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Capítulo I 
INTRODUÇÃO 

 
1.1. Considerações iniciais 

  
 Com a crise econômica mundial as organizações estão sendo obrigadas a 
desenvolver meios de se tornarem mais competitivas no mercado. Para isto, estão 
buscando soluções que aumentem a produtividade, garantam a qualidade e reduzam os 
custos nos seus processos produtivos. Mais do que nunca o uso de sistemas de gestão que 
potencializem a utilização dos recursos dentro das empresas tem sido vital para a 
sobrevivência nesse mercado cada vez mais agressivo. 
 Nesse contexto, o Seis Sigma vem se mostrado uma ferramenta importante na 
condução de negócios, possui uma forma particular, uma metodologia própria de tornar uma 
empresa extremamente boa naquilo que faz, atingindo ótimos níveis de qualidade. Além 
disso, a iniciativa Seis Sigma gera ganhos muitas vezes maiores do que os investimentos 
necessários para implementá-la. 
 De acordo com ROTANDARO (2006), o Seis Sigma auxilia empresas a se tornarem 
mais eficientes, buscando a redução dos custos e otimização dos seus processos. A 
metodologia vai ao  encontro com as necessidades impostas pelo mercado. É uma 
metodologia focada na melhoria de processos existentes através de análises estatísticas e 
seu objetivo final é proporcionar ganhos financeiros para empresas, seja ele através de 
custos evitados (cost avoid) ou do próprio aumento de eficiência produtiva. 

 As ferramentas adotadas pela metodologia são em sua maioria as mesmas que têm 
sido utilizadas pelos sistemas de qualidade, com a grande diferença que a estrutura de um 
projeto Seis Sigma consegue potencializar o resultado, uma vez que os objetivos do projeto 
de melhoria estão alinhados com as metas financeiras da empresa. 
 
1.2. Objetivos 

 
 Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo teórico abrangente e exemplificar 
a metodologia através de um estudo de caso real. Dessa maneira serão detalhadas as 
principais etapas do projeto, ferramentas utilizadas e como a metodologia pode contribuir 
para aumentar a vantagem competitiva. 
 
1.3. Justificativas 

 
 O tema a ser abordado foi escolhido mediante afinidade dos autores com o assunto e 
pela oportunidade de observar durante o estágio realizado por ambos, a importância da 
metodologia Seis Sigma para o aumento do desempenho da empresa. Foi considerada 
também a importância que as organizações de classe mundial têm dado ao assunto, em 
função da necessidade de reduzirem a variabilidade dos seus processos e dos seus custos. 
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 Surge então a necessidade e a intenção de conhecer melhor os pontos 
determinantes da aplicação da metodologia para identif icar como ela pode auxiliar a 
empresa na melhoria dos seus processos, reduzindo custos e otimizando a utilização de 
recursos. 
 
1.4. Escopo do Trabalho 

 
 Estão incluídos no escopo do projeto o processo Hidrometalúrgico e a Eletrólise nas 

etapas onde é aplicado uso de água via refrigeração de gaxetas de bombas ou necessidade 
do processo (preparação de reagentes) e outras fontes tais como condensado e umidade do 
ar de processo; as paradas grandes, programadas ou não da planta, uma vez que durante 
as mesmas pode ocorrer aumento do volume devido a necessidade de manter a planta 
aquecida com uso de vapor via injeção direta e o não fechamento por parte da operação de 
válvulas de entrada de água para refrigeração de gaxetas de bombas; e a avaliação 
criteriosa do impacto durante o período de chuvas. A investigação das causas ocorrerá no 
sentido de mostrar necessidades de ações de bloqueio operacionais ou com investimentos 
que visam a redução ou eliminação de entradas de águas pluviais na planta.  

Não estão incluídas as variações de processo que podem ocorrer em função de 
alterações na especificação do concentrado, tomando como exemplo o teor de ferro acima 
do especificado, porém, este não será considerada dentro do escopo do projeto; e as 
causas externas que impossibilitem o controle das entradas de água na planta, tais como 
queda de energia de longa duração e chuvas torrenciais. 

 
 
1.5. Metodologia 

 
 A primeira etapa para realização desse trabalho constitui em um estudo teórico, 
utilizando bibliografia relacionada, entrevista com pessoas que detém conhecimento sobre o 
assunto, participação de grupos de estudo, cursos relacionados e análise crítica projetos 
realizados ao assunto a fim de se conhecer as diversas informações disponíveis que 
envolvem o tema e coletar as informações que darão embasamento ao trabalho. 
 Este trabalho foi desenvolvido através do método dedutivo, isto é, inicialmente será 
feito um estudo mais amplo, trabalhando informações sobre a teoria Seis Sigma. Esta 
metodologia visa explanar os principais tópicos teóricos relacionados ao tema, para 
posterior exemplificação com o estudo de caso, afunilando o foco do estudo.  
 Após todo o embasamento teórico foi realizada a exemplificação da metodologia por 
meio da apresentação de um projeto real. É importante destacar a fase teórica para 
contribuir com o enriquecimento do trabalho e facilitar o entendimento das ferramentas 
usadas durante o projeto.    
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Capítulo II 
A Metodologia Seis Sigma 

 
Buscando a familiarização dos termos utilizados neste trabalho e a facilitação do 

entendimento geral, segue de forma sucinta uma apresentação dos principais conceitos e 
relações envolvidos com a metodologia Seis Sigma. 
 
2.1 Histórico da Metodologia Seis Sigma 

 
O Seis Sigma é uma metodologia estruturada utilizada na resolução de problemas 

estratégicos ou que afetam negativamente o cliente. Foi criada em meados da década de 
1980 na Motorola em conjunto com empresas técnicas de consultoria utilizando métodos 
quantitativos e estatísticos para reduzir a taxa de falhas em produtos eletrônicos.  
 Contudo apenas em 1990 ocorreu a popularização da metodologia pelo mundo. Essa 
popularização deve-se a sua implantação na G.E. – General Electric – liderada pelo então 
Chief Executive Officer (CEO) e considerado por muitos o maior executivo do século XX, 
Jack Welch. Com aproximadamente 6.000 projetos a G.E. obteve economias com a 
implantação do Seis Sigma de US$1,5 bilhão até 1999, melhorando a sua margem 
operacional de 14,8% em 1996 para 18,9% em 2000. Esses ganhos foram o fator 
fundamental para levantar a G.E. do estado de semi-falência em que estava. 

Segundo WELCH (2001): 
 

 [...] “o grande engano é supor que o Seis Sigma trate de controle de qualidade e de 
fórmulas estatísticas. Em parte é isso, mas não fica só nisso. Vai muitíssimo além. Em 

última instância, impulsiona a melhoria da liderança, ao fornecer instrumentos para que se 
raciocine sobre assuntos difíceis. No âmago do Seis Sigma, agita-se uma idéia capaz de 

virar uma empresa pelo avesso, deslocando o foco da organização para fora de si própria e 
convergindo-o no cliente.”  

 
 A partir do sucesso da G.E., as maiores empresas globais iniciam processo de 
implementação do Programa Seis Sigma. No Brasil as primeiras empresas a adotarem a 
metodologia começaram a fazê-lo em 1996. 
 Atualmente observa-se uma grande evolução e dinamização do Seis Sigma em 
diversas empresas e segmentos, usando a metodologia em serviços como hospitais, 
empresas de telecomunicações, instituições governamentais, bancos, entre outras. Em 
alguns casos a marca Seis Sigma é usada para atrair novos negócios e/ou fidelizar clientes. 
Observa-se progressivamente o uso do Seis Sigma dentro do Sistema de Gestão das 
empresas, alinhado à estratégia organizacional. 
 
 2.2 Seis Sigma 
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Seis Sigma é uma estratégia de negócios que busca resultados e a satisfação do 

cliente pela redução drástica da variabilidade e dos defeitos dos processos. Para isto usa 
ferramentas estatísticas e de qualidade, para aumentar a capacidade do processo e 
aumentar seu o desempenho sem elevar investimentos.  

A metodologia Seis Sigma aplica-se na melhoria de processos já existentes e pode 
ser usada em qualquer processo Industrial ou Administrativo com o objetivo de: aumentar a 
produtividade de um processo de manufatura, diminuir o tempo de ciclo de uma determinada 
atividade, melhorar o fluxo de caixa da Companhia, diminuir os custos variáveis ou entregar 
o produto ou serviço dentro do prazo acordado. 

Para PANDE, NEUMAN e CAVANAGH (2001), Seis Sigma é: 
 

[...] “um sistema abrangente e flexível para alcançar, sustentar e maximizar o sucesso 
empresarial. Seis Sigma é singularmente impulsionado por uma estreita compreensão das 

necessidades dos clientes, pelo uso disciplinado dos fatos, dados e análise estatística e pela 
atenção diligente à gestão, melhoria e reinvenção dos processos do negócio.”  

 
 É possível simplificar a definição de Seis Sigma como um estado em que um 
departamento, uma fábrica ou um negócio possui todos os processos que têm impacto 
sobre os requisitos do cliente gerando 3,4 defeitos por milhão de oportunidades (DPMO). 
 Esta definição deixa bem claro o foco na melhoria dos processos existentes 
identificando e eliminando as causas que levam o processo a variar ao longo do tempo, 
gerando defeitos.   
 

“Seis Sigma é uma estratégia gerencial de mudanças para acelerar o aprimoramento em 
processos, produtos e serviços. O termo Sigma mede a capacidade do processo trabalhar 

livre de falhas. Quando falamos em Seis Sigma, significa redução da variação no resultado 
entregue à clientes numa taxa de 3,4 falhas por milhão ou 99,99966% de perfeição” 

(ROTANDARO, 2006) 
 
 De acordo com PANDE, NEUMAN e CAVANAGH (2001) existem três estratégias da 
aplicação da filosofia Seis Sigma: 
 - 1ª Estratégia de melhoria do processo – desenvolver soluções com a finalidade de 
eliminar as causas-raiz dos problemas de desempenho de uma empresa, sem interferir na 
estrutura básica do processo. 
 - 2ª Estratégia de projeto / reprojeto – substituir parte ou todo o processo por um 
novo. 
 - 3ª Estratégia de gerenciamento do projeto - os processos são documentados e 
gerenciados com medições em todas as suas etapas.  
 Por uma visão estatística, o sigma (σ) é uma letra do alfabeto grego que representa 
uma medida de variação: mede o afastamento em relação a um valor central. A figura 1 
representa a curva normal de um projeto com distribuição nível 3 sigma. 
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Figura 1: Curva Normal SIGMA 
Fonte: Adaptado Montgomery 

 

 
 

Figura 2: Estreitamento da Curva Normal 
Fonte: Adaptado Montgomery 

 
 A figura 2 representa a distribuição dos dados do processo ao longo do tempo. À 
medida que o processo começa a se tornar 6 б essa curva tende a se estreitar, 
demonstrando graficamente a redução da variabilidade do processo.  

Para que o programa Seis Sigma de uma empresa obtenha sucesso, é importante 
assegurar que o projeto esteja alinhado com as diretrizes estratégicas da organização, e 
que a alta direção dê o suporte necessário à condução do projeto, acompanhando os 
resultados e provendo recursos para a implementação das soluções identificadas.  
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Com o uso da metodologia, a empresa tem mais condições de atingir uma gestão 
mais eficiente do negócio e criar aos acionistas uma percepção de aumento de valor de 
Mercado. 

  
2.3 Projeto Seis Sigma 

 
 Quando se identifica um processo com alta variabilidade, que tenha impacto 
significativo sobre a satisfação do cliente, com solução desconhecida e que gere um retorno 
financeiro, pode ser criado o projeto Seis Sigma. Para este projeto é formalizada a equipe 
com responsabilidade dos integrantes claramente definidas. Esta equipe irá utilizar a 
metodologia DMAIC em busca da redução de variabilidade e de atingir o nível 6 σ. Em geral 
a duração de um projeto é em torno de 4 a 6 meses, dependendo da sua complexidade.  
 Segundo PYDZEK (2003) para que um projeto seja considerado Seis Sigma, 
algumas características têm que ser atendidas: 

• Escopo do projeto deve permitir que seja terminado no período de 4 a 6 meses; 
• Execução do projeto deve ter um impacto significativo para a organização 

(preferencialmente financeiro); 
•  Solução e/ou implementação de difícil execução e/ou não óbvios para a 

Organização; 
•  Potenciais ações a serem implementadas dentro das possibilidades e alinhadas com 

a Visão Estratégica da Organização;  
 
2.3.1 DMAIC 

 
 A metodologia Seis Sigma não utiliza ferramentas novas de qualidade, apenas 
organiza a utilização das ferramentas clássicas em cada etapa da metodologia. A 
metodologia aplicada é chamada DMAIC (iniciais de Definir, Medir, Analisar, Melhorar – 
Improve em Inglês, e Controlar).  

Ela visa levar a abordagem do ciclo PDCA a um nível mais profundo, empregando 
várias técnicas estatísticas e ferramentas que permitam aumentar significativamente a 
capabilidade dos processos. Além disso, o DMAIC dá grande ênfase ao resultado financeiro 
obtido com cada ação de melhoria.  

Abaixo um breve descritivo, adaptado de GEORGE (2003) sobre as etapas (D-M-A-I-
C ). 
 
2.3.1.1 Definição (D):  

O objetivo principal desta fase é identificar qual processo do negócio será melhorado 
para atender a uma característica crítica para o cliente, aumentando a sua satisfação.  

Após a identificação do processo deve-se realizar uma previsão dos ganhos com a 
realização deste projeto, para assegurarmos que será economicamente viável e está 
atendendo as metas estratégicas da empresa. Nesta etapa é importante assegurar também 
que o projeto será gerenciável. A correta seleção do projeto é crítica para o sucesso da 
execução do projeto. 
 Esta fase costuma ser mais simples em processos produtivos, onde peças 
defeituosas são geradas e as oportunidades podem ser mais facilmente identificadas.  No 
caso das áreas administrativas muitas vezes não é fácil identificar quais processos têm 
impacto sobre a satisfação do cliente.  
 As ferramentas mais utilizadas nesta fase são: Técnicas de pesquisa com clientes, 
“Benchmarking”, Análise custo - benefício, QFD, Mapa do Processo ( Macro ), e o Gráfico de 

Pareto. 
 
2.3.1.2 Medição (M): 

Durante a etapa de medição será construído o mapa do processo, analisado o 
sistema de medição, estudada a capabilidade do processo e levantado as potenciais causas 
de variação. Para isto são usadas ferramentas como Mapa de Processo, Matriz Espinha de 
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Peixe,  Análise do Tipo e Efeito de Falha conhecida como FMEA (do inglês Failure Mode 
and Effect Analysis), Análise gráfica dos dados e Análise estatística dos dados.  
 Deve-se medir a habilidade do processo em produzir itens não defeituosos. Ou seja, 
mede-se a capabilidade do processo, expressa por seu valor sigma.  
 
2.3.1.3. Análise (A): 

O objetivo final da fase de análise está em identificar quais são as fontes de variação 
mais importantes nos processos analisados. Para isto utiliza-se, em geral, o FMEA e 
análises gráficas como Box Plot, Diagrama de dispersão, carta de tendência, gráfico de 
Pareto, e Histograma. 

Para validação do processo é necessário certificar que as variáveis consideradas 
pouco impactantes sejam testadas estatisticamente, com o teste de hipóteses e análise de 
regressão. 
 
2.3.1.4. Melhoria (I):  

Nesta fase devem-se estudar medidas para aumentar a capabilidade (σ) do 
processo. Deve-se estabelecer um plano de ação para aumentar a capabilidade do 
processo com base nas fontes de variação identificadas durante a fase anterior. 

Durante a fase de melhoria a equipe Seis Sigma deverá apresentar a nova versão do 
mapa de processo, procurando eliminar todas as etapas que não agregam valor. Nesta 
etapa, muitas vezes, mesmo identificando as principais fontes de variação do processo, faz-
se necessária a realização de alguns experimentos para confirmar qual o melhor nível de 
desempenho para cada uma destas atividades. 

Nesta etapa são usadas ferramentas como Brainstorming, Planos de ação, Mapa de 
processo e, por fim, o cálculo da nova capabilidade do processo. O documento mais 
importante a ser elaborado é o plano de ação, nele deve constar: a ação a ser tomada, o 
responsável, a data prevista e data de emissão do documento e, quando possível, um 
indicador de acompanhamento da ação. 
 
2.3.1.5 Controle (C): 

É a última etapa. Neste ponto são abordadas maneiras de controlar as variáveis 
vitais para manter o processo com o nível de capabilidade desejado. 

Para isto há desde as mais simples técnicas, como a elaboração de procedimentos e 
de Check-lists, como técnicas mais complexas, como a elaboração de dispositivos à provas 
de erros e controle estatístico de processos. 
 Uma confirmação dos benefícios econômicos alcançados deve ser realizada. 
 Cartas de controle, Dispositivos à prova de erros (Poka-yoke), Planos de controle, 
Procedimentos fazem parte das ferramentas usadas nesta etapa. 
 
2.4 A relação entre DMAIC e o Ciclo PDCA 

As etapas do DMAIC podem ser comparadas com o método clássico chamado de 

PDCA. 

AGUIAR (2002, PP. 205-206), mostra a correspondência entre o DMAIC e O PDCA. 
O grande insight do DMAIC é desmembrar a etapa P (Planejar) do PDCA, forçando-nos a 
planejar melhor o desenvolvimento do projeto (figura 3). É sabido que quanto mais bem 
planejado o projeto, menor o tempo de implementação do mesmo e menor a probabilidade 
de erros. 
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Figura 3: PDCA e DMAIC 
Fonte: Adaptado Aguiar 

 
 

2.5 Estrutura típica Seis Sigma 

 
 Os especialistas na metodologia Seis Sigma podem ser divididos em categorias, de 
acordo com o seu nível de conhecimento da metodologia, como nas artes marciais. Os 
Master Black Belts e Black Belts (faixas preta) são aqueles com maior conhecimento, 
seguidos pelos Green Belts (faixa verde), Yellow Belts (faixa amarela) e White Belts (faixa 
branca). 
 A formação da equipe é um elemento fundamental para o sucesso da metodologia, 
uma vez que é desenvolvida essencialmente por pessoas. 
 Segundo ROTONDARO (2006), segue o detalhamento dos especialistas Seis Sigma: 
 
- Executivo Líder: normalmente a mais alta posição dentro de um negócio. Deve ser o 
maior motivador da iniciativa Seis Sigma e o primeiro a exigir sua aplicação por “todas” as 
pessoas dentro da companhia. Dele deve partir a iniciativa, condução e supervisão da 
iniciativa Seis Sigma no negócio, do contrário as chances de fracasso são altas.  
 
 - Equipe Seis Sigma: existe durante o período de desenvolvimento do projeto e é 

constituída de 5 a 7 elementos que são conhecedores profundos do processo que se quer 
melhorar. Os membros de uma equipe podem ser fixos durante todo o projeto ou pode haver 
elementos que participam por períodos curtos apenas quando se faz necessária a sua 
presença.  
 
- Campeão (Champion): elemento fundamental em uma equipe Seis Sigma. Normalmente 

é o responsável pela área que é a maior beneficiada por um projeto. Não participa da equipe 
“100% do tempo”, mas deve fazer revisões periódicas ao final de cada etapa e deve 
providenciar os recursos (financeiros, tempo, ajuda de outros departamentos) necessários 
para os demais membros da equipe desenvolverem o projeto .  
 
- “White-Belt”: pessoa que recebe um treinamento superficial da metodologia Seis Sigma. 
Geralmente faz parte do nível operacional das empresas e podem participar da equipe Seis 
Sigma, contribuindo com a execução do projeto.  
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- “Green-Belt”: pessoa treinada dentro da metodologia Seis Sigma e que é o líder da 

equipe durante a implementação de um projeto. Executa o projeto como parte de suas 
tarefas do dia a dia. Normalmente deve pertencer à área que é a maior beneficiada pelo 
projeto. 
 
- “Black-Belt”: assim como o Green-Belt é uma pessoa treinada na metodologia e 

ferramentas Seis Sigma. Diferentemente do Green-Belt, o Black-Belt dedica 100% do seu 
tempo ao desenvolvimento de projetos Seis Sigma.  
 
- “Master Black-Belt”: função típica de empresas de grande porte é um profundo 
conhecedor da metodologia e das ferramentas Seis Sigma. É responsável por ajudar os 
champions na escolha e treinamento de novos projetos de melhoria, auxiliar o treinamento 

de toda a equipe e dedica 100% do seu tempo para o Seis Sigma. O Master Black-Belt deve 
possuir habilidade de comunicação e ensino, para auxiliar equipes no decorrer dos projetos. 
  

 
Figura 4: Estrutura Seis Sigma 

Fonte: Adaptado Rotandaro 
 

2.6 Treinamento 

 
 O Seis Sigma está relacionado com envolvimento de pessoas que desempenham 
seus trabalhos para determinar o motivo pelo qual o desempenho ou resultado não estão 
como deveriam e assim criar políticas e procedimentos para assegurar a melhoria do 
resultado. Para isto o treinamento é o ponto chave da metodologia. É dado para toda a 
equipe e visa ensinar como utilizar as ferramentas da qualidade e a estatística para 
desenvolver ou dar suporte a projetos Seis Sigma.  
 Em geral o treinamento é dividido em várias fases onde ao final de cada fase há um 
espaço de tempo para que o participante aplique os conceitos aprendidos no 
desenvolvimento do projeto Seis Sigma.  
 

2.7 Fatores Críticos de Sucesso 
 

Para ELLIOT (2003) “A preparação para a jornada Seis Sigma é tão difícil quanto se 
quer fazê-la. Comece apenas com um processo, então todo um departamento, e finalmente 
toda a operação. A maioria das empresas encontra dificuldades na implementação por 
causa da falta desta preparação e impaciência para iniciar a corrida”. 
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Com base na bibliografia utilizada neste trabalho e nas experiências vivenciadas pelo 
acompanhamento de projetos Seis Sigma, podemos destacar alguns aspectos críticos para 
o sucesso da metodologia. São eles: 
 

 Envolvimento da liderança da empresa no acompanhamento dos projetos 

 Gerenciamento estratégico do processo de mudança associado à implementação do 
Seis Sigma: Os sistemas e estruturas da empresa devem refletir e incentivar a 
cultura Seis Sigma 

 Resultados dos projetos traduzidos para a linguagem financeira 

 Projetos Seis Sigma associados às metas prioritárias da empresa 

 Dedicação dos especialistas do Seis Sigma ao desenvolvimento dos projetos 

 Primeiros resultados devem ser concretizados no curto prazo 

 Integração do Seis Sigma à realidade da empresa, especialmente a outros 
programas de qualidade existentes 

 Especialistas com o perfil adequado 

 Ampla divulgação em todos os níveis da empresa das etapas da implantação e dos 
resultados alcançados 

 Uso das ferramentas adequadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo III 
Descrição da empresa 

 
3.1. Descrição da empresa 

 
 A organização em estudo é integrante de um grande grupo nacional que é dividido 
em unidades de negócios e concentra sua produção em dois segmentos: níquel e zinco. A 
unidade de negócio Metais possui o maior número de funcionários dentro do grupo e é um 
dos maiores produtores de metais do mundo. Suas unidades produtivas, no Brasil, estão 
localizadas nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. No exterior, 
possui uma refinaria, uma siderúrgica e uma mineradora. 
 Quatro das cinco unidades do negócio estão em Minas Gerais. Metade do 
suprimento de minério é garantida por minas naquele Estado. Produz zinco metálico Special 
High Grade (SHG) em lingotes, ligas de zinco e óxido de zinco, além de concentrados de 
prata e de chumbo, sulfato de cobre, ácido sulfúrico e dióxido de enxofre. No Peru, a 
unidade zinco controla a Refíneria Cajamarquilla, com capacidade de produção de 130 mil 
toneladas por ano, e possui 24,9% de uma outra companhia. Esta Unidade de Negócios é a 
maior produtora de zinco das Américas e está entre as dez maiores produtoras mundiais.  
 Sua trajetória iniciou-se em 1956 em Três Marias, Minas Gerais. Em 2002, ampliou 
sua atuação com a uma outra companhia, instalada em Juiz de fora, unidade esta que 
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disponibilizará sua estrutura para este estudo e será fonte para comparações e coleta de 
dados. Em 2004 conquistou sua primeira unidade fora do país. A aquisição de uma refinaria 
fora do Brasil reflete uma nova estratégia de crescimento do Grupo, que pretende ampliar 
sua atuação nos países da América Latina. No ano seguinte, uma nova conquista. Adquire 
24,9% das ações de uma Companhia que era a quarta maior mineradora de zinco de seu 
país. Hoje, o Grupo mantém, no Brasil, duas minas nas cidades de Vazante e Paracatu 
(Morro Agudo) e duas unidades industriais, uma em Três Marias e outra em Juiz de Fora, 
todas em Minas Gerais. Ainda em Juiz de Fora, está sendo construída a primeira fábrica de 
Polimetálicos do Brasil, que otimizará a recuperação de metais existentes nas matérias 
primas como cobre, prata e índio e permitirá prover soluções ambientalmente adequadas 
para pó de aciaria elétrica e baterias automotivas.  
 

3.2 O Modelo Seis Sigma da empresa em estudo 
 

 O Seis Sigma foi a metodologia escolhida para suportar os projetos de criação de 
valor decorrentes de estudos de benchmarking realizado pela organização em 2002. 

 Dentre os benefícios observados com a implantação da metodologia podemos citar: 
ganhos na ordem de 110 milhões de reais, um maior conhecimento dos processos e suas 
interações e a formação de líderes nas empresas. 
 Esse resultado deve-se ao comprometimento da alta direção com o programa, à 
integração do Seis Sigma com o Sistema de Gestão, e pelo fato de os projetos serem 
definidos com base nas metas e planejamento estratégico das empresas. 
 
 

 
 

Figura 5: Histórico de Treinamentos  
Fonte: Adaptado de informações da empresa  
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Capítulo IV 
A prática de um projeto Seis Sigma 

 

 Após o embasamento teórico das etapas anteriores será apresentado um projeto real 
de aplicação da metodologia, visando demonstrar a aplicabilidade prática das ferramentas e 
o retorno que elas podem oferecer.  
 
4.1 Descrição do Projeto 

 
O processo hidrometalúrgico do zinco consiste em solubilizar o óxido de zinco em 

meio aquoso (solução ácida). Durante as várias etapas do processo a água é utilizada em 
diversas finalidades como: preparação de reagentes, repolpamento de resíduos, limpeza de 
filtros, dentre outras. 

O equilíbrio hídrico se dá através da evaporação normal em função da temperatura 
aplicada no processo, reações químicas ou dos recursos mecânicos instalados (torres de 
refrigeração, trocadores de calor, saídas de polpa para barragens, etc). 

Porém, quando ocorre uma entrada de água em quantidades maiores que a 
capacidade de eliminação do processo, ocorre um desbalanceamento hídrico, gerando o 
aumento no volume, diluição da planta tornando necessária a aplicação de medidas para 
garantir a integridade do Meio Ambiente (utilização de bacias de contenção, utilização 
temporária de equipamentos em stand by).  

O controle do volume é um problema presente há vários anos e não há histórico de 
estabilidade com valores ideais para o processo. Ações para reduzir o volume quase 
sempre são interrompidas por impactarem negativamente em outros parâmetros, 
comprometendo a qualidade do produto final para o cliente. 

O objetivo do projeto foi identificar, investigar e medir as causas principais que 
contribuem para o descontrole do volume e propor ações para que eles se ajustem dentro 
dos limites de trabalho recomendados no projeto da planta, além de mecanismos de 
controle eficazes que permitam que os mesmos se mantenham dentro destas faixas. 

Estão incluídos no escopo do projeto o processo hidrometalúrgico e a eletrólise, nas 
etapas onde a água é utilizada na refrigeração de gaxetas de bombas, durante o processo 
(preparação de reagentes), quando condensado ou presente na umidade do ar do processo.  

Também estão incluídas no escopo as paradas grandes, programadas ou não, caso 
ocorra aumento do volume em função da necessidade de manter a planta aquecida com uso 
de vapor via injeção direta ou o não fechamento das válvulas de entrada de água para 
refrigeração de gaxetas de bombas. 

A investigação das causas ocorrerá no sentido de mostrar necessidades de ações de 
bloqueio operacionais ou com investimentos que visem reduzir ou eliminar entradas de 
águas pluviais na planta. 

 
 
4.2 Etapa de Definição 
 

O primeiro passo para a realização do projeto foi entender como ocorre o 
desbalanceamento hídrico na indústria metalúrgica em estudo, ou seja, quando há entrada 
maior de água no processo do que sua capacidade de eliminação. Também foram 
analisadas maneiras para acabar com este problema. 

Posteriormente foram avaliadas as contribuições para a empresa com a geração 
deste projeto e chegou-se as seguintes conclusões: 

 Para o meio ambiente houve contribuição na redução e estabilização do 
volume da planta. As bacias e pisos ficarão vazios e serão usados apenas 
como contenção, eliminando transbordos evitando, assim, a contaminação do 
solo. 
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 Para a estabilidade da planta contribuiria diretamente, pois não serão 
necessárias ações que resultem em perdas de produção ou medidas 
emergenciais para conter transbordo por excesso de solução na planta. 

 
A equipe do projeto foi definida atentando-se às habilidades técnicas de cada um, 

sendo dividida em: seis funcionários da Hidrometalurgia, um da Eletrólise e um do 
Desenvolvimento Tecnológico, entre gerentes, técnicos e supervisores. 

Com o consenso de todos, foi elaborado um cronograma com datas possíveis de 
serem alcançadas em cada uma das etapas. 

Nesta etapa também foi definida a meta “Reduzir e estabilizar o Volume Hídrico 
Médio da Planta de 3.560 m3 / dia para 2.500 m3 / dia até 31 de dezembro de 2007”. Segue 
abaixo o cronograma de execução do projeto. 

 
 

Etapas  
DMAIC 

Término 
Previsto 

Término    
Real 

DEFINE 01/08/07 03/09/07 

MEASURE 05/09/07 10/10/07 

ANALYZE 01/10/07 01/11/07 

IMPROVE 02/11/07 22/11/07 

CONTROL 31/12/07 31/12/07 

 
Figura 6: Cronograma do projeto  

Fonte: Adaptado de informações da empresa  
 
 
4.3 Etapa de Medição 
 
 Para o início da etapa de medição é importante observar se os dados levantados são 
confiáveis. Esta informação é muito importante para entender o problema e sugerir 
mudanças no processo que de fato contribuirão para sua melhora. 
 Nesta etapa foi elaborado o contrato do projeto em que foi evidenciado que o retorno 
financeiro não era mensurável, uma vez que ainda não foi identificada redução nos KPI’s de 
Ácido, Cal e Rendimento.  
 O objetivo deste projeto é proporcionar melhorias ambientais, proporcionando maior 
disponibilidade de tanques de estocagem, eliminando riscos de transbordos e medidas 
emergenciais para preveni-los. 
 Com o intuito de melhorar a visualização dos processos e facilitar a projeção e 
controlar seu progresso, foi elaborado o Mapa do Processo sendo consideradas oito áreas 
dentro da planta onde as águas usadas no processo impactam no Volume da Planta.  
 A ferramenta espinha de peixe foi utilizada para identificar causas para o efeito “alto 
volume de água na planta”. Foram identificados 44 X’s, ou seja, 44 possíveis causas. Alguns 
destes X’s identificados são comuns em várias áreas sendo identificados os mesmos 
efeitos. Neste caso optou-se por unificar as causas a todas as áreas. 
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Figura 7: Mapa do Processo  
Fonte: Adaptado de informações da empresa  

 

 
 

Figura 8: Diagrama Espinha de Peixe 
Fonte: Adaptado de informações da empresa  

 



  - 18 - 

 
 Também foi utilizada a Matriz de Causa e Efeito (figura 9) para avaliar cada um dos 
X’s levantados incluindo os comuns. Como esperado, as pontuações dadas a estes X’s por 
área foram praticamente as mesmas, validando a unificação dos mesmos que, neste caso, 
ficaram 22 X’s para serem estudados.  

A partir da análise dos impactos, ficou definido o Ponto de corte (atuação) para 
Impacto o 1º Quartil que, são os X’s pontuados com valores acima de 180, vide figura 10. 
 Analisando o esforço, o ponto de corte ficou acima do 1ª Quartil, definindo os X’s 
pontuados com valores menor ou igual 280. 
 

 
Figura 9: Matriz Causa Efeito 

Fonte: Adaptado de informações da empresa  
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Figura 10: Graphical Summary 1 

Fonte: Adaptado de informações da empresa  
 

 
Figura 11: Graphical Summary 2 

Fonte: Adaptado de informações da empresa 
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 Na Matriz de Esforço Impacto, os X´s identificados foram classificados da seguinte 
maneira: Baixo Esforço e Alto Impacto: 07 X´s.(Xs priorizados para atuação); Alto Esforço e 
Alto Impacto: 04 X´s; Baixo Esforço e Baixo Impacto: 09 X’s e Alto Esforço e Baixo Impacto: 
02 X’s. 
 

 
 

Figura 12: Matriz Esforça Impacto 
Fonte: Adaptado de informações da empresa  

 

Variáveis a serem Analisadas: 

• Águas de gaxeta 

• Adição de água para correção de parâmetros na eletrólise 

• Lavagem de torta da 1ª Jarosita 

• Filtrado da 2ª Jarosita 

• Beneficiamento de Cobre 

• Bombas de pisos zero 

• Solução de cementos Sulfato de Cobre 
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 Também foram testadas as normalidades dos dados: 
 
 

 
 

Figura 13: Análise da normalidade dos dados 
Fonte: Adaptado de informações da empresa  

 
 

 Optou-se por usar os dados diários porque eles representam a real variação do 
volume da planta, mesmo não apresentando comportamento normal (relação com as 
intervenções realizadas). Os dados de média se ajustam aos valores extremos tanto acima 
como abaixo de volume realizados e sua gestão, portanto não é eficaz. Os dados serão 
tratados como não normais. 
 Na análise Análise da Capabilidade antes do Volume Hídrico da Planta observa-se 
que no curto prazo (Zst) o processo (KPI) tem pouca variação, entretanto, quando se 
observa o longo prazo este apresenta grande variação (Zshift de -3,90). Nota-se que todos 
os valores são negativos denotando total incapacidade em atender o LSE = 2800 m3/dia. O 
DPMO = 938.994 ppm, portanto, Nível Sigma -0,06. Segue gráfico abaixo: 
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Figura 14: Análise da capabilidade antes 
Fonte: Adaptado de informações da empresa  

 
 Pela Matriz de Tecnologia x Controle observa-se que o volume hídrico necessita de 
controle para minimizar a ação da variação – padronização dos parâmetros e controle sobre 
o KPI. 
 

 
Figura 15: Matriz de Tecnologia X Controle para saída do processo 

Fonte: Adaptado de informações da empresa 
 

Posição atual 
do 

comportamento 
do processo  



  - 23 - 

 
4.4 Etapa de Análise: 

 
 Através de um balanço de massa foram identificados os pontos de entrada e saída 
de água na planta. Neste balanço foram considerados dados medidos nas áreas e outros 
dados em que a princípio seria considerada impossível a medição, foram obtidos a partir de 
cálculos e estimativas (experiência do grupo). Os principais pontos identificados foram: 
Águas execentes de gaxetas, Lavagem da primeira jarosita, Beneficiamento Sulfato de 
Cobre, Lavagem de tecidos de filtros Pu., Soluções do Cementos e Sulfato de Cobre.  
 
 

 

 

Figura 16: Balanço de entradas e saídas da planta 
Fonte: Adaptado de informações da empresa  

 
 Também por meio de balanço de massa e ácido, foi verificado que o volume da 
planta estabilizado não tem impacto significante no consumo de ácido e rendimento de Zn 
uma vez que ambos são condicionados à matéria-prima, principalmente o teor de Ferro. 
 

BALANÇO DE MASSA 

Dados 
calculados 

Dados 
estimados 

Dados 
medidos 
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Figura 17: Balanço de ácido da planta 
Fonte: Adaptado de informações da empresa 

 
A partir do Balanço de Massa, foi avaliada a contribuição das áreas: eletrólise e 

hidrometalurgia, como pode-se observar na figura 18.  
A Hidrometalurgia destacou-se como maior fonte de entrada de água na Planta, seja 

inerente ao processo (lavagem de tortas,reagentes,etc), por oportunidades (gaxetas) e 
outras fontes que demandam maiores estudos (condensado). Por isso, foram identificadas 
suas principais fontes de contribuição conforme ilustrado na figura 19.  

Após análise, foram excluídas fontes inerentes ao Processo e reavaliados os pontos 
de atenção que se mostraram semelhantes aos levantados no Mapa de Processo e Espinha 
de Peixe. Como resultado foi possível identificar os maiores contribuintes de entradas de 
água na planta: Águas de gaxeta (excedente), Lavagem da Primeira Jarosita, Adição de 
Filtrado da Segunda Jarosita e Bombas de Piso Zero. Vide figura 20. 

 



  - 25 - 

 

Figura 18: Gráficos de Pareto – Análise de influência por área de operação 
Fonte: Adaptado de informações da empresa 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 19: Gráficos de Pareto – Principais fontes de contribuição na Hidrometalurgia 
Fonte: Adaptado de informações da empresa 

 

Embora na distribuição este X seja o 
Segundo maior contribuinte, não será 
priorizado por apresentar Alto esforço 
e Alto Impacto 
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Figura 20: Gráficos de Pareto – Priorização Matriz Força Impacto 
Fonte: Adaptado de informações da empresa 

 

 

 Analisando os dados do mês de fevereiro de 2007 pode-se observar o impacto da 
adição de água na concentração de zinco, que é reduzida, e no consumo de ácido sulfúrico, 
que é aumentado.  

 

 

 

Figura 21: Efeitos ao adicionar água na planta 
Fonte: Adaptado de informações da empresa 
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4.5 Etapa de Melhoria: 

 
Com a evolução do Projeto, um novo Mapa de Processo foi definido contemplando 

as duas áreas de maior impacto no volume da Planta. 
 

 
Figura 22: Novo Mapa do Processo 

Fonte: Adaptado de informações da empresa 
 
 
 

X de alto esforço, 
sem ação a ser 

tomada. 
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Figura 23: Fluxograma das Etapas do Projeto 
Fonte: Adaptado de informações da empresa 

 
Foram feitos planos de ação para os X’s de maior impacto e menor esforço com 

ações simples e de fácil resolução, estratificando as necessidades e planejando ações de 
curto, médio e longo prazo (automação e/ou mecanização)para melhoria no sistema e 
sustentação do controle. 
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Figura 24: Planos de ação 
Fonte: Adaptado de informações da empresa 

 
 Nos X’s identificados para ações de Ver e Agir alguns demandaram também ações 
de Médio e Longo prazos (automação e/ou mecanização) visando a sustentação dos 
controles. 
 
 
4.6 Etapa de Controle: 

 
Após o projeto, o processo apresentou comportamento Normal, apresentando 

capabilidade aceitável em curto prazo, porém em longo prazo ainda apresenta muita 
variação. A  Matriz indica melhora no Processo, mas ainda com oportunidades no aumento 
da estabilidade. No decorrer do Projeto o Nível Sigma inicialmente de -0,006 evoluiu para 
2,67 Sigmas e o DPMO de 93,9% para 19,0% de defeitos. 

 
Figura 25: Teste normalidade dos dados 

Fonte: Adaptado de informações da empresa 
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Figura 26: Nova capabilidade 

Fonte: Adaptado de informações da empresa 
 
 

 Xbar = 2245,6 m3 

 s = 378,6 m3 

 DPMO = 190.999 ppm 

 No curto prazo o volume tem até baixa variação, mas no longo prazo ele não se 
sustenta. Notar que o Zshift é de 3,18, sendo que ele deve ser quanto menor          
melhor. 

 

 
Figura 27: Matriz de Tecnologia x Controle para Saída do Processo 

Fonte: Adaptado de informações da empresa 
 
 A planilha de acompanhamento dos principais pontos de entrada de água na planta 
que aponta as oportunidades no dia a dia permitindo tomada de ações com visão holística. 
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 O objetivo do OCAP é possibilitar analisar de forma clara a situação do Volume e 
mostrar as ações a serem tomadas, de rotina mais as que impactam ou não em alguns KPIs 
da Unidade. Também são acompanhadas as oportunidades diárias de acordo com o cenário 
da Planta. 
 

 
 

Figura 28: Fluxograma do Procedimento 
Fonte: Adaptado de informações da empresa 

 
 

O guia acima é utilizado para auxiliar a operação na definição das ações de bloqueio 
na ocorrência de ponto fora do LSE para o volume. Este OCAP está inserido no Padrão 
Operacional. 

Sob a responsabilidade do Técnico de Processos, diariamente avaliar os desvios em 
relação ao volume e propor novas ações de bloqueio que não estejam cobertas pelo OCAP. 
 Para sistematizar o controle, foi elaborado um Check List definindo a área Processos 
como responsável pela conferência do roteiro e locais que devem ser diariamente 
verificados para entendimento e ações de controle do volume. Elaborado também um 
Padrão Operacional com o objetivo de explicar o que é o volume, quais as ações de controle 
a serem tomadas e forma de medição. 

“Plano  para Ações  de Controle do Volume Hídrico da Planta com tendência a subir (OCAP).”

Meta: Mínimo de 2200m3

Máximo de 2800m3
Início

O Volume da Planta 
está entre 2100m3 a  

2200m3?

Legenda

Objetivo

O que verificar

Ações

1-Fechar Vapor na 
Ácida Forte
2-Reduzir Vazão de 

Água da 1ª jarosita 
para 30 litros/minuto

Sim
Não

Sim

Não

Não

1-Reduzir a Água de lavagem da 

1º jarosita para 50litros/minuto
2-Fechar Vapor no Descobreado

1-Fechar Vapor 

na Ácida II
2-Reduzir Vazão 

de àgua de 

lavagem da 1ª
Jarosita para 40 

litros/minuto

”Bombear 

solução do 
CuSO4 para 

Ácida  
somente com 

concentração 
de Cu maior 

que 15g/l

O Volume da 
Planta está

entre 2100m3 
e 2200m3?

Sim

Sim

SEGUIR AÇÕES DE ROTINA

1 -Controle de Águas de Gaxeta: 
Planta Operando—2,0 a 2,5 litros/minuto,no Rotâmetro;
Planta Parada—Fechar todas Gaxetas;

2- Monitorar concentrações das bacias e Pisos para definição 
da rota de bombeamento (Recuperação de Zn ou Circuito);

3- Controle de bombeamento das soluções dos Cementos e 
Sulfato de Cobre;
4- Controle da água de lavagem da 1ª Jarosita(avaliado nas 

Reuniões de Processo);
5- Eliminação de vazamentos de água na planta

6- Controle na adição de Ácido na Planta
7- Adição de água na Eletrólise de acordo com o PO-VM-

Zinco-Jf-ELE-007

8- Gerenciamento da bomba do piso das torres da Eletrólise(Chuva: 

Bombear para ETEI)
O Volume da 

Planta está
entre 2200m3 

e 2300m3 

1-Implementação 
Rigorosa da “Lei 
Seca”

2- Reduzir vazão de 
Água da 1ª Jarosita 

para 20litros/minuto

Sim

Não

Não

Sim

O Volume da 

Planta está
entre 2300m3 

e 2400m3 

1- Manter Vazão de àgua de lavagem da 
1ª Jarosita em 50 litros/minuto
2- Manter bombeamento de CuSO4 para 

ácida com Cu acima de 15g/l
3- Manter Vapor Fechado no 

Descobreado

O Volume da 
Planta está

entre 2400m3 
e  2500m3 

1- Manter Vazão de àgua de lavagem da 

1ª Jarosita em 40 litros/minuto
2- Manter bombeamento de CuSO4 para 

ácida com Cu acima de 15g/l
3- Manter Vapor Fechado no 

Descobreado e Ácida II

O Volume da 
Planta subiu 

acima de  
2500m3 

3- Manter Vazão de àgua de lavagem da 

1ª Jarosita em 30 litros/minuto
4- Manter bombeamento de CuSO4 para 

ácida com Cu acima de 15g/l
5- Manter Vapor Fechado no 

Descobreado.na Ácida II e Ácida Forte

Não

•*A ações fora da Rotina impactam de alguma forma em 

algum KPI

•O controle do Volume da Planta está condicionado a 

disponibilidade dos tanques de estocagem.
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 Figura 29: Check list de verificação  
Fonte: Adaptado de informações da empresa 
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Figura 30: Padrão Gerencial  
Fonte: Adaptado da empresa 

 

   
 

Figura 31: Figura ilustrativa da planta  
Fonte: Adaptado de informações da empresa 
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bombeado e 

para onde
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 Também foram elaborados planos que, juntamente com as ferramentas de controle, 
auxiliarão na garantia da continuidade e manutenção do controle e estabilização do Volume 
da Planta. 
 

 
 
 

 Figura 32: Planos de ação do projeto Seis Sigma 
Fonte: Adaptado de informações da empresa 
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Capítulo V 
Considerações finais 

 
Após a realização deste projeto pode-se perceber a importância da quantificação das 

fontes de variação significativas ao processo produtivo, fornecendo uma base sólida para a 
tomada de decisão. Vale destacar a importância deste projeto por visar a integridade do 
meio ambiente.  

Foi observado também que a interação entre áreas na execução de um projeto é 
importante para melhor detalhamento, riqueza de informações resultando em um trabalho 
mais completo e com maiores garantias de sucesso. 

Outro ponto destacado ao longo do estudo está no ênfase do planejamento no DMAIC,  
sabe-se que quanto mais bem planejado o projeto, menor o tempo de implementação do 
mesmo e menor a probabilidade de erros e desvios inesperados.  

Além disso a metodologia Seis Sigma fornece ferramentas de modo a identificar 
varáveis que realmente estão impactando no processo e assim direcionar os esforços e 
ações de melhoria. As ferramentas adotadas são em sua maioria as mesmas que têm sido 
utilizadas pelos sistemas de qualidade, com a grande diferença que a estrutura de um 
projeto Seis Sigma consegue potencializar o resultado, uma vez que os objetivos do projeto 
de melhoria estão alinhados com as metas financeiras da empresa. 

Ficou claro que ações simples desde a escolha da equipe de projeto com 
funcionários de áreas afins do objetivo do projeto, como a padronização de atividades e o 
acompanhamento das mesmas são eficazes na melhora do projeto. 
 Apesar de não ter sido mensurado o retorno financeiro, o sucesso do projeto pode 
ser comprovado pelo aumento no nível sigma do processo de -0,006 evoluiu para 2,67 
Sigmas e, consequentemente, diminuição do DPMO de 93,9% para 19,0% de defeitos. 
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