
V Semana de Engenharia de Produção e Transportes Dezembro de 2005, UFRGS, Porto Alegre, RS 
 

 Aplicação do PDCA em um processo na indústria textil Branco, Franz & Caten   1 

Os elementos de aprendizagem organizacional e sua 
influência para o sucesso de implementação de programas 

Seis Sigma 
 

Luis Antonio dos Santos Franz (UFRGS) franz@producao.ufrgs.br 
Fernando Gonçalves Amaral (UFRGS) amaral@producao.ufrgs.br 

 
Resumo:  
A aplicação de programas Seis Sigma em empresas vem ganhando ênfase nos últimos anos. Nesse contexto, os 
aspectos de aprendizagem organizacional, relacionados com a implementação destes programas, mostram-se 
como fatores influentes para o sucesso dos projetos. Este artigo objetiva identificar e analisar como os 
elementos vinculados à aprendizagem organizacional contribuem e influenciam no êxito dos programas Seis 
Sigma. Através de uma metodologia de estudo de caso em uma empresa do ramo petroquímico, observou-se que 
a designação dos papéis, a falta de definição de indicadores, entre outros, contribuíram para a baixa eficácia 
do projeto, apontando para o insucesso inicial do programa. De forma complementar, indicou a real 
necessidade do entendimento das questões relativas à disseminação do conhecimento, como sendo a mola 
mestra para o alcance da eficácia em programas de melhoria. 
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1. INTRODUÇÃO 
As organizações, de um modo geral, vêm sendo submetidas a uma série de adversidades provenientes de fatores 
como mudanças no mercado e aumento de competitividade. O problema mais comumente evidenciado é a falta 
de capacidade destas empresas em reagir à presença de novos desafios. O Seis Sigma é um conceito que vem 
ganhando espaço neste contexto nos últimos anos, por ajudar estas organizações a se tornarem aptas a reagir de 
forma mais eficiente às mudanças no ambiente em que estão inseridas.  

O Seis Sigma consiste em uma estratégia gerencial disciplinada e altamente quantitativa, tendo por objetivo 
aumentar a lucratividade das empresas, por meio da melhoria da qualidade de produtos e processos e pelo 
aumento da satisfação de clientes e fornecedores (PEREZ-WILSON, 1999). A ênfase na estatística, o foco no 
alcance de saltos em melhorias e a linguagem simples para a disseminação da qualidade, são diferenciais do Seis 
Sigma se comparado a outros programas similares. Em termos de disseminação da cultura para a qualidade, este 
programa tem uma estreita conexão com elementos da Gestão do Conhecimento, uma vez que permite a 
disseminação mais eficiente de conceitos através de toda a organização.  

De maneira complementar, Perez-Wilson (1999) e Wiggenborn (2000) atestam que o Seis Sigma representa, em 
sua essência, excelência através de todos os processos administrativos, processos de serviços e processos de 
fabricação de toda a organização, não se restringindo apenas à qualidade do produto final. Alcançar o Seis Sigma 
significa então promover uma mudança cultural em uma organização. Isto requer a existência de uma linguagem 
comum entre todos os funcionários, sendo no caso do Seis Sigma, uma linguagem comum para a qualidade. 

Em um processo de mudança, torna-se necessário que a organização saiba mais sobre si mesma e que, uma vez 
atingindo esta meta, administre os ativos deste autoconhecimento. Este processo sistemático de identificação, 
criação, renovação e aplicação dos conhecimentos, que são estratégicos na vida de uma organização, é 
considerado, portanto, a Gestão do Conhecimento. No caminho de estruturação da Gestão do Conhecimento 
desenvolve-se um processo de aprendizagem contínua, onde a empresa exercita a sua competência e inteligência 
coletiva para responder ao seu ambiente interno e externo. Este processo deve levar, pelo menos em teoria, a um 
nível ideal para o qual as organizações devem evoluir, a fim de serem capazes de responder às várias pressões 
que forem identificadas. Nesse caminho, o processo empregado é designado como aprendizado organizacional. 
Este faz com que as pessoas procurem, encontrem e empreguem as melhores práticas para que a empresa se 
torne uma organização de aprendizagem. Logo, o aprendizado organizacional é considerado o meio e a 
organização de aprendizagem o fim, para o qual uma organização deve migrar (SANTOS et al., 2001; FINGER; 
BRAND, 2001). 
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Tornar-se uma organização de aprendizagem exige mudança cultural, não podendo ser significativamente 
realizada senão pela ocorrência de profundas mudanças na forma de pensar e interagir das pessoas. O Seis Sigma 
atua neste sentido, como um programa que exige a quebra de paradigmas, sendo necessário para sua efetivação, 
liderar a organização preparando-a para uma mudança cultural, sempre observando seu aspecto transformador 
(ERWIN; DOUGLAS, 2000; SANTOS et al., 2001). A dificuldade de aprendizagem, contudo, tem sido crítica 
mesmo nas organizações que utilizam o Seis Sigma, levando muitas companhias a resultados insatisfatórios após 
sua implementação. As razões para isto podem ser várias, mas normalmente o problema está na estrutura da 
organização e na forma usada para executar os projetos de melhoria e para o estabelecimento das métricas 
(BREYFOGLE; MEADOWS, 2001). 

Conforme destaca Snee (2001), a seleção de projetos, a designação das pessoas para atuar dentro do programa, a 
execução dos projetos no tempo adequado (três a seis meses), o suporte e envolvimento adequado no projeto, o 
gerenciamento visando a garantia do foco do projeto e o cumprimento de cronogramas, são exemplos de fatores 
críticos típicos da aprendizagem organizacional identificáveis na implementação de um programa Seis Sigma. 
Também podem ser destacados aspectos como: o comprometimento de todos os níveis da organização, definição 
clara dos papéis no programa, metas para a redução dos defeitos, uniformemente aplicadas a todas as atividades, 
através de uma linguagem uniformizada para a qualidade e ainda, capacidade em combinar conhecimento 
técnico e de trabalhar em grupo, com forte ênfase no treinamento como ingrediente-chave para a implementação 
eficiente do programa (ERWIN; DOUGLAS, 2000; WIGGENBORN, 2000; ARGYRIS, 2000; PANDE, 2001). 

Assim, pode-se depreender que um trabalho que aborde a contribuição da Seis Sigma para a disseminação da 
qualidade e como elementos da Gestão do Conhecimento estão presentes em seu contexto, revela-se de grande 
importância para a melhoria da qualidade como um todo. Dessa forma, este artigo visa, através da análise crítica 
da implantação de um projeto pioneiro de melhoria em uma empresa do ramo petroquímico, identificar como os 
elementos da aprendizagem organizacional podem contribuir e influenciar na implementação de um programa 
Seis Sigma.  

2. METODOLOGIA 
A metodologia empregada baseou-se em um Estudo de Caso desenvolvido em uma indústria do ramo 
petroquímico. A empresa em questão desejava obter a diminuição da variabilidade na diferença existente entre 
os níveis de entrada e de saída de uma etapa de seu processo produtivo. Com a redução da variabilidade, a 
necessidade de redirecionar lotes produzidos poderia ser reduzida e, até mesmo, eliminada. Este projeto foi, 
junto a outros como, por exemplo, a redução na variabilidade dos tempos de batelada, utilizado como ponto de 
partida para a implantação de um programa Seis Sigma na empresa. 

O método de pesquisa foi desenvolvido de tal sorte que suas etapas coincidissem com aquelas de implantação 
típicas de um projeto de melhoria. As etapas de implantação dos projetos de melhoria, comumente utilizadas em 
programas Seis Sigma, seguem um método denominado DMAIC. A figura 1 ilustra as etapas que compõem o 
método. 
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Figura 1 – Método DMAIC (Fonte: adaptado de Pande (2001) e Werkema (2001)) 
 
No decorrer do trabalho, durante a implantação de cada etapa do DMAIC, foram identificadas as presenças de 
aspectos relativos ao aprendizado organizacional, através da observação direta utilizando um método de trabalho 
baseado na pesquisa participante. Com base nestes aspectos, foi realizada a análise dos fatores críticos para um 
programa Seis Sigma, a partir de elementos inerentes ao aprendizado organizacional, como por exemplo: falta de 
capacitação e treinamento, não utilização de indicadores de desempenho, inexistência de planejamento para a 
montagem das equipes e do gerenciamento destas, falta de determinação das metas a serem alcançadas, etc.  
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A coleta e análise dos resultados basearam-se essencialmente nas informações das reuniões com os 
colaboradores da empresa em cada etapa de aplicação do DMAIC. 

3. RESULTADOS 
A empresa onde foi realizada a pesquisa, trabalha com processos químicos para produção de borracha. O 
processo produtivo é dividido basicamente em quatro etapas: (i) reação: é feita a adição das espécies químicas 
que irão originar o látex; (ii) separação dos monômeros: são separados do látex os monômeros não reagidos, 
resultantes do processo de reação; (iii) coagulação: são adicionados componentes químicos ao látex aquoso para 
que o mesmo sofra separação entre uma parte sólida e uma parte líquida. Após o látex ser coagulado, ele adquire 
a características de grumos, separando-se em uma parte líquida e outra sólida, que possui teor de umidade em 
seu interior. Esta mistura passa por um processo de peneiramento e compressão mecânica objetivando a retirada 
de parte da umidade contida no interior dos grumos. Após esta etapa o material é triturado e enviado para um 
secador tipo túnel com esteira móvel; e (iv) acabamento: o produto obtido do processo de secagem é agrupado 
com uso de uma prensa, formando fardos. Eles são devidamente embalados e expedidos. O fluxograma físico do 
processo é apresentado na Figura 2.  
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Figura 2 – Fluxograma físico do processo produtivo 

 
Como parte da implementação do programa Seis Sigma na empresa, a consultoria externa realizou seminários 
junto à alta direção para obter sugestões de oportunidades de melhoria. O critério principal para a escolha foi a 
presença de perdas por variabilidade. Uma oportunidade levantada foi que, nas etapas de coagulação e 
acabamento, o produto obtido fora da especificação deve ser redirecionado para outro cliente ou então para 
refugo, o que acarreta em perdas financeiras para a empresa. A partir da escolha deste problema foi dado início 
ao projeto, que se orientou pelas etapas do DMAIC. 

3.1 Etapa Definir 
Nesta etapa do projeto foi feito um levantamento dos dados que permitissem uma compreensão inicial do 
problema abordado. A partir da análise destes dados foi estabelecida a criticidade do problema, as perdas 
financeiras decorrentes do mesmo e a meta a ser alcançada pelo projeto. O problema identificado foi a 
variabilidade considerada excessiva entre os parâmetros na entrada e na saída da etapa de coagulação de látex. 
Por decorrência desta variabilidade, muitos lotes produzidos precisavam ser redirecionados para outros clientes, 
para um estoque provisório ou mesmo, para refugo, levando a perdas financeiras expressivas. Logo, a meta do 
projeto foi definida como reduzir o nível de variabilidade dos índices indesejáveis para níveis que permitissem a 
redução ou eliminação do redirecionamento de lotes. 

A equipe montada para a realização do projeto e participação das reuniões contou com pessoas basicamente da 
área de gerência de produção: três gerentes da produção, dois supervisores das áreas envolvidas e um consultor 
externo. Eventualmente, eram convidados a participar das reuniões outros técnicos da empresa (laboratório, 
produção e manutenção). No que concerne aos gerentes, um apresentou atuação mais ativa no projeto alocando 
em média doze horas semanais. Os outros dois concentraram-se de forma concomitante em outros projetos, mas 
eventualmente, participando de algumas atividades. O corpo de técnicos interagia nas atividades do projeto 
conforme fossem solicitados em função da especificidade do assunto. Foi estimado também um cronograma para 
aproximadamente um ano para a realização de todas as etapas do DMAIC. 
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As atividades realizadas nesta etapa do projeto evidenciaram um fator crítico, ou seja, a designação de funções 
de cada sujeito na implementação do programa. Porém, quando da definição da equipe, não houve uma 
declaração clara de como esta deveria trabalhar e estruturar-se. Faltou ainda a caracterização dos participantes 
como uma equipe e do diretor da empresa como um indivíduo que exerce o trabalho de cobrança e apoio às 
ações durante o projeto, conforme a Figura 4. Tal fato, implicou na ausência de comprometimento dos 
integrantes da equipe de projeto, evidenciada pela falta de planejamento das reuniões e de uma programação 
definida no decorrer das seções. A Figura 3 apresenta como as equipes deveriam estar idealmente estruturadas e 
assessoradas. A Figura 4, por sua vez, demonstra como foi organizada a equipe apresentada neste caso. 
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Figura 3 – Equipes conforme recomendado pela literatura (Fonte: Adaptado de Werkema (2002))  

Consultor

Suporte

Engenheiro

Engenheiros

Técnicos 
convidados

Consultor

Suporte

Engenheiro

Engenheiros

Técnicos 
convidados

 
Figura 4 – Equipes conforme foi realizado na empresa 

Também, não foi definido nesta etapa um cronograma detalhado do projeto, constando datas limites de 
conclusão para cada etapa do DMAIC e metas claras para o atendimento das necessidades dos clientes. Não 
foram, por exemplo, estabelecidos dias e horários para reuniões das equipes, assim como, a sistemática das 
reuniões. Com isso, o projeto mostrou uma forte tendência de perda de ritmo, devido à falta de um maior 
comprometimento e implicando na tendência de perder o foco, reforçada pela ausência de rotinas sistematizadas 
de reuniões. 

Em síntese, já na etapa Definir deste projeto, pôde-se observar uma tendência ao não preenchimento das 
premissas necessárias ao seu sucesso, principalmente, no que se refere à determinação das equipes, dos papéis de 
cada integrante e dos prazos para o seu desenvolvimento. 

3.2 Etapa Medir 
Durante a etapa Medir foram realizadas atividades objetivando reconhecer quais os pontos críticos que afetavam 
a variabilidade excessiva no processo de coagulação. O primeiro passo realizado nesta etapa foi a determinação 
da equipe de técnicos que poderiam realizar as atividades aqui previstas. Foram convidados a participar das 
atividades os funcionários das áreas abrangidas pelo projeto (laboratórios, coagulação e manutenção). 

Uma vez formadas as equipes, o passo seguinte foi a realização do mapeamento de processo. Atividade esta 
realizada fazendo uso de uma série de entrevistas e trocas de informações entre todos os funcionários envolvidos. 
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Neste caso, o mapeamento do processo foi bastante útil ao permitir que houvesse um re-aprendizado em relação 
ao processo produtivo, levando à aquisição de uma visão sistêmica de parte dos envolvidos.  

O passo seguinte foi a realização de seções de brainstorming para levantar sugestões quanto às possíveis causas 
do excesso na variabilidade na área de coagulação. Esta atividade culminou em um grande número de sugestões, 
chegando a 56 itens divididos nas categorias: matéria-prima, mão-de-obra, máquina, meio ambiente, método e 
medição. Assim, foram empregadas matrizes de priorização objetivando eleger quais os itens eram realmente os 
mais importantes dentre aqueles sugeridos durante o brainstorming. Deste trabalho chegou-se a uma lista de 14 
itens críticos, que poderiam estar provocando uma variabilidade excessiva entre os parâmetros de entrada e saída 
do processo. 

Finalizando a etapa Medir, foi elaborada uma matriz nos moldes do FMEA (Failure Mode and Effects 
Analysis), onde cada um dos itens priorizados foi desdobrado. Com isso, foi possível chegar às causas-raiz que 
estariam conduzindo ao problema abordado pelo projeto. Para cada uma destas causas críticas foi determinado 
um plano de ação de melhorias. No caso das mais evidentes e fáceis de solucionar, foi preparado um plano de 
ação prevendo análises mais aprofundadas, utilizadando a ferramenta da qualidade conhecida como 5W2H 
(What, Who, When, Where, Why, How, How much). 

O projeto acabou se revelando relativamente complexo, visto que, após o mapeamento o processo de coagulação, 
mostrou-se grande e abrangendo muitas atividades a ele relacionadas. Contudo, o projeto não foi dividido em 
projetos menores trazendo assim, um risco insucesso. Ao final da etapa Medir, o foco do projeto direcionou-se 
para os laboratórios da empresa. Porém, era importante que os subsídios para a proposição desta mudança já 
tivessem sido realizados na etapa Definir. Ainda, na possibilidade de direcionar as atividades do projeto para os 
laboratórios, outros subprojetos poderiam paralelamente ser implementados : condicionamento de ar nos 
laboratórios, desagregação adequada dos grumos de borracha, melhoria no funcionamento dos equipamentos de 
laboratório, etc. Em decorrência, o projeto foi prejudicado por outras estratégias mais elaboradas e amplas, como 
por exemplo tratar os problemas de forma conjunta, causando atraso no cronograma do projeto.  

Neste ponto do trabalho, ainda não havia sido implantado qualquer tipo de monitoramento dos níveis de 
variabilidade na diferença entre os parâmetros de entrada e de saída do processo, foco do projeto. Isto se revelou 
como um problema, já que os resultados baseados em dados quantitativos são assimilados com maior facilidade.  

Até este momento o Seis Sigma também não havia sido amplamente divulgado dentro da empresa, sendo este 
um aspecto crítico e de fundamental importância para o sucesso do programa.  

3.3 Etapa Analisar 
A realização de análises foi crucial para a compreensão e aceitação das mudanças necessárias para a otimização 
do processo produtivo. As análises foram feitas a partir de elementos que foram priorizados na etapa Medir. Ao 
final de cada análise, além das conclusões tomadas a partir dos resultados estatísticos, foram consideradas as 
opiniões dos especialistas envolvidos com as áreas onde foram feitas as análises; o que coincide com capacidade 
em combinar conhecimento técnico e capacidade de trabalhar necessária dentro de um processo de aprendizagem 
organizacional. Assim como no mapeamento de processos, as discussões e conclusões decorrentes das análises 
permitiram um re-aprendizado quanto ao processo. 

Em um dos laboratórios onde foram realizadas análises, por exemplo, tem-se uma rotina de trabalho bastante 
sistematizada. Os operadores sabem o que está sendo produzido, quantas medidas são necessárias fazer e quais 
as quantidades diárias de amostras que devem ser analisadas, ou seja, alterações sutis na rotina destes operadores 
costumam ser facilmente detectadas por eles. Este fato, possivelmente, acabou prejudicando os resultados dos 
experimentos, onde possivelmente o efeito dos operadores não foi representativo da realidade, o que é crítico 
para o sucesso do projeto de melhoria e conseqüentemente, da implementação do programa.  

3.4 Etapa Melhorar 
As atividades relativas à etapa Melhorar, na verdade, ficaram distribuídas no decorrer de todas as etapas do 
projeto. Melhorias mais simples e de baixo custo foram realizadas imediatamente e as mais complexas ou com 
resultados incertos, passaram por um processo de análise antes de serem realizadas. Desta forma, exigindo a 
atenção para o nível adequado do suporte e envolvimento no projeto, bem como a capacidade em combinar 
conhecimento técnico e capacidade de trabalhar em grupo. 
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O fato de as ações terem sido tomadas no decorrer do projeto confirmou a característica dinâmica do DMAIC. 
Este método pode ser abordado como um método cíclico, no qual suas etapas podem ser revistas várias vezes 
dentro de um mesmo projeto, o que contribui com o processo de aprendizagem organizacional. 

No que diz respeito às melhorias e aos ganhos, estes poderiam passar por um amplo processo de divulgação e 
documentação, fatores que auxiliariam na disseminação do conhecimento e na não recorrência de falhas nos 
próximos projetos desenvolvidos na empresa. A divulgação poderia ser usada, por exemplo, como meio para 
efetivação das melhorias contempladas no 5W2H. 

3.5 Etapa Controlar 
As atividades relativas ao controle e manutenção das melhorias foram realizadas parcialmente no decorrer do 
projeto. Durante o mesmo, observou-se a falta de um indivíduo com a função de transferir a metodologia de 
implantação de projetos de melhoria aos membros da equipe de projeto. Destaca-se aqui o caso do 
brainstorming no qual, por exemplo, um facilitador deveria trabalhar com atividades de dinâmica de grupo.  

Ao final do projeto ficou evidenciada uma redução no número de lotes redirecionados. Este fato demonstrou a 
eficácia do projeto, ou seja, a previsibilidade realmente vinha sendo melhorada, indicando a seleção adequada do 
projeto. 

Outro aspecto crítico relevante observado foi a deficiência no levantamento e monitoramento dos dados desde o 
início do projeto. A observação do comportamento dos dados referentes ao redirecionamento de lotes, por 
exemplo, poderia ter servido desde o início do projeto como um indicador do quanto os trabalhos estavam sendo 
efetivos no alcance dos objetivos. 

Foi observado ainda um atraso no cronograma para as etapas finais do DMAIC. Este pode ser atribuído à falta de 
uma agenda mais clara para o desenvolvimento do projeto, bem como, a determinação do papel de cada um dos 
agentes que deveriam atuar no seu desenvolvimento. Há de se considerar que o tamanho do projeto pode ter 
levado também ao atraso no cronograma, visto que o problema tratado durante a etapa Medir já se revelava 
demasiadamente complexo para a execução nos prazos estipulados. 

4. DISCUSSÃO 
A consideração de elementos da aprendizagem organizacional é importante para as empresas vislumbrando-se 
uma ótica da disseminação da qualidade. A constante busca de artifícios que permitam a melhor disseminação do 
conhecimento revela-se crítica, uma vez que, programas de qualidade podem ter seu sucesso prejudicado pela 
falta de comprometimento associado à desinformação. Neste sentido, diversos autores (WINGENBORN, 1990; 
ECKES, 2001; SNEE (2001); ERWIN; DOUGLAS, 2000), buscam compreender e evidenciar fatores do 
aprendizado organizacional que possam estar associados ao sucesso comumente observado em implantações de 
programas Seis Sigma. No caso em questão, os elementos da aprendizagem organizacional foram contemplados 
de diferentes formas, podendo ser identificados em vários momentos do projeto de melhoria estudado. Pode se 
citar como exemplo o comprometimento de todos os níveis da organização, definição clara dos papéis no 
programa, metas para a redução dos defeitos, uniformemente aplicadas a todas as atividades, através de uma 
linguagem uniformizada para a qualidade e ainda, capacidade em combinar conhecimento técnico e de trabalhar 
em grupo, com forte ênfase no treinamento como ingrediente-chave para a implementação eficiente do 
programa. 

Wingenborn (1990), por exemplo, afirma que um programa Seis Sigma deve transportar a linguagem da 
qualidade da produção para o resto da empresa, fazendo com que cada indivíduo sinta-se parte do processo de 
busca do nível de qualidade em direção ao zero defeito. Ao compreender os princípios básicos do Seis Sigma, os 
funcionários de uma organização, independente de suas funções, buscariam incessante e constantemente a 
perfeição. Os dados passariam então a ter um importante papel neste sentido. No caso aqui apresentado, o 
controle dos dados e a possibilidade de visualizar as melhorias obtidas, por decorrência da implantação do 
projeto, poderia ter sido usado como elemento motivador para os funcionários da área, já que estes participaram 
do projeto em diversas atividades. Ao sentirem-se parte dos resultados, os funcionários poderiam entender 
melhor a importância e os conceitos ligados ao programa Seis Sigma. 

Por sua vez, Eckes (2001), cita que aproximadamente 20% dos fracassos em projetos Seis Sigma devem-se a 
falhas na utilização da metodologia DMAIC. Para ele, um dos erros mais comuns ocorre no que se refere à 
constituição da equipe. Além disso, as lideranças da organização devem estar envolvidas no processo de 
implantação do programa, não devendo exercer apenas uma postura de envolvimento mas também de 
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comprometimento. No presente estudo, ficou evidente a atribuição inadequada dos papéis da equipe durante a 
etapa Definir, comprometendo assim o sucesso do projeto, destacando a falta de envolvimento da chefia. Tal fato 
está relacionado com a má instrução inicial da consultoria.  

Snee (2001) acrescenta que, entre outras coisas, os projetos mais curtos permitem medidas de resultados mais 
claras, o que acarreta em um melhor entendimento da importância do projeto para a organização, fazendo com 
que as ações sejam mais facilmente apoiadas e aprovadas pela gerência. Ainda, projetos que possam durar mais 
de oito ou até doze meses podem ser divididos em subprojetos de menor duração, passando esses projetos a 
serem conduzidos seqüencial ou simultaneamente. Considerando-se que o projeto apresentado neste caso tinha 
um cronograma previsto para aproximadamente um ano, pode-se afirmar então, que este deveria ter sido dividido 
em subprojetos sob pena de prejudicar os resultados almejados.  O mesmo Snee (2001) complementa que, para o 
uso do Seis Sigma são necessárias uma ou mais medições (indicadores), que quantifiquem a magnitude do 
problema e que possam ser usadas para dar partida ao projeto e monitorar seu progresso. Para ele, sem este tipo 
de atividade o projeto passa a correr o risco de não ter sucesso. Estes aspectos são críticos não só em termos 
motivacionais, mas também no que se refere ao aprendizado organizacional, dado que em um número maior de 
projetos pressupõe-se uma aquisição maior de experiências. 

As idéias de Erwin e Douglas (2000) e Snee (2001) são complementares ao considerarem que se a empresa 
inteira estiver usando a mesma linguagem a meta para a redução dos defeitos pode ser uniformemente aplicada a 
todas as atividades, ficando então mais fácil de ser atingida. Ainda, segundo Argyris (2000), as pessoas de todos 
os níveis da organização devem combinar conhecimento técnico e capacidade de trabalhar em grupo, precisam 
refletir de forma crítica e atuar efetivamente na mudança de suas próprias práticas organizacionais. Ficou 
evidenciado por tais aspectos que o projeto de melhoria apresentado no presente artigo não demonstrava estar 
inserido em um contexto organizacional propício ao bom andamento do projeto. Como base para tal evidência, 
uma visão geral dos aspectos críticos da aprendizagem organizacional, observados durante a implantação do 
projeto, encontra-se sumarizada no Quadro 1. 

 

Etapas do Projeto Fatores críticos da aprendizagem organizacional observados 
D M A I C 

Seleção do projetos  ê   é 
Designação das pessoas para atuarem dentro do programa ê     
Execução dos projetos no tempo adequado (três a seis meses) ê     
Suporte e envolvimento adequado no projeto ê  é é ê 
Gerenciamento visando garantir o foco do projeto e cumprimento de cronogramas ê ê   ê 
Comprometimento de todos os níveis da organização     ê 
Definição clara dos papéis no programa ê     
Meta para redução dos defeitos e linguagem uniformizadas ê    ê 
Capacidade em combinar conhecimento técnico e capacidade de trabalhar em grupo   é é ê 
Forte ênfase no treinamento  ê  ê  

    
é Ocorrência do fator com conotação positiva ê Ocorrência do fator com conotação positiva 

Quadro 1 – Presença dos elementos da aprendizagem organizacional, identificados no projeto 
 

5. CONCLUSÃO 
Este artigo tinha por objetivo, através da análise crítica da implantação de um projeto de melhoria, identificar 
como elementos da aprendizagem organizacional estão presentes e podem influenciar na implementação de um 
programa Seis Sigma. Para tanto, foi apresentada a implantação de um projeto Seis Sigma em uma indústria do 
ramo petroquímico. A empresa em estudo desejava obter a diminuição da variabilidade na diferença existente 
entre os níveis de entrada e os níveis de saída de uma etapa de seu processo produtivo. Com a redução da 
variabilidade a necessidade de redirecionar lotes produzidos poderia ser reduzida ou eliminada.  

No decorrer da implantação do projeto uma série de fatores relacionados com a aprendizagem organizacional 
pôde ser identificada. De um modo geral, os aspectos críticos para a aprendizagem organizacional não foram 
adequadamente contemplados pelo projeto. Em decorrência disso, este ficou sujeito desde seu início a atrasos em 
seu cronograma. Também, a disseminação dos conceitos do Seis Sigma ficou prejudicada pela falta de utilização 
adequada de indicadores, treinamento e capacitação e a divulgação de resultados. Considerando-se que o projeto 
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de melhoria apresentado neste artigo fazia parte das primeiras ações de implantação de um programa na empresa, 
pode-se afirmar que o programa como um todo foi prejudicado pela utilização ineficiente dos aspectos críticos 
da aprendizagem organizacional presentes em um projeto Seis Sigma. Em futuros estudos, é importante 
considerar o aprofundamento de conceitos de Gestão do Conhecimento, no sentido de auxiliar na disseminação 
da metodologia Seis Sigma. 
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