
Ciclo DMAIC Ágil:

uma abordagem baseada em Mineração de Processos

A pesquisa busca através de uma abordagem 
utilizando técnicas de Mineração de Processos 

agilizar o ciclo DMAIC em projetos de Six Sigma.

Em 02 de Julho de 2020 será apresentado pelo autor a proposta de pesquisa.
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A melhoria de processos tem uma

grande dependência na habilidade de

se identificar um problema, elaborar

as soluções para esse problema, e

implementá-las. Dessa forma existem

diversas metodologias que buscam

seguir determinadas etapas de maneira

sistemática, partindo desde a

identificação de um problema até a

implementação de uma solução. E

uma das metodologias mais utilizadas

no mundo é o Six Sigma. Um dos

pilares do sucesso do Six Sigma é o

ciclo DMAIC, um método estruturado

e sequencial onde procura-se dar

ênfase na voz do cliente, utilizando-se

de ferramentas com embasamento

estatístico para buscar uma melhor

solução.

O Six Sigma engloba uma vasta

gama de métodos estatísticos e

ferramentas de qualidade buscando

reduzir eventuais defeitos e custos,

devido a importância dada as

estatísticas de um processo, o Six

Sigma se torna um método focado em

resultados mensuráveis e com uma

conclusão rápida de projeto. Porém,

todo processo pode ser melhorado, e

visando isso, essa pesquisa se propõe

a utilizar técnicas de mineração de

processos em um projeto de Six

Sigma com o objetivo de acelerar as

etapas do ciclo DMAIC, e trazer

maior acuracidade nos indicadores do

projeto.

A Mineração de Processos não é

um método que substitui os métodos

mais clássicos como o próprio Six

Sigma, porém, ela pode ser utilizada

para validar e acelerar as melhorias do

processo. Dessa maneira, foi decidido

nessa pesquisa fazer essa abordagem

de utilizar a Mineração de Processos

com o intuito de acelerar um projeto

de Six Sigma, focando no cerne de um

projeto Six Sigma, que é o DMAIC.


