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RESUMO 
 
 

PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO COMBINADA DE LEAN MANUFACTURING E SEIS 
SIGMA RESUMO O desenvolvimento e a globalização vêm forçando a implementação de 
metodologias que visam a padronização dos processos e uma manufatura cada vez mais 
enxuta e avançada. A combinação errônea de filosofia Lean e metodologia Seis Sigma, gera 
processos ineficientes e incapazes de suprir as necessidades das empresas que foram 
submetidas a tais combinações. A mudança de mentalidade, em qualquer gênero de 
implementação, é necessária para que os processos venham a funcionar de maneira correta. O 
estudo utilizado como base relata o processo de produção do Suporte da Junção (peça 
utilizada em usinas hidroelétricas), que anteriormente era realizado, como previsto da Ordem 
de Produção, em batelada (um processo recarregável, onde uma determinada carga passa 
pelo processo e ao fim é introduzida uma nova carga, causando sobrecarga para o cliente 
interno - setor de Usinagem - e dificuldade no atendimento ao prazo do cliente externo - 
consorcio contratante). A primeira tentativa de solucionar este problema foi modificar o 
procedimento que gerava maior consumo de horas na fabricação do produto com um projeto 
Seis Sigma, onde pretendia-se obter resultados satisfatórios. Mas, ao fim da modificação, estes 
não foram tão expressivos, uma vez que não foi atingida a meta da empresa no planejamento 
da usinagem. Esta metodologia foi inicialmente escolhida para que se diminuísse o tempo de 
processamento de cada peça. Na tentativa subsequente, aplicaram-se primeiramente as 
ferramentas de Lean Manufacturing, como organização do local de trabalho (5S’s), 
balanceamento da produção, produção celular, operador polivalente e cartões Kanban, com o 
intuito de se reduzir os desperdícios na linha de montagem. Após a aplicação das ferramentas 
Lean verificou-se a oportunidade de também se fazer uso de um projeto Seis Sigma, para 
redução do tempo da primeira fase de soldagem e também do número de operadores. O 
resultado deste apontou que se precisava alterar a maneira com que as peças eram soldadas, 
implementando uma máquina de solda automática e um suporte, onde eram soldadas quatro 
peças em sequencia linear, para melhorar a qualidade e atender aos prazos. No estudo de 
caso proposto foram apresentados resultados relevantes para a redução do custo e do tempo 
da fabricação, pois no processo inicial consumiam-se aproximadamente 41 dias para entregar 
um lote de 21 peças, sendo que após a aplicação da filosofia Lean Manufacturing, e 
subsequentemente, da Metodologia Seis Sigma, passou-se a entregar as 21 peças em 
somente 6 dias, em lotes de 4 peças por dia, eliminando-se as cobranças de multas que eram 
emitidas devido às máquinas paradas no setor de usinagem. Ao final da implementação, 
conseguiu-se uma diminuição de aproximadamente 75,5% nos custos operacionais, cerca de 
R$ 317.000,00. Desta maneira, pôde-se concluir que, com o uso sequencialmente correto das 
ferramentas, primeiramente a Filosofia Lean Manufacturing e, posteriormente, a Metodologia 
Seis Sigma, tornou-se possível obter visibilidade bem mais precisa e apurada de toda a linha, 
para que sejam enxergados os reais pontos que devem ser melhorados, possibilitando 
resultados mais efetivos e satisfatórios para as empresas. Palavras-chave: Lean 
Manufacturing, Seis Sigma, Produtividade. ISSN 1981-8688 


