre pesquisador e respondente. 

Assim, como não houve esse contato face a face, o questionário não foi 

descaracterizado como tal, tendo apenas um aspecto de formulário. 

A presença desse aspecto se deu pela seguinte prática: o pesquisador enviou 

o questionário por e-mail para os respondentes selecionados e, com a maioria deles, 

fez contato telefônico a fim de marcar uma data para um retorno telefônico, pelo qual 

o respondente informaria as respostas escolhidas ou poderia responder às questões 

sob o auxílio do pesquisador durante a ligação.  

A intenção era de que o compromisso do contato telefônico acelerasse a 

obtenção das respostas e aumentasse a proporção de retorno dos questionários 

enviados. Essa prática também aumentaria a confiabilidade das respostas, uma vez 

que o respondente teria a oportunidade de obter esclarecimento sobre as questões 

que, porventura, gerassem dúvidas. 

Todavia, foi previsto que o uso dessa prática implicasse a possibilidade de 

redução de algumas das vantagens proporcionadas pelo uso do questionário em sua 

forma original, tais como a obtenção de um grande número de dados e a abrangência 

de um grande número de pessoas de forma simultânea, uma vez que, de certa forma, 

as respostas estariam condicionadas à realização do contato telefônico. 

O questionário elaborado (Apêndice 1) divide-se em quatro partes principais: 

 A – Informações referentes ao respondente; 

 B – Informações referentes à empresa; 

 C – Aspectos da aplicação do Seis Sigma na empresa; e 

 D – Barreiras restritivas à implementação do Seis Sigma.  

A primeira parte do questionário consistiu em extrair as informações que 

caracterizam o perfil do respondente. Essas informações foram importantes na 

avaliação do nível de confiabilidade das respostas, pois serviram como critérios de 

avaliação do respondente, no sentido de caracterizá-lo como apto ou não a preencher 

o questionário. 

           Na segunda parte do questionário, foram extraídas as informações que 

caracterizam a empresa na qual o respondente atua. Tais informações estão 

diretamente ligadas com o objetivo geral da pesquisa, o qual é: 
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Determinar qual a ordem de relevância das barreiras que inibem a 

implementação do Seis Sigma nas organizações brasileiras e verificar se as 

características organizacionais a alteram. 

 

Assim, uma vez que se pretendeu verificar a influência das características 

organizacionais na classificação das barreiras que inibem a implementação do Seis 

Sigma, as questões da segunda parte do questionário se fazem imprescindíveis. As 

características consideradas na presente pesquisa, como visto nos capítulos 1 e 2, 

são: a abrangência (multinacional ou local) e o porte. 

Para avaliar o porte da empresa, esta pesquisa considerou os critérios de 

classificação de empresas quanto ao número de empregados, em acordo com o 

considerado pelo IBGE (2014), cujas faixas que classificam o tamanho da empresa 

são demonstrados na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Critérios de classificação de empresas 

Para organizações de Manufatura 

Porte Quantidade de empregados 

Micro Até 19 

Pequena De 20 a 99 

Média De 100 a 499 

Grande Mais de 500 

Fonte: Adaptado de IBGE (2014) 

 

Já em relação à terceira e à quarta partes do questionário, as quais exploram 

os aspectos da aplicação do Seis Sigma nas empresas estudadas, o intuito é extrair 

as informações concernentes às barreiras consideradas nesta pesquisa. Essa parte 

do questionário também tem relação direta com o objetivo principal do trabalho, pois 

é através dela que será possível gerar a classificação das barreiras aqui estudadas e 

compará-las com a literatura pesquisada. 

Para tanto, a fim de aumentar a qualidade das comparações com a literatura e 

a fim de poupar tempo, tais questões foram elaboradas a partir de uma seção do 

questionário utilizado por Heckl et al. (2010), o qual já fora aplicado e validado. Heckl 

et al. (2010) foram alguns dos poucos autores que disponibilizaram em seu trabalho o 

instrumento de coleta de dados, permitindo assim referenciá-lo neste trabalho. 
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A seção utilizada do questionário de Heckl et al. (2010) se refere à identificação 

das barreiras que inibem a implementação do Seis Sigma. Entretanto, nem todas as 

barreiras aqui consideradas estão presentes no questionário do autor. Estas foram, 

portanto, incluídas no questionário desta pesquisa. 

Assim, como há novas barreiras no questionário aqui elaborado e algumas 

questões não previstas por Heckl et al. (2010), foi realizado um pré-teste para 

validação das questões e ajuste do instrumento de coleta de dados. Para o pré-teste 

foram selecionados, por conveniência do autor, cinco profissionais do Seis Sigma, 

sendo quatro do ramo industrial e um do ramo acadêmico. 

Segundo Marconi e Lakatos (2010), o pré-teste também tem a finalidade de 

verificar a presença de três elementos importantes no questionário, os quais são:  

 

 Fidedignidade – Garantia da obtenção dos mesmos resultados 

independentemente da pessoa que o aplique; 

 Validade – Os dados coletados são realmente necessários à pesquisa; e 

 Operatividade - Vocabulário acessível e clareza no significado. 

 

Dessa forma, o questionário foi ajustado conforme as recomendações dos 

avaliadores, os quais sugeriram simples mudanças em determinados termos nas 

questões. As mudanças foram feitas conforme cada sugestão e, novamente, o 

questionário foi apresentado aos avaliadores, os quais, desta vez, o validaram. A 

versão final do questionário pode ser vista no Apêndice 1.  

A quarta parte do questionário apresenta as questões, talvez, mais importantes, 

pois elas possibilitaram uma classificação numérica das barreiras aqui consideradas. 

Tal classificação se dará pelo uso de uma escala Likert de cinco pontos. Dessa forma, 

cada barreira poderá ser pontuada com números inteiros de 1 a 5, sendo que 1, 

significará a menor relevância e 5, a maior relevância.  
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3.6 Critérios para seleção da amostra 

 

Como já definido na delimitação do estudo, a população a ser avaliada é 

composta por organizações brasileiras do setor automotivo. De acordo com o Anuário 

da Indústria Automobilística Brasileira (2014) o setor automotivo brasileiro é composto 

atualmente por 29 fabricantes, 500 fornecedores de autopeças e 5116 

concessionárias. Esta é a população estudada na pesquisa. 

Entretanto, para se trabalhar com maior segurança, decidiu-se realizar a 

pesquisa considerando apenas os fabricantes e os fornecedores do setor automotivo. 

Isso define o quadro populacional da pesquisa com 529 organizações. 

De acordo com Montgomery et. al (2004), quando se conhece a população, 

calcula-se o tamanho da amostra pela equação: 

                   𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝(1−𝑝)

(𝑁−1)𝑒2+𝑍2𝑝(1−𝑝)
                                             (2)     

onde, n é o tamanho da amostra que se quer calcular; N é o tamanho da população 

(neste caso o quadro populacional); 𝑒  é o erro amostral (%), 𝑝 é a proporção que se 

espera encontrar (%) e 𝑍 é o desvio do valor médio para o nível de confiança 

escolhido. 

Com base nessa equação, o Quadro 3.1 apresenta os tamanhos de amostra 

em função dos erros amostrais para a população considerada na presente pesquisa, 

sendo o valor tabelado de 𝑍 de 1,96 para o nível de confiança escolhido de 95% 

(ANEXO 2) . O valor de 𝑝 considerado foi de 50%, como recomendado por 

Montgomery et. al (2004). 

 

Quadro 3.1 – Tamanho da amostra em função do erro amostral. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

e n N

50% 4

40% 6

30% 10

25% 15

20% 23

15% 40

10% 81

8% 129

5% 223

2% 434

1% 501

529
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O pesquisador está inserido no setor escolhido e tem certa influência para 

conseguir respostas de algumas empresas. Assim, a maioria das organizações 

selecionadas para a análise são aquelas que, de certo modo, o pesquisador tem maior 

acessibilidade.  Desse modo, a amostragem é aqui caracterizada como não 

probabilística, denominada amostragem por conveniência, escolhida devido à 

escassez de tempo (FORZA, 2002). 

De acordo com Forza (2002) o ideal é que a amostragem seja feita de forma 

aleatória, pois o tipo aqui escolhido, apesar de poupar tempo e facilitar a obtenção de 

respostas, limita e enfraquece o poder das análises, além de não permitir que as 

conclusões sejam generalizadas em relação à população. 

  

3.7 Critérios para a análise dos dados 

 

A análise dos dados segue a sequência lógica do questionário (APÊNDICE 1). 

Desse modo, também está dividida em quatro partes, sendo que as três primeiras 

referem-se, respectivamente, ao respondente, à organização e aos aspectos de 

aplicação do Seis Sigma na organização. A quarta parte destina-se às análises 

relacionadas diretamente com as barreiras estudas. 

Sendo assim, para as análises da primeira parte até a terceira, foi definido o 

uso de alguns indicadores da estatística descritiva, como média e percentis. 

Para a análise da quarta parte do questionário foram definidas técnicas 

estatísticas mais apuradas. Esta parte do questionário expõe as barreiras 

consideradas nesta pesquisa e para cada uma delas apresenta um modo de resposta 

em escala Likert de cinco pontos, como visto anteriormente. Assim, todas as barreiras 

puderam ser pontuadas de 1 até 5 de acordo com a relevância percebida pelo 

respondente.  

Para garantir a confiabilidade das respostas nesta etapa do questionário, foi 

definido o uso do cálculo do alfa de Cronbach (CRONBACH, 1951), cujo resultado 

para um questionário de alta confiabilidade deve ser maior do que 0,7 e é dado pela 

equação:  

 

𝛼 = (
𝑘

𝑘−1
) . (1 −

∑ 𝑠𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑠𝑡
2 )                                                            (3) 
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onde, 

k refere-se ao número de itens do questionário; 

s²i refere-se à variância de cada item; e 

s²t refere-se à variância total do questionário, ou seja, a variância das somas dos 

pontos por questionário. 

No intuito de responder a primeira questão da pesquisa e testar a hipótese H1 

apresentadas no capítulo 1, foi proposto o cálculo do Ranking Médio (RM). Esse 

cálculo permite a elaboração de uma ordem de relevância de fatores de forma 

ponderada. Assim, as barreiras são ordenadas em função da frequência de cada 

pontuação (1 a 5, conforme a escala Likert) pelo número de pontuações. O cálculo é 

dado por: 

𝑅𝑀 =
∑ (𝑓𝑖

𝑛
𝑖=1 .𝑣𝑖)

𝑛
                                                               (4) 

onde, 

fi refere-se à frequência observada de cada resposta para cada item; 

vi refere-se à pontuação de cada resposta em relação à escala Likert; e 

n refere-se ao número de respostas. 

Para testar as hipóteses H2 e H3, como os dados provenientes da escala Likert 

são ordinais, foram propostos os seguintes testes de hipóteses não-paramétricos: 

Teste de Mann-Whitney (teste U) e Teste da Mediana.  

O teste da mediana verifica se há diferença entre as medianas de duas 

amostras independentes (GIBBONS; CHAKRABORTI, 2010).  

Seguem os passos do teste de acordo com Mattar (1998):   

A. Definir H0: não há diferenças entre as medianas das duas amostras;  

B. Definir o nível de confiabilidade α;  

C. Realizar o cálculo da mediana do conjunto das duas amostras;  

D. Fazer a tabela de contingência do tipo 2 x 2, com as classificações acima ou 

abaixo da mediana, como exemplificado na Tabela 3.3;  

 

Tabela 3.3 – Tabela de contingência do tipo 2x2 

Classificação Amostra 1 Amostra 2 Total 

Acima da mediana A B A+B 
Abaixo da mediana C D C+D 

Total A+C B+D A+B+C+D 

Fonte: adaptado de Mattar (1998) 
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E. Calcular o Qui-quadrado (X²) com os dados da Tabela 3.3, de acordo com a 

seguinte equação: 

 

𝑋2 =
𝑛.(|𝑎𝑑−𝑏𝑐|−

𝑛

2
)²

(𝑎+𝑏).(𝑐+𝑑).(𝑎+𝑐).(𝑏+𝑑)
                                                 (5)    

 

onde n é a soma dos tamanhos das duas amostras.    

 
F. Identificar o valor limite do Qui-quadrado para a confiabilidade definida, 

conforme Tabela de distribuição do Qui-quadrado (ANEXO 1);  

G. Comparar o Qui-quadrado calculado com o tabelado: rejetar H0 no caso de 

o valor calculado ser maior ou igual ao tabelado.  

O Teste Mann-Witney (Teste U) é utilizado para verificar se duas amostras 

independentes são significativamente diferentes em relação a uma determinada 

variável (GIBBONS; CHAKRABORTI, 2010). Segundo os autores, tal teste é utilizado 

como alternativa ao Teste paramétrico t, quando os dados estão em escala ordinal, 

como no caso da presente pesquisa.  

Seguem os passos do teste de acordo com Mattar (1998):   

A. Definir H0: não há diferença entre as amostras (ou seja, as amostras provêm 

da mesma população);  

B. Definir o nível de confiabilidade α;  

C. Classificar de maneira conjunta os valores observados. Assim, o posto  

(escore ou rank) de um valor de um conjunto de n valores corresponderá a um número 

natural que indicará a sua posição no conjunto anteriormente ordenado. Dessa 

maneira, o menor valor será classificado com a pontuação 1 e assim sucessivamente 

até o valor maior, que terá a maior pontuação. Na ocorrência de valores iguais no 

conjunto, considera-se um ponto médio, para que o posto seguinte não seja afetado. 

Exemplificando, em um conjunto de seis valores já ordenados: 

                              

{7 − 12 − 18 − 18 − 19 − 23} 

os respectivos postos serão: 

{1 − 2 − 3,5 − 3,5 − 5 − 6} 
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D. Calcular os valores de 𝑈1 e 𝑈2 pelas equações: 

 

𝑈1 = 𝑛1. 𝑛2 +
𝑛1(𝑛1+1)

2
− 𝑇1                                             (6) 

𝑈2 = 𝑛1. 𝑛2 +
𝑛1(𝑛1+1)

2
− 𝑇2                                             (7) 

onde, 

 n1 e n2 referem-se aos tamanhos das duas amostras de T1 e T2, que são as somas 

dos pontos (postos) das duas amostras. Para amostras com n1 e n2 maiores do que 

dez, o teste pode ser feito por aproximação normal, cujas equações são: 

 

𝜇(𝑢) =
𝑛1.𝑛2

2
                                                                      (8) 

𝜎(𝑢) = √
𝑛1.𝑛2.(𝑛1+𝑛2+1)

12
                                                     (9) 

 

sendo a expressão do teste neste caso: 

 

𝑍 =
𝑢1−𝜇(𝑢)

𝜎(𝑢)
~𝑁(0,1)                                                                (10) 

 
E. Identificar a região de rejeição de H0, ao nível de confiabilidade determinada. 

Rejeita-se H0 no caso de o valor de U calculado ser menor do que o tabelado. No 

caso do cálculo pela aproximação normal, rejeita-se H0 se o módulo do Z calculado 

for maior do que o Z.  

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

4 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados e as análises dos questionários 

respondidos. Está dividido em 4 partes principais. Na primeira são caracterizados os 

respondentes, de acordo com as características previstas no questionário. Na 

segunda são apresentadas as caracterizações das organizações às quais os 

respondentes pertencem. Na terceira são apresentadas as informações relacionadas 

aos aspectos de implementação do Seis Sigma nas organizações. Na quarta são 

feitas as análises concernentes às barreiras. 

No total, dadas as disponibilidades de tempo e recursos, foram enviados 90 

questionários, dos quais retornaram 52. Destes, foram selecionados 40 válidos para 

as análises, o que indica uma taxa de retorno de 44% e, de acordo com o Quadro 3.1, 

um erro amostral de 15%, considerando-se um nível de confiança de 95%. Os critérios 

para exclusão, basicamente, foram o fato de o questionário estar incompleto nas 

questões que estão diretamente ligadas aos objetivos da pesquisa e algumas 

características do respondente, como a prematuridade na empresa ou o cargo, por 

exemplo estagiário. 

 

4.1 Caracterização dos respondentes 

 

Para as análises, os respondentes foram caracterizados em relação ao setor 

de trabalho, à função, ao tempo de trabalho na organização, ao nível de aproximação 

com o Seis Sigma e em relação às qualificações belt.  

Dentre as organizações analisadas, foram identificados quatro setores de 

trabalho referentes aos respondentes: Engenharia de produto/processo, Qualidade, 

Direção e Comercial. Dentro desses quatro setores os respondentes detêm funções 

de técnico, analista, engenheiro, supervisor, coordenador, gerente e diretor. O Quadro 

4.1 apresenta as quantidades de respondentes por setor de trabalho e por função.  

Nota-se que a maior quantidade dos respondentes pertence aos setores de 

Engenharia de produto/processo e qualidade. No primeiro foram identificados 21 

respondentes, 53% do total, dos quais 4 são analistas, 12 são engenheiros, 3 são 

supervisores e 2 são gerentes. No segundo foram identificados 13 respondentes, 33% 

do total, dos quais um é técnico, 4 são analistas, 2 são engenheiros, um é coordenador 

e 5 são gerentes. 
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Do setor comercial houve apenas 5 respondentes, dos quais um é analista, um 

é coordenador e três são gerentes. Também houve um respondente na função de 

diretor. De modo geral, a pesquisa foi respondida por um técnico (3%), 9 analistas 

(23%), 14 engenheiros (35%), 3 supervisores (8%), 2 coordenadores (5%), 10 

gerentes (25%) e um diretor. 

 

Quadro 4.1 – Classificação dos respondentes de acordo com o setor de trabalho 

e com a função. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação ao tempo de trabalho dos respondentes nas respectivas 

organizações, os dados podem ser vistos no Quadro 4.2. Nota-se que pelo menos 

75% dos respondentes têm mais de 3 anos de trabalho na organização, sendo que 4 

deles (10%) têm o maior tempo de trabalho na organização, de 17 a 20 anos. 

 

Quadro 4.2 – Tempo de trabalho dos respondentes nas respectivas 

organizações. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Engenharia de 

produto/processo
Qualidade Direção Comercial Total %

Técnico 0 1 0 0 1 3%

Analista 4 4 0 1 9 23%

Engenheiro 12 2 0 0 14 35%

Supervisor 3 0 0 0 3 8%

Coordenador 0 1 0 1 2 5%

Gerente 2 5 0 3 10 25%

Diretor 0 0 1 0 1 3%

Total 21 13 1 5 40 100%

% 53% 33% 3% 13% 100%

Função

Setor de trabalho

Tempo de trabalho em anos Quantidade de respondentes % % acumulada

Até 3 10 25% 25%

de 3 a 6 10 25% 50%

de 6 a 9 4 10% 60%

de 9 a 12 6 15% 75%

de 12 a 14 3 8% 83%

de 14 a 17 3 8% 90%

de 17 a 20 4 10% 100%
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Em relação ao nível de aproximação dos respondentes com o Seis Sigma, a 

pesquisa revelou que nenhum deles desconhece o Seis Sigma, mas nem todos já 

tiveram a oportunidade de participar de um projeto, ser treinado ou conduzir projetos 

Seis Sigma. 55% dos respondentes afirmaram conhecer um pouco sobre o Seis 

Sigma. Pelo menos 4 dos respondentes (10%) afirmaram ter conduzido alguns 

projetos Seis Sigma. O Quadro 4.3 mostra esses dados. 

 

Quadro 4.3 – Nível de aproximação com o Seis Sigma 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Quadro 4.3 revela que apenas 3 respondentes já fizeram treinamento, mas 

isso não significa que os respondentes que já participaram ou já conduziram projetos 

Seis Sigma não o tenham feito. Por outro lado, o Gráfico 4.1 apresenta a distribuição 

dos respondentes em relação às qualificações belt, o que indica o nível de treinamento 

dos respondentes. 

 

Gráfico 4.1 – Distribuição dos respondentes em relação às classificações belt. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Percebe-se, portanto, que pelo menos 32,5% dos respondentes têm alguma 

classificação belt, sendo que destes, 7 são Green belt e 4 são Black belt.  

Não conhece o Seis Sigma 0 0%

Conhece um pouco sobre o Seis Sigma 22 55%

Já fez treinamento em Seis Sigma 3 8%

Já participou de um projeto Seis Sigma 11 28%

Já conduziu alguns projetos Seis Sigma 4 10%
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4.2 Caracterização das organizações 

 

As organizações foram caracterizadas em relação ao porte (grande ou médio) 

e à abrangência (multinacional ou local). O Quadro 4.4 apresenta a distribuição das 

organizações em relação ao porte. Nota-se que 18 (45%) são de médio porte e 22 

(55%) de grande porte. Pode-se dizer que, em relação ao porte as organizações estão 

distribuídas de maneira equilibrada.  

 

Quadro 4.4 – Distribuição das organizações em relação ao porte 

Porte  Número de funcionários Quantidade de organizações % 

Médio  De 100 a 499 18 45% 

Grande Mais de 500 22 55% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação à abrangência, das 40 organizações analisadas, 16 são nacionais 

e 24 são multinacionais, representando, respectivamente, 40% e 60% do total. 

 

4.3 Aspectos relacionados ao Seis Sigma nas organizações 

 

Para identificar alguns aspectos em relação à implementação do Seis Sigma 

nas organizações analisadas, foram feitas perguntas que procuraram avaliar o nível 

de importância que a organização julga ter a melhoria da qualidade (de 

processos/produtos/serviços), o nível de adoção (implementação) do Seis Sigma e, 

no caso de a organização não ter o Seis Sigma implementado, quais as outras 

iniciativas tomadas para a garantia e melhoria da qualidade.  

Quanto ao nível de importância, como mostra o Gráfico 4.2, 55% das 

organizações consideram a melhoria da qualidade muito importante, 25% consideram 

importante. Apenas 8% consideram parcialmente importante e 10% consideram não 

muito importante. Para uma das organizações a melhoria da qualidade não é 

considerada importante. De modo geral, a melhoria da qualidade é considerada 

importante ou muito importante pela maioria das organizações analisadas. 
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Gráfico 4.2 – Nível de importância da melhoria da qualidade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Já em relação à adoção do Seis Sigma, o Quadro 4.5 apresenta os resultados 

pelos quais se nota que em quase metade (48%) das organizações analisadas o Seis 

Sigma nunca foi implementado. Por outro lado ele está em uso em 30% delas, 13% 

tem a intenção de implementar e 8% estão em fase inicial de implementação. 

Curiosamente, em uma das organizações o Seis Sigma foi implementado mas foi 

descontinuado. 

 

Quadro 4.5 – Nível de adoção do Seis Sigma 

Nível de adoção do Seis Sigma Quantidade de organizações % 

Nunca foi implementado 19 48% 

Tem a intenção de implementar 5 13% 

Está começando a ser implementado 3 8% 

Foi implementado e continua a ser utilizado 12 30% 

Foi implementado, mas foi descontinuado 1 3% 
 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quanto às iniciativas para a melhoria da Qualidade, as organizações nas quais 

o Seis Sigma não foi implementado identificaram seis delas: ISO 9001, ciclo PDCA, 

5S, abordagens da TQM, ISO/TS 16949 e Lean Manufacturing. O Quadro 4.6 

apresenta os resultados. 
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Nota-se que, destas 24 organizações, todas têm a certificação ISO 9001 e 

quase todas (92%) utilizam a ferramenta 5S. 58% delas utilizam o ciclo PDCA, 29% 

utilizam as abordagens da TQM e 13% utilizam a ISO/TS 16949. Apenas uma 

organização alegou fazer uso do Lean Manufacturing. 

 

Quadro 4.6 – Iniciativa para a melhoria da Qualidade 

Iniciativas para a melhoria da Qualidade Quantidade de organizações % 

Certificação da qualidade (ISO 9001) 24 100% 

Ciclo PDCA 14 58% 

5S 22 92% 

Abordagens da gestão da qualidade total (TQM) 7 29% 

ISO/TS 16949 3 13% 

Lean Manufacturing 1 4% 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.4 Análises das barreiras que inibem a implementação do Seis Sigma 

 

Aqui são apresentadas as análises relacionadas à quarta parte do questionário 

(APEÊNDICE 1), em que os respondentes pontuaram cada uma das barreiras, de 1 a 

5, de acordo com o nível de relevância percebido por eles, sendo que 1 significa menor 

relevância e 5, maior relevância.  

O Quadro 4.7 apresenta os resultados das pontuações dos 40 questionários 

para as 16 barreiras. A identificação das barreiras de 1 a 16 corresponde ao Quadro 

2.4 do Capítulo 2. Na primeira coluna do Quadro 4.7 estão identificados os 

questionários de 1 a 40. Na última coluna está a somatória de pontos por questionário. 

Na última linha estão os valores das variâncias dos pontos de cada barreira, bem 

como o valor da variância da somatória de pontos por questionário.  

O Quadro 4.8 identifica dos 40 questionários quais são referentes às 

organizações de grande e de médio porte e quais são referentes às organizações 

multinacionais e nacionais. A sequência das análises é: cálculo do alfa de Cronbach, 

cálculo do ranking médio, testes de hipóteses para avaliar as diferenças relacionadas 

ao porte das organizações e testes de hipóteses para avaliar as diferenças 

relacionadas à abrangência das organizações. 
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Quadro 4.7 – Dados dos questionários relacionados à pontuação das barreiras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 4 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 47

2 3 5 2 3 4 5 4 3 3 3 2 2 4 3 2 4 52

3 2 4 5 3 1 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 46

4 3 4 5 5 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 57

5 4 4 1 3 1 3 3 2 2 2 5 1 2 2 2 2 39

6 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

7 2 1 4 3 4 1 3 1 2 3 3 1 1 2 2 4 37

8 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 70

9 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 62

10 3 4 4 4 3 5 2 3 3 3 4 2 4 4 2 5 55

11 5 3 3 2 2 2 4 4 3 2 5 3 2 3 3 4 50

12 4 2 4 4 4 2 2 1 4 4 4 4 1 1 1 4 46

13 1 5 5 5 3 1 3 4 2 1 2 1 3 2 2 3 43

14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 78

15 4 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 2 4 3 3 3 44

16 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 32

17 3 5 5 5 5 2 4 4 4 3 4 2 4 3 2 2 57

18 3 5 4 4 5 2 4 4 2 2 4 5 5 3 4 5 61

19 2 5 5 5 1 2 3 3 3 4 1 5 5 5 2 4 55

20 3 4 5 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 41

21 2 3 4 5 3 3 3 3 4 3 1 2 3 3 2 3 47

22 1 5 5 5 3 3 3 4 5 4 2 3 5 3 4 4 59

23 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 1 4 1 3 1 3 50

24 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 50

25 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 51

26 4 1 4 3 4 2 2 2 4 4 2 1 1 2 1 1 38

27 4 3 2 2 2 3 2 4 3 2 3 2 2 1 2 2 39

28 5 3 1 1 1 4 1 4 3 2 3 1 2 4 3 2 40

29 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 2 3 51

30 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 50

31 3 3 4 4 5 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 2 52

32 4 1 3 4 3 1 4 3 2 4 4 1 2 2 2 2 42

33 3 4 4 4 5 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 4 52

34 2 5 2 2 2 2 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 48

35 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 50

36 3 2 4 4 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 4 3 46

37 2 5 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 62

38 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 38

39 1 1 1 1 1 3 2 1 3 2 5 1 3 2 1 1 29

40 4 3 4 3 1 5 2 1 4 2 4 5 4 3 2 3 50
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Quadro 4.8 – Relação dos questionários quanto ao porte e à abrangência 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

Questionários Grande porte Médio porte Multinacional Nacional

1 X X

2 X X

3 X X

4 X X

5 X X

6 X X

7 X X

8 X X

9 X X

10 X X

11 X X

12 X X

13 X X

14 X X

15 X X

16 X X

17 X X

18 X X

19 X X

20 X X

21 X X

22 X X

23 X X

24 X X

25 X X

26 X X

27 X X

28 X X

29 X X

30 X X

31 X X

32 X X

33 X X

34 X X

35 X X

36 X X

37 X X

38 X X

39 X X

40 X X
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4.4.1 Análise da confiabilidade das respostas pelo cálculo do alfa de Cronbach 

 

Para verificar a confiabilidade das respostas nessa etapa do questionário, fez-

se o cálculo do alfa de Cronbach, conforme descrito no item 3.7 do Capítulo 3. Assim, 

de acordo com a equação (3) e com os dados do Quadro 4.7, tem-se: 

 

𝛼 = (
16

16−1
) . (1 −

19,534

98,910
) = 0,856  

 

Como visto no Capítulo 3, se o valor de α for maior do que 0,7 as respostas são 

consideradas confiáveis. Como 0,856 é maior do que 0,7, pode-se considerar que as 

respostas são de confiabilidade aceitável. 

 

4.4.2 Análise da ordem de relevância das barreiras em relação ao cálculo do 

ranking médio 

 

Para se estabelecer uma ordem de relevância das barreiras analisadas, fez-se 

o cálculo do ranking médio, conforme descrito no item 3.7 do Capítulo 3. Assim, pela 

aplicação da equação (4) com os dados do Quadro 4.7, foi obtida a ordem de 

relevância das barreiras apresentada no Gráfico 4.3. Nele, a identificação das 

barreiras de 1 a 16 corresponde ao Quadro 2.4 do Capítulo 2. 

Percebe-se que a primeira barreira na ordem de relevância foi a 3 (falta de 

habilidade e de treinamento adequado para a implementação do Seis Sigma), com 

RM de 3,6. A segunda barreira na ordem de relevância foi a 4 (Falta de experiência 

na implementação do Seis Sigma), com RM de 3,475. A terceira barreira na ordem de 

relevância foi a 2 (falta de suporte e comprometimento gerencial), com RM de 3,45. 

Por outro lado, a barreira menos relevante foi a 12 (crença de que o Seis Sigma só se 

aplica a organizações de grande porte). 

Desse modo, o Gráfico 4.3 apresenta a ordem de relevância das barreiras que 

inibem a implementação do Seis Sigma bem como a dispersão na mudança de 

posição das barreiras em relação à ordem de relevância obtida na literatura, em 

resposta à primeira questão desta pesquisa. 
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A ordem de relevância obtida a partir da literatura (Gráfico 2.4 – Capítulo 2) é 

significativamente diferente da ordem de relevância obtida nesta pesquisa, Gráfico 

4.3, haja vista a grande variação na mudança de posição das barreiras de uma ordem 

de relevância para a outra, sendo que as barreiras de maior impacto nesta diferença 

foram a 16 e a 4. A única barreira que se manteve na mesma posição foi a 9.  

Assim, pode-se dizer que a hipótese H1 é aceita, sendo que “a falta de 

percepção sobre a relevância do Seis Sigma” e a “falta de experiência na implantação 

do Seis Sigma” são as barreiras que imprimem maior diferença na presente 

comparação. A única barreira que não apresentou diferença foi a “alta complexidade 

na implementação e execução do Seis Sigma”.  

 

Gráfico 4.3 – Ordem de relevância das barreiras em relação às organizações 

pesquisadas X dispersão em relação à ordem de relevância prevista na literatura 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.4.3 Análise da influência do porte da organização na ordem de relevância 

obtida 

 

Como previsto no item 3.7 do Capítulo 3, para verificar se o porte da 

organização influencia na ordem de relevância das barreiras que foi obtida, foram 

definidos os seguintes testes de hipóteses não paramétricos: Teste da Mediana e 

Teste de Mann-Whitney (teste U).   
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Para a realização do Teste da Mediana, como previsto non item 3.7 do Capítulo 

3, definiu-se, primeiramente, a hipótese H0 como não havendo diferença entre as 

amostras, ou seja, H0 assume que não há diferença entre as organizações de grande 

porte e as de médio porte, em relação às respostas. 

Definiu-se então o nível de significância, sendo α = 0,05, ou seja, 95% de 

confiabilidade nos resultados. Calculou-se então os valores das medianas do conjunto 

das amostras para cada barreira. Assim, de acordo com o Quadro 4.7, para cada 

coluna das barreiras, foi calculada a mediana, cujos resultados são apresentados na 

Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Valores das medianas de cada barreira 

  Barreiras 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Mediana 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2,5 3 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Seguindo, fez-se a tabela de contingência do tipo 2 x 2, com as classificações 

acima ou abaixo da mediana, como exemplificado na Tabela 3.3 do capítulo 3. Depois, 

para cada barreira foi calculado o valor de X², de acordo com a equação (5). Os 

resultados da tabela de contingência e os valores de X² para cada barreira são 

apresentados na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Tabela de contingência 2x2 - porte 

  Barreiras 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

a 8 11 5 5 2 6 4 5 5 3 5 3 6 2 10 4 

b 6 11 4 4 3 6 8 6 4 6 10 11 10 8 10 12 

c 5 6 8 11 15 7 8 8 8 9 8 6 10 7 12 9 

d 7 4 5 8 10 6 4 3 4 7 6 2 5 4 8 4 

a+b 14 22 9 9 5 12 12 11 9 9 15 14 16 10 20 16 

c+d 12 10 13 19 25 13 12 11 12 16 14 8 15 11 20 13 

a+c 13 17 13 16 17 13 12 13 13 12 13 9 16 9 22 13 

b+d 13 15 9 12 13 12 12 9 8 13 16 13 15 12 18 16 
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O valor tabelado de X² para gl=1 e α=0,05 é de 3,84 (ANEXO 1). Assim, no 

caso de o valor calculado ser maior do que o tabelado, rejeita-se H0 e afirma-se que 

existe diferença entre as amostras. Neste caso, como pode ser observado na Tabela 

4.2, as barreiras 12 e 16 apresentaram um valor de X² maior do que o tabelado.  

Sendo assim, pode-se afirmar pelo Teste da Mediana que, no caso das 

organizações avaliadas, o porte pode ter influência na ordem de relevância das 

barreiras, pelo menos em relação às barreiras 12 e 16: “crença de que o Seis Sigma 

só se aplica a organizações de grande porte” e “falta de percepção sobre a relevância 

do Seis Sigma, respectivamente”.  

Prosseguindo, fez-se adicionalmente ao Teste da Mediana o Teste de Mann-

Whitney. Os valores das pontuações de cada barreira foram, portanto, ordenados 

conjuntamente conforme descrito no item 3.7 do Capítulo 3.   Como os valores de n1 

e n2 são maiores do que 10, fez-se o cálculo por aproximação normal. A Tabela 4.3 

apresenta os valores ordenados para as 16 barreiras divididos em 2 grupos por 

barreira: grande porte (G) e médio porte (M). 

A Tabela 4.3 também mostra os valores calculados a partir das equações (6), 

(8), (9) e (10). O valor do Z tabelado para um α de 0,05 é de 1,96. Assim, se o módulo 

do Z calculado for maior do que o Z tabelado, rejeita-se a hipótese H0, ou seja, admite-

se que há diferença entre as amostras. Pela Tabela 4.3 percebe-se que H0 foi 

rejeitada apenas em relação às barreiras 12 e 16, igualmente ao resultado do Teste 

da Mediana. 

Assim, os dois testes demonstraram que, pelo menos em relação às barreiras 

12 e 16, pode-se admitir que a hipótese H2 (Capítulo 1) é verdadeira, ou seja, o porte 

da organização pode influenciar na ordem de relevância das barreiras que inibem a 

implementação do Seis Sigma nas organizações brasileiras do setor automotivo, 

considerando as organizações analisadas.  

. 
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Tabela 4.3 – Teste Mann- Whitney - porte 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M

2 3 2 2 5 2 1 3 7 1 3 5 3 2 3 2

2 3 2 2 5 2 7 3 7 9 3 5 3 2 3 2

2 3 2 6 5 2 7 3 7 9 3 5 3 7 3 2

8 3 7 6 5 9 7 3 7 9 3 5 3 7 3 9

8 8 7 6 5 9 7 8 7 9 10 5 3 7 13 9

8 8 7 6 5 9 7 8 7 9 10 5 11 7 13 9

8 8 7 6 5 9 7 8 7 9 10 5 11 7 13 9

8 8 7 6 5 9 7 8 7 9 10 5 11 7 13 9

8 8 7 6 5 9 7 8 7 9 10 18 11 7 13 9

8 8 12 15 12 9 7 8 7 9 10 18 11 7 13 9

8 15 12 15 12 9 7 8 7 9 10 18 11 7 13 9

8 15 12 15 12 9 7 21 7 9 10 18 11 21 13 9

20 15 12 15 12 9 21 21 22 9 10 18 11 21 13 9

20 15 23 15 12 21 21 21 22 9 10 18 11 21 13 19

20 15 23 15 20 21 21 21 22 9 20 18 11 21 13 19

20 15 23 15 20 21 21 21 22 9 20 18 20 21 13 19

20 15 23 15 20 21 21 21 22 24 20 18 20 21 13 19

20 15 23 15 20 21 21 21 22 24 20 18 20 21 13 19

20 25 23 15 20 21 21 21 22 24 20 18 20 21 13 19

20 25 23 26 20 21 21 21 22 24 20 18 20 21 13 19

20 25 23 26 20 21 21 21 22 24 20 18 20 21 25 19

20 25 23 26 20 21 21 21 22 24 20 18 20 21 25 19

20 25 23 26 20 21 21 21 22 24 20 18 20 21 25 19

20 25 23 26 20 21 21 21 22 24 20 18 20 21 25 19

20 25 23 26 20 21 21 21 22 24 20 18 30 21 25 30

20 25 23 26 31 21 21 21 22 24 31 18 30 21 25 30

32 25 23 26 31 21 21 21 22 24 31 29 30 21 25 30

32 25 23 26 31 21 21 21 22 24 31 29 30 21 25 30

32 25 23 26 31 33 34 21 22 24 31 29 30 21 34 30

32 25 23 26 31 33 34 35 22 24 31 29 30 21 34 30

32 36 23 26 31 33 34 35 22 24 31 29 30 35 34 30

32 36 36 36 31 33 34 35 35 36 31 34 30 35 34 30

32 36 36 36 31 33 34 35 35 36 31 34 30 35 34 30

32 36 36 36 31 33 34 35 35 36 31 34 30 35 34 30

32 36 36 36 31 33 34 35 35 36 31 34 38 35 34 30

32 36 36 36 38 33 34 35 35 36 38 38 38 35 34 38

32 36 36 36 38 39 34 35 35 36 38 38 38 35 34 38

39 36 36 36 38 39 34 35 39 36 38 38 38 35 34 38

39 36 36 36 38 39 34 35 39 36 38 38 38 40 40 38

39 36 36 36 38 39 40 40 39 40 38 38 38 40 40 38
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4.4.4 Análise da influência da abrangência da organização na ordem de 

relevância obtida 

 

Assim como para as análises relacionadas ao porte, aqui também foram 

realizados os testes da Mediana e de Mann-Whitney.  

Da mesma forma, definiu-se o nível de confiabilidade para α = 0,05, ou seja, 

95% de confiabilidade. Calcularam-se então os valores das medianas do conjunto das 

amostras para cada barreira. Assim, de acordo com o Quadro 4.7, para cada coluna 

das barreiras, foi calculada a mediana, cujos resultados já foram apresentados na 

Tabela 4.1. 

Na sequência, fez-se a tabela de contingência do tipo 2 x 2, com as 

classificações acima ou abaixo da mediana. Depois, para cada barreira foi calculado 

o valor de X², de acordo com a equação (5). Os resultados da tabela de contingência 

e os valores de X² para cada barreira são apresentados na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 – Tabela de contingência 2x2 - abrangência 

  Barreiras 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

a 9 12 1 1 3 5 7 6 4 5 11 9 9 6 13 10 

b 5 10 8 8 2 7 5 5 5 4 4 5 7 4 7 6 

c 6 8 9 13 16 8 9 7 7 11 7 4 10 8 11 8 

d 6 2 4 6 9 5 3 4 5 5 7 4 5 3 9 5 

a+b 14 22 9 9 5 12 12 11 9 9 15 14 16 10 20 16 

c+d 12 10 13 19 25 13 12 11 12 16 14 8 15 11 20 13 

a+c 15 20 10 14 19 13 16 13 11 16 18 13 19 14 24 18 

b+d 11 12 12 14 11 12 8 9 10 9 11 9 12 7 16 11 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O valor tabelado de X² para gl=1 e α=0,05 é de 3,84 (ANEXO 1). Assim, como 

pode ser observado na Tabela 4.4, as barreiras 3 e 4 apresentaram um valor de X² 

maior do que o tabelado. 
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Sendo assim, pode-se afirmar pelo Teste da Mediana que, no caso das 

organizações avaliadas, a abrangência (multinacional ou local) pode ter influência na 

ordem de relevância das barreiras, pelo menos em relação às barreiras 3 e 4: falta de 

habilidade e de treinamento adequado para implementação do Seis Sigma e falta de 

experiência na implementação do Seis Sigma, respectivamente. 

Prosseguindo, fez-se o Teste de Mann-Whitney. Os valores das pontuações de 

cada barreira foram, portanto, ordenados conjuntamente conforme descrito no item 

3.7 do Capítulo 3.   Como os valores de n1 e n2 continuam sendo maiores do que 10, 

fez-se o cálculo novamente por aproximação normal. A Tabela 4.5 apresenta os 

valores ordenados para as 16 barreiras divididos em 2 grupos por barreira: 

multinacional (M) e nacional (N). 

A Tabela 4.5 também mostra os valores calculados a partir das equações (6), 

(8), (9) e (10). O valor do Z tabelado para um α de 0,05 é de 1,96. Assim, se o módulo 

do Z calculado for maior do que o Z tabelado, rejeita-se H0. Pela Tabela 4.5 percebe-

se que H0 foi rejeitada apenas em relação às barreiras 3 e 4, igualmente ao resultado 

do Teste da Mediana. 

Assim, os dois testes novamente demonstraram que, pelo menos em relação 

às barreiras 3 e 4, pode-se admitir que a hipótese H3 (Capítulo 1) é verdadeira, ou 

seja, a abrangência da organização pode influenciar na ordem de relevância das 

barreiras que inibem a implementação do Seis Sigma nas organizações brasileiras do 

setor automotivo, considerando as organizações analisadas.  

O próximo Capítulo apresenta as conclusões às quais foi possível chegar por 

meio dos resultados obtidos e das análises realizadas. 
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Tabela 4.5 – Teste Mann- Whitney - abrangência 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 CONCLUSÕES 

 

De maneira geral, pelos resultados apresentados, pode-se dizer que tanto o 

objetivo geral quanto os objetivos específicos foram alcançados e que as questões de 

pesquisa foram respondidas. 

Por meio de uma revisão sistemática da literatura foi possível identificar 16 

principais barreiras que inibem a implementação do Seis Sigma. Com a utilização de 

um indicador fundamentado nas classificações de periódicos da CAPES, denominado 

fator de impacto ponderado, foi possível mensurar a relevância das barreiras 

identificadas na literatura em relação à quantidade de citações que cada uma delas 

recebeu e à qualificação CAPES do periódico no qual o artigo que as citaram foi 

publicado.  

 Essa ordem de relevância proveniente da literatura pôde ser usada como 

modelo de comparação para com os resultados obtidos na presente pesquisa, a fim 

de testar a hipótese H1, que assumiu a existência de uma diferença entre a ordem de 

relevância das barreiras na literatura e a ordem de relevância das barreiras obtida na 

presente pesquisa.  

Pelos resultados apresentados, de fato, esta diferença foi constatada. Assim, 

pode-se afirmar que a ordem de relevância das barreiras que inibem a implementação 

do Seis Sigma nas organizações brasileiras do setor automotivo, pelo menos em 

relação às organizações analisadas, ainda não era prevista na literatura. 

Em resposta à primeira questão de pesquisa, foi, portanto, identificada a ordem 

de relevância das barreiras, sendo que a mais relevante foi a “falta de habilidade e de 

treinamento adequado para a implementação do Seis Sigma”. Logo após esta barreira 

estão, respectivamente, a “falta de experiência na implementação do Seis Sigma” e a 

“falta de suporte e comprometimento gerencial”. Por outro lado, a barreira menos 

relevante identificada foi a “crença de que o Seis Sigma só se aplica a organizações 

de grande porte”.  

A resposta à segunda questão de pesquisa, cujo intuito era saber se algumas 

características organizacionais podem ter influência na ordem de relevância 

identificada, é afirmativa, ou seja, características como o porte ou a abrangência 

podem ter influência na ordem de relevância das barreiras que inibem a 

implementação do Seis Sigma.  
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As hipóteses H2 e H3 são oriundas desta questão de pesquisa. A hipótese H2 

era uma das respostas prováveis à segunda questão de pesquisa e afirmava haver 

influência do porte da organização na ordem de relevância das barreiras. Pelos testes 

de hipóteses não paramétricos, Teste da Mediana e Teste de Mann-Whitney, foi 

comprovado que, pelo menos em relação às barreiras “crença de que o Seis Sigma 

só se aplica a organizações de grande porte” e “falta de percepção sobre a relevância 

do Seis Sigma”, há influência.   

A hipótese H3 era a outra resposta provável à segunda questão de pesquisa e 

afirmava haver influência da abrangência organizacional (multinacional ou nacional) 

na ordem de relevância das barreiras. Pelos mesmos testes de hipóteses supracitados 

foi possível confirmar que, pelo menos em relação às barreiras “falta de habilidade e 

de treinamento adequado para implementação do Seis Sigma” e “falta de experiência 

na implementação do Seis Sigma”, há, de fato, influência.   

Também foi possível constatar algumas informações consideráveis em relação 

às organizações analisadas. Por exemplo, identificou-se que 100% dos respondentes 

de tais organizações conhecem pelo menos um pouco sobre o Seis Sigma e, para 

75% das organizações, a melhoria da qualidade é classificada entre importante e 

muito importante.  

No entanto, em 62% das organizações analisadas o Seis Sigma nunca foi 

implementado, sendo que, do restante, 13% apenas tem a intenção de implementar 

e, em uma das organizações, o Seis Sigma chegou a ser descontinuado depois de 

implementado. 

Identificou-se também que, dentre as organizações que não têm o Seis Sigma, 

a ISO 9001 é um fator comum, pois todas elas têm. A grande maioria (92%) também 

faz uso da ferramenta 5S e 58% delas alegam praticar o ciclo PDCA.  

 

5.1 Limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras 

 

A presente pesquisa procurou avaliar as barreiras que inibem a implementação 

do Seis Sigma nas organizações brasileiras do setor automotivo. Como visto, a 

população considerada no estudo é composta por 529 empresas e a quantidade de 

organizações que responderam ao questionário foi de 40. Assim, trabalhando-se com 

um nível de confiança de 95%, isso implica um erro amostral de 15%, que é 

considerado um erro significativo.  
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Uma outra limitação, como pôde ser visto no decorrer da pesquisa, refere-se à 

amostragem, que foi feita sob conveniência do pesquisador. Isso poupa tempo e 

recurso, porém impossibilita a generalização das conclusões.  

Outrossim, a pesquisa foi feita apenas em um setor específico, o setor 

automotivo. Além disso, a pesquisa não considerou na análise organizações de 

prestação de serviços, um tipo de organização estudada por alguns autores, como 

visto na revisão da literatura.  

Dessa maneira, sugere-se que se façam mais pesquisas relacionadas às 

barreiras que inibem a implementação do Seis Sigma com amostras maiores, por um 

método de amostragem probabilístico (amostragem aleatória e não por conveniência) 

e com maior abrangência setorial. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

A. Informações referentes ao respondente 

Nome: 

Idade: 

Telefone: 

e-mail: 

Departamento no qual trabalha: 

Cargo atual: 

Tempo na empresa: 

Conhece o Seis Sigma?  
(   )Conheço 
(   )Conheço parcialmente 

  

(   )Não Conheço   

Se sim, possui qual (s) 
dessas qualificações? 

(   )Champion   

(   )Master Black Belt   

(   )Black Belt   

(   )Green Belt   

(   )Yellow Belt   

(   )White Belt   

(   )nenhuma   

B. Informações referentes à empresa 

Nome / Razão social:     

Número de funcionários: 

 

(   )Até 19  
(   )De 20 a 99  
(   )De 100 a 499 
(   )Mais de 500 

A empresa é: 
(   )Nacional  

(   )Multinacional  

C. Aplicação do Seis Sigma na sua empresa 

Quão importante tem sido a melhoria de processo e da qualidade na sua empresa? 

(   )Muito importante (   )Importante (   )Parcialmente 
importante 

(   )Não muito 
importante 

(   )Não é 
importante 

Até que ponto você está 
familiarizado com o Seis 
Sigma? 

(   )Não conheço o Seis Sigma   

(   )Conheço um pouco sobre o Seis Sigma  

(   )Já fiz treinamento em Seis Sigma 

(   )Já participei de um projeto Seis Sigma  

(   )Já conduzi alguns projetos Seis Sigma  
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Até que ponto o Seis Sigma 
foi implementado na sua 
empresa? 

(   )Nunca foi implementado  
(   )A empresa tem a intenção de implementar  

(   )Está começando a ser implementado 

(   )Foi implementado e continua a ser usado  

(   )Já foi implementado, mas foi descontinuado 

No caso de a empresa não 
ter o Seis Sigma 
implantado, quais os 
programas de melhoria da 
qualidade que a empresa 
utiliza? 

(   )Nenhum    

(   )Certificação da qualidade (ex: ISO 9001)  

(   )PDCA   

(   )5S   

(   )Abordagens da Gestão da Qualidade Total (TQM) 

(   )Não sei    

Outro:    

D. Barreiras restritivas à implementação do Seis Sigma  

De acordo com sua opinião, classifique, de 1 a 5, as seguintes barreiras para a implementação do Seis Sigma 
do ponto de vista da sua empresa, sendo: 

1 = Não significativa 2 = Pouco 
significativa 

3 = Razoavelmente 
significativa 

4 = Significativa 5 = Muito significativa 

B
ar

re
ir

as
 

Descrição 

Notas 

1 2 3 4 5 

A Desconhecimento sobre o Seis Sigma      

B Falta de tempo para a execução dos projetos Seis Sigma      

C Falta de suporte e comprometimento gerencial      

D Falta de habilidade e de treinamento adequado para implementação do Seis Sigma.      

E Falta de experiência na implantação do Seis Sigma;      

F Falta de recursos financeiros      

G Dúvida em relação aos benefícios proporcionados pelo Seis Sigma      

H Dificuldade na priorização e seleção de projetos      

I Alta complexidade na implementação e execução de projetos Seis Sigma      

K Dificuldade na coleta de dados dos processos ou serviços a serem melhorados      

L Satisfação com os programas de melhoria já implantados na organização      

M Crença de que o Seis Sigma só se aplica a organizações de grande porte      

N Resistências internas a mudanças organizacionais      

O 
Dificuldade em avaliar e mensurar os ganhos financeiros após a implementação do 
Seis Sigma  

     

P Falta de motivação e comprometimento da força de trabalho.      

Q Falta de percepção sobre a relevância do Seis Sigma.        
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APÊNDICE 2 – ARTIGOS PUBLICADOS 
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ANEXO 1 – TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DO QUI-QUADRADO 
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ANEXO 2 – TABELA DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359

0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753

0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141

0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517

0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879

0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224

0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549

0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852

0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133

0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389

1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621

1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830

1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015

1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177

1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319

1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441

1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545

1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633

1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706

1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767

2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817

2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857

2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890

2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916

2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936

2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952

2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964

2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974

2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981

2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986

3.0 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990

3.1 0.9990 0.9991 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993

3.2 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 0.9995

3.3 0.9995 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9997

3.4 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9998

3.5 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998

3.6 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999

3.7 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999

3.8 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999

3.9 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Distribuição Normal : Valores de P( Z < z ) = A(z)

Segunda decimal de z
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