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RESUMO 

A integração entre os princípios do Lean e do Six Sigma objetiva o alcance de 
processos enxutos e eficientes por meio da eliminação ou redução de desperdícios e 
pela baixa variação dos processos. Dessa forma, através de uma forte base estatística 
aliada a ferramentas de teor quantitativo e qualitativo herdadas destas metodologias 
e ainda com o auxílio da Simulação Computacional, objetiva-se a busca pela melhoria 
contínua de processos e sistemas. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo 
a elaboração e aplicação de uma metodologia Lean Six Sigma, com auxílio da 
Simulação, de forma a se obter um aumento da produtividade em uma linha produtiva 
pertencente a uma empresa de tecnologia. Para tal, a metodologia propõe a utilização 
do roadmap DMAIC do Six Sigma como estrutura para o projeto e a inserção de 
ferramentas do Lean de forma a integrar cada uma das cinco fases desse roadmap, 
de modo que ambas as metodologias se complementem. Dentre os resultados 
alcançados estão uma melhor organização do ambiente de trabalho, a eliminação ou 
redução de desperdícios, a redistribuição de tarefas, bem como um aumento da 
produtividade superior a 50% aliado à uma melhora significativa do nível sigma do 
processo. Pode-se concluir que a integração proposta se apresentou como uma 
metodologia completa no que tange à sua aplicação em projetos aplicados na 
manufatura além de se propor, para trabalhos futuros, a sua aplicação em outros 
setores, tais como o de serviços. 

Palavras-chave: Six Sigma; Simulação; Lean Six Sigma. 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi desenvolvido em uma indústria situada no Sul de Minas Gerais. 
Trata-se de uma multinacional a qual atua na produção de uma grande variedade de 
produtos de consumo e serviços de engenharia e que começou suas atividades na 
região após adquirir uma unidade responsável pela produção de scanners. Mais 
precisamente, o objeto de estudo deste trabalho foi uma das quatro linhas de 
montagem da empresa, chamada de linha 4, sendo esta uma linha com boas 
possibilidades de melhorias uma vez que foi recentemente implementada.  

A planta possui um sistema de produção para estoque baseando-se em uma previsão 
de demanda. Além disso, a linha 4 passa por períodos de não atendimento à demanda 
devido à presença de postos de trabalho desbalanceados, operação gargalo, além de 
um processo de abastecimento ineficiente da linha. Tais fatos resultam em uma baixa 
produtividade e perdas financeiras. Portanto, com o objetivo de se adequar a produção 
à sua demanda, deve-se reformular o modelo de produção atual em busca de um 
modelo de produção puxada com um melhor balanceamento das atividades e melhor 
controle quanto ao abastecimento e ritmo de produção.  

Dessa forma, é proposta a aplicação dos conceitos Lean, sobretudo por meio do Value 
Stream Mapping (VSM). Este focará nos desperdícios associados à produção de 
forma a eliminá-los ou reduzi-los, em busca de uma produção alinhada à demanda, 
melhor balanceada e mais eficiente. Esta aplicação utilizará também a metodologia 
Six Sigma como suporte para todo o planejamento e execução, a qual fornecerá 
suporte estatístico e ferramentas da qualidade através do roadmap DMAIC, tornando 
o estudo mais robusto e com uma base estatística consistente. Por fim, há a utilização 
da Simulação a Eventos Discretos (SED) como ferramenta de apoio na análise do 
estado atual e futuro do fluxo de valor. Dessa forma, espera-se respostas mais 
assertivas, uma vez que passa a se considerar variações no processo, tornando-o 
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ainda mais próximo do cenário real. Na literatura há diversos casos de integração de 
algumas destas metodologias, porém, poucos deles abordam a integração do Lean, 
Six Sigma e Simulação em conjunto, conforme proposto. 

Diante deste cenário, o trabalho apresenta uma extensão de um projeto já realizado 
na planta sob um novo enfoque o qual propõe a integração de metodologias 
complementares. Dessa forma, o objetivo geral desse Trabalho Final de Graduação 
(TFG) é propor e aplicar um método de integração entre as metodologias Lean e Six 
Sigma, além do apoio da Simulação a Eventos Discretos, visando um aumento da 
produtividade e atendimento à demanda por parte desta linha de montagem. Dessa 
forma tem-se os seguintes objetivos específicos: 

- Organizar o ambiente de trabalho através da eliminação ou redução de desperdícios; 

- Reorganizar os postos de trabalho com uma melhor distribuição de tarefas; 

- Demonstrar a aplicação da metodologia Lean Six Sigma, bem como suas vantagens 
e limitações. 

Para alcançar tais objetivos, este trabalho está estruturado da seguinte maneira: o 
Capítulo 2 apresenta o referencial teórico acerca do Lean, Six Sigma e Simulação a 
Eventos Discretos. O capítulo 3 apresenta as metodologias a serem utilizadas bem 
como a proposta de uma metodologia a qual integre as filosofias Lean e Six Sigma 
com o apoio da Simulação. O capítulo 4 apresenta a aplicação desta metodologia no 
objeto de estudo, bem como uma avaliação dos resultados alcançados. Finalizando, 
o capítulo 5 traz as conclusões e uma análise dos benefícios e limitações da 
metodologia proposta, seguida de propostas para trabalhos futuros. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

De acordo com Mousa (2013), podemos definir o Lean como sendo uma abordagem 
a qual busca a melhoria dos fluxos bem como a eliminação ou redução dos 
desperdícios de forma a se alcançar a melhoria de eficiência aliada à redução do lead 
time. Já o Six Sigma se apresenta como uma abordagem que busca a redução de 
variação ou defeito através da aplicação de ferramentas estatísticas aliada à uma 
estrutura na qual a metodologia se baseia (DMAIC, DFSS, dentre outras). Para o 
autor, a combinação destes dois pilares fornece uma estrutura capaz de garantir a 
melhoria estrutural, seja de um processo ou fluxo, através de uma completa e robusta 
análise de dados aliada a uma solução de problemas eficaz e eficiente garantida pelos 
princípios do Lean. 

Além disso, a integração entre ambos os métodos compondo a metodologia Lean Six 
Sigma busca impactar na satisfação do cliente, custo, qualidade, velocidade de 
processo e redução de perdas uma vez que atua nos processos e fluxos através das 
ferramentas e princípios tanto do Lean quanto do Six Sigma (GEORGE, 2003). Para 
Hoerl (2004) há uma grande tendência de se integrar cada vez mais ambos os pilares 
de forma a se utilizar projetos Six Sigma para aplicação dos princípios Lean. 

Outros trabalhos presentes na literatura apresentam a aplicação da metodologia Lean 
Six Sigma como ferramenta para a implementação de melhorias, com grande enfoque 
para os últimos 5 anos. Tal fato permite concluir que se trata de uma área de 
conhecimento que vêm ganhando espaço nas aplicações e estudos (MARTENS et al., 
2014; SARKAR, MUKHOPADHYAY e GHOSH, 2013; GIJO e ANTONY, 2014; ISLAM, 
2016).  
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2.1. Lean 

Para Womack, Jones e Ross (2004) o termo “Lean”, que traduzido para o português 
significa “Enxuto”, se justifica por se tratar de uma metodologia a qual se baseia na 
utilização de menores quantidades de recursos, sejam recursos humanos, materiais 
ou financeiros, daí o nome “Lean Manufacturing” ou, em português, “Manufatura 
Enxuta”. Ainda segundo o autor, o Lean almeja a perfeição através da busca por 
diminuição de estoques, diminuição ou eliminação dos desperdícios, custos cada vez 
menores, ausência de itens defeituosos e melhores fluxos produtivos. 

O Lean Manufacturing teve início logo após a II Guerra mundial no Japão e foi 
desenvolvido por Taiichi Ohno, pela Toyota, em resposta aos inúmeros problemas 
enfrentados pela indústria automotiva japonesa neste período. O Lean prega um 
sistema de produção enxuta o qual se baseia na minimização dos desperdícios e 
melhora do fluxo produtivo e, neste âmbito, não são tratados apenas desperdícios 
produtivos, mas todos os desperdícios envolvidos no fluxo de trabalho (PYZDEK, 
2003).  

Ohno (1997) revela que somente a partir da eliminação destes desperdícios 
relacionados ao fluxo de trabalho é que pode-se esperar um aumento real da eficiência 
produtiva. O primeiro passo é identificar estes tipos de desperdícios, os quais são 
classificados em 7 principais tipos: 

I Superprodução: desperdício decorrente de se produzir mais do que a demanda ou 
antes do tempo no qual há esta demanda. Este é considerado o pior tipo de 
desperdício uma vez que acaba por mascarar os demais desperdícios e transmite a 
sensação de que o processo e fluxo estão em perfeito funcionamento; 

II Estoques: estoque intermediário e/ou ao final do processo produtivo, seja de 
matéria prima, produtos em espera ou produto acabado, quando em excesso, traz 
prejuízos relacionados a custos de manutenção, espaço para estocagem, 
equipamentos e mão de obra para mantê-lo, além de não agregar valor; 

III Espera: tempos onde não há agregação de valor durante o fluxo produtivo, seja 
devido a ociosidades em processos ou formação de fila durante o mesmo; 

IV Transporte de produtos: transportes excessivos ou desnecessários de materiais 
e/ou produtos que não agregam valor e que podem ser evitados; 

V Movimentação de pessoas: desperdício relacionado à movimentação excessiva 
ou desnecessária de pessoas em meio ao fluxo produtivo e que não agrega valor; 

VI Processamento não necessário: etapas desnecessárias, inadequadas ou 
ineficientes durante o processo produtivo e que podem ser evitadas ou modificadas 
sem que haja perdas para o fluxo produtivo; 

VII Produtos defeituosos: desperdícios relacionados a reparos, retrabalhos, etc. e 
que acarretam custos associados a estes reprocessamentos. 

Ainda para o autor, para se eliminar estes desperdícios é necessário que se produza 
apenas o necessário e no momento necessário. Deve-se eliminar o desperdício 
relacionado à superprodução a fim de se evitar os demais desperdícios os quais são 
consequência deste primeiro.  
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2.1.1. A Técnica do Value Stream Mapping (VSM)  

Neste contexto de identificação e eliminação dos desperdícios, destaca-se uma 
técnica amplamente utilizada, o Value Stream Mapping (VSM) ou, traduzido para o 
português, Mapeamento do Fluxo de Valor. Pizdek (2003) define o fluxo de valor como 
sendo toda atividade necessária para o produto sair de sua condição de matéria-prima 
e chegar até as mãos do cliente final como produto acabado e contempla todos os 
fluxos, sejam de materiais, informações ou recursos.  

O VSM é uma ferramenta qualitativa que possibilita descrever o fluxo produtivo, desde 
a solicitação de demanda por parte do cliente até a entrega do produto final, 
envolvendo os fluxos de material e informação e facilitando a identificação dos 
desperdícios e suas respectivas fontes (ROTHER & SHOOK, 2012). O autor também 
sugere algumas etapas para a utilização efetiva desta ferramenta, ou seja, algumas 
etapas a serem seguidas na implementação do VSM: 

I Seleção da família de produtos: deve-se escolher os produtos para os quais se 
desenhará todas as etapas de processamento já que mapear todos os produtos de 
uma unidade produtiva nem sempre é viável ou necessário. Daí a necessidade de se 
escolher a família de produtos, ou seja, um conjunto de produtos que passam por 
etapas semelhantes durante todo o fluxo produtivo e possuem características de 
processo também semelhantes, tais como tempos de ciclo e tempos de setup. 

II Desenho do Mapa do estado atual: trata-se da etapa de análise inicial do fluxo 
produtivo e através de um conjunto de símbolos pode-se mapear os fluxos de 
materiais, informações e recursos, além dos processos presentes na linha produtiva. 
É nesta fase que se pode observar com detalhes cada etapa do fluxo produtivo e 
identificar os desperdícios presentes neste. O fluxo de materiais sempre segue da 
esquerda para direita na parte inferior do mapa, enquanto o fluxo de informação é 
desenhado da direita para esquerda na parte superior do mapa, fechando o ciclo. 

III Desenho do Mapa do estado futuro: o objetivo do mapa do estado futuro é 
justamente eliminar as fontes de desperdícios as quais foram destacadas no estado 
atual. A meta é implementar uma cadeia de produção onde os processos são 
articulados aos respectivos clientes por meio de fluxo contínuo ou sistema puxado. 
Dessa forma, tais processos buscam ao máximo alinhar sua produção à demanda dos 
consumidores, internos ou externos, e no tempo certo, ou seja, sem que haja 
superprodução, seja por volume ou por antecipação. 

IV Elaboração dos Planos de implementação: como o VSM trata do fluxo completo 
dentro de uma linha produtiva, nem sempre é possível a implementação de seu estado 
futuro de uma só vez. Logo, torna-se necessária uma divisão do fluxo futuro em 
segmentos de forma que se priorize aqueles que serão mais importantes e 
impactantes para se atuar primeiro. Além disso, é necessário também que haja um 
plano de implementação do estado futuro o qual engloba a definição das etapas de 
implementação, de prazos bem definidos para tais etapas, de metas a serem 
alcançadas, de pontos de checagem e de avaliadores, de forma que facilite o alcance 
e a verificação de eficácia do estado futuro proposto. 

2.2. Metodologia Six Sigma  

Para Girenes e Atmaca (2011), o Six Sigma traz consigo uma filosofia da qualidade 
por meio de ferramentas estatísticas que permitem o monitoramento e controle de 
processos de forma a se reduzir a variabilidade e eliminar defeitos. Já Antony (2009 
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apud BHAT, GIJO e JNANESH, 2016), ressalta o Six sigma como sendo um conjunto 
de práticas que visam melhorar sistematicamente os processos ao eliminar defeitos, 
erros ou falhas, de forma a se alcançar um índice de defeitos ou falhas por milhão de 
oportunidades (DPMO) menor que 4.   

De fato, a metodologia Six Sigma proporciona várias interpretações e definições, as 
quais acabam por coincidir umas com as outras no que tange sua aplicação. De 
acordo com Tohidi (2012) o Six Sigma teve início entre as décadas de 80 e 90 através 
da Motorola que vivia um cenário onde havia uma perda de mercado por parte de 
indústrias americanas e europeias para os modelos industriais japoneses. A Motorola 
naquele momento possuía diversos programas de qualidade, porém em 1987 foi 
criado um novo conceito de melhoria relacionado à qualidade chamado de “Six 
Sigma”. A metodologia recebeu este nome pois pregava princípios os quais 
almejavam um processo cuja distribuição apresentava seis desvios padrão (Six 
Sigmas) de cada lado de sua distribuição entre os limites de especificação, o que 
significa um processo que apresenta cerca de 3,4 defeitos a cada um milhão de 
oportunidades. Ainda segundo o autor, a Motorola alcançou, através da aplicação do 
Six Sigma, uma economia de cerca de 2 bilhões de euros nos cinco primeiros anos e 
foi seguida por outras grandes companhias como ABB, GE, Bombardier, dentre outras. 

Carvalho e Paladini (2012) ressaltam que o Six Sigma traz consigo o uso de vários 
elementos de diversas áreas da qualidade, sendo que um dos elementos mais 
incisivos e utilizados é a adoção estruturada do pensamento estatístico. Porém, para 
o autor, o sucesso das aplicações do Six Sigma não é explicado apenas pela utilização 
exaustiva de ferramentas estatísticas, já que a aplicação bem-sucedida desta 
metodologia carece também de uma harmoniosa integração do gerenciamento por 
processo e por diretrizes, mantendo o foco nos processos críticos, nos clientes e nos 
resultados da empresa.  

Anderson, Eriksson e Torstensson (2006) salientam para a existência de duas 
metodologias que servem como “Roadmaps” para o Six Sigma e conduzem a 
implementação da metodologia. Uma delas é adequada para processos os quais já 
estão em execução, o DMAIC, e outra para processos que ainda estão em fase de 
planejamento, ou seja, processos novos, o DMADV.   

2.2.1. Roadmap DMAIC  

Segundo Mousa (2013) o DMAIC fornece, através das fases Define, Measure, 
Analyze, Improve e Control, uma estrutura mais detalhada que o tradicional PDCA 
(Plan, Do, Check e Act) proposto por Demming. Pepper e Spedding (2010, apud 
MOUSA, 2013) relatam que cada fase do DMAIC possui um conjunto de ferramentas 
e técnicas as quais podem ser utilizadas, como por exemplo, o Controle estatístico de 
processo (CEP), Design of experiments (DOE), Metodologia de Superfície de 
Resposta, dentre outras, de forma a se medir, analisar e controlar o processo em 
estudo.  

Pyzdek (2003) afirma que a estrutura DMAIC é a mais utilizada no que tange à 
aplicação da metodologia Six Sigma e detalha cada uma das cinco fases conforme a 
figura 1: 
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Figura 1: Ilustração e estruturação das fases do DMAIC. 

 Fonte: adaptado de Pyzdek (2003) 

Pode-se ainda, de forma mais detalhada, analisar cada uma das fases do DMAIC: 

Define: Pyzdek (2003) define esta fase como sendo o ponto de partida onde todas as 
metas e objetivos devem ser traçados de forma que se alinhe as metas do ponto de 
vista dos clientes, dos processos e do projeto. Dessa forma, deve-se procurar a 
minimização dos defeitos ou falhas sem se esquecer da busca por melhorias quanto 
à satisfação dos clientes e ganhos de produção. Nesta fase são definidos também os 
membros os quais farão parte do time do projeto Six Sigma, o escopo do projeto 
baseando-se na “voz do cliente”, de forma a se obter as características críticas 
(CTQ’s) as quais serão trabalhadas, e também as fronteiras do processo, estas que 
envolvem os clientes, os processos e todo o fluxo através do mapa do fluxo de valor 
do estado atual (VSM) (MOUSA, 2013). 

Measure: É a fase correspondente à medição dos parâmetros do processo atual e 
definição de métricas as quais auxiliarão no controle do processo em direção às metas 
definidas na primeira fase (PYZDEK, 2003). Para Tohidi (2012) esta fase é constituída 
também pela estruturação de um plano de coleta de dados, análise da capabilidade 
do processo e uma completa medição das características do mesmo. 

Analyze: Pyzdek (2003) enfatiza a importância desta fase uma vez que se trata da 
identificação e eliminação das lacunas existentes entre o processo atual e o processo 
desejado. Portanto, trata-se da identificação e eliminação de todas as causas as quais 
impedem o processo atual de operar segundo as metas definidas na fase “Define”. O 
autor ainda ressalta sobre o uso de ferramentas estatísticas para guiar a análise, como 
por exemplo a utilização da estatística descritiva e inferencial. Na visão de Tohidi 

Define 

 

-Definir o projeto 
-Identificar os clientes 
-Definir o estado atual do processo 
-Definir o estado futuro do processo 

-Definir o escopo do projeto 
-Definir datas 

 

Measure 

 

-Definir as métricas do processo 
-Avaliar validade e confiabilidade dos 
dados 
-Definir como medir o progresso 
-Definir como medir a eficácia do projeto 

 

Analyze 

 

- Analisar o estado atual 
- Analisar a eficiência atual  
- Avaliar possíveis mudanças 
- Avaliar recursos necessários 

- Avaliar dificuldades e facilidades quanto 
à implementação de mudanças 

 

Próximo 
projeto 

 

Improve 

 

- Avaliar as ações a serem realizadas de 
forma a se alcançar as metas definidas 
nas fases anteriores 
- Avaliar a estrutura de mudanças a serem 
realizadas 
 

Control 
 

- Durante o projeto, avaliar o controle de 
risco, qualidade, custo, escopo, etc. 
- Avaliar os tipos de respostas que se 
deseja obter durante o projeto 
- Garantir que os objetivos e metas irão se 
manter 
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(2012) é o momento onde se identifica e prioriza as causas raízes nas quais serão 
implementados os planos de melhoria. 

Improve: Para Tohidi (2012) esta é a fase na qual se desenvolve e avalia as soluções 
potenciais para as causas raízes levantadas na fase anterior, além de se desenvolver 
e implementar as soluções em um processo piloto antes da aplicação no processo 
como um todo. Mousa (2013) ainda cita que uma análise do custo-benefício pode ser 
utilizada como forma de se priorizar as soluções potenciais e ainda ressalta que o uso 
de ferramentas estatísticas, como teste de hipótese, podem ser usadas para validar 
as soluções de melhoria propostas. 

Control: Pyzdek (2003) conclui o método DMAIC com a fase de controle do processo 
já com as melhorias propostas e implementadas. Segundo o autor, nesta fase podem 
ser definidos sistemas, procedimentos, equipamentos, dentre outros meios, os quais 
propiciam o controle do processo e de seus sistemas. Por fim, utiliza-se de 
ferramentas estatísticas de forma a se monitorar a estabilidade do processo. 

2.3. Simulação a Eventos Discretos (SED) 

Para Banks (1998), a Simulação pode ser entendida como sendo um processo de 
imitação de processos reais em um certo período de tempo. Tal imitação envolve a 
criação de uma história baseada em sistemas reais, seguida pela criação de 
inferências acerca das características as quais são representativas para o estudo. 
Segundo o autor, esta ferramenta é utilizada para descrever e analisar o 
comportamento de sistemas e responder questões sobre o sistema real. 

O’Kane, Spenceley e Taylor (2000) já relatavam, no início dos anos 2000, a grande 
popularidade da modelagem como ferramenta de análise para sistemas e processos. 
Queiroz et al. (2012) apresentam a Simulação como uma alternativa afim de se evitar 
interferências em sistemas reais e consequentemente evitar custos e transtornos 
oriundos desta intervenção. Ainda para os autores, a partir da visualização e análise 
de sistemas reais através da construção de modelos de Simulação, é possível auxiliar 
a tomada de decisões, uma vez que esta ferramenta proporciona uma visualização 
completa de sistemas ou processos, além dos resultados de melhorias ou 
modificações antes mesmo da implementação destas.  

Fishman (2001) descreve a SED como sendo técnicas as quais podem ser aplicadas 
a um sistema dinâmico de eventos discretos e que são capazes de gerar sequências 
ou caminhos amostrais que caracterizam o comportamento do sistema analisado. Em 
outras palavras, Schriber, Brunner e Smith (2015) ressaltam que na SED, o modelo a 
ser analisado sofre alterações através de eventos instantâneos, estes que ocorrem 
entre intervalos de tempo discretos, podendo ser inclusive aleatórios.   

2.3.1. Vantagens da Simulação a Eventos Discretos 

Banks (1998) cita como uma das vantagens da Simulação o baixo investimento, uma 
vez que os custos associados à Simulação são inferiores aos associados à 
implementação de ações em um sistema real. Outra vantagem é a possibilidade de 
se obter análises específicas, já que a Simulação permite uma análise de 
determinadas áreas ou partes de um sistema ao invés de se analisá-lo como um todo, 
podendo inclusive diminuir a complexidade do estudo. O autor ainda destaca a 
possibilidade de se testar novos projetos, layouts e equipamentos por meio da 
Simulação sem que haja a necessidade de se utilizar recursos para tal, além de se 
evitar interferências no sistema real. 
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Já Law e Kelton (2000) consideram como uma das principais vantagens associadas à 
Simulação a capacidade de proporcionar, aos tomadores de decisões, uma visão 
ampla do sistema real e certa previsão dos resultados antes mesmo da 
implementação de ações. Além disso, Chwif e Medina (2010) também salientam que 
a Simulação proporciona um melhor entendimento do sistema quando submetido à 
experimentos, auxiliando na resposta de questões como “O que ocorre se”.   

2.3.2. Desvantagens da Simulação a Eventos Discretos 

Por outro lado, Banks (1998) cita algumas desvantagens oriundas da Simulação. 
Dentre elas há a necessidade de treinamento especial para a construção de modelos 
a serem simulados, já que se trata de modelos muitas vezes complexos. O autor 
também cita o fato de que a Simulação pode ser utilizada em casos onde não há a 
real necessidade, por exemplo em casos onde a solução analítica é possível e até 
mesmo preferível, seja por questões econômicas, de complexidade, dentre outros 
fatores. 

Para Law e Kelton (2000) alguns modelos de Simulação podem ser relativamente 
caros e podem consumir um tempo elevado para o seu desenvolvimento. Além disso, 
os resultados obtidos a partir de um modelo simulado podem necessitar de uma 
complexa interpretação por parte dos tomadores de decisões. Os autores ainda 
alertam para o fato de muitas vezes haver uma confiança excessiva nos resultados 
oriundos da Simulação por parte dos clientes e tomadores de decisão, fato este que 
pode resultar em decisões equivocadas baseando-se em um modelo inválido. 

3. METODOLOGIA  

O presente trabalho propõe a criação de uma metodologia a qual se baseia nos pilares 
do Lean, Six Sigma e Simulação a Eventos Discretos. Objetiva-se a implementação 
dos conceitos do Lean por meio do roadmap DMAIC, do Six sigma, através da 
inserção das etapas do Value Stream Mapping nas cinco fases que compõem o 
DMAIC. Dessa forma, espera-se que ambas as metodologias se complementem, além 
de permitir a utilização da ferramenta de Simulação a Eventos Discretos como suporte 
à esta integração.  

Neste contexto, a metodologia proposta foi estruturada a partir do método Pesquisa-
ação. Segundo Mello et al. (2012), trata-se de um método que pode ser aplicado a 
partir da implantação de ações sobre problemas não triviais e que pode ser composto 
por ciclos. Ainda de acordo com os autores, cada ciclo é composto por cinco fases:  

I- Planejamento: Seleção da unidade de análise e definição do contexto e propósito 
da pesquisa; 

II- Coleta de dados: Definição de técnicas de coleta de dados; 

III- Analise dos dados e planejamento de ações: Avaliação dos dados 
confrontando-os com o esperado, bem como formulação de planos de ação; 

IV- Implementação de ações: Execução dos planos de ação previamente definidos; 

V- Avaliação dos resultados e confecção de relatório: Avaliação dos resultados 
segundo os objetivos definidos e compilação dos mesmos. 
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Dessa forma, buscou-se representar cada uma das fases da Pesquisa-ação também 
segundo o DMAIC. Tal integração possibilita o desenvolvimento do trabalho segundo 
o método de pesquisa, porém seguindo as cinco etapas do DMAIC, conforme propõe 
a metodologia criada. A figura 2 ilustra tal integração: 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estruturação do DMAIC a partir das cinco fases do método Pesquisa-ação.  
Fonte: adaptado de Mello et al. (2012) 

3.1. Princípios do Lean integrados ao Six Sigma através do roadmap DMAIC  

Define: é proposta a utilização da Seleção da família de produtos, uma das etapas 
do VSM, de forma a fornecer suporte no que diz respeito à definição do escopo a ser 
trabalhado. Dessa forma, busca-se a priorização adequada baseando-se não somente 
na voz do cliente como também nas características dos produtos e do processo.  

A partir da seleção da família de produtos, tem-se o escopo de atuação definido, 
fornecendo uma base para que se possa elaborar a carta de projeto, onde serão 
apresentados a declaração do problema, a equipe envolvida no trabalho e o impacto 
potencial deste, além dos riscos envolvidos. Além disso, pode-se partir para a 
elaboração do SIPOC, onde serão definidos os limites de atuação dentro do escopo 
já definido anteriormente, levando-se em conta o processo, as entradas, as saídas e 
os agentes envolvidos (Fornecedores e clientes do processo priorizado). 

Measure: para Tohidi (2012), há a possibilidade de se utilizar o VSM de forma a se 
entender mais a fundo o processo em estudo e suas fontes de desperdício e variação. 
Dessa forma, propõe-se a utilização do VSM do estado atual que, através do 
mapeamento dos fluxos de materiais, informações e recursos, irá auxiliar na medição 
do processo através de uma visão macro e detalhada do mesmo. Além disso, é 
possível, a partir da construção do mapa atual, não somente a identificação das 
origens de desperdício, como também a interpretação das métricas envolvidas no 
processo, como demanda, quantidade de matéria-prima, inventário, estoques 
intermediários, tempo de agregação e não-agregação de valor, Work in process, 
dentre outras. 

A partir das métricas obtidas através do VSM do estado atual torna-se possível uma 
análise mais detalhada no que se refere ao sistema de medição e também à 
capabilidade do processo. Desta forma, pode-se obter conclusões mais assertivas 
quanto à variação fornecida pelo sistema de medição e também quanto à variabilidade 
fornecida pelo processo em estudo. 

Analyze: uma vez que é nesta fase que se constitui a identificação das causas raízes 
as quais impedem um processo atual de operar segundo metas almejadas, propõe-se 
a utilização do VSM do estado futuro como uma ferramenta que possui justamente 
o objetivo de se avaliar o processo após a eliminação destas fontes de desperdícios 
as quais foram destacadas no estado atual. A partir de uma análise prévia das causas 
que originam estes pontos de variação e desperdícios é possível construir um mapa 
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do estado futuro que não só apresenta a versão melhorada do processo sem as fontes 
de desperdícios iniciais, como também permite que sejam realizadas novas análises 
quanto a desperdícios e perdas já na versão futura. Tal fato acaba por trazer também 
o conceito de melhoria contínua como um dos aliados nesta fase de implementação 
do Lean Six Sigma, criando uma espécie de ciclo de análise o qual busca 
continuamente o melhor estado do processo. 

Juntamente com ferramentas provenientes do Six Sigma como teste de hipóteses, 
regressão, dentre outras com teor estatístico, além de ferramentas da qualidade de 
teor qualitativo como Diagrama de Ishikawa, 5 porquês, Árvore de falhas, dentre 
outras, é possível traçar e priorizar as causas raízes das fontes de desperdícios. A 
partir deste ponto parte-se para a confecção do VSM do estado futuro de forma a se 
entender o sistema e o processo como um todo, caso haja a eliminação de tais pontos 
de causa, funcionando assim como uma espécie de validação final destas causas.  

Improve: nesta fase há a implementação das soluções potenciais para as causas 
raízes previamente encontradas e, muitas vezes há a necessidade de haver 
priorização destas ações de implementação. Desta forma, é proposta a utilização de 
Planos de Implementação, quarta etapa do VSM, como uma sub-etapa para a fase 
Improve. Desse modo, torna-se a fase de Improve mais robusta ao tornar possível, 
além da definição das etapas de implementação das soluções, a definição de prazos 
e metas para execução destas etapas bem como a determinação de pontos de 
confirmação e checagem destas. Por fim há também a definição de avaliadores de 
forma a se garantir o alcance dos objetivos de maneira efetiva e eficiente. Uma vez 
estruturados os planos de implementação, sua aplicação se dá através dos chamados 
Eventos Kaizens. De acordo com Manos (2007), os eventos Kaizens se baseiam em 
atividades que visam obter melhorias significativas de forma rápida através do 
planejamento e implementação de novos métodos de se realizar um trabalho. 

Pode-se utilizar ainda, quando aplicável, ferramentas do Six Sigma com teor 
estatístico como o Design of Experiments (DOE) e Análise de Superfície de Resposta, 
de forma a se priorizar as soluções potenciais para as causas já encontradas e 
fornecer esta entrada de informação para o plano de implementação, de forma a 
fundamentar toda a fase Improve.  

Control: conforme anteriormente apresentado, o roadmap DMAIC é concluído através 
da fase de controle na qual objetiva-se, sobretudo, garantir que as melhorias já 
implementadas no projeto se mantenham além de, consequentemente, propiciar uma 
nova referência para novas melhorias. Logo, objetivando-se complementar tal controle 
na busca pela melhoria contínua ao invés de tão somente se controlar o processo, 
propõe-se a utilização da filosofia 5S, bem como de Auditorias de processo. O 5S 
tem como objetivo principal tornar o local de trabalho um ambiente melhor, organizado 
e produtivo. Falconi (2004) destaca que o nome “5S” refere-se aos cinco sensos 
derivados da língua japonesa: Seiri (Separação); Seiton (Ordenação); Seisoh 
(Limpeza); Seiketsu (Padronização); Shitsuke (Disciplina).  Bhat, Gijo e Jnanesh 
(2016) exemplificam a utilização da ferramenta na fase de controle através de 
auditorias 5S, as quais buscam promover a permanência das melhorias alcançadas, 
bem como fornecer uma base para novas ações de melhoria.  

Segundo Ferreira et al. (2008), as auditorias têm por objetivo verificar a conformidade 
de um sistema em relação ao que foi determinado, sejam em normas, procedimentos 
ou legislações. Neste contexto, as auditorias de processo objetivam justamente 
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garantir a execução correta dos processos, de forma a se fornecer confiabilidade e 
consequentemente propiciar uma referência para futuras melhorias. 

Desta forma, propõe-se primeiro a busca pelo monitoramento e controle dos 
processos, os quais são objetos de estudo, através de padronização, implementação 
de procedimentos e sistemas, além do uso de ferramentas estatísticas, que neste 
caso se dá através da utilização de cartas de controle, de forma a se garantir que os 
resultados obtidos nas demais fases do DMAIC se mantenham. O segundo passo é 
garantir que haja condições para que se busque pela melhoria contínua de forma que 
o processo em estudo, agora controlado, sirva de base para novas ações de melhoria. 
Isso se torna possível através da utilização da filosofia 5S por meio da implementação 
dos cinco sensos e auditorias 5S, além da execução de auditorias de processo.  

A figura 3 representa a integração proposta entre os princípios Lean e a metodologia 
Six Sigma através do DMAIC: 

 
 

Figura 3: Integração dos princípios Lean com o Six Sigma através do DMAIC.  
Fonte: elaborado pelo próprio autor 

 
 
 
 

Ferramentas Lean 
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3.2. Utilização da Simulação a Eventos Discretos como suporte para a 
integração do Lean com o Six Sigma 

Segundo Abdulmalek e Rajgopal (2007), muitas vezes apenas o Mapeamento do 
estado atual e futuro, através da técnica VSM, não são capazes de fornecer certas 
informações, como as variações que o processo sofre no decorrer do tempo e sob 
diversos cenários. Para os autores, a Simulação Computacional é uma ferramenta 
que chega justamente para sanar tal lacuna já que consegue prever de forma assertiva 
o modo com que o processo varia em diferentes cenários e proporciona uma visão 
dinâmica e análises próximas do real.  

Robinson et al. (2012) citam que apesar da Simulação a Eventos Discretos e o Lean 
serem comumente aplicados isoladamente, ambas as metodologias são 
complementares de forma que, através da SED, é possível a análise mais precisa e 
interativa das fontes de desperdício por meio da modelagem do fluxo produtivo. 

Dessa forma, é proposto no presente trabalho a utilização da Simulação como suporte 
à integração do Lean com o Six Sigma. Para tal, propõe-se uma adaptação do modelo 
apresentado por Abdulmalek e Rajgopal (2007): 

I- Aplicação da Simulação no desenho do mapa atual seguido de testes e ajustes, de 
forma a se obter maior representatividade do modelo real, constituindo a segunda 
etapa do VSM. Dessa forma, é possível compreender melhor a lógica do processo e 
mensurar de forma mais precisa os desperdícios presentes no mesmo;  

II- Aplicação da Simulação no desenho do mapa futuro partindo-se do mapa atual, o 
que permite uma visão comparativa entre ambos os modelos, além de uma análise 
em função dos recursos e resultados. Logo, torna-se possível a avaliação antecipada 
de mudanças, confecção e análise de novos cenários, além de maior mobilização por 
parte dos interessados nas melhorias do processo. Portanto, a figura 4 ilustra e finaliza 
a metodologia proposta que sugere a integração entre os princípios Lean e a 
metodologia Six Sigma com o suporte da Simulação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Integração entre o Lean, a metodologia Six Sigma e a Simulação.  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 
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4. APLICAÇÃO DO MÉTODO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O estudo de caso do presente trabalho será desenvolvido em uma unidade produtiva 
do grupo Honneywell, responsável pela produção de Scanners utilizados para leitura 
de códigos de barras. Para a produção de scanners, a unidade conta com quatro 
linhas produtivas as quais não funcionam simultaneamente e, cada uma conta com 
dois funcionários que desempenham atividades distintas. Cada linha é responsável 
pela produção de um ou mais tipos específicos de scanners, sendo que alguns tipos, 
apesar de serem confeccionados em linhas distintas, podem apresentar algumas 
semelhanças entre si. 

Neste contexto, as linhas produtivas possuem um sistema de produção empurrada de 
forma a se produzir para estoque baseando-se em uma demanda prevista, fato este 
que pode originar superprodução, além de outros desperdícios e problemas 
decorrentes desta. Por outro lado, pode haver também o não atendimento à demanda 
devido ao fato da produção não se basear na demanda real. Dessa forma, será 
aplicada a metodologia proposta no Item 3 de modo a se alcançar melhorias, bem 
como sanar os problemas atuais. As atividades desempenhadas e os resultados da 
aplicação serão apresentados a seguir através do roadmap DMAIC. 

4.1. Define 

A primeira fase do DMAIC será composta pela Seleção da Família de Produtos, 
confecção da Carta de Projeto e confecção do SIPOC. Seguindo o enfoque do método 
Pesquisa-ação, tal fase representa todo o planejamento do trabalho. 

4.1.1. Seleção da família de produtos 

Dentre as linhas produtivas destaca-se a linha 4, a qual apresenta períodos de não 
atendimento à demanda, operação gargalo e um processo de abastecimento 
ineficiente, fatos estes que podem resultar em baixa produtividade, perdas financeiras 
e podendo chegar, inclusive, na perda de clientes. Além disso, trata-se de uma linha 
nova e com grandes possibilidades de mudança cuja produção possui grande 
potencial de retorno financeiro.  

Portanto, visto que seria inviável a aplicação da metodologia em todas as linhas 
produtivas, optou-se pela aplicação somente na Linha 4 levando em conta as 
características da mesma. Esta linha possui grandes possibilidades de mudanças, boa 
visibilidade por parte dos interessados, aqui chamados de Stakeholders, e pontos de 
falha os quais podem ser trabalhados e sanados através da metodologia Lean Six 
Sigma. 

O fluxo produtivo da linha 4 é operado por dois funcionários os quais realizam dois 
macroprocessos: Montagem (operador 1) e Kitting (operador 2). O fluxo começa a 
operar a partir da chegada da matéria-prima, sendo esta disponibilizada pelo 
movimentador de materiais e colocada em pequenas caixas (bins) que ficam 
localizadas próximas aos operadores, nas respectivas mesas de trabalho. Dessa 
forma, o operador 1 é responsável pela montagem do scanner e por conectá-lo à 
máquina que irá fazer o teste 1 (atividade automática). Já o operador 2 é responsável 
por retirar o scanner do teste 1 e o colocá-lo no teste 2, também automático (esta 
atividade é chamada de Pré-teste 2). Se reprovado no teste 2, o scanner é 
retrabalhado pelo operador 1 e caso contrário, o operador 2 irá separar o kit, montar 
a caixa e embalar o scanner junto com os demais componentes.  
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A seguir é representado de forma ilustrativa o fluxo produtivo da linha 4 bem como 
seu layout atual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Fluxograma Multifuncional simplificado - Linha 4.  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Linha de produção 4 (Layout atual).  
Fonte: adaptado de Oliveira (2016) 

4.1.2.  Carta de Projeto 

A carta de projeto inclui todos os detalhes e informações do trabalho de forma que 
haja o alinhamento entre os objetivos dos líderes do projeto com os objetivos de todos 
os demais envolvidos, além de propiciar ao grupo de projeto maior foco quanto às 
metas do trabalho. Dessa forma, a figura 7 representa a carta de projeto deste estudo 
de caso: 
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Figura 7: Carta de projeto – Aumento de produtividade da linha 4.  

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

4.1.3.  SIPOC 

Conforme apresentado, esta ferramenta traça os limites de atuação do projeto, uma 
vez que já foi definido o escopo, que neste caso será a linha 4. Neste contexto, tem-
se o processo de produção dividido em dois macroprocessos: Montagem e Kitting, de 
forma que o SIPOC também será divido para melhor compreensão e análise. A figura 
8 ilustra o SIPOC do projeto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: SIPOC – Linha 4.  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

4.2. Measure 

A segunda fase do DMAIC corresponde à fase de medição e será composta pela 
confecção do VSM do estado atual, análise do sistema de medição e análise de 
capabilidade do processo. Do ponto de vista da Pesquisa-ação, trata-se da segunda 
etapa do método, correspondente à coleta dos dados. 
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4.2.1.  VSM do estado atual 

O mapa atual permite uma análise visual e detalhada das métricas do processo, 
identificação de fontes de desperdícios, além de auxiliar na obtenção de informações 
do processo atual que serão fundamentais na projeção do estado futuro. Para a 
confecção do mapa atual foi necessária a coleta de alguns dados referentes aos 
tempos de ciclo dos processos e para tal recorreu-se à ferramenta de Cronoanálise, 
com auxílio do recurso de vídeo. Através de uma câmera instalada próxima aos postos 
de trabalho, foi possível a coleta dos tempos de cada atividade dentro do processo e, 
devido ao fato de haver pausas programadas no decorrer do dia de trabalho, o dia 
produtivo foi dividido em 4 períodos para a coleta dos dados conforme ilustra a tabela 
1: 

Tabela 1: Períodos produtivos – Linha 4 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 

 

 

 

Desta forma, foram coletados 20 tempos em cada período (A, B, C e D) totalizando 
uma amostra de 80 tempos de ciclo para cada atividade. Tal fato possibilitou a 
obtenção do tempo de ciclo médio para cada atividade e, consequentemente, para 
cada processo (Operador 1: Montagem e Operador 2: Kitting). A figura 9 ilustra o 
tempo de ciclo (TC) médio calculado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Tempo de ciclo médio de cada atividade – Linha 4.  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

A figura 10 apresenta o VSM do estado atual da linha 4, bem como suas informações 
principais no que tange ao processo produtivo como tempo de ciclo de cada processo 
(Montagem e Kitting), tempo de agregação de valor da linha, Lead time do processo, 
dentre outras. 

 

Período Intervalo de horário

A 08:15 - 10:30

B 10:45 - 12:30

C 14:00 - 15:30

D 15:45 - 17:50
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Figura 10: VSM do estado atual – Linha 4. 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Conforme proposto na metodologia, a utilização da Simulação para a construção do 
modelo Computacional é capaz de fornecer e auxiliar a interpretação do modelo atual, 
além de permitir que sejam testadas mudanças para o estado futuro antes de se 
implementá-las de fato. Dessa forma, através do Software ProModel foi possível a 
construção do estado atual da linha 4, conforme ilustra a figura 11: 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 11: Ilustração do modelo de Simulação Computacional – Linha 4 (Estado atual).  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

A partir do mapa do estado atual pode-se destacar as fontes de desperdícios as quais 
serão tratadas nas fases posteriores: 

a) A linha 4 trabalha, atualmente, com um tempo de agregação de valor de apenas 
569 segundos frente a pouco mais de seis dias de Lead Time total. Tal fato revela 
certa ineficiência do processo. 

b) O tempo de ciclo total do processo será igual ao tempo de ciclo do processo 
gargalo, que neste caso é o de Montagem (377 segundos). Pode-se, então, calcular 
a produtividade diária levando-se em conta um tempo disponível de trabalho de 27300 
segundos, resultando em uma produtividade calculada de cerca de 72 peças ao dia. 
Porém, de acordo com informações dos gestores da linha, a produção diária no 
período de testes foi de 75 peças, fato que indica a presença de porosidades nas 
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tomadas de tempo de ciclo. 

c) O operador 1 (Montagem) opera continuamente já que se apresenta como operação 
gargalo, enquanto o operador 2 (Kitting) fica parte do tempo ocioso devido à espera 
de peças vindas da montagem. Tal fato reflete diretamente na produtividade diária. 

d) Há excesso de matéria-prima nas bancadas, paradas não programadas por parte 
dos operadores para a reposição de matéria prima nas bancadas, além de 
movimentação e transportes desnecessários em meio à linha produtiva. 

Por fim, para validar a fase de medição e as conclusões acerca das fontes de 
desperdício, resta a análise do sistema de medição e também da capabilidade do 
processo. Dessa forma, pode-se entender o grau de confiabilidade fornecida pelas 
medições realizadas, além do estado atual do processo quanto a sua capabilidade 
frente aos limites atuais de controle. 

4.2.2.  Análise do sistema de medição 

Para a análise do sistema de medição, que neste caso trata-se da Cronoanálise 
auxiliada por vídeo, foi realizado um estudo de R&R, de forma a se avaliar a 
confiabilidade que o sistema de medição fornece. Para tal, foi realizado um 
experimento no qual duas pessoas realizaram tomadas de tempo independentes, 
baseando-se nos vídeos de três atividades com três réplicas para cada medição. 
Dessa forma, foi possível analisar a variação que este instrumento de medição fornece 
quando trata-se de atividades diferentes sendo medidas por medidores diferentes. O 
resultado é apresentado na figura 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Análise do sistema de medição – Cronoanálise auxiliada por vídeo.  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Conclui-se, portanto, que o sistema de medição utilizado fornece uma confiabilidade 
alta e satisfatória, já que a variação fornecida entre as medições de um mesmo 
medidor e entre os medidores é de apenas 2,15%, com um grau de confiança de 95%. 
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4.2.3.  Análise da capabilidade do processo 

Com o intuito de se analisar a capabilidade do processo produtivo da linha 4, o 
processo gargalo (Montagem) será o parâmetro o qual usaremos como base, uma vez 
que ele é que determina o tempo de ciclo total. O primeiro passo foi observar se o 
processo em questão se encontra sob controle através de uma carta de controle do 
tipo Individual e o resultado se mostrou estável. Apesar de haver pontos fora do limite 
de controle, estes dizem respeito a causas especiais e não representam a realidade 
do processo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Carta de controle – Montagem (Processo gargalo). 
 Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Além disso, testou-se a distribuição que melhor se adere aos tempos de ciclo da 
Montagem e, com um P-value maior que 5%, observa-se que os tempos seguem uma 
distribuição Normal. O próximo passo é partir para a análise da capabilidade do 
processo levando em consideração este tipo de distribuição.  

Conforme determinado na fase Define, objetiva-se um aumento da produtividade de 
cerca de 40%, e dessa forma, como a produtividade diária atual calculada foi de 72 
peças ao dia, objetiva-se uma produtividade de cerca de 100 peças ao dia. Portanto, 
considerando a mesma capacidade diária de 27300 segundos, realizou-se o cálculo 
inverso de forma que o tempo de ciclo alvo deste estudo seria de 273 segundos para 
o processo gargalo, garantindo assim o alcance do objetivo inicial. Para o presente 
estudo de caso, o limite superior do estudo de capabilidade será o atual tempo de ciclo 
de 377 segundos, indicando que o tempo de ciclo acima deste limite representaria o 
não atendimento à demanda atual e, consequentemente, à demanda futura. A figura 
14 ilustra o estudo de capabilidade efetuado: 
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Figura 14: Estudo de capabilidade – Montagem (Processo gargalo).  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

A partir do estudo de capabilidade, observa-se que o processo de montagem atual 
apresenta um índice relativamente alto de tempos fora do limite. O número de defeitos 
por milhão de oportunidades (DPMO) é de 500460 peças, fato este que demonstra 
baixa capabilidade do processo em se enquadrar dentro dos limites. É importante 
salientar que neste caso os “defeitos” são entendidos como tempos de ciclo que estão 
fora do limite definido.  

Outro ponto importante é que, em casos onde é possível se determinar com precisão 
o ritmo de produção necessário para atender a demanda (Takt time), este poderá ser 
utilizado como limite para o estudo de capabilidade. Desta forma, sempre que o tempo 
de ciclo for maior que este Takt time haverá um não atendimento da demanda. 

4.3. Analyze 

Uma vez traçados os pontos de desperdício no processo produtivo atual, parte-se para 
a fase de análise onde se buscará as causas para tais ocorrências de desperdício. 
Dessa forma, a fase de análise será composta pela identificação destes pontos de 
causa e construção do VSM do estado futuro já com a eliminação destas causas. 
Espera-se avaliar a interferência destes pontos e também das melhorias propostas 
para o processo e, por fim, avaliar a existência de novas fontes de desperdício. Tal 
fase corresponde à terceira etapa da Pesquisa-ação, de análise e planejamento de 
ações. 

4.3.1.  Identificação das causas de desperdício no processo 

As fontes de desperdício descritas na fase Measure são analisadas a seguir em 
função de suas causas raízes e estas são avaliadas através de métodos qualitativos 
como Brainstorming e observação do processo, este chamado de Método GEMBA. 

a) Ineficiência do processo devido ao baixo tempo de agregação de valor:  

Observou-se através do acompanhamento do processo, além da análise do mapa 
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atual, que tal ineficiência pode ser explicada devido existência de estoques 
intermediários e estoque inicial de grande volume. Este cenário, além do próprio 
desperdício com relação ao estoque excessivo, pode estar associado a outros 
desperdícios, como transportes desnecessários e tempo alto de espera sem que haja 
agregação de valor. Além disso, os estoques podem prejudicar a gestão visual já que 
há um grande volume de caixas na linha de produção.   

b)  Porosidades nas tomadas de tempo de ciclo: 

Uma vez que a produtividade alcançada durante os testes na linha foi maior do que a 
esperada, baseando-se nos tempos de ciclo calculados, partiu-se para a investigação 
de possíveis porosidades contidas durante a tomada de tempo. De fato, constata-se, 
por meio do acompanhamento do dia-a-dia da produção, que a linha opera abaixo de 
sua capacidade, de forma que, ao saber que a meta diária atual será alcançada há 
uma certa diminuição do ritmo dos operadores para que não se exceda a produção. 
Este cenário indica uma boa perspectiva para o projeto, uma vez que busca-se um 
aumento de produtividade. 

c) Ociosidade do operador 2 e operador 1 como gargalo: 

A análise do mapa atual juntamente com o acompanhamento da linha permite concluir 
um grande desbalanceamento das tarefas no que se refere ao processo de Montagem 
e Kitting. Um tempo de ciclo de 192 segundos faz com que o operador 2 fique boa 
parte do tempo ocioso, já que sua carga de trabalho representa cerca de 50% da carga 
de trabalho do operador 1 cujo tempo de ciclo é de 377 segundos. Este cenário reflete 
um uso ineficiente da força de trabalho e interfere no tempo de ciclo total da linha, o 
qual é ditado pelo processo gargalo. A figura 15 ilustra a carga de trabalho de ambos 
operadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Balanceamento atual das atividades – Linha 4.  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

d) Excesso de matéria-prima nas bancadas e reposições constantes: 

O excesso de matéria-prima nas bancadas e reposições constantes desta, além de 
gerar movimentações desnecessárias, resultam também em tempos de não 
agregação de valor. Tal cenário de ineficiência pode ser associado ao sistema de 
abastecimento da linha, uma vez que, no cenário atual, o operador reabastece a 
matéria-prima da operação sempre que julga necessário. Sem um bom controle da 
dessa reposição de matéria-prima há diversas paradas não programadas por parte do 
operador para efetuar o reabastecimento da linha, causando desperdício de tempo, 
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movimentação, transporte além de propiciar eventuais danos nos materiais. Além 
disso, observa-se que, no layout atual, não há a possibilidade de se reabastecer a 
linha por trás, de modo a evitar movimentações em meio ao espaço produtivo. Tal fato 
ocorre em função da localização da linha próxima à parede. 

De forma a se validar tais causas partiu-se para a formulação de possíveis soluções 
a serem testadas. Estas serão representadas no mapa futuro e implementadas na 
fase Improve.  

4.3.2.  VSM do estado futuro 

Uma vez traçadas as causas raízes para as fontes de desperdício, são formuladas a 
seguir propostas de soluções para tais causas, de forma a representá-las no mapa 
futuro: 

a) Estoques intermediários e estoque inicial de grande volume 

A solução proposta para essa causa raiz seria a utilização de Kanbans, de forma a 
não se utilizar mais estoques semanais para determinados componentes, passando-
se à utilização de estoques diários. A seleção desses componentes deve levar em 
conta os custos envolvidos e o volume ocupado nas bancadas;  

b) Operadores que trabalham abaixo da capacidade produtiva 

Para sanar tal fato optou-se pela implementação de um quadro de programação da 
produção conhecido como Heijunka. Este possibilita que o operador saiba a 
quantidade produzida ao final de cada período e, consequentemente, controle melhor 
seu ritmo de trabalho. 

c) Desbalanceamento das cargas de trabalho 

A busca por um melhor balanceamento da linha propicia, além de uma melhor 
distribuição do trabalho, um ganho potencial no que se refere ao Tempo de ciclo do 
processo. Foi analisada a possibilidade de se transferir tarefas do Operador 1 para o 
Operador 2. Dessa forma analisou-se, primeiramente, todas as tarefas que compõe o 
processo de montagem (Operador 1): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16: Estratificação das atividades da operação de montagem.  

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 
 

Conforme ilustrado na figura 16, a atividade de Montagem da proteção dianteira será 
transferida para o Operador 2. Portanto, tem-se a seguir a nova distribuição de 
atividades: 
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Figura 17: Novo balanceamento das atividades – Linha 4.  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

d) Sistema de abastecimento da linha ineficiente 

Além da implementação de Kanbans, conforme citado anteriormente, outra solução 
seria a mudança de layout, de forma a se permitir que o abastecimento da linha seja 
feito por trás dela, sem que se atravesse o fluxo produtivo para realizá-lo. Além disso, 
a mudança de layout será benéfica, inclusive, para se adequar o fluxo após o 
balanceamento da carga de atividades dos operadores, conforme descrito 
anteriormente. 

Logo, a partir das soluções propostas, pode-se confeccionar o mapa do estado futuro 
da linha 4, conforme ilustra a figura 18: 

Figura 18: VSM do estado futuro – Linha 4.  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Pode-se concluir, portanto, que as causas traçadas na fase de análise refletem de fato 
os pontos de desperdício, já que através do mapa futuro, pode-se notar melhorias no 
que se refere a um melhor balanceamento das atividades e Lead Time total mais curto, 
refletindo um processo mais eficiente. 
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4.3.3.  Análise quanto a novas fontes de desperdício 

Conforme proposto na metodologia, ainda na fase Analyze parte-se para uma 
segunda análise em busca de novos pontos de desperdício, já no estado futuro.  

Dessa forma, pode-se observar no mapa futuro que ainda há certo desbalanceamento 
das atividades, apesar desta tender para o equilíbrio se comparada ao estado atual. 
Através da observação da produção pelo método de Gemba, além do conhecimento 
das atividades por parte dos gestores, pode-se concluir que também havia uma certa 
porosidade embutida no cálculo de tempo de ciclo do operador 2. Como o operador 1 
levava quase que o dobro de tempo para executar sua atividade em comparação com 
o operador 2, este segundo diminuía seu ritmo de forma a executar suas atividades 
em um tempo maior do que realmente precisaria para executá-la. 

Analisando tal problemática pode-se notar, através dos vídeos coletados, que mais 
precisamente a operação de embalagem é que representava este atraso por parte do 
operador 2. Através de uma nova análise dos tempos, conclui-se que o tempo de ciclo 
da operação é cerca de 30% menor, o que impacta diretamente no balanceamento 
das atividades conforme ilustra a figura 19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Balanceamento final das atividades – Linha 4.  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Portanto, há a necessidade de se confeccionar novamente o mapa do estado futuro, 
desta vez ajustando os novos tempos de ciclo. A versão final do estado futuro é 
apresentada a seguir:  
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Figura 20: VSM do estado futuro versão final – Linha 4.  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Através do auxílio da Simulação Computacional já para o estado futuro, pôde-se 
realizar testes para as melhorias propostas. Dessa forma, é possível validar o modelo 
futuro no que se refere à redução do tempo de ciclo total, este que irá refletir 
diretamente na produtividade. Através do mapa futuro, estima-se um tempo de ciclo 
do processo gargalo de cerca de 264 segundos e, por meio dos dados coletados na 
simulação, objetiva-se avaliar o alcance deste objetivo por parte do processo. No 
modelo simulado se considerou réplicas descontando-se os outliers (pontos os quais 
são oriundos de causas especiais e que não são considerados na análise) e, através 
de um teste de hipóteses do tipo 1-Sample t comparando os tempos de ciclo obtidos 
pelo modelo e o valor teórico de 264 segundos, obteve-se um P-value maior que 5%. 
Logo, pode-se validar as causas raízes encontradas, uma vez que a eliminação destas 
representou na queda do tempo de ciclo, convergindo para a meta proposta pelo mapa 
futuro. 

 

 

 

 

Figura 21: Teste de hipótese quanto às causas raízes encontradas.  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

4.4. Improve 

Nesta fase compreende-se a implementação das melhorias de fato, objetivando sanar 
as causas raízes anteriormente validadas. Dessa forma, a fase Improve irá estruturar 
as melhorias de forma a garantir que haja priorização quanto à implementação e 
garantir a estrutura para que esta implementação seja feita de maneira consistente e 
eficiente. Tal fase representa a quarta etapa da Pesquisa-ação que corresponde à 
implementação de ações. 
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4.4.1.  Definição de soluções e melhorias 

Visto a influência exercida pelas soluções propostas na fase de análise, parte-se para 
a definição e estruturação das mesmas no que diz respeito ao processo real já que, 
através da Simulação, verificou-se a validade das mudanças definidas. Portanto, 
serão descritas mais detalhadamente as melhorias propostas e estas serão 
implementadas através de eventos Kaizens, conforme descrito na metodologia. De 
maneira resumida, pode-se apresentar as informações obtidas até a fase de análise 
através da figura 22: 

 
Figura 22: Quadro resumo – Fontes de desperdício, Causas Raízes e Soluções.  

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

4.4.1.1 Implementação de sistema Kanban 

A princípio avaliou-se quais os componentes deveriam ser controlados através do 
sistema Kanban e quais poderiam continuar na bancada conforme o sistema atual. 
Dessa forma, utilizou-se da elaboração de uma curva ABC a partir dos custos de cada 
componente, além de se considerar o volume ocupado pelos mesmos na bancada de 
trabalho. A tabela 2 apresenta os componentes os quais deverão ser utilizados via 
Kanban: 

 

 

 



28 

 

 

Tabela 2: Curva ABC para controle de matéria prima.  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a implementação do Kanban foram utilizados Containers de forma que os 
equipamentos que utilizarão o sistema Kanban serão disponibilizados através destes. 
Estes containers, também chamados de bins, irão variar de tamanho de acordo com 
as características dos equipamentos que estes armazenarão. A figura 23 ilustra estes 
bins e também o modelo de cartão Kanban que sistematiza este processo de 
abastecimento da linha: 

 

  

 

 

 

Figura 23: Containers e modelo de cartão Kanban.  
Fonte: adaptado de Oliveira (2016) 

4.4.1.2 Balanceamento da linha 

Conforme avaliado na fase de análise, propõe-se a redistribuição de tarefas de forma 
a se obter uma melhora quanto ao tempo de ciclo do processo e também quanto à 
ociosidade na linha, frente à existência de processo gargalo. A proposta final a ser 
implementada na linha é a de transferência da operação de “Montagem da proteção 
dianteira” do operador 1 para o operador 2 e, dessa forma a nova distribuição das 
atividades é apresentada a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 

Equipamento Curva ABC Controle
Suporte para operação A

Carcaça Cabo B

Placa mãe A

Modulo de camera A

Cabo com entrada USB B

Gabinete leitor de código B

Cobertura da carcaça B

Janela de Leitura B

Manual C

Acabamento de plástico C

Caixa C

Demais equipamentos C Bancada

kanban
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Figura 24: Distribuição de tarefas (Antes e Depois).  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 
Tabela 3: Distribuição final das atividades.  

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 

Pode-se notar, portanto, uma nova condição tendendo para o equilíbrio entre os 
operadores. Dessa forma, pode-se alcançar melhorias quanto à capacidade de 
produção diária, uma vez que o tempo de ciclo da atividade gargalo foi reduzido de 
377 segundos para cerca de 264 segundos (redução de 30%). Houve também a 
diminuição da ociosidade, de desperdícios com não agregação de valor, além de 
porosidades durante o fluxo produtivo. 

4.4.1.3 Mudança de Layout 

A mudança de layout favorece uma melhor condição para que o abastecimento da 
linha seja realizado de forma mais eficiente. Dessa forma, optou-se, primeiramente, 
pelo afastamento das bancadas da parede para que este abastecimento possa ser 
realizado por trás da linha, sem comprometer ou atrapalhar o fluxo produtivo. Além 
disso, uma vez transferida uma atividade de montagem para o operador 2, optou-se 
por fazer com que este esteja mais próximo da operação de montagem. Desse modo, 
há uma melhor execução do trabalho e menos perdas referentes a deslocamentos. A 
figura 25 ilustra a mudança proposta: 

                                ANTES                                                     DEPOIS 

 

 

 

 

 
Figura 25: Mudança de layout da linha 4.  

Fonte: adaptado de Oliveira (2016) 
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Por fim, em busca da melhoria contínua, propõe-se a mudança de layout do formato 
atual em “L” para uma reta, de forma que se otimize ainda mais o fluxo produtivo, 
porém esta proposta não será realizada de imediato. 

4.4.1.4 Implementação do quadro Heijunka 

A implementação do quadro Heijunka favorece um melhor controle por parte dos 
operadores, uma vez que torna possível um nivelamento da produção, bem como 
gestão visual ao informar a quantidade produzida por estes operadores. Dessa forma, 
tal sistema age auxiliando no ajuste do ritmo de trabalho em função desta quantidade 
produzida. No caso da linha 4, optou-se por dividir o dia de trabalho em quatro 
períodos do dia (conforme tabela 1), e desta forma, auxiliar os operadores a manter o 
ritmo de produção visando as metas diárias. 

4.4.2.  Plano de implementação das melhorias 

De forma a se estruturar as metas a serem alcançadas, o cronograma de 
implementação das melhorias, as etapas de implementação, dentre outros, parte-se 
para a confecção do plano de implementação. Conforme sugere Rother e Shook 
(2012), pode-se dividir o mapa do estado futuro em “Loops” ou segmentos de forma 
que se organize a implementação das melhorias em função destes loops. Tal fato 
auxilia na organização e priorização destas melhorias e, portanto, dividiu-se o estado 
futuro em dois loops, os quais serão ilustrados na figura 26: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26: Mapa do estado futuro dividido em Loops para implementação de melhorias.  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Elaborou-se um plano de implementação baseando-se nestes loops. Dessa forma, as 
metas, os pontos de checagem, os responsáveis pela checagem, além da priorização 
para a implementação das melhorias foram definidas através de Brainstorming. A 
ilustração do plano de implementação é apresentada a seguir: 
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Figura 27: Plano de implementação de melhorias – Linha 4. 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Através de experimentos realizados no modelo de Simulação do estado futuro, pode-
se inferir sobre os resultados obtidos em comparação com o estado atual. Realizou-
se novamente a análise de capabilidade levando em conta a distribuição de tempos 
do estado futuro, esta que segue uma distribuição do tipo 2- Parameter exponential.  
Confrontou-se os resultados futuros com a análise inicial e conclui-se, através da 
figura 28 e figura 29, que o processo obteve uma melhora significativa no que se refere 
a redução do tempo de ciclo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Análise da capabilidade do estado futuro.  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 
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Figura 29: Comparação entre os estados atual e futuro por meio de carta de controle.  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Através da comparação entre o estado atual e futuro, pode-se notar que no primeiro 
caso houve um DPMO de cerca de 500460, originando um nível sigma de 1,5. Já no 
estado futuro nota-se uma redução do DPMO para 35856, resultando em um aumento 
do nível sigma para 3,3 e comprovando a eficácia das melhorias propostas. 

4.5. Control 

A etapa final do DMAIC é responsável por criar mecanismos e sistemas os quais 
fornecerão a garantia de que as melhorias obtidas irão se sustentar. Pode-se 
representar tal etapa por meio da última fase da Pesquisa-ação, correspondente à 
avaliação dos dados e compilação dos resultados. Dessa forma, conforme propõe a 
metodologia desenvolvida, algumas ações foram traçadas de modo que se controle o 
processo e as melhorias implementadas e, em um segundo passo, se busque pela 
melhoria contínua dos processos visando um processo cada vez mais eficiente e 
enxuto. Tais ações e mecanismos são apresentados a seguir: 

4.5.1.  Controle e monitoramento 

• De forma a se monitorar o tempo de ciclo do processo e facilitar a tomada de 
decisões perante a possíveis anormalidades no processo, opta-se pela coleta 
periódica de tempos e a confecção de cartas de controle do tipo Individual.   

• Foi desenvolvido, também, um documento chamado “Relatório A3” no qual foi 
registrado todo trabalho executado na linha. Tal documento fica disponível para 
consulta e fornece condições para que as melhorias implementadas sejam 
mantidas e até replicadas para outras áreas e linhas produtivas da empresa.   

4.5.2. Busca pela melhoria contínua 

• Execução de auditorias 5S periódicas de forma a fornecer um ambiente de 
trabalho de excelência e com condições de trabalho adequadas, além de 
propiciar uma base para novas melhorias. 

• Execução de auditorias de processo, estas que diferem das auditorias 5S, uma 
vez que focam na execução do processo e nas atividades produtivas ao invés 
de tão somente no ambiente de trabalho. Através de auditorias periódicas, 
torna-se possível a identificação de novas fontes de desperdício, criação de 
novos métodos de trabalho e também aperfeiçoamento dos métodos atuais em 
uma busca constante de melhores formas de se executar o processo. 
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Após a implementação das melhorias sugeridas no presente trabalho, foi realizado um 
primeiro teste na linha, de forma a se avaliar a produtividade, bem como a eficácia do 
processo já no estado futuro. No dia do teste esperava-se um tempo de ciclo dos 
operadores 1 e 2 de 264 e 257 segundos, respectivamente. Porém, obteve-se um 
tempo de 219 e 174 segundos, respectivamente. Acredita-se que tal fato se deve ao 
efeito conjunto das medidas implementadas, bem como ao fato de que ambos os 
operadores diminuíram suas porosidades, uma vez que foi realizada uma melhor 
distribuição de carga de trabalho. Visto estes novos tempos de ciclo, pode-se projetar 
a produtividade, baseando-se agora nos mesmos 27300 segundos disponíveis, porém 
descontando 5% deste tempo o qual estava embutido nas porosidades iniciais. Tal 
desconto diz respeito a paradas da linha para ir ao banheiro ou manutenção/quebra 
de máquinas. Logo, em um tempo disponível de 25935 segundos no dia, espera-se 
uma capacidade produtiva de cerca de 118 peças diariamente. 

Tabela 4: Capacidade diária – Linha 4.  
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 

 

 

 

5. CONCLUSÕES  

A integração entre os princípios do Lean e do Six Sigma com o apoio da Simulação a 
Eventos Discretos se apresentou como uma metodologia completa no que tange à 
sua aplicação em projetos aplicados na manufatura. No que se refere às ferramentas 
do Lean, sobretudo por meio do Value Stream Mapping (VSM) e sua representação 
através da Simulação Computacional, foi possível a análise de desperdícios e 
métricas no estado atual, projeção de melhorias em um estado futuro e ainda análises 
das melhorias antes mesmo de se implementá-las. Já com relação ao Six Sigma, por 
meio do roadmap DMAIC, foi possível não só a estruturação do projeto através das 
cinco fases, como também a utilização de uma base estatística forte que garante maior 
confiabilidade aos trabalhos realizados. Além disso, utilizou-se de outras ferramentas 
da qualidade com teor quantitativo e qualitativo, de modo a tornar o trabalho mais 
conciso e assertivo. 

Através do trabalho realizado, obteve-se um aumento da produtividade da linha 4 
acima do planejado no início do projeto, fato este que ressalta a importância e 
efetividade da metodologia proposta. Além da redução do DPMO, melhora da 
capabilidade do processo e aumento do nível sigma de 1,5 para 3,3, obteve-se ao final 
do trabalho um aumento de cerca de 57% na produtividade, que saiu de 75 unidades 
ao dia para uma capacidade de cerca de 118 unidades ao dia. Além disso, obteve-se 
uma melhor organização do ambiente de trabalho por meio da redução de 
desperdícios e melhor organização dos postos de trabalho com uma nova distribuição 
de tarefas. Por fim, obteve-se uma nova base para futuras melhorias, ressaltando que 
novas oportunidades de melhoria devem ser buscadas constantemente em busca da 
melhoria contínua. 

Por fim, vale ressaltar que todos os envolvidos no projeto estavam motivados, 
receptivos às mudanças e contribuíram para a melhora do processo e 
desenvolvimento do trabalho. Como oportunidade para novos trabalhos, pode-se citar 

Inicial Esperado Teste

Tempo disponível (s) 27300 27300 25935

TC gargalo (s) 377 264 219

Capacidade produtiva diária (unidades) 72 103 118
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o fato de que tal metodologia pode ser aplicada em outros setores além da 
manufatura, como setor de serviços e até mesmo unidades produtivas de porte menor. 
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