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RESUMO 

A excelência operacional é uma unanimidade no discurso das empresas e pode ser 

vista e aplicada de diversas formas, algumas delas utilizam o Lean Six Sigma como 

metodologia suporte para alcançá-la. Contudo, em muitos casos verifica-se dificuldades 

em se avaliar a real contribuição do Lean Six Sigma dada a inexistência de coleta de 

dados e definição de indicadores de medição de desempenho dedicados a esta 

finalidade. O objetivo desta dissertação foi de analisar a influência do Lean Six Sigma nos 

resultados operacionais, assim como os financeiros das empresas, alem de correlacionar 

estes resultados ao nível de capacitação dos funcionários envolvidos no programa Lean 

Six Sigma e analisar a relação entre o investimento feito por estas empresas versus o 

resultado financeiro alcançado através da utilização da metodologia. Uma vez tomada a 

decisão de utilização do Lean Six Sigma, a pesquisa buscou identificar quais são os 

fatores críticos de sucesso desta implementação, para isso consta um estudo de caso 

múltiplo conduzido em empresas, líderes de mercado no Brasil, benchmarking na 

utilização do Lean Six Sigma, através de entrevista semi-estruturada baseada em um 

questionário a fim de se obter dados quantitativos e qualitativos que comprovem as 

hipóteses apresentadas. Ao final do trabalho foi possível entender que não são em todas 

as situações que a relação entre resultados financeiros, número de pessoas treinadas 

versus investimento é significativa, existem outros fatores que interferem nestas 

correlações. Além dos dez fatores críticos de sucesso encontrados na revisão 

bibliográfica foi possível identificar um fator relevante relacionado a pessoas que deve ser 

inserido nesta lista para que as empresas interessadas no assunto a utilizem como um 

guia para implementação. 
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ABSTRACT 

Operational excellence is unanimity in the discourse of business and can be viewed 

and applied in various ways, some of them using the Lean Six Sigma methodology and 

support to achieve it. However, in many cases there are difficulties in assessing the real 

contribution of Lean Six Sigma in the absence of data collection, as the definition of 

performance measurement indicators dedicated to this purpose. The aim of this 

dissertation was to analyze the influence of Lean Six Sigma in operating financial results, 

in addition to correlate these results to the level of training of officials involved in the Lean 

Six Sigma program and analyze the relationship between the investments made by these 

companies versus financial result achieved by utilizing the methodology. Once the 

decision to use Lean Six Sigma, the dissertation tried to identify what are the critical 

success factors of this implementation, for it contained a case study conducted in multiple 

companies, market leaders in Brazil, benchmarking of using Lean Six Sigma, through 

semi-structured interview based on a questionnaire in order to obtain quantitative and 

qualitative data to prove the hypotheses presented. At the end of the study it was possible 

to understand that not all situations in which the relationship between financial results, 

number of people trained and investment is significant, there are other factors that affect 

these correlations. In addition to the ten critical success factors found in the literature 

review was possible to identify a factor related to people that must be entered on the list 

for companies interested in the subject to use as a guide for implementation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, as empresas estão tentando superar os seus concorrentes, 

melhorando a qualidade de seus produtos e o desempenho de seus processos. Assim, 

para manterem-se competitiva, as organizações aplicam práticas de gestão diferentes, 

que, se usadas com critérios rigorosos e métodos disciplinados, torna-se possível 

ultrapassar concorrentes, fornecendo melhores produtos e serviços de qualidade 

(LINDERMAN et al., 2003). 

Estratégias com o objetivo de melhorar a competitividade, bem como satisfazer 

adequadamente os atributos e as necessidades destes clientes, têm levado muitas 

empresas a ajustarem seus sistemas de produção, com foco na gestão da qualidade e 

melhoria contínua de produtos e processos (CALARGE et al., 2012). 

A abordagem Lean Six Sigma (LSS) é uma destas práticas de gestão e estratégias 

utilizadas pelas empresas para este fim. Para Miguel et al. (2012), esta abordagem é 

considerada em termos diferentes na literatura, bem como por empresas que a adotam. É 

comum ver termos que a relacionam com "iniciativa", "abordagem", "prática", "programa", 

"técnica", "estratégia", entre outros. 

O LSS surgiu da união de duas abordagens inicialmente não relacionadas, o Lean 

Production do Sistema Toyota de Produção e o Six Sigma da Motorola. Os princípios do 

Lean Production consolidaram-se na indústria automobilística japonesa, sendo 

posteriormente difundidos por Womack e Jones (1996), possibilitando sua difusão para 

empresas automobilísticas ocidentais, bem como atualmente para outros segmentos 

industriais e de serviços. 

O Six Sigma teve início na década de 1980 na Motorola, mas ganhou notoriedade 

em 1996 quando a General Eletric (GE) por meio de seu presidente Jack Welch anunciou 

um resultado de 1,5 bilhão de dólares de redução de custo por meio deste programa 

(ANDRIETTA; MIGUEL, 2007).  

Com o passar do tempo muitos estudos foram feitos em relação ao uso do Lean 

Production e Six Sigma em conjunto, pois se acreditava, pela sua aplicação, que não se 

podia separá-las já que o objetivo final era a excelência operacional das organizações. 

Considerando abordagens diferentes da redução de desperdícios na cadeia de fluxo de 



valor (Lean Production) e na redução da variabilidade de processo (Six Sigma), ambas as 

abordagens com foco na satisfação do cliente (JENICA; MIHAI; SORIN, 2011).  

Ainda conforme Jenica, Mihai e Sorin (2011), atualmente o LSS é compreendido 

como uma prática de gestão, que busca melhorar a lucratividade de empresas de 

qualquer setor de atividade, sejam produtos ou serviços.  

1.1. Problema de pesquisa e proposições 

 Apesar de no discurso das empresas que utilizam o LSS, ter uma certeza da 

importância do tema há uma desconfiança do mercado da real contribuição da abordagem 

nos resultados alcançados. Com isso esta dissertação procurou responder as seguintes 

perguntas:  

A utilização do LSS tem influência direta nos resultados financeiros das empresas? 

Quais são os fatores críticos de sucesso para implementação e manutenção de um 

programa LSS? 

 Através de leituras e conhecimento prévio sobre o tema algumas proposições 

foram levantadas com o objetivo de direcionar a pesquisa sobre o tema. 

Proposição 1: LSS tem influência direta nos resultados financeiros; 

Proposição 2: Quanto mais funcionários capacitados na abordagem, maior o resultado 

financeiro alcançado; 

Proposição 3: Quanto maior o investimento financeiro feito pelas empresas no programa 

LSS, maior o resultado financeiro alcançado. 

1.2 Objetivos 

 Para responder a pergunta problema e testar as proposições levantadas, a 

dissertação teve objetivo geral e objetivos específicos: 

1.2.1 Objetivo geral 

 O objetivo principal desta dissertação foi de analisar e buscar fatos e dados do 

sucesso de uma das iniciativas utilizadas por estas empresas para se diferenciarem nesta 

busca pela excelência operacional, o LSS, e uma vez escolhida esta abordagem, a 



dissertação buscou identificar quais foram os fatores críticos de sucesso para 

implementação da mesma. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Identificar, com base na pesquisa bibliográfica, resultados financeiros e fatores críticos 

de sucesso do programa LSS divulgados por algumas empresas para uma pré-análise e 

contextualização; 

b) Buscar informações de resultados e fatores críticos de sucesso em empresas líderes e 

benchmarking na utilização do LSS;  

c) Comparar os fatores críticos de sucesso encontrados na pesquisa bibliográfica com os 

encontrados nestas empresas. 

1.3 Justificativa para escolha do tema 

Segundo Santos e Martins (2008), a literatura desta área de conhecimento sugere 

que o programa Six Sigma trouxe contribuições sob vários aspectos, tanto no âmbito da 

gestão da qualidade como também da gestão estratégica. No entanto, ainda há certa 

escassez de informações sobre esse assunto no cenário organizacional brasileiro e de 

certa forma o mercado internacional. Dumitresco e Dumitrache (2011) e Mehrjerdi (2011) 

mostram que desde o início da implementação de programas LSS o principal indicador de 

desempenho referia-se às reduções de custos alcançadas, conforme ilustrado a seguir 

pela Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 – Benefícios financeiros do LSS 

Organização Impacto 

General Eletric Mais de 3bilhões de dólares 

Motorola 1,5 bilhão de dólares no primeiro ano 

Honeywell 1,4 bilhão em quatro anos 

Dupont 1,6 bilhão em quatro anos 

Jonhson Controls 
Em Ohio - 800 mil dólres por ano 

Em Michigan - 943 mil dólares por ano 

Mount Carmel Health 

System 

2,4 milões de dólares no primeiro ano 

34 milhões de dólares em 2004 

Fonte: Dumitresco e Dumitrache (2011) 

Os resultados apresentados são expressivos e sugerem o sucesso do programa 

LSS, mas segundo Mergulhão e Martins (2008), ainda não existem muitos trabalhos 

acadêmicos sobre o tema e se tem dificuldades em saber o quanto que estes resultados 

realmente foram influenciados pela abordagem. Um exemplo deste ponto é Gibbons 

(2012) que sugere que a pesquisa sobre os benefícios do Lean Production feita por 

Womack (1996) foi realizada em uma época em que a situação internacional de mercado 

teve grande contribuição nos resultados, colocando em dúvida a real contribuição do 

sistema adotado. Em sua pesquisa com 66 empresas, Gutierrez, Montes e Sanchez 

(2009) sugerem que não encontrou evidências que o uso da abordagem LSS resultou em 

melhoria da competitividade, rentabilidade ou mercado, resultou sim em uma melhor 

perspectiva de trabalho em equipe. 

Apesar de ser implementado inicalmente no setor industrial, o LSS atualmente, 

segundo Mehrjerdi (2011), tem 38,2%o das empresas que utilizam esta abordagem no 

setor de serviços. Havia um pensamento de que empresas de serviços eram menos 

sofisticadas e apenas teriam espaço para o uso do Lean Production, enquanto indústrias 

mais sofisticadas usariam o Six Sigma. Este pensamento enfraqueceu nos últimos anos e 

empresas de serviços e indústrias utilizam ambas o LSS (MALEYEFF; ARNHEITER; 

VENKATESWARAN, 2012).  



Apesar destes estudos, artigos sobre a eficácia do LSS em empresas, restam 

dúvidas também sobre a contribuição de cada abordagem, sendo que segundo Carvalho 

(2002) a difusão do programa Six Sigma deu-se principalmente no bojo das cifras 

expressivas dos ganhos divulgados por estas empresas, além de outros benefícios 

relatados como a redução dos custos, o aumento no valor das ações, o acréscimo e 

retenção do número de clientes. Hoje segundo Mehrjerdi (2011), 22% das empresas nos 

Estados Unidos tem o LSS implementado. 

 Por estas razões é relevante a proposta deste trabalho em analisar a influência do 

LSS nos resultados das empresas, possibilitando aumentar a quantidade de trabalhos 

acadêmicos sobre o tema, vide Revisão Bibliográfica no capítulo 2, além de servir como 

subsídio para outras empresas que avaliam a aplicação do LSS. 

1.4 Estrutura do trabalho científico 

 A dissertação foi dividida em seis capítulos. O primeiro foi utilizado para 

contextualizar a dissertação com introdução, objetivos, proposições e justificativas do 

tema. No segundo capítulo foi feito um levantamento bibliográfico sobre o tema com o 

objetivo de contextualizar as definições do LSS, desde o histórico até a aplicação atual, 

além de um levantamento bibliográfico de resultados já divulgados de empresas que 

utilizam a abordagem para uma pré-análise através destes dados históricos. 

 No terceiro capítulo foi conduzido um estudo de caso múltiplo com empresas 

líderes de seus setores no Brasil consideradas benchmarking em congressos 

especializados no tema na utilização do LSS, como o Lean Six Sigma Summit e o 

Congresso Internacional Six Sigma Brasil. Foram conduzidas entrevistas semi-

estruturadas, baseadas em um questionário que foi elaborado com o objetivo de 

responder a pergunta problema e testar as proposições levantadas. 

 Os resultados encontrados foram mostrados no quarto capítulo por meio de 

análises estatísticas tiradas dos dados quantitativos do questionário e preposições tiradas 

das entrevistas que foram efetuadas com pessoas que trabalham diretamente com o 

programa LSS. 

 O capítulo cinco trata das conclusões, considerações finais e possíveis estudos 

futuros que poderão expandir o que aqui foi desenvolvido, ficando para o último capítulo 

as limitações do estudo. 



2 REVISÃO DA LITERATURA 

  Este capítulo tem o objetivo de agrupar informações relevantes que ajudam a 

responder as perguntas problema desta dissertação. Começa com uma contextualização 

sobre a própria revisão bibliográfica, segue com o Lean Production, Six Sigma e LSS, em 

ordem, finalizando com fatores críticos de sucesso para um programa LSS. 

2.1 Contextualização da revisão 

Os consumidores de hoje querem qualidade, produtos duráveis e que também 

tenham um preço razoável (GUPTA; ACHARYA; PARTWARDHAN, 2012). Como 

mercados crescem, redes de abastecimento se expandem e realidades internacionais 

apresentam-se, o número e o escopo dos diversos riscos enfrentados pelas organizações 

globais aumentam substancialmente. Ao longo dos anos, os gerentes têm desenvolvido 

ferramentas e técnicas para superar os desafios que vão desde qualidade inconsistente à 

produtividade estagnada, como por exemplo: Six Sigma, TQM (Total Quality 

Management) e Cadeias de Suprimentos Just-in-Time. Estes esforços devem ser 

completados por uma abordagem sobre o risco e flexibilidade mais diretamente e a 

resposta pode ser o LSS (MALEYEFF; ARNHEITER; VENKATESWARAN, 2012). 

Com isso, na implementação do LSS e das técnicas associadas ao programa LSS 

tem se verificado resultados que merecem uma avaliação mais detalhada, pois podem 

envolver diferentes enfoques de melhoria organizacional e estratégias dentro de uma 

mesma organização. 

Andrietta (2007) reforça que a utilização do LSS tem possibilitado resultados que 

merecem uma avaliação mais detalhada, pois existem relativamente poucos dados 

publicados sobre a aplicação do LSS no Brasil.  

O Gráfico 1 de Zhang et al (2012) mostra a quantidade de trabalhos publicados na 

língua inglesa desde 2003 até 2011 abordando o uso do LSS em conjunto. A pesquisa foi 

realizada nos quatro principais centros de procura de artigos científicos segundo Zhang et 

al (2012): EBSCO host, Emerald, Google scholar e Science direct. 



 
Gráfico 1 – Número de publicações LSS por país (Fonte: Zhang, 2012). 

O Brasil não aparece entre os países com maior número de publicações, apesar de 

existirem publicações em outros fóruns e principalmente publicações em língua 

portuguesa. Apesar do número baixo de publicações em todo o mundo, o cenário tem 

uma tendência de melhora conforme mostra o Gráfico 2 da pesquisa de Zhang et al 

(2012). 

 
Gráfico 2 – Número de publicações LSS por ano (Fonte: Zhang, 2012). 

Para a revisão bibliográfica desta dissertação foram relacionados artigos 

publicados em jornais e periódicos, nacionais e internacionais, mais relevantes para o 

tema. Livros foram utilizados para embasamentos mais conceituais quando necessário. 

Os Gráficos 3, 4 e 5 mostram a distribuição da revisão bibliográfica.  
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O objetivo fundamental:  O insight fundamental: 

- Design (conceito até o cliente) 

 

- Construção (até a entrega) 

 

- Serviço (até o pagamento) 

- Foco em cada produto e seu fluxo de valor 

em vez de organizações, bens, tecnologias de 

processos e planos de carreira 

- Pergunte quais atividades são desperdícios 

e quais realmente criam valor 

- Aumentar o valor e eliminar o desperdício de 

otimizar o todo 

Quadro 1 – Lean Thinking: foco na abordagem sistêmica (Fonte: Jenica, Mihai e Sorin., 2011). 

Bhasin (2012) afirma que não existe uma única maneira de implementar o Lean 

Production e que cada empresa deveria conhecer a sua própria maneira, além disso, não 

existe um método universal que pode ser aplicado em todas as organizações, contudo 

alguns requisitos básicos para a implementação dependem de uma visão consistente da 

organização, o que possibilita um plano de negócio definindo os objetivos que almeja 

atingir. 

Ainda segundo Bhasin (2012), durante a implementação do Lean Production é 

necessário criar o senso de urgência, para reforçar a filosofia competitiva de velocidade 

no mercado. Muitas mudanças internas acontecem e as melhores pessoas para gerir 

estas mudanças são os próprios líderes internos, os quais devem reconhecer o Lean 

Production como princípio para resolução de seus problemas. 

A pesquisa de Calarge et al. (2012), apesar de suas restrições, apontou que os 

elementos mais impactantes sobre a implementação do Lean Production são Ética e 

Organização, que tem total impacto em Pessoal e RH, Cliente / Fornecedor e Produto e 

Gestão de Produtos, tornando evidente a importância dos aspectos relacionados com a 

cultura organizacional, consciência ética, e a alta gerência participativa, como fatores 

críticos de sucesso na implementação. 

Apesar de muitos casos de sucesso há autores que criticam em parte a abordagem 

do Lean Production, citando que a sua ascensão deu-se em um período onde a boa 



situação do mercado internacional teve grande contribuição nos resultados positivos na 

sua difusão (GIBBONS et al., 2012).  

A Quadro 2 resume as principais vantagens e desvantagens segundo a bibliografia 

utilizada nesta dissertação. 

Lean Production 
Vantagens e Potencialidades Autores 

Torna empresa mais flexível nas 
entregas de seus produtos (mix) 

Bhasin (2012); Dumitresco e Dumitrache (2011);Gibbons et al. 
(2012) 

Impacto no clima organizacional 
e no espírito de equipe 

Bhasin (2012); Calarge et al. (2012); Pepper e Spedding (2010); 
Santos e Martins (2008);  

Melhora as condições físicas de 
trabalho Bhasin (2012) 

Elimina desperdícios e custos no 
fluxo dos processos 

Antony (2010); Bhasin (2012); Calarge et al. (2012); Corbett 
(2011); Dumitresco e Dumitrache (2011); Gershon (2011); 

Gibbons et al. (2012); Gupta, Acharya e Patwardhan (2012); 
Jenica, Mihai e Sorin (2011);   Jeyraman e Teo (2010); Laureani 
e Antony (2011); Lee e Wei (2009); Pepper e Spedding (2010); 

Santos e Martins (2008); Zhang et al. (2012)   

Redução de lead time, reduzindo 
etapas e aumentando a 

produtividade 

Antony (2010); Bhasin (2012); Calarge et al. (2012);  Corbett 
(2011);  Dumitresco e Dumitrache (2011); Gershon (2011);  

Gibbons et al. (2012); Jenica, Mihai e Sorin (2011); Laureani e 
Antony (2011); Lee e Wei (2009); Pepper e Spedding (2010); 

Santos e Martins (2008)  
Garante estabilidade do 

processo com senso de urgência 
na resolução dos problemas 

com foco no cliente 

Antony (2010); Bhasin (2012); Calarge et al. (2012); Gupta, 
Acharya e Patwardhan (2012); Jenica, Mihai e Sorin (2011); 

Laureani e Antony (2011); Setijono e Dahlgaard (2007)  

Aumenta lucratividade Bhasin (2012); Mehrjerdi (2012) 
Aproveita melhor a força de 

trabalho 
Bhasin (2012); Pepper e Spedding (2010); Santos e Martins 

(2008) 
    

Desvantagens e Limitações Autores 
Não utiliza ferramentas 

estatísticas para comprovação 
de ganhos 

Gibbons et al. (2012) 

Casos de sucesso e literatura 
ainda restritas à manufatura Bhasin (2012); Laureani e Antony (2011) 

Pode ter conceitos limitados 
para produções que não são em 

massa 
Pepper e Spedding (2010) 

Não possui um roadmap bem 
definido para implementação Calarge et al. (2012) 

Quadro 2 – Vantagens e desvantagens do Lean Production (Fonte: O autor). 

2.3 A abordagem do Six Sigma: principais conceitos 

  Sanders e Hild (2001) dizem que o Six Sigma é a versão preferida de temas de 

consultoria e iniciativas organizacionais com base principalmente na qualidade e 

ferramentas estatísticas, muito pelo fato do sucesso que estas iniciativas tiveram em 



algumas empresas. Gutierrez, Montes e Sanchez (2009) corroboram dizendo que o Six 

Sigma tornou-se iniciativa de qualidade mais importante do mundo. 

O que atualmente se denomina programa Six Sigma surgiu no início de 1987, 

quando profissionais da empresa Motorola iniciaram uma série de estudos sobre os 

conceitos estabelecidos em relação à variabilidade dos processos de produção, tendo 

como objetivo melhorar o desempenho por meio da análise e diminuição de tais variações 

(ANDRIETTA; MIGUEL, 2007). Segundo Gutierrez, Montes e Sanchez (2009) isso 

aconteceu devido à alta competitividade que as empresas japonesas de eletrônicos 

impuseram na época. O Quadro 3 de Francato e Pezeiro (2011) mostra a evolução do Six 

Sigma. 

..............Anos 80 Anos 90 Anos 2000................

Criado na Motorola Co. em 
meados da década de 80, 
apoiado fortemente pelo então 
chairman Bob Galvin; 
 Focado na redução de defeitos 
na manufatura, o que 
impactaria positivamente nos 
custos da área; 
Trouxe a ruptura dos 
paradigmas clássicos de 
qualidade, em que 99% de 
qualidade era sinônimo do 
melhor processo existente; 
Abordagem para resolução 
estruturada de problemas. 
Utilização de ferramentas 
clássicas da Qualidade e de 
métodos quantitativos e 
estatísticos para definição e 
análise de um problema; 
Fortemente vinculada ao 
retorno financeiro para a 
Organização: US$16 Bi 
documentados como benefícios 
do programa na empresa; 

Explosão da abordagem ao 
redor do mundo, chegando em 
fim com força também no 
Brasil; 
Com a GE – aplicação do Six 
Sigma em todas as áreas de 
Negócios das organizações; 
Ruptura do paradigma de que 
Six Sigma era apenas para 
áreas produtivas – áreas 
transacionais também deveriam 
utilizar a abordagem para 
resolução de problemas; 
Forte foco gerencial da 
Organização, na Gestão do 
Negócio, e não apenas na 
gestão da rotina / melhorias 
específicas; 
Utilização da abordagem como 
formadora de lideranças dentro 
da Organização; 
Aplicação do Six Sigma em 
diversas organizações, como 
Allied Signal Texas 
Instruments, Ford, Caterpillar, 
Dupont, Dow, entre outras;

Grande evolução e 
dinamização do Six Sigma 
em diversas empresas, em 
diversos segmentos: maior 
utilização em serviços, como 
hospitais (Hospital das 
Clínicas/ SP), empresas de 
telecomunicações 
(Telefônica, Telemar), 
instituições governamentais 
(INPE, Forças Armadas 
Norte-Americanas), bancos 
(Bank of Boston, Bank of 
America, Citigroup), entre 
outras; 
Observa-se progressivamente 
o uso do Six Sigma dentro do 
sistema de Gestão das 
empresas, alinhado à 
estratégia organizacional; 
Grande valorização no 
mercado dos profissionais 
com conhecimento e 
habilidade em gestão de 
projetos através do Six 
Sigma. 

Quadro 3 – Histórico Six Sigma (Fonte: Francato e Pezeiro, 2011). 

  Werkema (2002) diz que a proposta da Motorola buscava resolver o aumento de 

reclamações relativas à ocorrência de falhas nos produtos eletrônicos manufaturados, 

dentro do período da garantia. Tal fato motivou a empresa a adotar o desafio de alcançar 

um desempenho de produtos livres de defeitos e tinha como alvos principais: o aumento 

da confiabilidade do produto final e a redução de perdas. 



 Apesar de ter nascido na Motorola, a General Eletric (GE) foi quem divulgou o 

sucesso da abordagem para o mundo, ao realizar o anúncio em 1996 de ganhos de 1,5 

bilhão de dólares através do Six Sigma, o presidente Jack Welch em seu discurso disse 

que uma empresa Six Sigma é a única opção do cliente quando colocar seu próximo 

pedido e este deveria ser o futuro da GE. 

No Brasil, o programa Six Sigma foi disseminado a partir de 1997, quando o Grupo 

Brasmotor introduziu o programa em suas atividades e apurou em 1999 ganhos de R$ 20 

milhões. Contudo, existem relativamente poucos dados a respeito dos resultados obtidos 

com uma aplicação mais extensiva do programa Six Sigma no país (WERKEMA, 2002). 

Para Braunscheidel, Hamister e Suresh (2011), Six Sigma é uma das inovações 

mais recentes de qualidade de gestão que muitas organizações têm adotado, com a 

intenção de melhorar significativamente o desempenho e serviço ao cliente. 

Segundo Santos e Martins (2010), o programa Six Sigma pode ser entendido como 

uma abordagem que impulsiona a melhoria do desempenho do negócio e a valorização 

da satisfação dos clientes, por meio do enfoque estratégico de gerenciamento; melhoria 

da aplicação do enfoque estatístico em todos os níveis de atividades; do uso de 

indicadores de desempenho; da utilização de uma abordagem sistematizada que integre 

técnicas variadas para se avaliar e otimizar processos; e da aprendizagem decorrente da 

capacitação e comprometimento das pessoas. 

Este mesmo autor acrescenta que a literatura desta área de conhecimento indica 

que o programa Six Sigma trouxe contribuições em vários aspectos para incrementar as 

discussões sobre gestão da qualidade e gestão estratégica, a partir da percepção de que 

sua estrutura incluía requisitos essenciais como: conceito de qualidade; combinação das 

abordagens estatística e estratégica; sistematização metodológica para implementar 

projetos; formação de especialistas; e gestão de projetos. 

Para Satolo et al. (2009), a ênfase das organizações que aplicam o programa Six 

Sigma é respaldar suas decisões em fatos concretos e dados mensuráveis, além de 

disseminar um vocabulário uniformizado na organização. 

Santos e Martins (2008), pontuam que em relação à visão geral do programa Six 

Sigma, duas abordagens podem ser identificadas mais claramente na literatura: a 

abordagem estatística e a abordagem estratégica. Na abordagem estatística, o foco está 



na quantificação da variação, que é feita em quantidades de desvios padrão (s) 

associados a uma variável aleatória de interesse no estudo de um processo crítico. Esta 

visão está fortemente relacionada aos conceitos de Controle Estatístico de Processos 

(CEP), por isso é comum encontrar na literatura muitas referências ao Six Sigma 

descrevendo a relação dos índices de capacidade de processo com o padrão 6 σ, bem 

como esclarecimentos sobre a origem do valor 3,4 ppm (partes por milhão), como sendo 

um valor descritivo da quase perfeição e do padrão de qualidade 6 σ (σ = s = desvio 

padrão). 

Mehrjerdi (2011) acrescenta que o nível de qualidade Six Sigma é igual a 3,4 

defeitos por milhão de oportunidades e pode ser mostrado como 3,4 dpmo. Define ainda 

que uma "oportunidade" é qualquer possibilidade de não conformidade ou não 

atendimento das especificações exigidas e que com o programa Six Sigma em uma 

organização há possibilidades de economias impressionante na eliminação de resíduos e 

redução de custo. Acredita-se ainda que a maioria das organizações operam em três-

Sigma, o que se traduz em 66.000 erros por milhão. 

Com o passar do tempo, os reflexos produzidos no desempenho do negócio 

ganharam mais destaque, fazendo com que se passasse a incluir aspectos da abordagem 

estratégica como foco da definição do Six Sigma. De fato, a abordagem estratégica do 

programa  Six Sigma passou a ser mais empregada nesta ultima década, quando se nota 

que o mesmo passou a ser compreendido também como uma estratégia, comple-

mentando seu propósito metodológico inicial (SANTOS; MARTINS, 2008). 

Uma fase fundamental no programa Six Sigma refere-se à sua implementação, 

pois existem aspectos que são essenciais no processo de inserção do programa nas 

organizações. Entre os principais fatores que podem assegurar a eficácia do Six Sigma 

destaca-se o elevado comprometimento da gerência com o programa, em virtude da 

necessidade da alocação de recursos que sustentem sua manutenção. Outro fator 

relevante refere-se à mudança cultural, pois a implementação programa Six Sigma exige 

ajustes na cultura da organização e uma nova atitude dos funcionários, os quais devem 

se sentir continuamente motivados para os desafios e o rigor que o programa impõe, em 

especial, no que se refere à coleta e mensuração dos dados dos processos (ANDRIETTA; 

MIGUEL, 2007). 



Dentro de um programa Six Sigma o grau de conhecimento e aprofundamento em 

termos de técnicas e métodos utilizados, é avaliado em termos de uma estrutura 

hierárquica, tendo como principais níveis: Sponsor, representa a pessoa número um da 

organização que patrocina o programa; os detentores dos conhecimentos das técnicas 

intitulados como White Belts, (faixas brancas), Yellow Belts (faixas amarelas), Green Belts 

(faixas verdes), Black Belts (faixas pretas) e Master Black Belts (mestres faixas pretas), 

esses variam de acordo com a formação e conhecimento da abordagem, que obtém 

através de treinamentos que podem variar de um dia para White Belt até meses para 

Master Black Belt (LAUREANI e ANTONY, 2011). 

Segundo Gutierrez, Montes e Sanchez (2009), os Master Black Belts 

desempenham um papel como líderes de processo de Six Sigma, vinculam a liderança da 

empresa com o responsável de cada projeto de melhoria, desenvolvem habilidades 

importantes e possuem profundo conhecimento da abordagem de Six Sigma. Black Belts 

são agentes em tempo integral dedicados a um projeto de melhoria, são postados para 

projetos específicos para ser responsável por atividades tais como colocar o projeto em 

ação, formação dos membros e fornecer liderança. Green Belts são os trabalhadores que 

pertencem a um projeto de melhoria ou lideraram uma equipe, mas têm apenas tempo 

parcial de dedicação a esta tarefa. 

O Quadro 4 resume as principais vantagens e desvantagens segundo a bibliografia 

utilizada nesta dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Six Sigma 
Vantagens e 

Potencialidades Autores 

Aumenta a lucratividade 
Andrietta e Miguel (2007); Braunscheidel (2011); Carvalho, Ho e 

Pinto (2007); Gutierrez, Montes e Sanchez (2009); Santos e Martins 
(2010); Satolo et al. (2009); Werkema (2002); 

Melhora de desempenho e 
produtividade através de 
análises de variações e 

comprovações estatísticas 

Andrietta e Miguel (2007); Antony (2010); Corbett (2011); 
Dumitresco e Dumitrache (2011); Fernandes, Silva e Turrioni (2010); 
Gutierrez, Montes e Sanchez. (2009); Jenica, Mihai e Sorin (2011); 

Mehrjerdi (2012); Mergulhão e Martins (2008); Sanders e Hild 
(2001); Santos e Martins (2010); Satolo et al. (2009) 

Foca a eliminação de defeitos 
ou falhas em produtos ou 

serviços 

Andrietta e Miguel (2007); Antony (2010); Carvalho, Ho e Pinto 
(2007); Corbett (2011); Dumitresco e Dumitrache (2011); 

Fernandes, Silva e Turrioni (2010); Ionut, Marcel e Monica (2011); 
Lee e Wei (2009); Mehrjerdi (2012); Miguel et al. (2012); Pepper e 
Spedding (2010); Sanders e Hild (2001); Santos e Martins (2008); 

Santos e Martins (2010); Satolo et al. (2009); Werkema (2002) 

Impacta o clima 
organizacional e satisfação de 

clientes internos 

Braunscheidel (2011); Carvalho, Ho e Pinto (2007); Dumitresco e 
Dumitrache (2011); Gutierrez, Montes e Sanchez (2009); Ionut, 

Marcel e Monica (2011); Santos e Martins (2008); Santos e Martins 
(2010) 

Possui sinergia com Inovação Braunscheidel (2011); Gutierrez, Montes e Sanchez (2009); 
Mehrjerdi (2012); Santos e Martins (2010); 

Suporta a tomada de decisão, 
combinando abordagens 
estatística e estratégica 

Andrietta e Miguel (2007); Carvalho, Ho e Pinto (2007); Corbett 
(2011); Fernandes, Silva e Turrioni (2010); Ionut, Marcel e Monica 
(2011); Mehrjerdi (2012); Miguel et al. (2012); Pepper e Spedding 

(2010); Santos e Martins (2008); Santos e Martins (2010); Satolo et 
al. (2009) 

Melhora entendimento da 
necessidade do cliente 

Andrietta e Miguel (2007); Dumitresco e Dumitrache (2011); 
Gutierrez, Montes e Sanchez (2009); Laureani e Antony (2011); 
Mergulhão e Martins (2008); Santos e Martins (2010); Werkema 

(2002);  

Potencializa benefícios 
financeiros 

Andrietta e Miguel (2007);  Carvalho, Ho e Pinto (2007); Fernandes, 
Silva e Turrioni (2010); Gutierrez, Montes e Sanchez (2009); Ionut, 
Marcel e Monica (2011); Jeyraman e Teo (2010); Mehrjerdi (2012); 

Mergulhão e Martins (2008);  Miguel et al. (2012); Pepper e 
Spedding (2010); Santos e Martins (2008); Santos e Martins (2010);

Muda a maneira de solucionar 
problemas (adição de 

método) 

Carvalho, Ho e Pinto (2007); Fernandes, Silva e Turrioni (2010); 
Mehrjerdi (2012); Miguel et al. (2012); Pepper e Spedding (2010); 

Santos e Martins (2008) 
    

Desvantagens e Limitações Autores 
Pode ser considerada 

complexa 
Carvalho, Ho e Pinto (2007); Santos e Martins (2010); Werkema 

(2002) 
Não indicada para falhas ou 
defeitos de baixo custo ou 

baixa complexidade 
Sanders e Hild (2001); Santos e Martins (2010) 

Treinamentos longos exigem 
grande disponibilidade de 

funcionários 
Carvalho, Ho e Pinto (2007) 

Certificação em Seis Sigma 
não é padronizada perdendo 

um pouco de credibilidade 
Laureani e Antony (2011) 

Quadro 4 – Principais vantagens e desvantagens do Six Sigma (Fonte: O autor). 



2.4 A abordagem do LSS 

2.4.1 Principais conceitos 

Segundo Werkema (2002), o Six Sigma é uma estratégia gerencial disciplinada e 

altamente quantitativa, que tem como objetivo aumentar drasticamente a lucratividade das 

empresas, por meio da melhoria da qualidade de produtos e processos e do aumento da 

satisfação de clientes e consumidores. Pepper e Sppeding (2010) dizem que o termo "Six 

Sigma" refere-se a uma medida estatística da taxa de defeito dentro de um sistema, 

sustentada por técnicas estatísticas, apresenta uma abordagem estruturada e sistemática 

para melhoria dos processos, apontando para uma taxa de defeito reduzida de 3,4 

defeitos para cada milhão de oportunidades, ou Six Sigma. 

Corbett (2011) diz que o surgimento deste híbrido de LSS ocorreu quando as 

organizações descobriram que sustentar taxas de alta produção e alta qualidade, ou a 

redução de resíduos em seus processos, não aborda todas as áreas que talvez precisem 

ser melhoradas. Por exemplo, o Lean Production não pode trazer um processo sob 

controle estatístico e o Six Sigma por si só não pode melhorar a velocidade do processo 

ou reduzir o capital investido. 

Lee e Wei (2009) acrescentam que enquanto o Lean Production foca em elimina 

desperdícios e atividades de valor não agregado em toda a organização, o enfoque do Six 

Sigma centra na aplicação de ferramentas estatísticas e técnicas para melhorar o 

desempenho dos processos. Ambas as abordagens de Six Sigma e Lean Production 

baseiam-se em diferentes técnicas e métodos para reduzir custos, sendo que a 

combinação das duas abordagens possibilita uma melhoria substancial dos negócios das 

organizações.  

Zhang et al (2012) acrescentam que o LSS é uma combinação de eliminação de 

desperdícios conhecidos, técnicas de melhoria de processo Lean Production e Six Sigma. 

Concluiram ainda que a abordagem em conjunto do LSS é mais eficaz na melhoria de 

processos, e que é amplamente implementado em alto desempenho de organizações, 

veio do ambiente de fabricação e encontrou sua forma de trabalhar em serviços. 

Dumitresco e Dumitrache (2011) complementam que tanto o Lean Production 

quanto o Six Sigma são constituídos de acordo com a visão do negócio e compostos por 



processos que começam com as necessidades do cliente e terminam com a satisfação 

destes clientes depois de usarem os serviços ou produtos. A meta destes programas não 

é só redução de custo e sim o crescimento da organização em termos de eficiência e 

eficácia, ou seja, direcionam a organização não só a fazer melhor as coisas, mas também 

fazer coisas melhores. 

 Através da Quadro 5 pode-se verificar a diferença e potencial aplicação que o Six 

Sigma e o Lean Production podem atingir em conjunto, desde redução de custo, lead 

time, produtividade, fluxo de informação entre outros (JENICA; MIHAI; SORIN, 2011). 

Abordagem Abrangência Foco 

Lean Superficial (entender o todo) Fluxo da cadeia de valor. Melhora 

cada processo para melhorar o 

fluxo todo. Ferramentas ajudam a 

melhorar a capacidade de entrega 

ao cliente. 

Six Sigma Profundo (entender os 

detalhes) 

Entender e melhorar a situação 

atual. Mentem a capacidade do 

processo para atender a 

necessidade do cliente. 

Duas iniciativas separadas de melhoria que são muito fortes juntas 
Quadro 5 – Enfoques e complementações das abordagens Lean Production e Six Sigma (Fonte: adaptado 
de Jenica, Mihai e Sorin, 2011). 

           Outro aspecto fundamental na integração reside na criação de valor suficiente do 

ponto de vista do cliente, de modo que participações no mercado sejam mantidas, 

enquanto ao mesmo tempo reduz-se continuamente a variação dos processos para níveis 

aceitáveis, de modo a reduzir gradualmente o grau de variabilidade dos mesmos e a 

consequente geração de custos originada na organização (GERSHON; 

RAJASHEKHARAIAH, 2011). 

2.4.2 Estrutura de um programa LSS 

Pepper e Spedding (2010) acrescentam que o Six Sigma complementa o Lean 

Production na medida em que fornece as ferramentas e conhecimento para lidar com 

problemas específicos que são identificados ao longo dos processos de melhoria contínua 

na organização 
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mercado não necessitam provar alguma competência técnica ou mostrar o trabalho de 

projeto prático, pode-se realmente pagar para frequentar um pequeno curso e obter um 

certificado, sem nunca realmente ter feito um projeto. Como conseqüência, muitas 

empresas têm tentado abordar essas preocupações, construindo o seu próprio processo 

de certificação interna, aumentando ainda mais a falta de padronização.  

Laureani e Antony (2011) dizem ainda que os critérios para obter a certificação 

dentro da empresa variam. Em uma pesquisa realizada por estes autores, 84% dos Black 

Belts dizem que sua empresa necessita de um exame de certificação, juntamente com 

dois projetos concluídos, com uma economia mínima de US$181,563.00 por projeto em 

média. Mesmo sem esta padronização estabelecida, Antony (2011) diz que a adoção do 

programa de treinamento LSS possibilita um maior grau de formação e educação dos 

funcionários. 

Gershon e Rajashekharaiah (2011) dizem ainda que a maioria das empresas está 

utilizando o nome LSS de maneira errada, considerando-a uma abordagem mais 

condensada, com menor custo e mais rápida que o Six Sigma tradicional, sem inclusão 

das ferramentas Lean Production nos treinamentos e projetos de melhoria.  

Utilizando da maneira correta, a integração das duas abordagens pode conseguir 

melhores resultados do que uma abordagem não poderia atingir sozinha. A abordagem 

integrada funciona melhor do que abordagens anteriores porque se integra aspectos 

importantes para a força de trabalho, tais como, liderança, foco no cliente, mudança 

cultural, etc. e aspectos do processo como processo de capacidade, gerenciamento de 

processos, pensamento estatístico de melhoria de processos (ANTONY, 2011). 

Esta integração pode ser notada na pesquisa conduzida por Satolo et al. (2009), na 

qual foram levantadas, através de uma pesquisa com 78 empresas que utilizam o DMAIC 

como abordagem, as ferramentas mais utilizadas durante cada etapa do projeto. Esta 

pesquisa está representada na Tabela 2. 

 

 

 

 



Tabela 2 – Técnicas e ferramentas mais e menos utilizadas durante DMAIC 

Técnicas e Ferramentas 
Etapas do DMAIC 

Ranking
Definir Medir Analisar Melhorar Controlar Todas 

Técnicas de coleta de 
dados 55,13% 89,74% 46,15% 34,62% 34,62% 52,05% 1 

Histograma 33,33% 74,36% 67,95% 28,21% 37,18% 48,21% 2 
Pareto 57,69% 64,10% 64,10% 25,64% 26,92% 47,69% 3 

Brainstorming 65,38% 38,46% 61,54% 44,87% 17,95% 45,64% 4 
Cartas de Controle 19,23% 50,00% 50,00% 29,49% 75,64% 44,87% 5 

Índices de Capacidade 26,92% 57,69% 47,44% 39,74% 48,72% 44,10% 6 
Fluxograma 60,26% 51,28% 46,15% 34,62% 20,51% 42,56% 7 

Mapa de Processo 55,13% 46,15% 50,00% 34,62% 16,67% 40,51% 8 
Avaliação de Sistema de 

Medição 14,10% 83,33% 38,46% 33,33% 25,64% 38,97% 9 

Controle Estatístico de 
Processo 15,38% 41,03% 37,18% 28,21% 70,51% 38,46% 10 

Análise de envolvidos no 
projeto 29,49% 7,69% 6,41% 8,97% 3,85% 11,28% 49 

Teste de Vida Acelerada 0,00% 11,54% 25,64% 10,26% 5,13% 10,51% 50 
Árvore de Falhas 2,56% 6,41% 30,77% 7,69% 3,85% 9,49% 51 

Fonte: Satolo et al. (2009). 

 Nota-se uma distribuição de ferramentas durante todas as fases do DMAIC, sejam 

elas oriundas do Six Sigma como Análise e Sistema de Medição ou oriundas do Lean 

Production como Mapa de Processo. 

Corroborando com esta idéia, Antony (2011) e Gupta, Acharya e Patwardhan 

(2012) concordam que o Lean Production é focado principalmente em material e 

informações entre as etapas do processo e que o Six Sigma pode ser extremamente útil 

na abordagem para realizar transformações dentro das etapas do processo de adição de 

valor.  

Corbett (2011) resume dizendo que o “lixo” é o primeiro a ser removido, o que 

então permite variações serem notadas mais facilmente. Mais especificamente, através 

de ferramentas por exemplo, pode-se utilizar Mapa do Processo, representando o Lean 

Production, para identificar os problemas de processo e a Análise do Sistema de Medição, 

representando o Six Sigma, para reduzir a variação desta etapa, garantindo melhor 

eficiência e eficácia na resolução do problema. 



2.4.3 Indicadores de programas LSS 

Martins, Mergulhão e Leal (2006) alegam que a falta de um sistema apropriado de 

medição de desempenho pode afetar tanto a eficiência quanto a eficácia dos projetos 

conduzidos nas organizações. Acrescentam ainda estes autores que são poucos os 

trabalhos acadêmicos sobre o relacionamento entre o LSS e sistemas de medição de 

desempenho. 

Esta carência de indicadores de desempenho dos programas LSS dificulta que as 

empresas avaliem adequadamente se estão investindo os recursos corretamente ou 

como otimizar a utilização dos recursos financeiros em termos de se obter melhores 

resultados operacionais nas organizações. Jeyaraman e Teo (2010) destacam a 

necessidade de fornecer informações para a alta direção em forma de indicadores para 

que o programa seja direcionado estrategicamente e que a tomada de decisão seja feita 

de forma eficaz. Esta falha pode trazer malefícios ao invés de benefícios para as 

empresas que implementam o LSS, cita ainda que, como qualquer implementação, a 

execução, sendo guiada por indicadores, é primordial para o sucesso do programa.  

Setijono e Dahlgaard (2007) contribuem esclarecendo que as métricas utilizadas 

para medir o desempenho devem estar relacionada com o valor para o cliente. No 

entanto, a métrica principal existente no Six Sigma, ou seja, número de defeitos por 

milhão de oportunidades (dpmo) parece não refletir diretamente a orientação de valor do 

cliente, porque a qualidade, como um componente importante do valor, não é apenas 

sobre defeitos e sim sobre elementos de custo cuidadosamente selecionados.  

Setijono e Dahgaard (2007) reforçando ainda que o Lean Production e o Six Sigma 

têm diferentes pontos de vista em relação a custo. O Six Sigma puro determina os custos 

de forma tradicional, baseado no produto. O Lean Production, por outro lado, baseado em 

consumo de recursos em determinadas atividades do processo. Isso poderia explicar por 

que Six Sigma enfatiza a redução de defeito para reduzir custos, enquanto o Lean 

Production enfatiza o fluxo do processo, reduzindo ou eliminando atividades sem valor 

adicionado para reduzir custos. 

Evidente que a divulgação do indicador de retorno financeiro feito pelas empresas 

que aplicam o LSS já traz vantagens na implementação do programa devido à visibilidade 

dada para a organização de resultados alcançados, sendo que Jeyaraman e Teo (2010) 



colocam esta divulgação de resultados como uma dos 10 fatores críticos de 

implementação de um programa LSS.  

Dentre outros indicadores do programa LSS que visam identificar a evolução e 

importância do mesmo, pode-se citar como mais relevantes: quantidade de pessoas 

envolvidas em projetos de melhoria; quantidade de projetos desenvolvidos e tempo médio 

de desenvolvimento de projetos, além dos indicadores financeiros já descritos. Tais 

indicadores de desempenho operacional são meios para se garantir que as metas de 

resultados financeiros sejam atingidas (SETIJONO e DAHLGAARD, 2007), sendo 

relevante a relação do retorno financeiro dos projetos à estratégia do negócio da 

organização, o apoio da alta administração e o enfoque na análise e solução de 

problemas crônicos identificados na organização (FERNANDES; TURRIONI, 2007). 

 Santos e Martins (2008), verificaram em pesquisa conduzida em quatro empresas 

que implementaram programas LSS, quando questionadas sobre o motivo da 

implementação deste programa, responderam que além dos resultados financeiros, outras 

metas eram almejadas, dentre as quais destacavam-se: consolidar marca, inovar, 

satisfazer os clientes, melhorar a qualidade e desenvolver novas soluções com enfoque 

na melhoria contínua. Contudo, quando questionadas sobre as formas de gestão 

utilizadas às respostas resumiram-se apenas a indicadores financeiros e número de 

pessoas treinadas. 

Considerando ainda a definição de indicadores de desempenho nos programas 

LSS, Mergulhão e Martins (2008) verificaram que sistemas de medição de desempenho 

exercem um importante papel no suporte destes programas, atuando como barreira ou 

facilitador, mas empregados de forma isolada não são suficientes para o desenvolvimento 

das atividades de melhoria contínua. 

A falta de recursos de uma maneira geral é apontada na pesquisa conduzida por 

Carvalho (2007) como fator principal que dificulta a implementação do LSS, sendo 

constado na pesquisa como maiores dificuldades a disponibilidade de mão de obra 

capacitada (56% dos entrevistados).  Esta necessidade de mão de obra qualificada faz 

com que as empresas invistam mais em treinamentos se agravando mais a questão de 

recursos para manter o programa funcionando. 
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Os fatores que mais se repetiram, cada um em 11 oportunidades, foram 

Comprometimento e engajamento da liderança e Seleção, priorização, revisão e 

acompanhamento dos projetos, seguidos por Competências de Master Black Belts e 

Black Belts, Capacidade financeira da empresa (investimento) e Efetivo programa de 

treinamento LSS, cada um deles em 10 oportunidades. 
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Cultura e crença organizacional x x x x         x x x   x   
Comprometimento e 

Engajamento da liderança x x x x     x x x x x x   x 

Sistema de reconhecimento e 
premiação   x                         

Competência de Master Black 
Belts e Balck Belts   x x x x x x   x x x   x   

Capacidade financeira da 
empresa (investimento)   x x x     x   x x x x x x 

Frequente comunicação dos 
resultados do programa   x   x x x     x   x       

Seleção, priorização, revisão e 
acompanhamento de projetos   x x x x x x x     x x x x 

Compartilhamento de boas 
práticas de projetos     x             x         

Efetivo programa de treinamento 
de Lean Seis Sigma   x x x   x x     x x x x x 

Painel de controle de indicadores 
estabelecido   x         x   x           

Quadro 6 – Fatores de sucesso de um programa de excelência operacional por autor (Fonte: O autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 MÉTODO DE PESQUISA 

 O objetivo deste capítulo é mostrar como a dissertação buscou evidenciar as 

proposições levantadas, comprovando-as completamente ou avaliando cenários ou 

variáveis que interferem na conclusão. Traz uma explicação sobre o método de estudo 

utilizado e a forma que foram feita as análises dos resultados. 

Para responder a pergunta de pesquisa foi utilizado o método de estudo de casos 

múltiplos. A dissertação teve como objetivo testar as proposições apresentadas através 

da aplicação do LSS, as quais se referem a correlações de indicadores destas empresas 

como resultado financeiro e investimento efetuado pelas mesmas na utilização da 

abordagem, estes dados não são só quantitativos como qualitativos, com isso se faz 

necessário um estudo mais aprofundado não só baseado em um levantamento histórico e 

sim com base no contexto de cada empresa.  

Segundo Freixo (2009), uma das características dos estudos de caso qualitativos é 

o fato de estes serem descritivos, pois o produto final é uma descrição rica do fenômeno 

que está sendo estudado e tem como principal objetivo caracterizar de forma precisa as 

variáveis envolvidas num determinado acontecimento. 

Miguel e Souza (2012), dizem que o estudo de caso é um trabalho que investiga 

um dado fenômeno dentro de um contexto real por meio da análise aprofundada de um ou 

mais casos. Uma das recomendações para utilização deste método é quando há 

necessidade de realizar uma pesquisa exploratória com finalidade de ganhar mais 

conhecimento sobre um fenômeno, quando se pretende comparar práticas de 

desempenho de diferentes organizações e quando se deseja estabelecer relações de 

causa e efeito entre variáveis. Bryman (1995) ressalta ainda que, dentre outras razões, o 

estudo de caso também pode ser empregado quando se pretende testar teorias, o que foi 

um dos objetivos da dissertação. Baseado nestes argumentos entendeu-se que este seria 

o melhor método para a dissertação. 

Como forma de coleta de informações foi elaborada uma entrevista semi 

estruturada, guiada por um questionário (APÊNDICE A) com pessoas que trabalham em 

tempo integral com excelência operacional, de forma que fosse possível não só uma 

coleta de dados quantitativos como qualitativos. Segundo Freixo (2009), o questionário 



consiste num instrumento de medida que traduz os objetivos de um estudo com variáveis 

mensuráveis, sendo possível ainda melhorar a condução da entrevista realizada. 

O questionário tem uma primeira parte relacionada a identificar a empresa e 

respondente, começa com perguntas relacionadas ao tamanho, tempo de implementação 

do programa e segmento da empresa e tempo de casa e formação do respondente. Na 

segunda parte começa a coleta de dados quantitativos como número de funcionários 

capacitados em LSS, investimento anual no programa e benefícios financeiros gerados. 

Na sequência foram colocados os dez fatores de sucesso da pesquisa feita por 

Jeyraman e Teo (2010) e pedido para classificarem os fatores de um a dez sendo dez o 

fator mais crítico e não sendo possível repetição de nenhum número. Foi deixado um 

espaço para, se necessário, incluírem algum fator de sucesso não selecionado pelos 

autores, caso incluído era necessário classificá-lo como um dos dez também. 

Com base nos dez fatores de sucesso, mais algum incluído pelo respondente, foi 

pedido para classificar cada fator de um a cinco sendo que cinco representa um alto 

impacto do fator no sucesso do programa e um baixo impacto. Neste caso era possível a 

repetição dos números já que a análise era individual e não tinha interação entre fatores. 

Na última parte do questionário foram coletadas informações qualitativas com 

perguntas abertas ligadas as proposições apresentadas pela dissertação. 

 Para escolha das empresas a serem envolvidas no estudo de casos múltiplo, foi 

feito um levantamento junto a congressos brasileiros de LSS (Lean Six Sigma Summit e o 

Congresso Internacional Six Sigma Brasil) buscando empresas que já possuem um 

programa de excelência operacional implementado, além de verificar quais destas 

empresas estão dentre as maiores empresas da América Latina, para isso foi consultado 

um ranking anual de maiores empresas e bancos da América Latina, segundo a revista 

América Economia (2012a, 2012b), e se são líderes em seus setores de atuação, neste 

caso foram utilizados os próprios sites oficiais das empresas. 

 Juntando os critérios de seleção ao interesse da empresa em participar da 

pesquisa foi possível a escolha de cinco empresas para o estudo de caso múltiplo. 



 Das cinco entrevistas, três foram feitas presencialmente e duas por telefone, o 

preenchimento do questionário foi realizado durante a entrevista ficando apenas pendente 

alguma informação caso o entrevistado não a tivesse no momento.  

 Para análise dos dados foram usados testes de correlação considerando dois 

indicadores importantes: 

a) Coeficiente de Pearson: mede o nível de correlação das variáveis, podendo ser 

positivo com o valor de 0 a 1 (quanto maior a variável x, maior a variável y), ou 

negativo com o valor de -1 a 0 (quanto maior a variável x, menor a variável y). Neste 

estudo foi considerada correlação baixa o valor menor que 0,5, correlação média entre 

0,5 e 0,8 e correlação alta entre 0,8 e 1,0. O coeficiente de Pearson tem como fórmula 

de cálculo: r=Cx,y / Sx*Sy onde Cx,y representa a covariância ou variância das 

variáveis x e y, Sx o desvio padrão da variável x e Sy o desvio padrão da variável y. 

Ou pela fórmula completa: r=  [∑(x1-xm)*(y1-ym)/(n-1)]/[√ ∑(x1-xm)²/(n-1) * ∑(y1-

ym)²/(n-1)]; 

b) P-value: mede a significância da correlação. Usualmente considera-se 95% de 

confiança nas análises estatísticas, este estudo seguiu a mesma premissa. Com isso, 

considera-se significativo a análise que apresenta p-value menor ou igual a 0,05. Esta 

significância pode ser calculada com base nos valores críticos da tabela t de Student, 

através da fórmula: t=r*√ (n-2) / (1-r²). 

Na sequência das análises dos dados foram apresentados os resultados em tabelas 

sobre os fatores críticos de sucesso de um programa LSS. Foram colocados previamente 

os dez fatores identificados pela pesquisa de Jeyraman e Teo (2010) e um espaço aberto 

para novos fatores. Os entrevistados os classificaram primeiramente em ordem de 

importância em escala de um a dez, onde dez é mais importante, e depois classificaram 

de forma individual o impacto de cada fator em escala de um a cinco, sendo cinco de 

maior impacto nos resultados do programa. 

Finalizando a apresentação do estudo de caso foi feita uma análise das respostas 

qualitativas, buscando captar pontos importantes para responder a pergunta chave desta 

dissertação e suportar o teste das proposições apresentadas. 

A Figura 5 na forma de fluxograma mostra a sequência do método de pesquisa de 

forma resumida utilizada nesta dissertação. 



 
Figura 5 – Fluxograma do método de pesquisa implementado (Fonte: O autor). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Este capítulo tem a proposta de apresentar o andamento do estudo de caso assim 

como o resultado das análises baseadas nos dados coletados durante entrevista semi-

estruturada com auxílio no questionário. 

4.1 Características das empresas e entrevistados 

 Após passar pelos critérios descritos no capítulo de método de pesquisa, foram 

selecionadas cinco empresas para participar do estudo de caso múltiplo. Os nomes das 

empresas não foram revelados devido à confidencialidade exigida no ato da entrevista por 

todos os entrevistados, com isso serão utilizados os nomes fictícios: empresa A, B, C, D e 

E. A sequência das entrevistas foram: empresa E, C, D, B e A e todas foram realizadas 

entre os meses de maio e junho de 2013. 

a) Empresa A: segmento de químicos e petroquímicos, líder na produção de resinas nas 

Américas. Possui no Brasil cerca de 7,6 mil funcionários e um faturamento anual de 

R$42 bilhões; 

b) Empresa B: segmento financeiro, líder no Brasil e um dos maiores conglomerados 

financeiros do mundo (atacado, investimentos e tesouraria). Possui no Brasil cerca de 

3 mil funcionários e um faturamento anual de R$14 bilhões; 

c) Empresa C: segmento de bens de consumo em higiene e bem estar, líder mundial nos 

dois segmentos. Possui no Brasil cerca de 3 mil funcionários e faturamento anual de 

R$2,8 bilhões; 

d) Empresa D: segmento de alimentos e bebidas, líder global em 10 dos 14 setores que 

atua. Possui no Brasil cerca de 20 mil funcionários e faturamento anual de R$16 

bilhões; 

e) Empresa E: segmento de eletroeletrônicos, líder global em eletrodomésticos. Possui 

no Brasil cerca de 15 mil funcionários e faturamento anual de R$7 bilhões. 
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Gráfico 9 – Dados da empresa A (Fonte: O autor). 

 

 
Gráfico 10 – Dados da empresa B (Fonte: O autor). 

300 300 300

123
231 200

2 2 2

0
0,5
1
1,5
2
2,5

0

100

200

300

400

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Dados da Empresa A

Número de funcionários capacitados no programa

Retorno financeiro anual (R$milhões)

Investimento anual (R$milhões)

50

80

0,4 1

0

3,2

0

1

2

3

4

0
20
40
60
80

100

Ano 2 Ano 3

Dados da Empresa B

Número de funcionários capacitados no programa

Investimento anual (R$milhões)

Retorno financeiro anual (R$milhões)



 
Gráfico 11 – Dados da empresa C (Fonte: O autor). 

 
Gráfico 12 – Dados da empresa D (Fonte: O autor). 
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Gráfico 13 – Dados da empresa E (Fonte: O autor). 

 Analisando os gráficos pode-se perceber uma disparidade entre as empresas na 

relação entre tendência de pessoas capacitadas, investimento feito no programa e retorno 

financeiro. Esta relação ajuda a testar uma das proposições apresentada nesta 

dissertação, para isso foi realizado para cada empresa um teste de correlação entre estas 

variáveis. Os resultados agrupados estão na Tabela 4. 

Tabela 4 – Correlações 

Empresa 
Investimento x 

Resultado 
N° de Treinados x 

Resultado 
Investimento x n° de 

Treinados 

A - - - 

B 
Pearson = 1,000 

P value = 0,000 

Pearson = 1,000 

P value = 0,000 

Pearson = 1,000 

P value = 0,000 

C 
Pearson = 1,000 

P value = 0,000 

Pearson = 1,000 

P value = 0,000 

Pearson = 1,000 

P value = 0,000 

D 
Pearson = 0,737 

P value = 0,527 

Pearson = -0,996 

P value = 0,055 

Pearson = -0,676 

P value = 0,472 

E 
Pearson = -0,956 

P value = 0,189 

Pearson = -0,858 

P value = 0,344 

Pearson = 0,971 

P value = 0,154 

Fonte: O autor 

 Os dados da empresa A, por estarem paralelos, não apresentaram correlação em 

nenhuma das relações possíveis entre as três informações. Diferente das empresas B e C 

que apresentaram correlação fortemente positiva (coeficiente de Pearson = 1) e 

significativa (p-value = 0) para todas as relações possíveis.  
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A empresa D apresentou correlação média e negativa (coeficiente de Pearson = -

0,676) para a relação entre investimento no programa e número de funcionários 

capacitados, correlação fortemente negativa entre número de funcionários capacitados e 

retorno financeiro (coeficiente de Pearson = -0,996) e correlação média e positiva entre 

investimento no programa e retorno financeiro (coeficiente de Pearson = 0,737), mas 

nenhuma destas relações são significativas (p-value em ordem: 0,527 ; 0,055 ; 0;472). 

O resultado da análise da empresa E ficou muito próximo da empresa D, 

apresentando correlações fortes entre investimento no programa e número de 

funcionários capacitados (coeficiente de Pearson = 0,971), investimento no programa e 

retorno financeiro (coeficiente de Pearson = -0,858) e retorno financeiro e número de 

funcionários capacitados (coeficiente de Pearson = -0,956), mas nenhuma das 

correlações são significativas (p-value em ordem: 0,154 ; 0,344 ; 0,189).  

 É possível notar que as empresas que apresentaram correlações fortes e 

significativas são empresas que tem o programa entre um e três anos de existência. A 

única empresa que está na faixa de três a seis anos de existência do programa não 

apresentou correlação significativa, mas o indicador p-value ficou muito próximo do limite 

estipulado pela premissa de % de confiança (p-value = 0,055), as empresas com mais de 

seis anos de existência do programa não apresentaram nenhuma correlação com 

significância. 

 Este fato pode ser notado nas perguntas abertas “Você acredita que quanto mais 

funcionários capacitados em LSS na sua empresa, maior o resultado alcançado?” e “Você 

acredita que quanto maior o investimento financeiro feito pela sua empresa no programa 

LSS, maior o resultado financeiro alcançado?” para as quais os cinco entrevistados 

disseram não acreditar que exista uma correlação direta.  

No caso da relação entre capacitação e resultado três destacaram a melhoria na 

linguagem e no resultado do dia a dia, que normalmente não reflete diretamente no 

indicador de retorno financeiro, e dois destacaram a importância maior de escolher as 

pessoas certas, sendo mais importante a qualidade do que a quantidade de treinados. Já 

no caso da relação entre investimento e resultado, um enfatizou a importância de escolher 

as pessoas certas para o treinamento, dois acreditam que é necessário um valor mínimo 



e dois acreditam que existe uma curva onde em um determinado momento existe uma 

correlação mais forte mais que acaba se perdendo com o amadurecimento do programa. 

4.3 Resultado da aplicação dos questionários – fatores de sucesso 

 A Tabela 5 mostra as respostas quanto à classificação dos fatores críticos de 

sucesso em uma escala de um a dez, sendo dez o mais importante e um o menos 

importante, baseado nos dez fatores críticos de sucesso apresentados em Jeyraman e 

Teo (2010). 

Tabela 5 – Respostas quanto à ordem de importância de fatores críticos de sucesso 

  Empresa 
A 

Empresa 
B 

Empresa 
C 

Empresa 
D 

Empresa 
E Ranking 

Fator crítico de sucesso de 
um Programa LSS (1 a 10) (1 a 10) (1 a 10) (1 a 10) (1 a 10) (mediana)

Comprometimento e 
engajamento da liderança 10 10 10 10 10 10 

Seleção, priorização, revisão 
e acompanhamento de 
projetos 

7 9 8 9 6 8 

Cultura e crença 
organizacional 2 8 9 7 9 8 

Outro: Seleção correta das 
pessoas para participação 
nos treinamentos 

9     8 7 8 

Competência de Master Black 
Belts e Black Belts  4 1 6 5 8 5 

Sistema de reconhecimento e 
premiação 6 3 3 6 5 5 

Efetivo programa de 
treinamento de Lean Seis 
Sigma 

8 4 7 4 3 4 

Frequente comunicação dos 
resultados do programa 5 7 1 3 4 4 

Compartilhamento de boas 
práticas de projetos 1 6 4     4 

Capacidade financeira da 
empresa (investimento) 3 2 5 2 2 2 

Painel de controle de 
indicadores estabelecido    5 2 1 1 1,5 

Fonte: O autor 

 Pode-se notar que um fator crítico de sucesso foi incluído por três entrevistados 

dentre os dez mais importantes, o fator de seleção correta das pessoas para participarem 

dos treinamentos LSS. Os três entrevistados que colocaram este fator trabalham nas 



empresas que tem o programa a mais tempo implementado, os dois que não o citaram 

trabalham nas empresas que tem o programa de um a três anos de existência.  

Este fato pode estar relacionado a um fator que se mostra importante com o passar 

do tempo, não sendo considerado crítico no primeiro momento, mas pode ser um 

diferencial se considerado um diferencial se trabalhado desde o primeiro momento 

podendo antecipar um problema futuro nas empresas que estão implementando o 

programa LSS. Já a Tabela 6 mostra as respostas quanto ao impacto que cada um destes 

fatores críticos de sucesso tem no programa. 

 Tabela 6 – Respostas quanto ao impacto dos fatores críticos de sucesso 

  Empresa 
A 

Empresa 
B 

Empresa 
C 

Empresa 
D 

Empresa 
E Ranking 

Fator crítico de sucesso 
de um Programa LSS (1 a 5) (1 a 5) (1 a 5) (1 a 5) (1 a 5) (mediana) 

Comprometimento e 
engajamento da liderança 5 5 5 5 5 5 

Outro: Seleção correta das 
pessoas para participação 
nos treinamentos 

5     5 4 5 

Seleção, priorização, 
revisão e acompanhamento 
de projetos 

4 5 4 5 4 4 

Cultura e crença 
organizacional 1 5 4 4 5 4 

Competência de Master 
Black Belts e Black Belts  3 3 5 3 4 3 

Sistema de reconhecimento 
e premiação 4 3 2 4 3 3 

Efetivo programa de 
treinamento de Lean Seis 
Sigma 

4 3 3 3 3 3 

Frequente comunicação dos 
resultados do programa 3 4 3 2 3 3 

Capacidade financeira da 
empresa (investimento) 2 1 3 5 3 3 

Compartilhamento de boas 
práticas de projetos 2 2 3     2 

Painel de controle de 
indicadores estabelecido    2 2 2 2 2 

Fonte: O autor 

 Para as duas tabelas foi usada a mediana como medida de tendência central, 

primeiro por se tratar de atributos, sendo então a média não indicada, e segundo pelo 

número de dados, quando poderíamos também ter usado a moda.  



Cruzando as duas tabelas pode-se notar a unanimidade quanto ao fator crítico de 

sucesso “Comprometimento e engajamento da liderança”, ficando evidente que este é o 

principal fator de acordo com a pesquisa. O Gráfico 14 ilustra este cruzamento. 

 
Gráfico 14 – Importância x Impacto dos Fatores Críticos de Sucesso (Fonte: O autor). 

Outro ponto é em relação aos fatores que dentre os mais críticos poderiam ser 

retirados caso fosse preciso reduzir a lista para concentrar mais esforços. Os quatro 

fatores que aparecem como menos importantes e com menos impacto se repetiram: 

“Painel de controle de indicadores”, “Compartilhamento de boas práticas de projetos”, 

“Capacidade financeira da empresa (investimento)” e “Frequente comunicação dos 

resultados do programa”. Mesmo estes fatores dentro dos 11 mais críticos para o 

sucesso, é um contraponto do estudo de Setijono e Dahlgaard (2007) que enfatiza a 

divulgação dos resultados como um fator principal. 

4.4 Resultados encontrados – levantamento qualitativo 

 As perguntas abertas do questionário possibilitaram aos entrevistados mostrar um 

pouco a visão em relação ao programa de forma mais abrangente e dar maior clareza de 

como as empresas utilizam e enxergam o LSS. Com isso consegue-se uma análise 

qualitativa sobre a pergunta chave desta dissertação além de testar a proposição sobre o 

resultado efetivo do programa nos resultados financeiros das empresas que o adotam. 
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 Na pergunta “Você acredita que LSS tem influência direta nos resultados 

alcançados pela sua empresa?” Todos os entrevistados concordaram que existe sim uma 

influência, mas em alguns casos esta influência é muito baixa devida à característica do 

mercado. Na empresa A, a variável mercado é o fator mais relevante no resultado da 

empresa, sendo difícil que os projetos LSS consigam reverter alguma situação 

ocasionada por esta variável. A empresa B tem projetos com escopo reduzido causando 

um impacto não muito representativo comparado ao resultado financeiro da empresa. As 

outras três empresas já tiveram respostas mais diretas e, devido às características de 

mercado e de escolha dos projetos, tem o seu resultado muito ligado ao programa. Elas 

citaram o fato de grande parte dos projetos estarem ligados às linhas do demonstrativo de 

resultados da empresa, dando certeza que os projetos irão ter influência direta. 

 Uma das perguntas procurou enfatizar a real diferença entre resultados com o LSS 

e sem o LSS. Em “Em sua opinião, como conseguimos mostrar que com a utilização do 

LSS conseguimos melhores resultados do que sem a utilização? Como sua empresa lida 

com isso?” nenhum respondente conseguiu quantificar esta diferença, direcionando a 

resposta para o qualitativo. O respondente da empresa A disse que a liderança precisa 

acreditar na abordagem para desdobrar esta importância, já pela empresa B o 

respondente citou que quando se mostra disciplina e direcionamento na resolução de 

problemas já é um indicativo que a abordagem fez a diferença no resultado alcançado.  

O respondente da empresa C conseguiu a resposta mais próxima em fatos e 

dados, dizendo que ficou claro para a organização os resultados dos principais 

indicadores da fábrica antes e depois da implementação do programa e isso fez com que 

a organização enxergasse o benefício real do programa. Os entrevistados das empresas 

D e E tiveram um foco maior na sustentabilidade dos resultados alcançados com o uso da 

abordagem, talvez não evidenciando que a abordagem traga um resultado maior, apesar 

de os dois falarem que a abordagem potencializa sim estes resultados, mas que ele 

perdure, ao contrário de soluções que não passam pela abordagem, onde frequentemente 

os problemas voltam a aparecer em um espaço curto de tempo. 

Foi deixado um espaço para que os entrevistados falassem sobre outros tipos de 

resultados alcançados pelo programa, procurando medir outras formas que o programa 

pode influenciar a organização. Em “Outros resultados alcançados pelo programa:”, todos 

os entrevistados colocaram desenvolvimento de pessoas, pela empresa B o respondente 



foi mais específico dizendo que a base da pirâmide hierárquica é a que mais aproveita 

este desenvolvimento. Os entrevistados das empresas A, C, D e E focaram na formação 

de futuros líderes das companhias, e para a empresa A o fato de um colaborador passar 

pela formação LSS pode significar uma promoção de cargo mais rápida. 

Outro ponto em comum nas respostas foi a mudança de cultura que o programa 

proporciona para a organização. Para a empresa A as pessoas deixam o “achismo” de 

lado; para as empresas C e E é possível reduzir desperdícios e ter mais robustez em 

todos os processos; e para as empresas D e E a implementação do programa possibilita 

uma linguagem única na organização sendo possível troca de melhores práticas em toda 

a cadeia de valor. 

Pelas respostas ficou evidente que o retorno financeiro não é a única forma de 

efetividade do programa dentro de uma empresa. Para entender os indicadores que os 

programas acompanham e tem metas estipuladas foi feita a pergunta “Quais são os 

indicadores chaves do programa?”, todas as empresas acompanham sim o retorno 

financeiro gerado pelos projetos, este foi o único indicador em comum nas cinco 

empresas. As empresas com mais tempo de existência do programa, de três a seis anos 

e mais de seis anos, tem uma quantidade de indicadores maior que as duas empresas 

com menor tempo. As empresas A, D e E tem respectivamente oito, oito e sete e as 

empresas B e C tem quatro e dois.  

Estes outros indicadores são todos considerados como um meio para atingir um 

resultado final que seria o retorno financeiro. As empresas com menos tempo de 

existência do programa adotam indicadores mais básicos como quantidade de projetos, % 

de projetos em atraso e quantidade de pessoas treinadas por unidade. Já as outras 

empresas apresentam indicadores de mais médio longo prazo como lista de 

oportunidades de projetos ainda não iniciados, benefícios não financeiros, nota de 

auditoria sobre o programa nas áreas, % de qualificação e ocupação dos orientadores, % 

de projetos com documentação, % de pessoas treinadas com projetos em andamento, 

nota de pesquisa de satisfação da empresa com o programa e o quanto a liderança está 

engajada com o programa. 

Por final foi feita uma pergunta aberta para comentários gerais “Visto que o objetivo 

geral da dissertação é evidenciar através de fatos e dados o sucesso do programa LSS, 



qual outra informação relevante você gostaria de adicionar?”, o respondente da empresa 

A enfatizou a importância do suporte da liderança e a escolha correta dos projetos que 

devem ser liderados por pessoas treinadas pelo programa; o respondente da empresa D 

disse que não se pode ficar preso a métodos engessados e que não pode haver na 

empresa uma concorrência de abordagens com Lean, Six Sigma etc. e que elas se 

complementam para trazer um resultado melhor; o respondente da empresa E deu uma 

sugestão para se evidenciar o resultado efetivo do programa, apesar de dizer que hoje 

não é feito em sua empresa, fazendo uma análise estatística comparando os resultados 

de pessoas que passaram pelos treinamentos e se certificaram e pessoas que não 

passaram. Os entrevistados das empresas B e C não tiveram pontos adicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONCLUSÕES 

 Este trabalho procurou entender a influência do LSS nos resultados das empresas, 

além de identificar os fatores críticos de sucesso para implementação deste programa nas 

empresas. 

 Na revisão bibliográfica foi possível rever e apresentar os principais conceitos por 

trás do LSS que inicialmente eram duas abordagens distintas o Lean Production da 

Toyota e o Six Sigma da Motorola. A competitividade e a maior exigência dos clientes 

fizeram com que as empresas não só buscassem a redução de desperdícios e aumento 

de produtividade, mas também a redução de falhas e aumento da qualidade. Muitas 

empresas então adotaram o LSS como seu programa de excelência operacional em 

busca destes desafios citados. 

 A popularização do LSS foi incentivo à pergunta chave deste estudo: A utilização 

do LSS tem influência direta nos resultados das empresas? Para responder a pergunta 

foram criadas proposições que se pôde testar nesta dissertação apesar das limitações 

apresentadas no capítulo seguinte. 

 Não é possível afirmar com fatos e dados a influência direta do LSS nos resultados 

das empresas. Todas as empresas participantes do estudo de caso deram evidências da 

importância do tema e bons resultados alcançados pelo programa, mas as variáveis são 

tantas perante o resultado de uma empresa que nem sempre um ótimo programa de LSS 

resultará em uma empresa com um ótimo resultado financeiro. Algumas empresas são 

mais susceptíveis às variáveis de mercado como commodities e empresas de mercado 

financeiro por exemplo. 

 As proposições de quanto mais funcionários capacitados, ou mais investimento, 

maior o resultado alcançado foram evidenciadas apenas em empresas que tem o seu 

programa LSS a menos de três anos. Pode-se notar através das respostas qualitativas 

que existe um limite para estas relações e que em um determinado momento treinar as 

pessoas certas e escolher os projetos certos são variáveis mais importantes e 

representativas para o resultado financeiro do programa do que mais investimento e 

treinar mais pessoas. 



 Na utilização dos fatores críticos de sucesso de Jeyraman e Teo (2010) no estudo 

de caso, pode-se constatar que um fator importante para implementação do programa 

LSS não estava no modelo: Seleção correta das pessoas para participação nos 

treinamentos. Esta dissertação sugere então que este fator seja incluído e priorizado 

frente a outros da própria lista apresentada em caso de implementação do programa.  

 Assim, e de um modo geral, pode-se concluir que o LSS tem uma influência 

indireta nos resultados das empresas, apesar de não confirmada diretamente com fatos e 

dados. Esta influência está sim ligada a resultados financeiros, seja na forma de projetos 

ou na maneira de tratar os problemas no dia a dia, mas também ligada a outras variáveis 

que fazem parte da agenda das empresas atualmente como desenvolvimento de 

pessoas, cultura organizacional e satisfação de funcionários e consumidores. A 

constatação de que o assunto pessoas é parte importante da implementação de um 

programa LSS é uma das principais contribuições desta dissertação. 

Para empresas que desejam a implementação do LSS, apesar de incluído um fator 

crítico de sucesso justamente ligado a pessoas, foi comprovado a importância e impacto 

dos dez fatores críticos de sucesso encontrados na revisão bibliográfica, podendo sim ser 

utilizado como guia de sucesso não só no segmento que Jeyraman e Teo (2010) fizeram 

sua pesquisa (indústria de serviços eletrônicos), mas sim expandindo para outros 

segmentos como constatou esta dissertação. 

 Este trabalho procurou contribuir para o conhecimento acerca da influência de um 

programa de excelência operacional em uma empresa e buscou identificar fatores que 

contribuem para seu sucesso na implementação.  

5.1 Limitações do estudo 

Uma das limitações é o caráter redutor do estudo de caso que não permite a 

extrapolação total dos resultados para todas as empresas do país, apesar de serem 

escolhidas empresas de diferentes setores da economia. Algumas variáveis ficam 

intrínsecas à pesquisa, não sendo possível ter a total visão dos fatores que podem 

influenciar nos resultados das empresas. 

 Outro ponto são os fatores inerentes aos próprios entrevistados, apesar de serem 

representantes que trabalham em tempo integral com o programa de excelência 



operacional das empresas, algumas respostas qualitativas podem sofrer influência 

pessoal e não necessariamente ser de total concordância da empresa que ele representa. 

 Quanto às análises quantitativas, os indicadores não possuem uma padronização 

estabelecida pelo mercado como, por exemplo, para Lucro Líquido ou Receita Bruta. 

Dentro do indicador de investimento no programa e de resultados alcançados podem ter 

diferentes interpretações das empresas pesquisadas. Como as análises dos números 

foram feitas separadamente por empresas e não entre empresas esta limitação foi 

reduzida. 

 Ainda sobre as análises quantitativas, os estudos de correlação foram feitos com 

uma amostra reduzida, primeiro pelo fato do estudo ter considerado os últimos três anos 

de histórico e segundo por duas das cinco empresas não terem mais histórico do que dois 

anos. 

5.2 Sugestões de trabalhos futuros 

Como sugestão para próximos estudos, inclusive citado por um dos entrevistados 

do estudo de caso, uma comparação de resultados individuais alcançados por 

funcionários que passaram pelo treinamento do programa LSS e funcionários que não 

passaram, poderia ser uma ferramenta de comprovação estatística da eficiência do 

programa na busca de resultados diferenciados. Ou então, com mesmo objetivo, a 

comparação de resultados financeiros e operacionais de empresas similares e expostas 

às mesmas variáveis de mercado, com e sem um programa LSS implementado. 
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