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Resumo 

O conceito da Produção Enxuta e a Metodologia Seis Sigma são estratégias amplamente utilizadas 

por empresas que buscam a melhoria contínua no setor industrial. O Lean Seis Sigma, integração da 

Produção Enxuta e Seis Sigma, combina ambas metodologias, aproveitando aspectos de cada uma delas. 

No entanto, essa integração nem sempre é bem sucedida. Assim, este estudo tem como objetivo 

desenvolver um conjunto de diretrizes para implantar a integração Lean Seis Sigma a partir de um método 

de avaliação do nível de maturidade das práticas das organizações produtivas, tendo como referência os 

fatores críticos de sucesso deste processo. Nesse sentido, foi desenvolvido um instrumento validado por 

meio da Teoria da Resposta ao Item, para avaliar o nível de maturidade da implantação do Lean Seis 

Sigma. Como resultado, foi construída uma escala para mensurar o nível de maturidade da implantação do 

Lean Seis Sigma. Esta escala foi interpretada e os resultados mostraram adequação ao modelo de escala 

gradual e possibilitou a identificação de práticas e ferramentas Lean Seis Sigma existentes em cada nível da 

escala. O instrumento desenvolvido foi aplicado por meio de estudo de caso múltiplo, em três indústrias de 

setores produtivos distintos, que estavam em diferentes fases de implantação do Lean Seis Sigma e que 

foram classificadas em diferentes níveis de implantação do Lean Seis Sigma. Percebeu-se que algumas 

empresas têm características específicas que podem facilitar ou prejudicar a implantação do Lean Seis 

Sigma. A elaboração de um instrumento de avaliação, tendo como base os fatores críticos de sucesso, e a 

observação in loco de como estes fatores se comportam nas empresas também permitiu a definição de um 

conjunto de diretrizes tanto para a implantação do Lean Seis Sigma, quanto para sua sustentação. Do ponto 

de vista prático, a avaliação de maturidade permite que as organizações priorizem ações que permitam uma 

implantação mais efetiva da integração Lean Seis Sigma e garantam a sustentação deste modelo de forma 

a assegurar a excelência operacional das organizações produtivas. 
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