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Resumo: 
As rápidas transformações tecnológicas, sociais e económicas, que têm pautado 
este início de século XXI, colocam inéditos desafios à maioria das organizações. 
Confrontadas com esta realidade, empresas e instituições procuram manter uma 
posição competitiva no mercado, através da adopção de modelos de boas práticas 
de gestão organizacional, que lhes permitam criar valor para os clientes e para o 
negócio numa base contínua mas sustentável. O desenvolvimento de soluções que 
demonstrem a possibilidade e as vantagens de perspectivar o Seis Sigma enquanto 
sistema de gestão, permitindo assim integrá-lo com vários dos mais relevantes 
referenciais normativos e modelos de gestão existentes, foi o mote que norteou a 
realização deste trabalho. Neste artigo, desenvolve-se um modelo, assente na 
estrutura do ISO Guide 72 e nas fases do ciclo de vida dos projectos Seis Sigma, 
que visa fornecer às organizações, independentemente da sua dimensão e dos 
sectores de actividade em que actuem, mecanismos que lhes permitam 
implementar um programa Seis Sigma, integrando-o de forma eficaz no seu 
sistema global de gestão. Dada a sua relevância, o modelo de integração focaliza-se 
na articulação do Seis Sigma com os requisitos dos referenciais de gestão da 
qualidade (ISO 9001), ambiente (ISO 14001) e segurança e saúde do trabalho 
(OHSAS 18001). A aplicação e validação do modelo é efectuada em duas 
organizações de dimensões e áreas de negócio distintas. 
 
Palavras-chave: Ciclo de vida de um projecto Seis Sigma; ISO Guide 72; Seis 

Sigma; Sistema de gestão. 
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Abstract:  
The rapid changes in technological, social and economical aspects that have been 
characterizing the 21st Century place unprecedented challenges to a large number 
of organizations. Faced with this reality, companies and institutions seek to 
maintain a competitive position in the market place through the adoption of best 
practice models for organizational management, in order to create value to the 
customers and to the business on an ongoing but sustainable basis. 
The development of a framework of solutions that could reveal the feasibility and 
the advantages in facing the Six Sigma as a practical management system, thus 
enabling it to be integrated with various of the most relevant managerial standards 
and models, was the motto that guided this research. In this paper, a new model, 
which is built on the framework provided by the ISO Guide 72 and on the life 
cycle phases of a Six Sigma project, is proposed in order to provide companies, 
regardless of their dimension and activity sector, with a set of mechanisms to 
effectively implement a Six Sigma program and to integrate it with their overall 
management system. Due to their relevance, the integration model is specifically 
targeted to the cases where Six Sigma needs to be articulated with the requirements 
of the standards for the management of quality systems (ISO 9001), environmental 
systems (ISO 14001) and safety and health systems (OHSAS 18001). The 
application and validation of this model are illustrated with two case studies 
involving enterprises of different sizes and acting in distinct business areas. 
 
Keywords: Six Sigma project life cycle; ISO Guide 72; Six Sigma; Management system. 
 

1. Introdução 
 

A crescente adopção de referenciais de gestão por parte de empresas e instituições tem 

conduzido a que estas implementem formalmente uma diversidade de sistemas de gestão em 

torno de diferentes domínios. De modo a articular o conjunto de sistemas associados aos vários 

referenciais de gestão, muitas organizações têm procurado desenvolver e implementar um 

único sistema de gestão, capaz de os integrar. Neste domínio, os sistemas integrados de gestão 

da qualidade, ambiente e saúde e segurança no trabalho (SST), merecem especial relevo. 

Paralelamente, muitas têm demonstrado um interesse cada vez maior na adopção de abordagens 

estruturadas que lhes permitam efectivar e sistematizar as actividades de melhoria contínua. 

Neste campo, o Seis Sigma, a gestão Lean, ou ainda a sinergia entre ambas as abordagens, 

conhecida por Lean Six Sigma, têm assumido particular destaque. O sucesso de  implementação 

de qualquer uma destas abordagens, nomeadamente de um programa Seis Sigma, depende, em 

larga medida, da capacidade de a organização conseguir efectivamente integrá-lo com o(s) 

subsistema(s) de gestão em vigor, que, em conjunto, constituem o seu sistema global de gestão. 

Neste artigo, é proposto um modelo, que adopta a estrutura fornecida pelo ISO Guide 72, para 

articular os requisitos contidos em diferentes referenciais normativos de gestão, mais 
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concretamente nos de gestão da qualidade (ISO 9001), ambiental (ISO 14001) e saúde e 

segurança no trabalho (OHSAS 18001 / NP 4397), com as actividades que normalmente 

ocorrem em cada uma das fases do ciclo de vida de um projecto Seis Sigma. 

Começa-se por identificar, na secção 2, um conjunto de relações e sinergias entre o Seis Sigma 

e os referenciais normativos de gestão mencioandos, de modo a desenvolver, na secção 3, 

linhas de orientação e soluções, apresentadas sob a forma de num modelo, para consumar a 

integração de forma sistemática. Na secção 4, o modelo proposto é testado e validado através 

de dois casos de aplicação, em organizações de dimensões e sectores de actividade diferentes. 

 

2. Seis Sigma e os referenciais normativos de gestão da qualidade, 
ambiente e saúde e segurança no trabalho (SST) 

 

A literatura fornece uma vastidão de definições para o Seis Sigma, sugerindo que o conceito 

pode ser descrito segundo diferentes perspectivas (Schroeder et al., 2008). Frequentemente, o 

Seis Sigma é explicitamente enquadrado em torno de três perpectivas (McCarty et al., 2004): 

� Métrica. A este nível, encontram-se indicadores que permitem avaliar os níveis de 

desempenho de um dado processo, assim como apurar os resultados decorrentes de 

acções de melhoria. É uma forma de medir a qualidade. Estão normalmente associadas 

à medição da capacidade dos processos, esteja a trabalhar-se com variáveis contínuas 

e/ou discretas. Métricas como o Nível Sigma (Z) e o número de defeitos por milhão de 

oportunidades (DPMO ✁ Defects per Million of Opportunities) são disso exemplo. 

� Metodologia. Os projectos Seis Sigma são executados através de mapas metodológicos, 

denominados por siglas ou acrónimos, onde cada letra corresponde a uma dada fase do 

projecto, composta por tarefas a realizar. Em cada transição de fases existe uma revisão 

formal ao projecto, designada por ✂tollgate✄☎ O mapa DMAIC (Define, Measure, 

Analyze, Improve, Control), usado normalmente em projectos visando uma melhoria 

incremental, é o mais utilizado. Os mapas metodológicos DMADV (Define, Measure, 

Analyze, Design, Verify) e IDOV (Identify, Design, Optimize, Validate) são usados em 

esforços de inovação, o primeiro em projectos de inovação incremental e o segundo de 

inovação substancial ou radical. A vertente de inovação do Seis Sigma, que contém os 

mapas DMADV e IDOV, é conhecida por Projecto para Seis Sigma (DFSS ✁ Design 

for Six Sigma). Independentemente do mapa seguido, as tarefas levadas a cabo durante 

a realização de um projecto são apoiadas por técnicas e ferramentas que ajudam a tratar 

e a analisar dados, para que as decisões sejam tomadas com base em factos.  
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� Sistema de gestão. Engloba as outras duas perspectivas. O Seis Sigma pode contribuir 

para a concretização dos objectivos organizacionais através da selecção criteriosa dos 

projectos Seis Sigma, que, sendo executados com sucesso, concorrerão positivamente 

para que tais objectivos sejam alcançados. É nesta perspectiva que os líderes assumem 

um papel preponderante no modo como demonstram o seu comprome-timento em 

relação à iniciativa Seis Sigma e como, ao definir e comunicar um rumo, constroem 

uma cultura propícia à sistematização da realização de projectos de melhoria e/ou 

inovação, recorrendo à abordagem Seis Sigma. A estrutura humana do Seis Sigma, 

conhecida por estrutura Belt, encontra-se também inserida nesta perspectiva. 

Uma das áreas de investigação que tem vindo a assumir uma relevância significativa, centra-se 

no desenvolvimento de soluções para integrar o Seis Sigma com outras abordagens de gestão 

e iniciativas da qualidade (Kumar et al., 2008; Aboelmaged, 2010), em particular com 

referenciais normativos de gestão (Salah et al., 2010). No âmbito deste artigo, destacam-se os 

trabalhos desenvolvidos na articulação do Seis Sigma com as normas de requisitos para 

sistemas de gestão da qualidade (ISO 9001), ambiente (ISO 14001) e SST (OHSAS 18001). 

A nível das propostas para integrar o Seis Sigma com os requisitos do referencial ISO 9001, 

salientam-se os trabalhos de Warnack (2003), Pfeifer et al. (2004), Lupan et al. (2005), 

Bewoor e Pawar (2010), Karthi et al. (2011) e Marques et al. (2013). No modelo de Warnack 

(2003), sobressai a contribuição para a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade 

(SGQ) através da realização continuada e bem sucedida de projectos Seis Sigma relevantes; 

para o mesmo autor, o processo de revisão do SGQ pode incluir a revisão do próprio 

programa Seis Sigma, ao passo que o programa de auditorias internas é expandido de maneira 

a incluir auditorias a projectos Seis Sigma encerrados, avaliando-se assim a eficácia das acções 

de melhoria introduzidas no decorrer desses projectos. Pfeifer et al. (2004) e Lupan et al. 

(2005) concordam com Warnack sobre o papel dos projectos Seis Sigma na melhoria contínua 

do SGQ. O modelo de Pfeifer et al. (2004), enfatiza, contudo, o modo como o programa Seis 

Sigma pode tirar partido da estrutura documental do SGQ, nomeadamente na utilização dos 

procedimentos do SGQ relativos ao controlo de documentos e de registos para facilitar a 

gestão dos documentos e registos gerados durante os projectos Seis Sigma. Um outro aspecto 

importante referido por Pfeifer et al. (2004) é que a informação oriunda das auditorias ao 

SGQ deve potenciar a identificação de oportunidades de melhoria que podem dar origem a 

projectos Seis Sigma. O modelo de integração de Bewoor e Pawar (2010) centra-se a um nível 

mais micro, sendo estabelecidas relações entre cada uma das cinco fases que constituem o 

mapa metodológico DMAIC com as cláusulas da norma ISO 9001. Karthi et al. (2011) 
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apresentam um modelo, designado por L6QMS, que adopta a estrutura e o modelo de processos 

subjacentes à ISO 9001:2008 para enquadrar várias das actividades inerentes ao Lean Six 

Sigma em cada um dos requisitos da norma; com este modelo, os autores pretendem fornecer 

uma estratégia prática para implementar um programa Seis Sigma em conjugação estreita com 

o sistema de gestão da qualidade. Marques et al. (2013) descrevem 27 linhas de orientação, 

organizadas segundo a estrutura do ISO Guide 72, um guia criado com o objectivo de 

compatibilizar e uniformizar o conteúdo dos diferentes referenciais normativos de gestão, para 

que as organizações, independentemente da sua dimensão e das áreas de actividade em que 

actuem, possam desenvolver, implementar e manter um programa Seis Sigma em articulação 

com o seu sistema de gestão da qualidade assente na norma ISO 9001. 

As publicações relativas à integração do Seis Sigma com os referenciais de gestão ambiental 

(ISO 14001) e de SST (OHSAS 18001) são mais escassas. No que respeita à integração com a 

ISO 14001, são de salientar os trabalhos de Campbell (2004) e de Stefano et al. (2008), onde 

os autores identificam e discutem convergências entre a utilização do Seis Sigma e a melhoria 

contínua do sistema de gestão ambiental. A revisão da literatura efectuada permite também 

concluir que, as aplicações concretas de projectos Seis Sigma de cariz ambiental, fazendo uso 

ou não de ferramentas oriundas da abordagem Lean, têm incindido na minização dos impactos 

ambientais significativos e na prevenção da poluição. Em particular, encontram-se publicados 

trabalhos revelando a aplicação de projectos à redução de desperdícios na utilização de água 

(Vais et al., 2006), energia (Dow Chemical, 2004) e matérias-primas (Bañuelas et al., 2005), 

assim como da quantidade de resíduos gerados e/ou poluentes emitidos (Calia et al., 2009). A 

articulação entre o Seis Sigma e os sistemas de gestão da SST baseados na norma 

OHSAS 18001 não tem sido discutida na literatura consultada, mas estão disponíveis trabalhos 

que revelam o desenvolvimento de projectos Seis Sigma tendo em vista reduzir os riscos de 

aparecimento de lesões e de outras doenças profissionais, através da redução da probabilidade 

de ocorrência de acidentes. Ng et al. (2005) apresentam um caso em que é reduzido, através 

de um projecto Seis Sigma, o risco de queda em trabalhos em altura durante o manuseamento 

e movimentação de contentores de carga; Williamsen (2005) descreve a aplicação de um 

projecto Seis Sigma, numa indústria do ramo alimentar, visando reduzir significativamente as 

situações de lesão provocadas por acidentes de trabalho; Lok et al. (2008) apresentam um 

caso de estudo em que o mapa DMAIC foi usado para reduzir a taxa de lesões ocorridas numa 

empresa de triagem e eliminação de resíduos. 

 



Seis Sigma: Integração com Referenciais de Gestão da Qualidade, Ambiente e Saúde e Segurança no Trabalho                                                                                                             187 

3. Modelo de integração proposto 
 

O modelo de integração aqui apresentado, representado na figura 1, adopta o Seis Sigma na 

perspectiva de sistema de gestão. Permite enquadrar as cláusulas de requisitos de diferentes 

referenciais normativos de gestão em cada uma das cinco fases que compõem o ciclo de vida 

dos projectos Seis Sigma, a base de funcionamento de um programa Seis Sigma: 

� Identificação de potenciais projectos Seis Sigma. É feita a partir de oportunidades de 

melhoria e/ou inovação, detectadas através da análise de dados oriundos de fontes 

internas e externas à organização, recolhidos de forma retroactiva (dados históricos) 

e/ou proactiva (dados a serem recolhidos num momento futuro). 

� Selecção do(s) melhor(es) projecto(s) Seis Sigma. A prioritização dos potenciais 

projectos assenta numa avaliação que atende, geralmente, aos seguintes critérios: 

1) alinhamento com a estratégia organizacional; 2)  impacto na satisfação dos Clientes; 

3) contribuição para os resultados financeiros da organização; 4) contribuição para a 

sustentabilidade do negócio; 5) probabilidade de sucesso do projecto. 

� Planeamento de cada projecto Seis Sigma seleccionado. A programação temporal das 

actividades do projecto, a definição e comunicação dos papéis e responsabilidades no 

seio da equipa de projecto, a realização de uma análise aos factores de risco do projecto, 

o levantamento de meios e recursos (incluindo tempo) necessários à concretização do 

projecto, entre outras, são tarefas que se enquadram na fase de planeamento. 

� Realização de cada projecto Seis Sigma seleccionado. A execução de um dado projecto 

é feita de acordo com o mapa metodológico aplicável. 

� Pós-projecto Seis Sigma. Envolve a avaliação à eficácia do projecto Seis Sigma, uma 

reflexão acerca dos aspectos positivos e negativos que ocorreram no desenrolar do 

mesmo, bem como a compilação e disseminação das lições aprendidas. 

Grande parte dos requisitos contidos nos referenciais normativos de gestão são comuns a todos 

eles, embora o número das cláusulas em que tais requisitos aparecem divirjam de referencial 

para referencial. A estrutura do ISO Guide 72 organiza essas cláusulas em grupos de requisitos, 

chamados elementos comums (ver quadro 2). O modelo de integração do Seis Sigma com 

referenciais normativos de gestão, enquadra o papel desses elementos comuns de requisitos, 

indicados na figura 1, nas fases que compõem o ciclo de vida dos projectos Seis Sigma. 
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Figura 1 � Modelo de integração entre o Seis Sigma e referenciais normativos de gestão 
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A identificação de potenciais projectos Seis Sigma é feita a partir da determinação de 

oportunidades de melhoria e/ou de inovação. A identificação dessas oportunidades deve ser 

consubstanciada numa análise factual de dados oriundos do sistema de gestão. Os dados 

provêm normalmente das actividades associadas ao cumprimento dos requisitos relativos à 

monitorização e medição, auditorias ao sistema de gestão, tratamento de não conformidades e 

relacionamento com fornecedores e subcontratados. As fontes de dados podem ser agrupadas 

em torno de um dos quadrantes indicados no modelo, consoante tenham uma origem interna 

ou externa, e sejam recolhidos de forma proactiva ou retroactiva. O quadro 1 fornece exemplos 

sobre o enquadramento de várias fontes de dados em cada um dos quadrantes. 

 

Quadro 1 � Enquadramento das fontes de dados 

 

 Fontes com origem interna Fontes com origem externa 

Fontes retroactivas ✂ Indicadores-chave de desempenho (KPIs) 

✂ Tratamento de produto não conforme 

✂ Resultados de actividades de inspecção e controlo 

da qualidade 

✂ Relatórios de ocorrências internas 

✂ Reclamações 

✂ Accionamentos de garantia 

✂ Resultados da avaliação e selecção periódica dos 

fornecedores 

✂ Estudos externos publicados e disponíveis 

Fontes proactivas ✂ Resultados de sessões de brainstorming com 

colaboradores 

✂ Resultados de simulacros 

✂ Resultados de auditorias iinternas 

✂ Resultados de testes/ensaios a produtos tendo em 

vista a sua optimização 

✂ Auditorias realizadas a fornecedores 

✂ Resultados de auditorias externas 

✂ Resultados de benchmarking técnico com produtos 

concorrentes 

✂ Resultados decorrentes de engenharia inversa a 

produtos concorrentes 
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A revisão do sistema de gestão é um processo conduzido pela gestão de topo da organização 

em intervalos de tempo regulares e planeados. O resultado da revisão deve incluir acções e 

decisões relativas à melhoria da eficácia do sistema de gestão e dos seus processos. A selecção 

do(s) projecto(s) Seis Sigma a realizar, que constitue(m) acções tendo em vista a melhoria do 

sistema de gestão, é também uma actividade cuja responsabilidade recai na gestão de topo da 

organização. Por esta razão, o modelo sugere que a avaliação e prioritização dos potenciais 

projectos Seis Sigma sejam efectuadas em sede de revisão do sistema de gestão. É importante 

que os critérios usados na avaliação e selecção dos melhores projectos estejam alinhados com 

os objectivos e metas definidos no seio do sistema de gestão, os quais resultam de um desdo-

bramento da política e princípios. O planeamento de cada projecto Seis Sigma deve assegurar 

que a integridade do sistema de gestão é mantida, sempre que forem definidas e implemen-

tadas alterações ao sistema, decorrentes da realização do projecto. Deve ainda assegur-se um 

adequado alinhamento entre os objectivos do projecto e os objectivos e metas organizacionais. 

Por outro lado, a atribuição de responsabilidades aos membros da equipa de projecto deve ser 

coerente com as responsabilidades e autoridades definidas para todas as funções e níveis 

relevantes da organização, no âmbito do sistema de gestão. Em consequência da realização 

bem sucedida de um projecto Seis Sigma, independentemente do mapa metodológico usado, 

são tomadas decisões, sob a forma de acções correctivas e/ou acções preventivas, com vista à 

melhoria, mais incremental (projectos DMAIC) ou mais radical (projectos de DFSS), do 

desempenho dos processos do negócio e/ou dos produtos fornecidos. Deste modo, estar-se-á a 

contribuir para melhorar continuamente o sistema de gestão. Para que os níveis de desempenho 

não resvalem com o tempo para níveis pré-melhoria, devem ser colocadas acções de controlo 

operacional. Segue-se a fase de pós-projecto, que também dever servir com reflexões e lições 

aprendidas para melhorar continuamente o próprio programa Seis Sigma. 

O modelo de integração é seguidamente contextualizado nos referenciais de gestão da 

qualidade (ISO 9001), ambiente (ISO 14001) e SST (OHSAS 18001), através do quadro 2, 

que enquadra as cláusulas dessas normas em cada um dos elementos comuns do ISO Guide 72, 

e, portanto, no modelo apresentado na figura 1. O raciocínio é passível de ser aplicado no 

âmbito de qualquer outro referencial normativo de gestão, para além dos referidos. 
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Quadro 2 � Relação das cláusulas das normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 com 

os elementos comuns do ISO Guide 72, para contextualização no modelo de integração 

 

Elemento comum do ISO Guide 72 Cláusulss da ISO 9001 

aplicáveis ao modelo 

Cláusulss da ISO 14001 

aplicáveis ao modelo 

Cláusulss da OHSAS 18001 

aplicáveis ao modelo 

Política e princípios 5.3 4.2 4.2 

Identificação de necessidades, requisitos e análise de 

questões críticas 

- - - 

Selecção de questões importantes a serem abordadas 5.4.2 4.3.2, 4.3.3 4.3.2, 4.3.3 

Definição de objectivos e metas 5.4.1 4.3.3 4.3.3 

Identificação de recursos 6.1 4.4.1 4.4.1 

Identificação da estrutura organizacional, funções, 

responsabilidades e autoridades 

5.5.1 4.4.1 4.4.1 

Planeamento dos processos operacionais - - - 

Preparação de contingência para eventos previsíveis 8.3 4.4.7 4.4.7 

Controlo operacional 7.5.1, 7.5.2 4.4.6 4.4.6 

Gestão de recursos humanos 6.2 4.4.2 4.4.2 

Gestão de outros recursos 6.3, 6.4 4.4.1 4.4.1 

Documentação e seu controlo 4.2.3, 4.2.4 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4 

Comunicação 5.5.3 4.4.3 4.4.3.1, 4.4.3.2 

Relacionamento com fornecedores e subcontratados 7.4 4.4.6 4.4.6 

Monitorização e medição 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4 4.5.1, 4.5.2 4.5.1, 4.5.2 

Análise e tratamento de não conformidades 8.3 4.5.3 4.5.3.1, 4.5.3.2 

Auditorias ao sistema 8.2.2 4.5.5 4.5.5 

Acções correctivas 8.5.2 4.5.3 4.5.3.2 

Acções preventivas 8.5.3 4.5.3 4.5.3.2 

Melhoria contínua 8.5.1 4.1 4.1 

Revisão pela gestão 5.6 4.6 4.6 

 
4. Casos de aplicação do modelo de integração 
 

4.1. Empresa 1 

Neste caso, o modelo foi aplicado no contexto do desenvolvimento simultâneo de um sistema 

de gestão da qualidade, baseado na ISO 9001, e de um programa Seis Sigma, numa pequena 

empresa de construção e manutenção de infraestruturas energéticas. A articulação entre as 

duas iniciativas fez-se com o objectivo de utilizar os projectos Seis Sigma, através do mapa 

metodológico DMAIC, para melhorar continuamente o sistema de gestão da qualidade da 

empresa (SGQ). O procedimento adoptado para este efeito está representado na figura 2. 
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Figura 2 � Adaptação do modelo de integração proposto ao caso da Empresa 1 
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Este procedimento permitiu transpor o raciocínio patente no modelo de integração proposto 

(figura 1), para o caso específico das cláusulas de requisitos da ISO 9001 a ele aplicáveis 

(quadro 2), possibilitando, deste modo, a sistematização da identificação, selecção, planea-

mento e realização de projectos Seis Sigma, em prol da melhoria contínua do SGQ. 

Este caso revelou que, sem comprometer a concretização do objectivo da certificação do 

SGQ, foi possível incorporar neste SGQ algumas das melhores práticas oriundas ou usadas na 

abordagem Seis Sigma. O procedimento, conforme foi desenhado, viabilizou a consumação a 

identificação de vários possíveis projectos, tendo sido seleccionado e executado um projecto 

Seis Sigma, que permitiu reduzir os custos decorrentes do processo de gestão de stocks. 
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4.2. Empresa 2 

O segundo caso de aplicação decorreu numa empresa de média dimensão acreditada para 

prestar serviços de inspecção de instalações de gás. Dado a empresa estar em processo de 

implementação de um sistema integrado de gestão da qualidade, ambiente e SST, tendo 

também mostrado interesse para executar projectos Seis Sigma criteriosamente seleccionados 

para fomentar a melhoria da eficácia e eficiência dos seus processos-chave, foi desenhado um 

processo de melhoria contínua do sistema de gestão integrado, inspirado no modelo de 

integração da figura 1. Esse processo de melhoria do sistema integrado de gestão, assente nas 

actividades associadas ao ciclo de vida dos projectos Seis Sigma, encontra-se exibido na figura 

3. a interacção com outros procedimentos do sistema de gestão está também representada. 

 

Figura 3 � Adaptação do modelo de integração proposto ao caso da Empresa 2 
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Este caso demonstrou sobretudo a possibilidade prática de utilizar articuladamente os 

procedimentos de um sistema integrado de gestão da qualidade, ambiente, e SST, de modo a 

identificar de forma sistemática potenciais projectos Seis Sigma, seleccionar, planear e 

executar aquele(s) que pode(m) contribuir para a concretização dos objectivos do sistema de 

gestão (SG), e desenrolar as actividades de pós-projecto. 
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5. Conclusões 
 

Este artigo propõe um modelo, assente na estrutura do ISO Guide 72 e nas fases do ciclo de 

vida dos projectos Seis Sigma, para implementar e manter um programa Seis Sigma de forma 

integrada com o sistema de gestão de uma organização, independentemente do(s) referen-

cial(ais) normativo(s) associadas a esse sistema. O modelo foi depois especificamente 

enquadrado no caso da integração de um programa Seis Sigma com um sistema integrado de 

gestão da qualidade (ISO 9001), ambiente (ISO 14001) e saúde e segurança no trabalho 

(OHSAS 18001). Foram apresentados dois casos práticos, em duas empresas de dimensões e 

sectores de actividade distintos. Na empresa 1, o modelo de integração proposto foi aplicado 

com o objectivo de utilizar as actividades do sistema de gestão da qualidade da empresa, 

necessárias ao cumprimento dos requisitos do referencial ISO 9001, para desencadear os 

mecanismos processuais necessários à sistemática identificação, selecção, planeamento e 

realização de projectos Seis Sigma, bem como à efectivação do pós-projecto, que, 

ccontribuissem para a melhoria contínua do sistema de gestão. Na empresa 2, o objectivo foi 

semelhante, mas o sistema de gestão englobava não apenas o referencial da qualidade, mas 

também o ambiental e o de SST. Em ambas as aplicações, pôde concluir-se positivamente 

sobre a exequibilidade prática do modelo. 
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