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Muitas discussões sobre seleção de projetos vêm ocorrendo nas empresas que adotam o Seis 
Sigma. De fato, muitos acreditam que a seleção do projeto é o elemento mais difícil no 
desenvolvimento do Seis Sigma. Há quatro fases-chave para o amadurecimento do processo de 
seleção de projeto:  
 
1. Identificar os projetos dos Black Belts (BB) a serem trabalhados nos primeiros estágios do Seis 
Sigma. Esta pode ser uma importante garantia para muitas empresas.  
 
2. Criar um banco de projetos. Empresas bem-sucedidas passam rapidamente para esta fase. O 
banco possui uma coleção de projetos pré-escolhidos com que os BBs trabalham após terem 
completado um projeto e estarem prontos para receber outro.  
 
3. Examinar o portfólio do projeto para assegurar-se de que os projetos atendem às necessidades 
de melhoria estratégica da empresa.  
 
4. Criar um sistema de melhoria que gerencie todos os esforços para a melhoria da empresa, 
incluindo os projetos de Seis Sigma bem como outros projetos de melhoria.  
 
Este artigo discutirá os dois últimos itens: como gerenciar seu portfólio de projetos e criar um 
sistema geral de melhoria organizacional.  
 
Gerenciando o portfólio do projeto  
 
O Seis Sigma trata dos projetos de melhoria por meio da solução de problemas. Normalmente, os 
problemas classificam-se em duas categorias: solução conhecida e solução desconhecida. Os 
projetos de solução conhecida são considerados prontos para serem desenvolvidos por um 
gerente de projeto. Os de solução desconhecida são os que necessitam da metodologia Seis 
Sigma para serem resolvidos. São realizados pelos BBs ou pelos Green Belts (GB).  
 
Os projetos do Seis Sigma devem ligar-se claramente às prioridades dos negócios, conforme 
refletido pelos planos operacionais e estratégicos. As áreas de projeto incluem a redução do 
desperdício, o aumento da capacidade e o uso mais eficiente da matéria-prima. Os tópicos de 
satisfação do cliente, tais como entrega no prazo e redução de defeitos, também proporcionam 
bons projetos de Seis Sigma.  
 
Desde que os projetos de Seis Sigma liguem-se claramente à prioridade dos negócios, um 
impacto financeiro deverá ser visto na lucratividade da empresa. Há um grande nível de interesse 
na finalização de projetos de maneira oportuna, pois estes beneficiam a operação da empresa e 
seu lucro. A finalização de um projeto deve durar um tempo de aproximadamente três a seis 
meses. Projetos que duram mais que isso possivelmente têm um escopo muito grande ou falta de 
alguns recursos.  
 
Dois tipos de redução de custos  
 
Os projetos de Seis Sigma são classificados por tipo de problema e pelas categorias de redução de 
custos nas quais os benefícios são notados. Há dois tipos de redução de custos: hard-savings e 
soft-savings.  
 
 
 
 
 



Os hard-savings podem ser encontrados por meio da análise financeira do gasto ano a ano e da 
observação de maneiras para reduzir as variações nas despesas e no orçamento. Mudanças 
significativas na lucratividade podem ser vistas em projetos que afetam a quantidade de produtos 
vendidos. As categorias de hard-savings são redução de custo e aumento de lucratividade. Os 
soft-savings são mais difíceis de quantificar e observar (veja Tabela 02).  
 
Estas economias envolvem redução do investimento ligado ao inventário, e podem também 
envolver a diminuição do uso do capital. Elas afetam o orçamento futuro e incorporam os 
requerimentos do fluxo de caixa. As categorias de soft-savings são a melhoria do fluxo de caixa e 
a diminuição da necessidade do capital de giro e dos custos.  
 
A escolha de uma área de projeto  
 
Após reconhecer as diversas categorias de economia, é importante ligá-las às maiores áreas de 
projeto do Seis Sigma. Algumas conexões são simples de serem feitas, outras áreas de projeto 
podem cair em diversas categorias e outras podem não ter hard e soft-savings óbvios. Um grande 
agrupamento de áreas de projeto de Seis Sigma pode incluir aumento da capacidade de vendas, 
melhoria da qualidade, intensificação da satisfação do cliente, redução de custos e aumento no 
fluxo de caixa.  
 
Conforme explica a Tabela 2, há mais de um tipo específico de projeto em cada área. A área de 
melhoria da capacidade consiste nos projetos de taxa de produção. As áreas de melhoria da 
qualidade e satisfação do cliente consistem em projetos da área da qualidade e na entrega dentro 
do prazo. A área que contém a maioria dos projetos é a de redução de custos. Esta área é 
formada por matéria-prima, yield, utilidades e manutenção. A área de aumento do fluxo de caixa 
inclui projetos financeiros, relativos a estoque, pesquisa, desenvolvimento e laboratórios.  
 
À medida que uma empresa amadurece seu programa de Seis Sigma, os projetos tratados pelos 
BBs e GBs se ajustam com o tempo. Os projetos iniciais de um Black Belt podem concentrar-se na 
taxa de produção, pois os projetos mais lucrativos e que mais agregam valor do ponto de vista 
estratégico são os que se centram na intensificação do investimento. Conforme o projeto for 
sendo cumprido, sua empresa fechará mais negócios e, devido às margens de lucro maiores, terá 
lucros adicionais.  
 
Os projetos BB cuidarão normalmente de assuntos de grandes rendimentos que causem grandes 
perdas de dinheiro. À medida que os anos e projetos BB passam, o portfólio é modificado para 
abranger utilidades, matérias-primas e estoque. Tais projetos têm benefícios, mas não têm tanta 
prioridade quanto os projetos de taxa de produção e yield. A economia gerada por programas de 
Seis Sigma consegue manter-se constante e continua a causar impacto com o uso de métodos de 
Seis Sigma mais avançados de seleção do projeto, tais como benchmarking. O número de 
projetos finalizados também aumenta conforme os BBs de tornam experientes na tarefa de 
trabalhar com múltiplas áreas.  
 
A Figura 1 mostra a progressão das áreas de projeto trabalhadas pelos BBs na divisão da W.R. 
Grace, em Columbia, nos Estados Unidos. A empresa iniciou seu programa de Seis Sigma no fim 
de 1999, e esta lista é uma visão geral dos projetos desenvolvidos pelos BBs em 2000, 2001 e 
2002. Embora o número de projetos de Black Belt mantenha-se constante, o de projetos de Green 
Belt aumenta a cada ano; assim, o número total de projetos completados aumentou ano a ano.  
 
Há diversas tendências na Figura 1:  
 
• Queda dos projetos de taxa de produção a cada ano.  
 
• Projetos de utilidades mantidos constantes devido à natureza do processo na divisão e ao alto 
custo de energia nos Estados Unidos nos últimos anos.  



 
• Ascensão anual dos projetos na área de qualidade pelo fato de a empresa ter adotado o Seis 
Sigma, com foco nos interesses do cliente-fornecedor, e de ter entendido melhor a relação entre 
custo e redução da baixa qualidade e aumento no nível de desempenho do processo.  
 
Alguns desses projetos não seriam finalizados se o programa de Seis Sigma não fizesse parte do 
planejamento cotidiano dos negócios. Os projetos de taxa de produção surgirão no futuro 
conforme novos produtos forem sendo desenvolvidos e os mercados sofrerem mudanças. Um 
rápido conhecimento dessas mudanças no mercado, acompanhado de finalizações de projetos de 
Black Belt igualmente rápidas, será vantajoso ao longo dos anos. Alguns dos projetos da área de 
qualidade não irão apenas melhorar a relação entre cliente e fornecedor, mas também 
aumentarão o valor agregado do produto, o que poderá influenciar positivamente os preços e a 
margem de lucros.  
 
Criando um sistema geral de melhoria organizacional  
 
Logicamente, há outras atividades de melhoria, além do Seis Sigma, competindo por recursos e 
pela atenção dos gerentes. Assim, o objetivo em longo prazo deve ser o de combinar todas as 
iniciativas de melhoria em um sistema geral de melhoria, tornando o Seis Sigma parte integral 
desse sistema e criando sistemas de gestão secundários, necessários para dar suporte ao Seis 
Sigma.  
 
Tal abordagem fará da melhoria um processo gerencial de rotina tanto quanto qualquer outro 
processo de gestão. Deve-se perceber que a proposta é fazer do Seis Sigma uma parte rotineira 
do trabalho. Lembre-se:  
 
• Melhoria e crescimento ocorrem de projeto a projeto.  
 
• Um projeto é um problema programado para solução.  
 
• Os projetos surgem de diferentes fontes e devem ser administrados como um sistema comum.  
 
• Os projetos devem ser relacionados às necessidades estratégicas e às prioridades da empresa.  
 
• A lista de projetos deve receber contínuas revisões, análises e avaliações.  
 
• Habilidades para o gerenciamento efetivo do projeto são necessárias para o sucesso.  
 
• O foco simultâneo no controle e na melhoria é essencial. O desempenho do processo se 
deteriora após a melhoria, se houver foco insuficiente no controle. O portfólio de melhoria da 
empresa geralmente incluirá uma combinação de projetos em três categorias principais:  
 
1. Projetos de solução conhecida, como projetos de capital.  
 
2. Projetos de Seis Sigma, nos quais não há solução conhecida.  
 
3. Outras iniciativas de melhoria, como a ISO 9000 ou um novo sistema de gestão da 
performance.  
 
Um plano anual de melhoria na empresa deve consistir na combinação desses três tipos de 
iniciativas e incluir projetos relacionados a diferentes áreas como a melhoria na produtividade, a 
geração de caixa, o crescimento do rendimento, e a melhoria organizacional.  
 
 
 



O sucesso continuado de uma iniciativa Seis Sigma na empresa depende de constante revisão e 
amadurecimento dos processos de seleção de projeto. O reconhecimento da necessidade de 
gerenciar a seleção do projeto como um processo de contínuo desenvolvimento, incluindo revisões 
trimestrais por gerentes seniores, é essencial para o sucesso do processo de melhoria da 
empresa. BQ  
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