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RESUMO 
 
 
Esta implementação foi extremamente importante para a saúde financeira da 
empresa, pois através da mesma foi possível desenvolvimento de projetos diversos 
na unidade com intuito de redução de custos e aumento de produtividade nas 
operações da mineração subterrânea, trabalhando em todas as áreas (Manutenção, 
Planta, Mina operação, Recursos Humanos, Gerencia Financeira, Laboratório) entre 
outras. Este trabalho será desenvolvido na YAMANA GOLD LDTA, uma empresa 
Canadense que tem muitas unidades no Brasil, sendo este trabalho desenvolvido na 
JMC (Jacobina Mineração e Comércio). Esta implementação tem como objetivo 
alcançar a Excelência Operacional nos processos de mineração através de projetos 
de melhoria utilizando o Lean Six Sigma, uma metodologia de desenvolvimento de 
projetos através de estatística e probabilidade, para chegar nos principais gargalos 
do processo de forma assertiva e encontrar soluções de baixo custo para extrair o 
máximo de produtividade de pessoas e equipamentos. O trabalho teve como base o 
treinamento Lean Six Sigma para formação de Black Belts, material este 
desenvolvido pela SETA company, empresa certificadora do Lean Six Sigma no 
Brasil. O trabalho abordou um conceito particular de desenvolvimento de projetos 
através de análise de dados e principalmente o desenvolvimento de pessoas com 
alta capacidade de resolução de problemas em curto prazo. 
 
Palavras Chave: Definição, Medição, Análise, Implementação, Controle (DMAIC). 

  

  



 
 

ABSTRACT 

 

Summary of the monograph presented to the Coordination of Production Engineering 

Course as part of the requirements for the graduation in Production Engineering. 

Implementation of the Operational Excellence Program in mining, using the Lean Six 

Sigma methodology 

 

Summary 
 
 
This implementation was extremely important for the financial health of the company, 
since through it it was possible to develop several projects in the unit in order to 
reduce costs and increase productivity in underground mining operations, working in 
all areas (Maintenance, Plant, Mina operation, Human Resources, Financial 
Management, Laboratory) among others. This work was developed at YAMANA 
GOLD LDTA, a Canadian company that has many units in Brazil, and this work was 
developed at JMC (Jacobina Mineração e Comercio). This implementation aims to 
achieve Operational Excellence in mining processes through improvement projects 
using Lean Six Sigma, a methodology of project development through statistics and 
probability, to arrive at the main bottlenecks of the process assertively and find 
solutions of low cost to extract the maximum productivity of people and equipment. 
The work was based on the Lean Six Sigma training for Black Belts, a material 
developed by SETA Company, Lean Six Sigma Certification Company in Brazil. The 
paper addressed a particular concept of project development through data analysis 
and especially the development of people with high ability to solve problems in the 
short term. 
 

Keywords: Definition, Measurement, Analysis, Implementation, Control (DMAIC) 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Após a segunda guerra mundial em 1945, o Japão se encontrava com sérios 

problemas econômicos, causados pelas novas leis trabalhistas que foram 

implementadas pela ocupação norte-americana, deixando sua economia muito 

precária, com inflação fora de controle. O Japão permaneceu nesta situação até o 

acordo de paz de São Francisco, que ocorreu em 1951, e a partir de 1952 o Japão 

voltava a ser um país independente, e a tropas americanas deixaram-no conforme o 

que estipulava o acordo. Após isso, o país inicia um processo de recuperação, 

desenvolvendo novas metodologias e iniciando um processo de melhoria contínua. 

Disso, surgiram várias ferramentas utilizadas até hoje pelas empresas para buscar 

excelência Operacional. 

 

Portanto, melhoria contínua significa o envolvimento de todas as 
pessoas da organização no sentido de buscar, de forma constante e 
sistemática, o aperfeiçoamento dos produtos e processos 
empresariais. A melhoria contínua pressupõe pequenas mudanças, 
como hábito da organização e grandes mudanças com maior 
planejamento. (ARAÚJO 2005, p. 13) 

 
 No momento mais difícil da economia Japonesa é que foram desenvolvidas e 

criadas várias formas de melhoria de processo, que até hoje são utilizadas pelas 

organizações. Esta ferramenta de melhoria vem tornando as empresas mais 

eficientes e com capacidade de tornar empreendimentos inviáveis em negócios 

lucrativos. Como formas de aumentar a capacidade das empresas a gerar 

lucratividade existem metodologias de gestão muito eficazes, como o Kaisen, PDCA, 

Lean manufaturing e o Lean Six Sigma. 

 A metodologia Lean Six Sigma utilizada para este trabalho, surgiu através da 

Motorola, como uma ferramenta para eliminar defeitos em qualquer tipo de 

processo, sendo defeito conceituado como qualquer não conformidade em produtos 

ou serviços. Esta metodologia tem como base forte a utilização de estudos 

analíticos, usando estatística e probabilidade para chegar em causas exatas 

possibilitando o surgimento de problemas ou defeitos em processos. Segundo Lord 

Kelvin (1980, pag. 24), Quando você pode medir e expressar em números o assunto 

sobre o qual você fala, é que você sabe algo sobre isso; quando você não pode 
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fazer isso, é um sinal de que seu conhecimento do assunto é escasso e 

insatisfatório. 

 A evolução da metodologia ao passar do tempo trouxe uma ruptura dos 

paradigmas clássicos da qualidade, em que 99% da qualidade era sinônimo do 

melhor processo existente. A metodologia também trouxe um método de resolução 

de problemas estruturada, utilização de métodos quantitativos e estatísticos para 

definição e análise de problemas, além de ser fortemente vinculada ao retorno 

financeiro para as organizações, já que é voltada para redução de custos e aumento 

de produtividade nos processos. 

 Além da Motorola, várias empresas se tornaram famosas no mercado por 

utilizarem esta ferramenta em seus processos e terem resultados 

extraordinariamente positivos. A explosão da metodologia no mundo, e chegada no 

Brasil foi pela GE General Eletric e seu CEO Jack Welch. Várias frases dele sobre a 

metodologia se disseminaram pelo mercado, as mais famosas são: 

 

Estabelecemos para nós mesmos o objetivo de nos tornarmos, até o ano 
2000, uma empresa de qualidade Six Sigma, que significa uma empresa 
que produz virtualmente produtos, serviços e transações livres de defeitos. 
Queremos tornar nossa qualidade tão especial, tão valiosa para nossos 
clientes, tão importante para seu sucesso que nossos produtos se tornem 
sua única opção de valor real. 
Uma empresa 6 Sigma é a única opção do cliente quando colocar seu 
próximo pedido – este deverá ser o futuro da General Electric. 

Washington Post (1997, online) 

 

 Segundo Andrietta, Miguel (2007, p. 203-204): 

No Brasil, o Six Sigma foi disseminado a partir de 1997, quando o Grupo 
Brasmotor introduziu o programa em suas atividades e apurou em 1999 
ganhos de R$ 20 milhões Werkema (2002a). Contudo, existem poucos 
dados a respeito dos resultados obtidos com uma aplicação mais extensiva 
do programa Seis Sigma no país. Registram-se hoje dois levantamentos do 
gênero Werkema (2002b; FALANDO DE QUALIDADE, 2004). Ambos os 
levantamentos, porém, apresentam limitações em virtude do reduzido 
número de empresas participantes e de uma análise restrita dos dados 
coletados. 

 

 Segundo Linderman (2003), O princípio básico do programa Seis Sigma é 

reduzir continuamente a mutação nos processos e assim, conseguir eliminar os 

defeitos ou falhas nos produtos e serviços. E pode se observar que várias empresas 

brasileiras, inclusive as minerações, começam a adotar esta metodologia não 

apenas como um me para resolução de problemas e melhoria de processo, mas 

como base para mudança cultural nas organizações, transformando os ambientes 
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de trabalho mais produtivos e com tomadas de decisões muito mais rápidas, desta 

forma a variabilidade dos processos ficam cada vez mais uniformes e com isso é 

possível ter maior controle e um número reduzido de defeitos. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 Este estudo tem como objetivo implementar um programa de excelência 

operacional baseado na metodologia Six Sigma para desenvolvimento de projetos 

em todas as áreas das empresas, afim de aumentar a produtividade dos processos 

e reduzir os custos operacionais e consequentemente trazer soluções para aumento 

do Fluxo de caixa geral da companhia.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 O Desenvolvimento deste trabalho tem como objetivos específicos 

• Estruturar uma área de excelência Operacional na Organização 

• Suportar a Gerencia Geral na implementação de um ambiente de 

trabalho focado em resultados 

• Capacitar os colaboradores da empresa em melhoria de processos 

• Desenvolver projetos de melhoria específicos em todas as áreas da 

empresa 

• Identificar gargalos no processo, e estudar soluções 

• Reduzir erros operacionais 

• Criar sistema de análise de indicadores  

• Realizar uma mudança de cultura organizacional através da melhoria 

continua de processos 

 

 A essência da engenharia de produção é gerenciar e melhorar processos, e a 

implementação da excelência operacional se adequa a necessidade atual das 

empresas, em buscar melhoria continua para se manter competitiva no mercado. 

Então utilizando o conceito de melhoria de processo com base nas ferramentas de 

gestão estudadas em várias cadeiras do curso de Engenharia de produção iniciamos 
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o mapeamento de uma ferramenta de qualidade para suportar a implementação do 

programa de excelência operacional em mineração, para ser utilizada na JMC 

(Jacobina Mineração e Comercio) que é uma empresa que está em busca de 

melhoria de gestão nos seus processos. 

Assim, a implantação do programa nas organizações visa, de maneira 
estruturada, incrementar a qualidade por meio da melhoria contínua dos 
processos envolvidos na produção de um bem ou serviço, considerando 
todos os aspectos importantes de um negócio (PFEIFER et al., 2004, pag. 
241) 

O Six Sigma também prioriza o aumento da rentabilidade, pois o programa 
concentra grande esforço na redução dos custos da qualidade e no 
aperfeiçoamento da eficiência e da eficácia de todas as operações que 
visam atender as necessidades dos clientes (ANTONY; BAÑUELAS, 2001, 
pag. 119). 

Assim, o diferencial do programa Seis Sigma reside na forma de aplicação 
estruturada dessas ferramentas e procedimentos e em sua integração com 
as metas e os objetivos da organização como um todo. Desta maneira, a 
participação e o comprometimento de todos os níveis e funções da 
organização é o fator-chave para o êxito da implantação do programa, além 
de outros fatores de extrema importância, tais como: o compromisso da alta 
administração, uma atitude proativa dos envolvidos no programa, e 
sistematização na busca da satisfação das necessidades e dos objetivos 
dos clientes e da própria organização (BAÑUELAS; ANTONY, 2002, pag. 
20). 

O Seis Sigma prioriza, ainda, a escolha criteriosa do pessoal que irá se 
envolver na implantação e aplicação do programa, bem como, o 
treinamento e a formação das equipes para a seleção, implementação, 
condução e avaliação dos resultados obtidos com os projetos executados, 
que são a base de sustentação do programa (INGLE; ROE, 2001, pag. 
273). 

 

O Programa de excelência operacional nas empresas se torna essencial, para 

que as mesmas se tornem competitivas, aumento a produtividade e reduzindo os 

custos operacionais, compensando aumentos de custos com investimentos 

necessários para manter o negócio. Dentro do programa de excelência operacional 

temos ferramentas de melhoria continua “SIX SIGMA, PDCA, LEAN, KAIZEN...etc) 

que suportam a direção da empresa nas tomadas de decisões, e transformam o 

processo, em entregas mais eficientes. 
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2. METODOLOGIA 
 

 Para desenvolvimento deste trabalho utilizaremos a metodologia de pesquisa 

de campo para coleta de dados, observação e análise do processo de uma 

mineração, para identificação de gargalos e oportunidades de melhoria de processo. 

Esta metodologia irá apoiar a resolução de um problema levantado nas 

organizações, que é a falta de treinamento e capacitação para gerenciamento de 

projetos, além de uma área focada na melhoria continua dos indicadores. Será 

identificado com a pesquisa, as principais variáveis que impacto no resultado das 

minas. 

 Para avançar com a pesquisa, iremos abordar os funcionários de uma 

mineração e iniciar o mapeamento de dificuldades de gerenciamento de indicadores 

e desenvolvimento de projetos. Será elaborado um check list padrão para todos os 

funcionários, com perguntas que irão gerar dados estatísticos, que auxiliarão no 

desenvolvimento do projeto, como definição de prioridades para capacitação de 

funcionários e implementação da metodologia. 

 Desta forma é possível mapear quais colaboradores serão treinados na 

metodologia, para desenvolvimento de projetos na unidade. Também inicia a busca 

de materiais para estudos, sobre gerenciamento de projetos para criação de rotina 

de acompanhamento e suporte dos projetos, de forma a não ter custos adicionais 

com consultoria para acompanhamento do andamento e resultados dos projetos  

 Heldman (2009, apud DANDARO et al p. 2), define o termo “Gestão de 

Projetos” (GP) como o gerenciamento de ferramentas e técnicas utilizadas pelos 

stakeholders, isto é, os envolvidos no projeto, para descrever, organizar e monitorar 

o andamento das atividades dos projetos. 

 É extremamente importante que todos os responsáveis pelas áreas estejam 

alinhados com o objetivo geral da implementação, apoiando e suportando a equipe 

de gerenciamento de projetos no acompanhamento os indicadores. Teremos a 

formação de Green Belts, que serão especialistas na metodologia e suas 

ferramentas, criando equipes de pessoas de variadas áreas para trabalhar em um 

objetivo comum, o resultado final da pesquisa de implementação 

 Os Green Belts serão agentes de mudança no processo de implementação da 

cultura Six Sigma, pois são eles que fazem a ponte entre a metodologia e a base 

operaria que executa as ações no campo de trabalho. A função do Green Belt é 



15 
 

estudar processos, identificar gargalos, analisar os problemas de utilizando 

ferramentas estatísticas e propor soluções que resolveram os desvios de forma a 

que não voltem mais acontecer. 

 

A formação e capacitação de uma equipe de especialistas com identificação 
própria (master black belts, champion, black belts e green belts) para 
compor um grupo dos profissionais mais aptos para desenvolverem e 
promoverem o crescimento do desempenho do negócio, aplicando métodos 
e técnicas estatísticas para implementarem projetos definidos e/ou 
direcionados estrategicamente, é um ponto forte deste assunto. A existência 
de parte desses especialistas dedicados integralmente à melhoria da 
eficiência de alguns processos críticos do negócio acabou mudando o perfil 
do profissional da área de qualidade e reforçou a comunicação 
interfuncional (HOERL, 1998; INGLE; ROE, 2001, apud SANTOS, 
MARTINS, 2010 p. 45). 

 

Com base em estudos de casos de sucesso utilizando a ferramenta LEAN SIX 

SIGMA, será iniciado uma mudança geral na organização, onde um degrau no 

sistema de gestão será subido, saindo de gestão de rotina, para implementação de 

sistemas de projeto, que no final voltaram para a rotina de forma melhorada. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

3.1 Lean Six Sigma 

 

 É uma estratégia gerencial disciplinada e altamente quantitativa que tem 

como objetivo aumentar drasticamente a performance e a lucratividade das 

empresas, por meio de melhoria de qualidade de produtos e processos e do 

aumento da satisfação dos clientes. O Lean Six Sigma é muito mais que um 

conjunto de ferramentas ou metodologia, mas é uma mudança de cultura 

amadurecimento de uma organização, que trabalha em busca de alta performance, 

isso pois o processo sai de uma visão de “achismo” ou “experiência” e passa para 

uma visão de fatos e dados, analisando detalhadamente os processos e produtos. 

 A análise estatística de dados possibilita o aumento da confiabilidade dos 

dados e chegada nas causas de forma objetiva e com maior rapidez. A quantidade 

de dados e informações geradas durante todas as horas nas empresas, e muito 

grande e tempo de análise também, então, é necessário ter pessoas treinadas em 

analises rápidas de problemas, utilizando ferramentas poderosas que fazem parte 

da metodologia LEAN SIX SIGMA. 

“O Seis Sigma é usado como um parâmetro para comparar o nível de qualidade de 

processos, operações, produtos, características, equipamentos, máquinas, divisões 

e departamentos, entre outros.” Werkema (2000, apud FINAMORE, 2008, n. p.) 

 O objetivo geral da ferramenta é redução de defeitos em qualquer processo. 

Para que um processo se torne seis sigma ele deve chegar a 3,4 defeitos por milhão 

de oportunidades. Esse conceito nem sempre é levado ao pé da letra nas 

organizações, isso pois temos processo nas empresas onde o nível de variabilidade 

é muito grande, e consequentemente o número de defeitos no processo, porém o 

seis sigma pode ser utilizado para redução destes defeitos, pois mesmo não 

chegando a 3,4 defeitos por oportunidade, qualquer redução trará resultados 

positivos ao processo. 

 

O Seis Sigma também é uma meta de qualidade. A meta dos Seis Sigma é 
chegar muito próximo de zero defeito, erro ou falha. Mas não é 
necessariamente zero. É, na verdade, 3,4 partes por milhão de unidades 
defeituosas, 3,4 defeitos por milhão, 3,4 falhas por milhão, 3,4 ppm, 
Werkma (2000, apud FINAMORE, 2008, n. p.). 
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 A medição do nível sigma do processo é importante para saber onde estão e 

onde querem chegar, a partir dos dados históricos do processo que estão 

analisando.  O resultado final do projeto seis sigma é o aumento do nível sigma, que 

representa a melhoria no processo e redução de defeitos. Este método é muito 

utilizado pelas empresas para medição do nível de qualidade e performance do 

indicador que está analisando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Consultoria YAMANA <https://www.setadg.com.br/site/pt/> 

 

A figura acima representa o histograma que mede a capacidade do processo, e é extremamente 

importante para cálculo de meta, pois ajuda o Green Belt a identificar a capacidade máxima ou 

mínima, e os limites do processo, deixando o cálculo mais confiável. 

 

O Seis Sigma é uma medida para determinado nível de qualidade. Quando 
o número de sigmas é baixo, tal como em processos dois sigma, implicando 
mais ou menos 2 sigmas (+2 s), o nível de qualidade não é tão alto. O 
número de não-conformidades ou unidades defeituosas em tal processo 
pode ser muito alto. Se compararmos com um processo 4 sigma (+4 s), 
onde podemos ter mais ou menos quatro sigmas, aqui teremos um nível de 
qualidade significativamente melhor. Então, quanto maior o número de 
sigmas, melhor o nível de qualidade, Werkema (2000, apud FINAMORE, 
2008, n. p.). 

 

 A filosofia do Seis Sigma é de melhoria perpetua do processo, trabalhando 

em partes (maquina, mão de obra, método, metrologia, materiais, ambiente) e 

Figura 1 – Exemplo do cálculo do nível Sigma – SETA COMPANY 

https://www.setadg.com.br/site/pt/
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redução da sua variabilidade na busca interminável do zero defeito.  Realizar 

medições em maquinas e equipamentos, para coleta de dados e análise detalhada é 

muito comum na metodologia, comparando performance entre frotas e momentos. 

O Seis Sigma é uma estratégia baseada na inter-relação que existe entre o 
projeto de um produto, sua fabricação, sua qualidade final e sua 
confiabilidade, ciclo de controle, inventários, reparos no produto, sucata e 
defeitos, assim como falhas em tudo o que é feito no processo de entrega 
de um produto a um cliente e o grau de influência que eles possam ter 
sobre a satisfação do mesmo, Werkema (2000, pág. 143). 

 

 Um dos conceitos do seis sigma é levar as organizações ao nível de 

excelência operacional, ou seja, transformar as empresas nas melhores no que 

fazem, isso pois quando reduzimos defeitos e continuamos a buscar a melhoria até 

zerar os erros, isso reflete na visão externa da empresa, mudando a forma de todos 

enxergarem aquele empreendimento. 

De maneira mais sistêmica e completa, existem na literatura diversas 
definições que fazem uma abordagem sobre a metodologia Seis Sigma, e 
como ela se propõe e de que maneira ela pode contribuir para o alcance do 
aumento da qualidade dos produtos e serviços ofertados. Entre as 
definições temos a de que a estratégia de aplicação do programa Seis 
Sigma envolve o uso de técnicas estatísticas dentro de uma metodologia 
estruturada, a fim de adquirir o conhecimento necessário para a obtenção 
de produtos e serviços mais baratos, melhores e mais rápidos do que a 
concorrência. (BREYFOGLE et al. 2001. apud FINAMORE, 2008, n. p). 

 

3.2  Metodologia Dmaic 

 

 Como toda metodologia de melhoria continua o Seis Sigma também tem as 

etapas para gerenciar os projetos, chamada de DMAIC (Define, Medição, análise, 

Melhoria, e Controle), cada etapa desta possui uma série de atividades que em 

conjunto possibilita a melhoria geral do processo e a redução dos defeitos 

A metodologia seis sigma segue um rigoroso modelo, DMAIC, que garante 
uma sequência ordenada, lógica e eficaz no gerenciamento dos projetos. O 
DMAIC é um modelo formado de cinco fases que possuem o objetivo de 
guiar as atividades necessárias e empregadas na abordagem Seis Sigma 
para a melhoria dos processos. Cada letra desta sigla tem um significado 
bem definido, os quais são respectivamente, Definição (D), Medição (M), 
Análise (A), Melhoria (I) e Controle (C), Santos; Martins, (2003, apud 
FINAMORE, 2008, n. p). 
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Fonte: Consultoria YAMANA <https://www.setadg.com.br/site/pt/> 

 

 A figura acima detalha o DMAIC, pontuando alguma particularidade de cada 

etapa que devemos fazer até a entrega de cada projeto. Esse conceito é importante 

para organização do projeto, e em cada etapa temos uma serie de atividade que 

devem ser realizadas para garantir um bom resultado, e padronização do processo. 

 Cada etapa tem suas entregas importantes, desde a definição do projeto a 

seguir e o indicador a medir, passando pela parte de mapeamento de variáveis do 

processo, análise estatística de problemas, como fazer as melhorias e sustentar 

estas mudanças (Padronização). 

 Definir: Esta etapa é a base do projeto, pois com uma boa definição dos 

indicadores e métricas do projeto, fica mais fácil desenvolver as outras etapas, já 

quando temos uma definição errada, isso pode atrasar todo o projeto, pois é 

necessário voltar a etapa de definição, seja em qual etapa esteja, e revisar os 

pontos de melhoria. 

 

Esta fase possui como foco a identificação dos problemas e situações a 
serem melhoradas nos processos organizacionais de qualquer natureza, 
seja manufatureiro ou prestação de serviços. As melhorias identificadas 
através da análise dos processos organizacionais devem ter como foco 
principal o atendimento das necessidades dos clientes da organização.  
(STAMATIS, 2004, apud FINAMORE, 2008, n. p) 

Figura 2 – Exemplo do Fluxo da Melhoria de Processo – 

SETA COMPANY 

https://www.setadg.com.br/site/pt/
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 Para esta fase não basta apenas uma visão estatística, ou utilizando o 

desdobramento de metas da companhia, esta fase é o momento de ouvir todos os 

Stakeholders (Principais envolvidos) no processo, para identificar possíveis 

problemas, ou maiores oportunidades nos processos estudados, porém totalmente 

alinhado ao responsável pelo processo, para que todos saibam qual é o produto final 

do projeto, e objetivos detalhados que o grupo tem que chegar. 

 

Durante a fase de definição, os processos internos que afetam os clientes 
da organização são mapeados, identificando as entradas e saídas dos 
processos e seus relacionamentos com os demais processos da 
organização. O mapeamento dos processos é uma das atividades chaves 
da fase de definição, permitindo assim que através do resultado do 
mapeamento seja possível identificar áreas de retrabalho, atividades que 
não agregam valor ao resultado final, atividades que estão fora dos padrões 
de mercado no quesito tempo e uso de recurso, e também problemas com 
recursos humanos específicos dentro de um processo.(STAMATIS, 2004, 
apud FINAMORE, 2008, n. p). 

 

 Uma das atividades mais importantes desta etapa é a definição final das 

metas quantitativa e objetivo de melhoria no processo. Pois devem conversar não 

apenas com objetivo daquela empresa, mas quando estamos falando de 

Multinacionais, os objetivos devem estar alinhados com toda a organização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Consultoria YAMANA <https://www.setadg.com.br/site/pt/> 

Figura 3 – Exemplo desdobramento de Metas – SETA COMPANY 

https://www.setadg.com.br/site/pt/
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 A figura acima ilustra o desdobramento de metas do programa, ou seja, como 

conseguimos chegar nas oportunidades dos projetos. Desde o nível estratégico que 

tem as metas macros, até a parte de execução, que irá detalhar cada etapa do 

projeto e medição de resultados. Normalmente as metas são criadas através de 

indicadores financeiros da alta liderança e se transformam em indicadores 

operacionais conforme desce os níveis. 

 Medição: As etapas de medição são discutidas os procedimentos de coleta de 

dados essenciais para estudo dos indicadores a serem melhorados, neste momento 

é importante avaliar a qualidade dos dados e confiabilidade dos mesmos, pois são 

estes dados que darão embasamento para as análises estatísticas das próximas 

etapas. 

Na fase de medição, são discutidos os procedimentos para coleta de 
informações dos processos mapeados na fase de Análise. É através da 
aplicação destes procedimentos, que as informações sobre o desempenho 
atual dos processos são identificadas. Estas informações são valiosas para 
o desenvolvimento do plano de coleta, permitindo com isto, preparar a 
estrutura de avaliação de desempenho dos processos. (STAMATIS, 2004, 
apud FINAMORE, 2008, n. p). 

 

 A avaliação dos dados tem a função de acompanhar e medir o andamento do 

processo atual para que se possam propor as melhorias. As variações encontradas 

no processo podem ser apresentadas de várias formas, avaliando o comportamento 

do processo, como mais comuns temos: Gráfico de Pareto e Histogramas e Mapas 

de Processo, como representado na figura 4.  Estas formas gráficas auxiliam a 

equipe do projeto a visualizar melhor onde estão as variações e onde deve ser o 

foco das análises nas etapas posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fonte: Consultoria YAMANA <https://www.setadg.com.br/site/pt/> 

Figura 4 – Exemplo de Gráficos de Medição – SETA COMPANY 

https://www.setadg.com.br/site/pt/
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 As figuras acima mostram formas de medição do processo, onde com o 

Pareto conseguimos identificar peso de cada problema ou oportunidade e com 

histograma conseguimos medir tendência ou comportamento da curva de dados. 

 

As variações comuns são as que envolvem a instabilidade de alguns fatores 
como: recursos humanos, máquinas, procedimentos, materiais e mesmo o 
ambiente. São instabilidades que podem ocorrer, por exemplo, na falha de 
uma máquina por falta de manutenção, operário com dificuldades de 
operação de uma máquina por problemas emocionais e até mesmo 
problemas do ambiente como a mudança da disposição de máquinas 
causando acidentes. Variações comuns são oportunidades de melhoria 
dentro dos processos, (STAMATIS, 2004, apud FINAMORE, 2008, n. p) 

 

 Para coletar os dados é necessário ter um plano, para levar em consideração 

o momento que o processo tem, e se teve variações expressivas no momento, e 

para isso a metodologia tem uma ferramenta que pode fazer a medição da 

normalidade dos dados, ou seja, se houve mudança grande no processo com base 

nos dados coletados que poderão influir nos resultados nas próximas etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Consultoria YAMANA <https://www.setadg.com.br/site/pt/> 

 

 A figura acima demonstra um teste de normalidade, onde é feita a medição 

dos dados e como eles se comportam em uma linha de normalidade. O quando mais 

Figura 5 – Exemplo de Teste de Normalidade de Dados – SETA COMPANY 

https://www.setadg.com.br/site/pt/
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próximo da linha de normalidade mostra que os dados tem menor variabilidade e 

consequentemente são mais confiáveis. 

O processo deve ser consistente e assegurar que as informações coletadas estejam 

íntegras. Os procedimentos devem estar bem descritos, pois o mesmo procedimento 

deve ser aplicado outras vezes para acompanhamento do desempenho. Stamatis 

(2004, apud FINAMORE, 2008, n. p). 

 Esta etapa traz toda base para as demais etapas, pois o tratamento de dados 

começa a partir da coleta e medição de informações, este conceito de transformar 

dados em informações que poderão dar base nas análises é de extrema importância 

para o decorrer do projeto. 

 Analisar: Esta é a etapa que diferencia o Lean Six Sigma das demais 

metodologias, pois utiliza de ferramentas poderosas de análise estatística de dados 

para encontrar as causas das variações encontradas na etapa de medição com um 

nível de assertividade alto. Após esta etapa do grupo de trabalho saberá exatamente 

quais Xs (Variáveis) impactam verdadeiramente no Ys (Indicador) final. 

 Segundo Werkema (2002, pp. 100-101, apud. FARIA, 2014 p.42) nesta 

“terceira etapa do DMAIC, deverão ser determinadas as causas fundamentais do 

problema prioritário associado a cada uma das metas definidas na etapa anterior”. 

Assim Faria, nos traz que: 

 

Se Y é uma medida do problema prioritário e X1, X2, X3,..., Xn são os 
elementos do processo, então, na etapa, a equação Y = f (X1, X2, X3,..., 
Xn) deverá ser resolvida. Solucioná-la significa determinar quais são os Xs 
do processo que mais afetam o desempenho de Y. (FARIA, 2014 p.42) 

 

 Nesta etapa são utilizadas uma serie de ferramentas estatísticas para 

encontrar as causas raízes dos problemas, que geralmente nas empresas se 

necessita de um esforço gigantesco e um alto tempo. Com a metodologia Seis 

Sigma, estas causas podem ser encontradas em pequeno tempo através de 

analises focadas em detalhamento de dados e estratificação de indicadores.  
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Fonte: Consultoria YAMANA <https://www.setadg.com.br/site/pt/> 

 

 As figuras acima mostram formas de comparação de resultados, que podem 

ser utilizadas para comparação de equipes, turnos, entre outras comparações. É 

importante para identificarmos problemas em processos contínuos com mais de uma 

variável. 

 

 O produto final desta etapa são algumas respostas que toda organização está 

esperando, que são: 

• Qual é a oportunidade de melhoria? 

• Qual é a maneira de se analisar as informações? 

• Quais são as causas raízes de problemas identificadas que geram 

oportunidade de melhoria? 

• Como as informações foram analisadas para identificar estas origens 

de variação encontradas? - A análise resultou em mudança de escopo? 

 

Esta análise em conjunto das melhorias detectadas e das medições dos 
processos atuais, permite que a equipe de trabalho tire conclusões sobre as 

Figura 6 – Exemplo de Análise de dados–SETA COMPANY 

https://www.setadg.com.br/site/pt/
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melhorias a priorizar, confirme sobre as reais necessidades de melhoria nos 
processos, identifique as origens dos problemas e principalmente, quais são 
os reais benefícios das melhorias identificadas. (STAMATIS, 2004, apud 
FINAMORE, 2008, n. p). 

 

 Melhorar: Esta etapa acontece as mudanças no processo, que a partir dos 

resultados das etapas anteriores, inicia o processo de melhorar os desvios 

encontrados. Esta etapa tem que ser bem direcionada, e a equipe deve estar bem 

alinhada, pois a mudança será feita pela base do processo, e os mesmos devem 

entender a importância de seguir todas as orientações da equipe de gerenciamento 

do projeto. 

 A etapa de melhoria um dos últimos passos do projeto é “ O que eu gostaria 

de fosse”. Na etapa de definição e medição é a forma que você acha que o processo 

se desenvolve, na etapa de analisar é o status que o processo está realmente, e na 

etapa de melhorar, é onde o processo deve chegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Consultoria YAMANA <https://www.setadg.com.br/site/pt/> 

 

 A figura acima demostra um exemplo do mapa geral do projeto, destacando a 

etapa de melhorar, onde projetamos como seria um nível satisfatório de resultados. 

Desta forma, poderemos tomar ações para chegar na projeção realizada. 

 A pesquisa de satisfação do cliente deve ser feita durante a após as 

mudanças, para ser observado algumas possíveis mudanças requeridas pelos 

Figura 7 – Exemplo do mapa geral do projeto - Melhorar – SETA COMPANY 

https://www.setadg.com.br/site/pt/
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donos do processo. Os acompanhamentos dos resultados das mudanças devem ser 

avaliadas de perto, e a partir deste ponto o projeto começa a gerar ganhos efetivos 

programados, e não apenas ganhos iniciais apenas pelo simples fato de estar 

acompanhando melhor os indicadores. 

A coleta de informações da satisfação dos clientes em conjunto com dados de 

desempenho de processos, auxilia a equipe de trabalho a propor mudanças, em 

alguns casos ajustes, Stamatis (2004,  apud FINAMORE, 2008, n. p). 

 Controlar: A etapa de controlar tem como principal objetivo manter as 

mudanças e melhorias ocorridas no processo. O controle do projeto após as 

mudanças deve se manter por um período de tempo, para garantir que os processos 

não vão retornar ao modelo passado. 

 Por isso esta etapa tem grande importância no processo geral da 

metodologia, pois quando mantemos o controle dos indicadores alcançados, 

podemos prever as mudanças que estão por vir. 

Na etapa de controlar, tem alguns itens que deve ser acompanhado para a 

padronização dos indicadores: 

•  Entender as expectativas de desempenho dos processos; 

• Como medir e acompanhar as determinadas métricas para que o 

processo alcance a métrica desejada; 

• Quais ações devem ser executadas no caso de ocorrem problemas 

previamente analisados ou possíveis. 

 Para chegar nestes objetivos a metodologia disponibiliza algumas 

ferramentas de acompanhamento dos processos, que de uma forma visual traz os 

resultados ao longo do tempo, e variações do processo. A Ferramenta mais utilizada 

nesta etapa é o CEP (Controle estatístico do Processo). 
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Fonte: Consultoria YAMANA <https://www.setadg.com.br/site/pt/> 

 

 A figura acima apresenta um exemplo do CEP “Controle estatístico do 

Processo” que é utilizada na etapa de melhorar, para medir os resultados e destacar 

pontos de melhoria após as ações realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Consultoria YAMANA <https://www.setadg.com.br/site/pt/> 

 

Figura 8 – Exemplo do CEP (Controle estatístico do Processo)–SETA COMPANY 

Figura 9 – Exemplo do CEP (Controle estatístico do Processo)–SETA COMPANY 

https://www.setadg.com.br/site/pt/
https://www.setadg.com.br/site/pt/
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 Conforme a figura acima, as medidas individuais mudam quando temos uma 

visão de grupo. O controle estatístico do processo, nos permite identificar as 

variações entre equipes ou equipamentos, e a partir destas informações, tomar 

medidas de correção. 

 Na visão acima, o controle estatístico do processo, mostra uma visão 

histórica, onde pode ser medido os limites inferiores e superiores do processo. Desta 

forma, podemos identificar melhores resultados, capacidade total do processo e 

piores cenários, que é extremamente importante quando estamos planejando o 

futuro. 

 

3.3 Ferramenta Estatistica – Minitab 

 

 O Minitab é um programa de computador para fins estatístico muito utilizado 

pelas universidades nos cursos introdutórios de estatística e em empresas de alto 

nível que buscam níveis de excelência nas análises de dados. Sua interface é 

parecida com o Microsoft Excel, mas com capacidade de executar análises 

estatísticas complexas. 

 O minitab foi desenvolvido em 1972 por pesquisadores da Pennsylvania State 

University (Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr., and Brian L. Joine) para auxiliar 

nas análises estatísticas e criação de gráficos que auxiliam o usuário em 

interpretação de resultados de dados complexos em pequeno espaço de tempo. 

 O Minitab tem uma serie de ferramentas de pequena e alta complexidade que 

permite análises estatísticas de problemas crônicos, ajudando a encontrar causas 

raízes dos processos. Essa ferramenta é muito utilizada no Lean Six Sigma, em 

todas as etapas da metodologia, e oferece formas de utilização e estratificação de 

problemas em forma gráfica. 
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Fonte: Consultoria YAMANA <https://www.setadg.com.br/site/pt/> 

 

A figura acima ilustra o MINITAB e suas ferramentas estatísticas para melhoria de 

processo. O Software é utilizado em todo o processo DMAIC e para cada etapa 

temos ferramentas aplicáveis, e o green belt se torna especialista no sistema, 

estudando formas de utilizar a ferramenta para identificação de problemas e suas 

causas. 

 

3.4 Ferramenta Six Sigma 

 

 A Ferramenta Seis Sigma é reconhecida mundialmente pela abundância de 

ferramentas para análise de dados e processos. Porém elas são bem definidas em 

Figura 10 – Ilustração do Minitab – SETA COMPANY 

https://www.setadg.com.br/site/pt/
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Itens obrigatórios Status Itens obrigatórios Status Itens obrigatórios Status Itens obrigatórios Status Itens obrigatórios Status

Título do Projeto/

Patrocinador/Campeão 
Sim Fluxograma do processo Não Análise do Lay-out Não TPM Não Implementação de soluções Não

Descrição do problema Sim Mapa funcional Não
Otimização do VSM (Takt-

time, Fluxo puxado, etc.)
Não FTA dos itens mais críticos Não

Formulário trabalho padrão 

(f luxo contínuo - Lean)
Não

Escopo Sim Mapa de variáveis (IPO) Não Desenho do Mapa Futuro Não Kanban Não Seqüência de atividades Não

Métricas (y) Sim Diagrama Causa-Efeito Não FMEA Não 5S - todos os sensos Não Gerenciamento Visual Não

Baseline, UPL (entitlement) Sim Matriz Causa-Efeito Não 5 Porquês Não Plano de ensaio - DOE Não
5S - Autodisciplina e 

Auditoria
Não

Objetivo Sim Mapa VSM (Lean) Não Plano de ação FMEA Não Fatoriais completos Não Manutenção/ Confiabilidade Não

Equipe Sim
Cálculo dos tempo de ciclo e 

Lead Time
Não

Planejamento testes compa-

ração - Fluxograma Análise
Não Fatoriais fracionários Não

Padronização/ 

Documentação
Não

Ganhos ($) Sim
Análise de Ganhos rápidos 

(NVA, 7 desperdícios)
Não

Análise Gráfica

(Box-plot, multi-vari)
Não Superfície  resposta Não

Treinamento para 

autocontrole
Não

Cronograma macro MAIC Sim 5S - Iniciação Não
Ferramentas para solução 

(Tabelas, dados atributos)
Não Caminho de subida rápida Não Auditorias Não

Estrutura projeto Sim Objetivo Coleta de dados Não
Comparação  (ANOVA, teste 

t)
Não Otimização várias respostas Não CEP (xs vitais e ys criticos) Não

Chance de sucesso Sim Definições Operacionais Não Fontes de variação Não Ensaios de confirmação Não Planos OCAP Não

Assinatura 

Campeão/Finanças
Sim Plano amostragem Não Relação (Regressão) Não Desenho de especif icações Não Matriz de Controle Não

SIPOC Sim Plano estudo RR Não Interpretação de resultados Não
Causas raízes identif icadas 

(DOE)
Não

Entrega para o Dono do 

Processo
Não

Árvore dos CTQs Sim Melhoria medição Não
Análise de Soluções 

evidentes
Não

Critérios de seleção de 

soluções
Não Monitoração longo prazo Não

Pareto dos CTQs Sim Check-list medição Não Causas raízes identif icadas Não Geração de Soluções Não
Nivel Sigma final - Quadro 

processo e clientes
Não

Gráfico Gantt Sim Coleta de dados Não Análise de resistências Não Seleção de soluções Não Difusão melhorias Não

Mapa de raciocínio Sim Capacidade - Normalidade Não Documentação etapa Não Análise Custo/Benefício Não
Verif icação ganhos/

Finanças  
Não

Análise GRIP Sim Capacidade - Estabilidade Não
Análise da evolução do 

projeto (go / no go)
Não Validação de soluções Não Documentação projeto Não

Análise Stakeholders Sim Índices de capacidade Não Validação Campeão Não
Confirmação de metas

e ganhos 
Não Avaliação equipe Não

Validação Campeão Sim Determinação baseline Não Plano piloto Não Reconhecimento da equipe Não

Eficiência do processo Não Execução e análise do piloto Não Apresentação projeto Não

Redefinição de metas

e ganhos 
Não Plano de implementação Não Validação Campeão Não

Análise de resistências Não Documentação etapa Não Encerramento Não

Documentação etapa Não Validação Campeão Não

Validação Campeão Não

Etapa Analisar Etapa Melhorar Etapa ControlarEtapa Definir Etapa Medir

cada etapa, ou seja, para cada momento do projeto é determinada uma ferramenta a 

ser utilizada, sendo que dependendo da complexidade do projeto é feito o uso de 

uma determinada ferramenta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Consultoria YAMANA <https://www.setadg.com.br/site/pt/> 

 

 A figura acima, demostra o SIGMA HELP, que é uma ferramenta utilizada no 

processo para definir quais ferramentas iremos utilizar em cada etapa do DMAIC. 

 A metodologia dispõe de várias ferramentas de análise, desde mapeamento 

do processo, determinação de gargalos, análise de falhas, e planos de 

implementação, porém tudo com base estatística. 

Figura 11 – Detalhamento das ferramentas por etapa – SETA COMPANY 

https://www.setadg.com.br/site/pt/


31 
 

3.5 Formação De Green Belts / Black Belts 

 

 Para implementação do Programa de excelência operacional em uma 

organização utilizando a metodologia Seis Sigma é necessário treinar especialistas 

na metodologia, por isso existem os Green Belts / Black Belts, os mesmos são 

responsáveis por disseminar a cultura Lean Six Sigma na organização, com 

desenvolvimento de projetos e gestão da melhoria no ambiente de trabalho. 

 Segundo Domingues (2005, apud FINAMORE, 2008, n. p), os processos e 

metodologias que são utilizados pelas empresas para gerenciar projetos são 

extremamente importantes para aumentar a probabilidade de sucesso, contudo por 

si só não o garantem, processos e metodologias só têm sentido se realizados por 

pessoas. As pessoas envolvidas iram determinam o sucesso ou falha dos mesmos. 

 Dentro da metodologia Seis Sigma não é diferente, cada integrante do 

processo tem o seu papel, no desenvolvimento dos projetos na organização. Para 

manter todas as pessoas envolvidas, a metodologia tem uma pirâmide de 

responsabilidades, onde são definidas as funções das pessoas envolvidas nos 

projetos. Essa pirâmide é formada por: Sponsors, Champion, Master Black Belt, 

Black Belt, Green Belt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Consultoria YAMANA <https://www.setadg.com.br/site/pt/> 

Figura 12 – Pirâmide de Papeis e responsabilidades – SETA COMPANY 

https://www.setadg.com.br/site/pt/
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 A figura acima apresenta o papel de cada colaborador envolvido no processo 

de melhoria continua. Desde responsabilidades para cada nível e tempo de 

dedicação. 

 O papel de cada um é muito importante para o sucesso da implementação do 

programa na organização, pois eles vão trabalhar da alta liderança da empresa ao 

chão de fábrica. 

 

3.5 1 Sponsors 

 

 São membros da direção da empresa que tem o papel de prover recursos à 

implementação do programa na organização, pessoas que vão definir a estratégia 

do programa e objetivos gerais, apoiando na mudança de cultura organizacional. 

 

3.5.2 Champion  

 

 O champion também faz parte da alta liderança e tem o dever de identificar e 

priorizar projetos, fazer a ponte entre a estratégia da empresa e o levantamento de 

projetos na organização e compartilhando resultados dos projetos de um site com os 

demais negócios da companhia. Este também é responsável por identificar e 

recrutar novos Master Black belts e monitorar a performance e andamento dos 

projetos iniciados. 

 

3.5.3 Master Black Belt  

 

 Este tem o papel de extrema importância na metodologia, pois é o professor e 

mentor de todos os projetos, além de reportar ao Champion os principais problemas 

ocorridos no desenvolvimento dos projetos, o mesmo é especialista nas técnicas e 

ferramentas Seis Sigma, e consegue suportar todos os desenvolvedores de projetos 

nas dúvidas sobre as ferramentas estatísticas utilizadas e propor soluções para 

continuidade dos projetos. 

 

3.5.4 Black Belt  

 

 São líderes de equipes, responsáveis pelo acompanhamento dos projetos, 

avaliando o andamento nas fases de definição, medição, análise, melhoria, e 
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controle dos processos que influenciam no resultado final dos projetos. Entre as 

atividades dos Black Belts estão: Preparar avaliação inicial dos projetos, validação 

dos ganhos dos projetos, liderar e direcionar equipe de execução das ações dos 

projetos, identificar e treinar novos Green Belts e apresentar o andamento dos 

resultados dos projetos ao Black Belt com um maior nível de detalhe. 

 

3.5.5 Green Belts  

 

 São colaboradores da base que participam ativamente os projetos, estes são 

os lideres de campo dos projetos e especialistas no processo que está sofrendo as 

mudanças. Os projetos para este tipo de especialistas são projetos de menor 

complexidades, e os mesmos são treinados para serem novos Black Belts 

dependendo do resultado dos projetos que os mesmos entregarem. 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 REESTRUTURAÇÃO 

 

 Através dos objetivos específicos listados, iniciamos o processo de mudança, 

seguindo o cronograma proposto, e iniciando o monitoramento constante dos 

resultados. 

 

4.1.1 Estruturação Da Área De Excelência Operacional 

 

 A primeira ação para implementação do programa de excelência operacional 

na organização, foi a estruturação do organograma da área “Organograma (BR) é 

um gráfico que representa a estrutura formal de uma organização. Ou seja, é a 

representação gráfica clássica de uma estrutura organizacional. Credita-se a criação 

dos primeiros organogramas ao norte-americano Daniel C. McCallum, administrador 

de ferrovias no ano de 1856”. Este organograma foi montado juntamente com o 

Gerente Geral da empresa, e além da estrutura de pessoas, planejamos as 

atividades e funções dos colaboradores que iriam compor a mesma: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Acervo YAMANA 

Figura 13 – Organograma da Excelência Operacional – YAMANA GOLD 
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 A área foi estruturada conforme organograma acima, e definido papeis e 

responsabilidades para cada colaborador, afim de criação de uma área de suporte a 

estratégia da empresa. Conforme objetivo especifico a área tem o dever de gerar 

sinergia entre a área e filtrar e priorizar as demandas. 

 A partir da implementação da área, utilizando todo o referencial teórico, foi 

iniciado o desenvolvimento efetivo de projetos e utilização das técnicas de 

gerenciamento de projetos para garantir os resultados para a companhia.  

Foi feito um mapeamento em todas as áreas da companhia e partir dos principais 

gastos, foi identificado onde seria instalado a excelência operacional e direcionado 

os esforços, assim cumprimos a primeira etapa do DMAIC “Definir” onde atuar: 

Separamos os projetos em operacionais e de áreas de suporte, e desta forma 

mapeamos os projetos e definimos os responsáveis pela melhoria “agente de 

mudança”. 

 

4.2 Projetos Operacionais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Acervo YAMANA 

 

 A figura acima descreve todas as iniciativas que mapeamos no programa de 

excelência operacional de 2018, e onde elas se encaixam no processo de 

mineração. 

 

  

Figura 14 – Lista de Projetos Operacionais – YAMANA GOLD 
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4.3 Projetos De Suporte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fonte: Acervo YAMANA 

 

 No total identificamos 13 projetos de melhoria de processo, desta forma 

criamos o escritório de projetos da Jacobina Mineração e Comercio, onde 

acompanhamos os resultados e ações dos projetos em andamento, garantindo que 

os mesmos alcancem os objetivos definidos pela companhia. Para cada projeto 

definimos os Green Belts, conforme referencial teórico no item 4.5. 

 Como primeiro passo após a identificação, houve o treinamento da equipe, 

onde capacitamos a média liderança da empresa “01 de cada área na metodologia” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo YAMANA 

Figura 15 – Lista de Projetos Operacionais – YAMANA GOLD 

Figura 16-Green Belts formados 2018 + Consultor SETA 
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 A figura acima é a evidencia da capacitação dos colaboradores da YAMANA 

GOLD na metodologia SIX SIGMA, onde os mesmos saíram de sua rotina normal de 

trabalho para se capacitarem em uma ferramenta de melhoria continua. 

 A partir do treinamento, foi iniciado a aplicação da metodologia e início dos 

trabalhos da área de Excelência Operacional. 

 

4.4 Calculo de Metas Dos Projetos 

 

 A área de excelência operacional suportou todos os Green Belts no cálculo de 

meta dos projetos, utilizando o MINITAB conforme referencial teórico item 4.3, para 

chegarmos a uma estimativa de retorno financeiro para companhia.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo YAMANA 

 

A figura acima mostra alguma das funcionalidades do MINITAB, que é o foco do 

treinamento six sigma, onde os integrantes da empresa se tornam especialista no 

software e suas ferramentas de resolução de problemas com baixo tempo de 

tomadas de decisões.  

 

Figura 17 – Ferramenta de Cálculo Estatístico – MINITAB SOFTWARE 
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 Através desta ferramenta, foi possível calcular as metas dos projetos, com 

confiabilidade acima de 95%, com base no banco de dados que os líderes dos 

projetos puderam analisar e chegar nos números reais de oportunidade de redução. 

 A equipe de excelência operacional criada, consolidou todas as informações e 

iniciou a gestão de todos os projetos da unidade, com o objetivo final de redução de 

custos e aumento de produtividade para companhia. A consolidação de projetos 

consiste em gerenciar as ferramentas de qualidade que serão aplicadas e 

acompanhar os resultados dos projetos em várias áreas da unidade, onde treinamos 

os colaboradores e iniciamos as melhorias. 

 

4.5 Controle dos Projetos 

 

 Para controle dos projetos, foi dividido os esforços por área e acompanhados 

os projetos por categoria: 

• Tecnologia 

• PDCA 

• Six Sigma 

• Expansão 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo YAMANA 

 

Figura 18 – Gráfico resumo de projeto - JMC 
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 Na figura acima temos o escritório de projetos da YAMANA, com todos os 

projetos mapeados na unidade, que fazem parte do programa de excelência 

operacional. 

 Mapeamos e iniciamos com 37 projetos no ano de 2018, sendo conduzidos 

pelos líderes de projetos capacitados pela companhia “Green Belts” e com base 

neste mapeamento e metodologia de cálculo de metas apresentado no 4.2, 

chegamos nos números totais de redução de custos, ou aumento de produtividades 

transformados em valores para o ano: 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo YAMANA 

 

 Na figura acima, mostra o resultado dos cálculos estatísticos de meta, e 

quanto temos de oportunidade para redução de custos e aumento de produtividade 

no ano. 

 Com base nos números acima, finalizamos a etapa “M” do DMAIC (Measure), 

onde fizemos as medições e as análises estatísticas iniciais e chegamos em todos 

os possíveis resultados para o ano. Neste momento tivemos a aprovação e 

validação da alta direção da companhia para avançarmos os com projetos e 

metodologia. 

 Para abranger todas as áreas do negócio, foi identificado oportunidades em 

todas os processos da unidade, desta forma, poderíamos implementar a 

Figura 19 – Meta de Reduções de Projetos – JMC 
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metodologia, com oportunidade para empregados de diversos setores. Os setores 

com maior impacto no cash flow da companhia foram priorizados “Áreas 

Operacionais”, porém também iniciamos projetos nas áreas de apoio, que são áreas 

que não tem resultados diretos no resultados, porém influenciam diretamente as 

áreas operacionais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo YAMANA 

 

 A figura acima apresenta a quantidade de projetos que temos por área da 

empresa, focando principalmente nas áreas operacionais, pois são as áreas com 

maior oportunidade de retorno. 

 

4.6 Análise dos Processos (Gargalos) 

 

 Após a etapa de medição, iniciamos a etapa de analisar, citada no referencial 

teórico item 3.3, referente a análise estatística para identificação de problemas reais, 

e desta forma, poderem agir em ações que vão ter grande influência no indicador 

especifico “Xs” com impacto no “Ys” finais. 

 Para isso os Green Belts utilizaram o Software estatístico MINITAB, citado no 

referencial teórico item 4.3, como ferramenta principal para facilitar a análises de 

variáveis dos processos, desta forma foi possível chegar em quais gargalos 

Figura 20 – Projetos por área – JMC 
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deveríamos atuar para chegar nos resultados comprometidos na fase de definição e 

medição. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo YAMANA 

 

 Como os exemplos acima, tivemos analises semelhantes para todos os 

projetos, e desta forma foi possível identificar os problemas, que faz parte das 

atribuições dos Green Belts, citado no referencial teórico no item 4.5, que é fazer as 

análises de forma a levar para operação “Chão de Fábrica” os verdadeiros 

problemas do processo, para que desta forma, os mesmos possam apontar a 

solução definitiva para os problemas. 

 O minitab tem o poder de realizar análise de baixa complexidade e análises 

de alta complexidade, e neste ano de 2018, isso foi essencial para o processo de 

mineração que está sendo analisado, pois com base em análises da área de 

excelência operacional e Green Belts, eliminamos o custo com consultorias externas 

e empresas especializadas neste tipo de analises “Ganhos inerentes” aos projetos 

(1º resultado apresentado com o projeto). 

Figura 21 – Exemplo de Análise de Dados – JMC 
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 Com base nas análises estatísticas realizadas para todos os projetos foi 

possível identificar as oportunidades de redução de custos reais, levantando os 

gargalos dos processos e chegando nas verdadeiras causas dos desvios. Desta 

forma chegamos no processo crítico da implementação do programa de excelência 

operacional, que é a priorização das ações e criação de plano de melhoria para os 

processos. Assim podemos dizer que, o planejamento estratégico corporativo é um 

plano de ação e este quando bem executado é capaz de minimizar despesas e 

maximizar os lucros da organização num longo período de tempo. 

 Para criação do plano de ação, como já tínhamos os problemas mapeados e 

analisados, utilizamos a metodologia KAIZEN dentro os projetos para reunir o grupo 

do projeto e identificar medidas para resoluções dos problemas. 

• Conceito de Kaizen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo YAMANA 

 

 A figura acima mostra o conceito do KAIZEN, uma das ferramentas que 

utilizamos no programa para organizar as mudanças de processo na empresa. 

 Todos os Green Belts formandos, realizaram os eventos Kaizen para chegar 

nas ações e responsáveis pelas mudanças em cada projeto. Nestes eventos se 

reuniam além dos reesposáveis pelos projetos, a liderança da área envolvida e 

pessoas chaves para o processo, pois toda ação levantada, deve ser acordada 

pelos responsáveis pelo projeto. Abaixo temos exemplos destes eventos na prática: 

  

Figura 22 – Conceito de Kaizen – BRIALES (2005) 
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Fonte: Acervo YAMANA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo YAMANA    Fonte: Acervo YAMANA  

 

Nas figuras acima temos evidencias dos eventos KAIZEN que fora realizados na 

empresa em todo o ano. Onde os Green belts utilizaram da ferramenta para 

levantamento de oportunidade e priorização de causas básicas. 

 

• Matriz de Esforço e Impacto 

 

 No Kaizen foram levantadas muitas ações para os projetos que fazem parte 

do programa de excelência operacional, e para identificarmos em quais iriamos 

focar, utilizamos a matriz de esforço e impacto, que é uma matriz que indica quais 

ações poderíamos iniciar de imediato, sem investimentos ou mudanças drásticas de 

Figura 23 – Logo – Kaizen Manutenção 

Figura 24 – Projeto Operação de Mina  Figura 25 – Projeto de Manutenção 
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processo, e quais ações, teríamos que ter um esforço maior para conclusão das 

ações. 

 A Matriz Esforço x Impacto, em um ambiente de grupo, serve para focar a 

discussão e alcançar consenso. Grandes quantidades de dados brutos podem ser 

reduzidos para que se chegue ao ponto central. A Matriz Esforço x Impacto é 

frequentemente usada durante a fase de pré-processamento do Six Sigma, após a 

coleta de dados. Inputs gerados pelos clientes, por exemplo, podem ser analisados 

com a ferramenta. As sugestões são agrupadas e avaliadas a partir dos recursos 

necessários para implementação e dos resultados que podem ser obtidos. 

 Vantagens de Utilizar a Matriz de esforço e Impacto: 

• Otimiza tempo e recursos limitados. 

• Aponta rapidamente em quais atividades concentrar esforços (e quais 

esquecer ou adiar). 

• Auxilia no estabelecimento de consenso na equipe. 

• Comunica e justifica tomadas de decisão. 

• Promove a reflexão sobre estratégias, eficiência e desperdício. 

• Ajuda a recuperar projetos que perderam o rumo ou não apresentam 

os resultados esperados. 

 Como Funciona a Matriz de esforço e Impacto: 

 A construção gráfica da Matriz Esforço x Impacto é dividida em quatro 

quadrantes, definidos pelos dois eixos principais. O impacto, representado no eixo 

vertical, está relacionado aos benefícios que podem ser alcançados (eficiência, 

lucro, vendas, satisfação do cliente). O esforço, no eixo horizontal, também deve ser 

avaliado quantitativamente (recursos financeiros, pessoas envolvidas, tempo de 

execução). 

 Abaixo, exemplo da Matriz de esforço impacto, utilizados no processo 

implementado na YAMANA GOLD 2018: 
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Fonte: Acervo YAMANA 

 

 A partir desta matriz, classificamos as ações de baixo esforço e alto impacto 

para iniciar as reduções de custos e aumento de produtividade, para cada projeto 

em andamento, em diversas áreas. Através destas ações se inicia o processo de 

coleta de ganhos. 

 

4.7 Plano de Ação 

 

 Após as análises e priorização, se inicia a organização e processo de 

acompanhamento das ações definidas nos projetos que foram mapeados para o ano 

de 2018. Para este processo, utilizamos outra ferramenta que está dentro da 

metodologia Six Sigma, que o sistema de acompanhamento de ações 5W2H. 

 Note que a sigla 5W2H origina-se nas letras iniciais das perguntas que 

devemos realizar. O conceito por trás do termo significa que uma ação é 

Figura 26 – Matriz de esforço e Impacto – Projeto de Contenção 
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influenciada por sete circunstâncias e que, ao elaborar um plano de ação, devemos 

responder, de modo formal, às seguintes questões: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Acervo YAMANA 

 

 A figura acima apresenta um exemplo de uma das ferramentas do programa 

“5 Porques”, onde após o mapeamento dos problemas, detalhando as causas, até 

chegar na causa básica dos impactos. 

 Este modelo é ideal para acompanhamento de ações com responsáveis e 

locais bem definidos, e como já passamos por todas as fases da metodologia Six 

Sigma, já temos todas estas informações para montar um plano de ação eficaz. 

 Dashboard de Acompanhamento de Ações 

 Após criação do plano de ação definimos uma forma de acompanhamento 

das ações, com base em “Dashboards” que são relatórios de fácil entendimento, 

para suportar os Green Belts nas tomadas de decisões, referentes a atrasos de 

Figura 27 – Modelo 5W2H – SETA COMPANY 
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ÁREA RESPONSIBLE MACRO PROBLEM SERVICE REQUIRED INVESTMENT CATHEGORY START END CONCLUSION SITUATION

MINE MAINTENANCE LUIS HENRIQUE
Mine process water pipes installed within the rivers in João Belo, 

Morro of Vento, Basal, and Canavieiras
1 - Hire a company to develop an executive project R$46.154 CAPEX 2018-09-27 2018-12-31 On Going      

MINE MAINTENANCE LUIS HENRIQUE
Mine process water pipes installed within the rivers in João Belo, 

Morro of Vento, Basal, and Canavieiras

2 - Establish and carry out a mine clearance plan cleaning schedule (Start 

contracting)
R$46.154 CAPEX 2018-09-27 2018-12-31 On Going      

MINE MAINTENANCE LUIS HENRIQUE Repair of the sanitary sewage pipeline 1 - Perform repair of the metal support structure and tubing R$0 SEE AND ACT 2018-09-27 2018-09-27 2018-09-27 CONCLUDED

GENERAL SERVICES NORMANDO Repair of the sanitary sewage pipeline
1 - Establish and execute schedule of cleaning of easement area of sanitary 

effluent mains
R$0 SEE AND ACT 2018-01-09 09/30/2018 09/30/2018 CONCLUDED

GENERAL SERVICES NORMANDO Clearance of the sanitary effluent (rain basin)
1 - To provide resources and civil labor for the construction of a new sanitary 

effluent box
R$30.769 CAPEX NOT INITIATED

PLANT EDVALDO Clearance of the sanitary effluent pipeline (rain basin) 1 - Provide equipment for cleaning the Rain Basin R$30.769 SEE AND ACT 2018-09-01 2018-09-27 2018-09-27 CONCLUDED

1. Dashboard Marco Integrado 

Ações Realizado Pendente Ações Realizado Pendente Ações Realizado Pendente Ações Realizado Pendente Ações Total
Realizado 

Total
Pendente

100% 73% 27% 100% 69% 31% 100% 94% 6% 100% 100% 0% 100% 81% 19%

LIDERANÇA GESTÃO DE RISCOS SOCIAISSAÚDE E SEGURANÇA GESTÃO AMBIENTAL GESTÃO DE RISCOS SOCIAIS

69%

31%

Realizado

% Realizado

69%

73%

27%

Realizado

% Realizado

73%

94%

6%

Realizado

% Realizado

94%

100%

0%

Realizado Pendente

% Realizado

100%

% Realizado

81%

ações ou eficácia das mesmas. Abaixo alguns exemplos de Dashboards criados 

pela área de excelência operacional para suportar os líderes de projetos: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo YAMANA 

 

 A figura acima ilustra a base para alimentação dos 5 porquês, com as causas 

potenciais, que depois são detalhadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo YAMANA 

 

 Acima temos o dashboard utilizados para controles das ações do projeto, 

após todas as analises e identificação das oportunidades de melhoria de processo. 

  

Figura 28 – Base de alimentação do Dashboard – 5W2H 

Figura 29 – Dashboard – Controle de ações 
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Plano de Ação - Marco Integrado 
Disciplina  Pilar Meta Realizado Status 

 LIDERANÇA 100% 73% 73,3%

 SAÚDE E SEGURANÇA 100% 69% 68,8%

 GESTÃO AMBIENTAL 100% 94% 93,8%

 GESTÃO DE RISCOS SOCIAIS 100% 100% 100,0%

Elementos Funcionais Meta Realizado Status 
 NA 100% 73% 73,3%

 GESTÃO DE RISCOS E PERIGOS 100% 69% 68,8%

 GESTÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL 100% 94% 93,8%

 ENGAJAMENTO COM STAKEHOLDER 100% 100% 100,0%

Ações Meta Realizado Status 
 Comunicação com os funcionários e Comportamento em situação de risco (Auditoria Comportamental) 100% 100% 100,0%

 Água 100% 92% 91,7%

 Avaliação de Risco em Nível de Campo (ARNC) -  PEACE 100% 75% 75,0%

 Energia e Emissões 100% 100% 100,0%

 Engajamento de Stakeholder 100% 100% 100,0%

 Identificação de Perigos 100% 50% 50,0%

 Identificação e Análise de Stakeholder 100% 100% 100,0%

 Liderança visível e percebida (VFL) 100% 78% 78,0%

 Recursos 100% 50% 50,0%

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo YAMANA 

 

 Acima temos o controle detalhado das ações, onde identificamos se temos 

ações atrasadas no processo e qual impacto estes atrasos tem no resultado “Gestão 

a vista” 

 

4.8 Validação de Ganhos 

 

 Como estamos falando de processos de redução de custos e aumento de 

produtividade, através de projetos de melhoria utilizando uma ferramenta especifica, 

é necessário que todos os ganhos mapeados e realizados pelos Green Belts, 

juntamente com a área de excelência operacional, sejam validados e comprovados 

pela controladoria da empresa, mais um órgão externo, para certificar que os ganhos 

foram realmente realizados. 

 Mapa de Cálculos dos Projetos 

Para validação dos projetos, criamos o “Mapa de Cálculo” que é um documento que 

consolida os resultados dos projetos, demostrando exatamente onde foram 

coletados os dados e a veridicidade dos mesmos. Após isso, coletamos as 

assinaturas com a controladoria da empresa, e só depois vem o report a equipe da 

alta direção da companhia. 

  

Figura 30 – Controle detalhado de Ações 
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Fonte: Acervo YAMANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo YAMANA 
 

 A figura acima mostra um exemplo do mapa de cálculos do projeto, onde 

fechamos todos os resultados junto a controladoria da empresa, para confiabilidade 

dos ganhos alcançados. 

Figura 31 – Criação do Mapa de Cálculo – Base 

Figura 32 – Mapa de Cálculo de Projetos – Assinaturas 
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 Após todo esse processo, chegamos no fechamento dos projetos e coleta de 

resultados efetivos. 

 

4.9 Resultados Efetivos 

 

 Como resultados efetivos da implementação do programa de excelência 

operacional na empresa YAMANA GOLD na mina de Jacobina, no qual discorre este 

trabalho de conclusão de curso, podemos listar: 

 

4.9.1 Certificação Dos Green Belts – Jmc 

 

 Através deste programa, formamos 15 Green Belts “Especialistas em 

resolução de problemas” conforme referencial teórico item 4.5.5, certificados pela 

alta liderança da empresa e órgão externo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo YAMANA 

 

 Na cerimônia os Green Belts foram reconhecidos pelos resultados alcançados 

pela empresa no ano, com a participação de seus familiares, para demonstrar a 

importância que a empresa enxerga nesta implementação. 

  

Figura 33 – Cerimônia de Certificação 2018 
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4.9.2 Resultados Financeiros 

 

Após fechamento do mapa de cálculo de todos os projetos, a controladoria 

consolidou o ganho da implementação do programa de excelência operacional na 

unidade de Jacobina: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Acervo YAMANA 

 

 A tabela acima apresenta os resultados efetivos do trabalho em 2018. 

 Fundamentado em um trabalho de conclusão de curso, foi implementado uma 

metodologia de melhoria continua que gerou resultados para companhia em torno de 

3,2MUS$, ou 13MR$, que impactou positivamente no resultado da empresa no ano. 

 

4.9.3 Reconhecimento Nacional 

 

 No ano de 2018, através do programa de excelência operacional, fomos 

premiados pela maior revista de mineração da américa latina em uma das suas 

edições. 

  

Figura 34 – Tabela de Fechamento de Ganhos 2018 
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Fonte: < http://revistaminerios.com.br/> 

 

 Fotos acima comprovam o bom resultado reconhecido nacionalmente, 

premiando os green belts formados na JACOBINA MINERAÇÃO E COMERCIO. 

 

  

Figura 35 – Revista Minerios & Minerales - 2018 

http://revistaminerios.com.br/
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5 CONCLUSÃO 
 

 O trabalho utilizou as ferramentas de melhoria continua observadas durante 

os 05 anos de graduação. Estas ferramentas suportaram a implementação do 

programa da unidade e foi a base para construção do resultado. Através do 

programa, foi possível a formação de novos especialistas em resolução de 

problemas crônicos e fortalecimento da equipe da JMC. 

 O programa teve uma construção solida, fundamentado em case de sucesso 

de outras indústrias que utilizaram destas ferramentas para melhoria de processo, e 

neste trabalho adaptadas para o processo de mineração, onde era um campo que 

ainda não tinha sido utilizado este tipo de ferramenta de melhoria continua. 

 Este trabalho de conclusão de curso viabilizou o uso de metodologias vistas 

apenas na parte teórica, sendo aplicadas na prática, sendo possível mapear 

problemas na implementação e soluções para adequação de projetos. O que deixou 

claro as dificuldades que podemos encontrar no mercado de trabalho, no momento 

de novas implantações e no gerenciamento de projetos, que é uma das principais 

virtudes do engenheiro de produção. 

 Todo este processo de implementação, dá a oportunidade de citar uma frase 

do filosofo e matemático Albert Ainsten “Insanidade é fazer a mesma coisa e esperar 

resultados diferentes”, e instiga a sempre procurar melhorias no processo, e nunca 

entrar na zona de conforto. 

 Após o fechamento desta etapa da implementação em 2018, tem-se algumas 

lições aprendidas, que remete a pontos de melhoria na implementação, e que se 

trabalhará nos próximos passos do programa: 

 Treinamento apenas da equipe de média liderança, é necessário a utilização 

de ferramenta de menor complexidade para equipe de base e supervisão; Formação 

de maior número de Black Belts para suporte dos projetos em andamento; Reforço 

da área de excelência operacional, para suporte as áreas na coleta de dados e 

análises, reduzindo o tempo de trabalho administrativo da equipe de campo. 
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