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Resumo: A busca por um modelo/metodologia de melhoria 
em processos e produtos tem sido um desafio para direção 
de laboratórios acreditados e para as organizações com um 
sistema de gestão da qualidade certificado. Esse desafio se 
apresenta nos projetos de melhoria que efetivamente 
promovam resultados satisfatórios que sejam percebidos 
pelos seus clientes aumentando ou mantendo sua satisfação 
na aquisição de seus produtos e serviços. Por isso, a 
metodologia utilizada para alcançar a melhoria de processos 
e produtos deve ser robusta e confiável e sua implementação 
deve ser efetiva, permitindo aos colaboradores adotá-la 
sempre que preciso, não sendo mais um método ou 
ferramenta "da moda”. 
 
Buscando melhorar seus processos e produtos, o CPqD 
iniciou em 2007 o “Projeto 06 Sigma”, do qual os 
laboratórios do CPqD participaram. E o que é 6 Sigma? 
Apresentado pela Assessoria de Qualidade como um método 
consistente e estruturado, o 6 Sigma está baseado em dados 
realizando melhorias em processos e produtos, visando a 
resultados financeiros e à satisfação dos clientes.  
 
Para avaliar o projeto e sua metodologia, a assessoria da 
qualidade (AQ) convidou as diretorias do CPqD para que 
indicassem problemas ou “incômodos” em processos, nos 
quais o método poderia seria aplicado para identificação de 
mudanças que, quando implantadas, promoveriam as 
melhorias necessárias. Em 2008, sete projetos foram 
apresentados seguindo as recomendações definidas pela 
Diretoria Executiva do CPqD (curto prazo, com forte base 
metodológica (dados) e com foco em resultados 
financeiros). Entre esses, o projeto da Diretoria de 
Laboratórios que gerencia o processo de caracterização do 
serviço. 
 
Algumas das lições aprendidas na conclusão do projeto 
foram que a metodologia é rica em informações, técnicas e 
ferramentas que podem ser utilizadas no dia a dia; para 
aprendizado da metodologia a escolha do projeto e escopo 
são fundamentais e devem ser restritos; o planejamento da 
coleta de dados é fundamental para o tratamento dos 
mesmos e bom andamento do projeto. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Seis Sigma como medida estatística é uma forma de 
medir a qualidade de processo e produtos, como método 
trata-se de um processo estruturado, disciplinado, baseado 
em dados, para realizar melhorias em processos e produtos, 
visando resultados financeiros e satisfação dos clientes.  O 
roteiro DMAIC na metodologia 6 Sigma (sigla em inglês, 
que quer dizer definir, medir, analisar, implementar e 
controlar), define e comunica o foco e as métricas do projeto 
ao grupo de melhoria.  Os objetivos de cada etapa são: 
 

• Define: definir e comunicar o foco e as métricas do 
projeto ao grupo de melhoria; 

• Measure: determinar qual o desempenho atual do 
sistema em estudo e ajustar o foco do projeto 

• Analyse: aumentar a compreensão sobre o sistema 
de causas do processo em estudo 

• Improve: 
o propor mudanças, desenvolvê-las e testá-

las.  
o preparar-se para implementação daquelas 

aprovadas. 
• Control: perpetuar os conhecimentos e as melhorias 

conquistadas até agora 

2. METODOLOGIA 
 
Como nas organizações, podem existir mais necessidades de 
melhoria a serem atendidas do que recursos para realizá-las, 
a assessoria da qualidade do CPqD usou uma matriz de 
priorização para selecionar projetos a serem realizados, onde 
as candidatas deveriam considerar:  
 

• Benefícios financeiros e estratégicos 
• Aumento da satisfação dos clientes 
• Extensão para outras áreas da organização 
• Probabilidade de sucesso 
• Quantidade de esforço e de recursos necessários 

para completar o projeto 
• Tempo para realizar o projeto 

 
Para avaliar a metodologia as diretorias do CPqD foram 
convidadas à indicar problemas ou incômodos em processos 
onde o método seria aplicado para identificar mudanças que 
poderiam tornar-se melhorias.  



As diretorias candidatas responderam a matriz e 04 projetos 
foram escolhidos nas seguintes unidades: Vice Presidência 
Financeira (VPF), Diretoria de Administração (DA), 
Diretoria de Sistemas e Suporte a Operações (DSSO) e na 
Diretoria de Laboratórios e Infraestrutura de Redes (DLIR).  
Na DLIR, o projeto escolhido foi Caracterização 
Laboratorial . A caracterização consiste no levantamento de 
recursos e tempo necessários para execução dos ensaios, 
essa atividade é realizada pelo laboratório e enviado à área 
comercial do CPqD que realiza a precificação e envia a 
proposta comercial ao cliente. 
 
As equipes dos projetos escolhidos foram formadas, sendo 
03 a 04 pessoas por equipe, os integrantes treinados na 
metodologia Seis Sigma e considerados Green Belts, 
paralelamente às aulas, a equipe aplicava os conceitos nos 
projetos de sua diretoria acompanhando a evolução da 
identificação de possíveis melhorias.   
 
Seguindo o roteiro DMAIC, as ações realizadas pelas 
equipes foram: 
 
Fase Define: ao final do DEFINIR teremos as seguintes 
ações concluídas 

• O Contrato da equipe (versão inicial) preenchido: é 
um acordo entre o patrocinador e o time de 
melhoria sobre o que é esperado do projeto 

• O mapa geral do processo feito (SIPOC) 
• A Voz do Cliente (VOC) traduzida em métricas 

 
A aprovação do contrato foi realizada com os 
patrocinadores, que no caso do CPqD, eram os diretores das 
unidades escolhidas, ou seja,  VPF, DA, DSSO e DLIR.    
 
Algumas das Ferramentas utilizadas nesta fase são: 

• SIPOC – atividade para ajudar na visão do 
macroprocesso 

• VOC – atividade “voz do cliente”, usada para 
descrever as necessidades do cliente e conhecer sua 
percepção do produto ou serviço entregue à ele 

• Análise econômica 
 
Fase Measure: nesta fase é necessário responder como está 
o processo atual e se é preciso ajustar o foco. Ao final do 
MEDIR teremos: 

• Dados sobre desempenho atual do sistema 
• Localização mais precisa de onde estão os 

problemas e sua quantificação 
• Contrato de melhoria revisado (mais focado) 

 
Algumas das Ferramentas utilizadas nesta fase são: 

• Fluxograma 
• Cartas de Controle 
• Análise de Capacidade 
• Estatística Básica 
• Pareto 

 
Fase Analyse: ao final do ANALISAR devemos ter uma 
teoria sobre o sistema de causas, comprovada com dados, 
que será base para propor boas mudanças. 
 
Algumas das Ferramentas utilizadas nesta fase são: 

• Diagramas de Causa e Efeito 
• Desconexões (olhar o fluxograma com espírito 

crítico) 
• Análise Estatística 
• Pareto 
• Gráfico de dispersão (associação entre variáveis) 

 
Fase Improve: ao final do MELHORAR teremos: 

• Proposta de mudanças no sistema com alto grau de 
confiança de que resultarão em melhoria - os dados 
de testes mostram isso claramente; 

• Um plano de implementação das mudanças. 
 
Algumas das Ferramentas utilizadas nesta fase são: 

• Criatividade 
• Desenvolvimento de Mudanças 
• FMEA – técnica para identificar modos de falhas 

no todo ou em parte de um projeto, processo, 
produto,s erviço, etc. 

 
Fase Control: ao final do CONTROLAR devemos: 

• Realizar efetivamente o plano de implementação 
• Documentar o novo sistema 
• Treinar os envolvidos 
• Monitorar o sistema 
• Estender o conhecimento e as melhorias 

conquistadas 
• Avaliar os ganhos e celebrar a conquista 

 
Algumas das Ferramentas utilizadas nesta fase são: 

• Poka-Yoke 
• CEP 
• Padronização 
• Documentação 

3. RESULTADOS 
 
Um contrato contextualizando o problema, o objetivo do 
projeto, seus indicadores, metas e restrições foi elaborado 
pela equipe DLIR e foi de fundamental importância. Houve 
a necessidade de refazer o fluxograma do processo 
Caracterizar; para conhecer melhor a realidade de cada 
laboratório, o Diagrama de Ishikawa se mostrou uma 
atividade de simples realização e que fornece informações 
preciosas dadas por quem entende do mesmo. A entrevista 
com o cliente (VOC) foi fundamental para a definição da 
coleta de dados e para identificar os primeiros focos de 
mudança. 
 
As atividades de fluxograma, Diagramas de Causa e Efeito 
permitem identificar quick wins, (melhorias imediatas 
facilmente identificadas na execução das atividades) que 
podem ser implementados sem ser ainda considerada “a 
mudança”. Todos os quick wins identificados foram testados 
antes de sua implementação. 
 
A coleta de dados foi realizada utilizando uma planilha de 
coleta de dados padronizada; o planejamento da coleta de 
dados é fundamental para o tratamento dos dados, portanto 
um tempo razoável foi usado pela equipe para elaboração da 
planilha; os resultados coletados foram analisados pela 



equipe com acompanhamento do consultor responsável pelo 
treinamento na metodologia, com base nestes resultados 
testamos e implementamos quick wins e mudanças. As 
mudanças foram escolhidas e implementadas em função de 
sua aplicabilidade, viabilidade econômica, etc. Outra coleta 
de dados, usando a mesma planilha de coleta realizada para 
análise inicial do processo 
 
Atualmente estamos na fase de controle do projeto, onde a 
coleta de dados é realizada nos mesmos moldes e utilizando 
a mesma planilha de coleta de dados da fase Improve, no 
caso do projeto DLIR, o controle se dará com coletas a cada 
02 meses por um período total de 06 meses. 
 

4. CONCLUSÃO 
 
A elaboração do contrato e a apresentação e negociação dele 
com patrocinador, atividade aparentemente simples é de 
fundamental importância para objetividade e bom 
andamento do projeto, já que neste contrato, os requisitos do 
projeto, como critérios de sucesso, fronteiras e prazo, são 
estabelecidos.  
 
Alguns dos benefícios técnicos alcançados foram: 

• Aumento na agilidade para realizar as 
caracterizações; 

• Diminuição no número de interações com o cliente; 
• Maior satisfação do cliente devido ao aumento da 

assertividade nas respostas e nas propostas; 
• Evitar a perda de aprovações de propostas devido 

ao tempo de envio da caracterização. 
 
Algumas das lições aprendidas na conclusão do projeto 
foram: 

• A metodologia é rica em informações, técnicas e 
ferramentas que podem ser utilizadas no dia a dia; 

• Para aprendizado da metodologia a escolha do 
projeto e do escopo é fundamental, além disso, o 
escopo deve ser restrito a área de atuação da 
equipe; 

• O planejamento da coleta de dados é fundamental 
para o tratamento dos mesmo e bom andamento do 
projeto; 

• O projeto não acaba em si, outras vertentes que 
podem ser investigadas e podem ser foco de um 
novo projeto. 

 
Lições aprendidas para o que pode ser melhorado no 
próximo treinamento na metodologia: 

• Dedicar mais tempo a orientação sobre a forma de 
coleta de dados e análise de resultados; 

• Perdeu-se muito tempo devido ao padrão de coleta 
e as dificuldades na análise dos dados; 

• Estruturar a base de dados é fundamental para o 
tratamento dos dados e o fluxo do projeto;  

• Tempo maior de acompanhamento das equipes no 
início do projeto; 

• Aulas específicas no uso do Minitab com 
exercícios particulares para cada equipe. Perdeu se 
muito tempo por falta de domínio do Minitab; 

• Padronizar a forma de apresentação dos projetos 
(templates). 

 
Todos os patrocinadores consideraram vantajoso o uso da 
metodologia. Alguns depoimentos recolhidos entre os 
patrocinadores foram: "Com Seis Sigma a revisão dos 
processos é baseada em fatos (medidas) e não em 
suposições, por isso, vale investir." e "A Praticidade da 
metodologia 6 Sigma empolga, é muito aplicável ao nosso 
dia a dia e poderá auxiliar em muito na resolução de 
problemas do CPqD, trazendo ganhos expressivos aos 
nossos negócios". 
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