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Dimensões do modelo de gestão

0 Setec Consulting Group utiliza alguns modelos para o Lean Seis Sigma:
1 - Projetos: Há duas metodologias clássicas para os projetos de

Lean Seis Sigma: DMAIC ou DMADV, aplicadas para novos produtos,
processos ou serviços, A seleção dos projetos é de fundamental impor-
tância para a eficácia. Um escopo muito amplo ou muito restrito gerará
grandes problemas no gerenciamento do projeto. Os eventos de melho-
ria, típicos do Lean, como Kaizen e SMED (Single Minute Exchange of
Die-Troca Rápida de Ferramentas) também se enquadram na categoria
de projetos, pois são únicos e têm começo, meio e fim. O gerenciamento
dos projetos inclui a coordenação de um banco de dados, cronogramas
de evolução das equipes e o planejamento de tollgates (etapas interme-
diárias de apresentação da evolução dos projetos) para a liderança.

2- Processos: Os resultados do Lean Seis Sigma não se restrin-
gem aos projetos realizados. O gerenciamento dos processos exerce um
papel essencial e ajudará a garantir a filosofia de melhoria contínua, por
meio de eliminação de desperdícios e defeitos. É pela aplicação da ges-
tão dos processos que ocorre a verdadeira integração das metodologias
de melhoria com a filosofia Lean. É natural que ao final dos projetos de
melhoria, nas etapas Controlar do DMAIC e Validar do DMADV, os pro-
cessos recebam a herança das mudanças realizadas. A passagem de
bastão, entretanto, faz-se mais do que necessária. Atividades de peque-
nos grupos e empowerment são conceitos associados a essa gestão. O
elemento essencial é que os profissionais envolvidos apropriem-se efe-
tivamente dos seus processos. Por outro lado, o gerenciamento pode ser
feito independentemente da realização de um projeto. Há ferramentas
naturais do Lean Seis Sigma como o fluxograma funcional e o mapea-
mento de fluxo de valor que ajudam a compreender um processo e a
identificar oportunidades de melhoria.

3-Treinamento: Como em qualquer metodologia de melhoria, o trei-
namento é condição necessária, mas não suficiente. No caso do Lean Seis
Sigma, o treinamento teórico prático tem se mostrado uma prática extre-
mamente eficaz. Além disso, a bem-sucedida divisão em Champions, Bla-
ck Belts, Green Belts e White Belts formaliza uma capacitação distinta
para diferentes perfis dentro da estrutura organizacional. Para que a em-
presa multiplique os cursos internamente, é importante que realize um
treinamento de multiplicadores de Lean Seis Sigma. As avaliações de efi-
cácia podem dar uma orientação sobre a efetiva condução por parte dos
instrutores. É importante ressaltar que o treinamento não se restringe à
sala de aula. O coaching realizado em paralelo fornece diretrizes para a
equipe em desenvolvimento e maximiza os resultados obtidos. Os cursos
comportamentais devem ser somados aos das ferramentas e metodologi-
as, com uma visão de uma abordagem sócio-técnica.

4 - Liderança: A eficaz implementação do Lean Seis Sigma implica
em mudança cultural e que somente poderá ocorrer com o comprometi-
mento da alta liderança. Por esse motivo, o processo começa com um
treinamento de Champions e Sponsors que são os grandes responsáveis

independente. Isto em função do Lean ser coordenado pelas áreas liga-

das à manufatura e o Seis Sigma ser administrado pelas áreas da quali-

dade", aponta o diretor da Ótima Estratégia e Gestão, Luís Oliveira.

No entanto, nos últimos anos, assistiu-se a uma integração dos

programas e a nova denominação Lean Seis Sigma (LSS). "A partir

pela gestão. Seleção de projetos, seleção de profissionais, gerenciamento
dos projetos, comunicação, participação nos eventos de tollgate, análi-
se crítica dos projetos, avaliação de recursos, reconhecimento e empo-
werment são algumas das responsabilidades da liderança.

5 - Cultura: A mudança cultural esperada na implementação do Lean
Seis Sigma abrange todos os níveis da organização. Quando se trata de
filosofia Lean, associa-se diretamente a um ambiente livre de medo, afinal
todo desperdício é equivalente a uma oportunidade. Para isso, todos os
funcionários devem estar comprometidos na busca incessante e sistemá-
tica pelos desperdícios. O empowerment deve ser exercido em todos os
níveis da organização para que as pessoas efetivamente assumam a res-
ponsabilidade pelas melhorias. O treinamento, o gerenciamento dos pro-
cessos, a liderança e a inovação serão direcionadores dessa dimensão tão
importante, que garantirá a visão de longo prazo.

6 - Inovação: O foco de inovação e um ambiente criativo serão
grandes direcionadores do Lean Seis Sigma. A inovação poderá ocorrer
em diversos níveis, incluindo produtos, processos, serviços, inclusive nos
negócios. No Lean Seis Sigma, idéias inovadoras podem surgir dentro
dos projetos, nos processos ou como orientadores para geração de no-
vos projetos de melhoria. Cabe ressaltar que o ambiente livre de medo,
onde a inovação se manifesta de forma mais natural, é um dos elemen-
tos direcionadores para o sucesso da filosofia Lean.

7 - Indicadores: De acordo com a máxima de que não se pode geren-
ciar o que não é medido, os indicadores do Lean Seis Sigma são a bússola
que vai nortear a melhoria contínua. O monitoramento se faz necessário para
o gerenciamento e a sustentabilidade dos processos. Devem ser mensura-
dos desde os típicos indicadores do Lean, como OEE (overall equipment effec-
tiveness - eficicácia global do equipamento), DTD (dock to dock - doca a
doca) e MCT (manufacturing cycle time - tempo de ciclo de manufatura) até
os indicadores de Seis Sigma, como FTT (first time through - índice de pri-
meira passagem) e nível sigma dos processos. O Balanced Scorecard (BSC)
que dá suporte à estratégia organizacional e auxilia no monitoramento de
todos os níveis da organização traz uma visão integrada dos indicadores de
desempenho sob a ótica de quatro perspectivas: finanças, clientes, proces-
sos internos e, por fim, aprendizado e crescimento. Essa análise auxiliará na
seleção de projetos potenciais de Lean Seis Sigma.

8 - Gestão: Entendendo todos os elementos mencionados, é preci-
so integrá-los, e isso deverá ser feito por meio de uma gestão adequada.
Alguma área deverá se responsabilizar por esse gerenciamento que deve
tratar de planejamento, gerenciamento de prazos, estrutura disponível,
infra-estrutura e recursos, dentre outros elementos, com o objetivo de
obter os resultados esperados. A seleção dos participantes dos projetos,
o acompanhamento das equipes, as avaliações, a motivação, o reconhe-
cimento, a disciplina e o gerenciamento das apresentações dos projetos
em andamento, comumente identificadas como tollgates (pedágios) tam-
bém fazem parte dessa gestão.

de 2001, as empresas começaram a buscar a integração entre as duas

metodologias, mas temos percebido que tem ocorrido um movimen-

to mais intenso em unificar estas ferramentas nos últimos três anos",

completa Oliveira. Esse procedimento fez com que as organizações

equilibrassem os dois métodos, atendendo assim melhor às expecta-
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• Master Black Belts - profissionais com liderança qualificada,
especialistas em métodos quantitativos, estatísticos e qualitativos,
que atuam em tempo integral, orientando os Black Belts e assesso-
rando os Champions. Eles trabalham como consultores internos.
• Black Belts - líderes de equipes, profissionais que conhecem bem
sua área de trabalho, além de apresentarem características particula-
res, tais como iniciativa, entusiasmo e capacidade de influência. Eles
também se dedicam em tempo integral na condução dos projetos.
• Green Belts - Participam das equipes lideradas pelos Black Belts
ou lideram suas próprias equipes, conduzindo projetos funcionais.
Suas características são similares às dos Black Belts.
• Yellow Belts - Supervisores treinados nos fundamentos do Seis
Sigma para que possam dar suporte aos Black Belts e Green Belts
na implementação dos projetos
• White Belts - Operadores que são treinados nos fundamentos do
Seis Sigma para que prestarem suporte aos Black Belts e Green Belts
na implantação dos projetos.

tivas delas. "Eu, particularmente, acredito na integração completa

do Lean e do Seis Sigma, garantindo que a empresa atuará paralela-

mente em projetos de melhoria e no gerenciamento efetivo dos seus

diversos processos, buscando ao mesmo tempo a redução da varia-

bilidade e a eliminação dos desperdícios", destaca o diretor-presi-

dente do Setec Consulting Group, Márcio Abraham.

Atualmente, o Lean Seis Sigma não é mais uma incógnita para

os profissionais do setor. "Já existe uma clareza de que esta é a me-

todologia mas vantajosa para viabilizar as estratégias de melhoria

de qualidade, redução de custo e ganho de agilidade e flexibilida-

de", explica Oliveira. Com isso, as companhias têm objetivado cada

vez mais incorporar um sistema no outro, sem levar em considera-

ção qual deles foi implementando em primeiro lugar.

Verificou-se que, diante da concorrência de mercado, o Lean

Seis Sigma chegou para se estabelecer como um meio de buscas de

melhorias, visando otimizar a estrutura organizacional das empre-

sas. Desta maneira, é cada vez maior a procura pelo sistema já uni-

ficado. "Hoje em dia o Lean Seis Sigma é mais solicitado porque as

empresas já visualizam as vantagens dessa integração. Há dez anos

o Seis Sigma estava começando no Brasil e já havia algumas inicia-

tivas do Lean, mas essa união entre os dois não existia", lembra a

diretora do Grupo Werkema, Cristina Werkema.

São vários os segmentos que têm incorporado o Lean Seis Sig-

ma, porém alguns ramos de atividade se destacam. "O setor auto-

motivo é, sem dúvida, o mais desenvolvido. Uma grande tendência

é a aplicação do LSS nas empresas de processos administrativos e

de serviços", explica Abraham.

Contudo, vale ressaltar que, mesmo se encaixando a diversas áreas,

a ferramenta deve ser adequada a cada organização específica. "Inicial-

mente deve se estabelecer que o LSS é uma ferramenta para ajudar na

melhoria da competitividade das empresas, sendo um meio e não um

fim em si. Devemos primeiramente entender quais são os desafios e

objetivos estratégicos das empresas, o estágio e a maturidade da cultura

da empresa com relação aos programas de melhoria", pontua Oliveira.

Ferramentas do Lean Seis Sigma
Atualmente, existem determinadas ferramentas do LSS que são

utilizadas com mais freqüência. Algumas delas são:

- Metodologia DMAIC - sigla que, em português, significa Defi-

nir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar. Entre suas principais atri-

buições, estão: definir com precisão o escopo do projeto; determinar a

localização ou foco do problema; apontar as causas de cada problema
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prioritário; propor, avaliar e implementar soluções para cada problema

prioritário; e garantir que o alcance da meta seja mantido a longo prazo.

- Mapeamento do Fluxo de Valor (Value Stream Mapping - VSM)

- ferramenta que utiliza símbolos gráficos para documentar e apre-

sentar visualmente a seqüência e o movimento de informações, ma-

teriais e ações que constituem o fluxo de valor de uma empresa. É

muito útil para a localização e separação das atividades que agre-

gam valor para o cliente das que não agregam e para a elaboração de

um plano para utilização de outras ferramentas do LSS mais ade-

quadas para a otimização do fluxo de valor, a partir das oportunida-

des de melhoria identificadas.

- SMED - utilizada para redução do tempo de troca de ferramenta.

- Kaizen - método para o alcance de melhorias rápidas. Consiste

no emprego organizado do senso comum e da criatividade para apri-

morar um processo individual ou um fluxo de valor completo. É ge-

ralmente usado para resolver problemas de escopo restrito identifica-

dos após o mapeamento do fluxo de valor e é conduzido por uma

equipe formada por pessoas com diferentes funções na empresa.

- Avaliação de Sistemas de Medição/Inspeção (Measurement

Systems Evaluation - MSE) - permite a quantificação do grau de

confiabilidade dos dados gerados pelos sistemas de medição, inspe-

ção e registro utilizados pela empresa.

- Métricas do Lean Seis Sigma - usadas para quantificar como os

resultados de uma empresa podem ser classificados no que diz respei-

to à variabilidade e à geração de desperdícios, defeitos ou erros.

- Análise de Regressão - trata as informações contidas em um

conjunto de dados de modo a gerar um modelo que represente o

relacionamento entre as diversas variáveis de um processo e a for-

necer indicações sobre o sentido no qual o processo deve ser direci-

onado para que a meta de interesse possa ser alcançada.

Recursos Humanos
O quadro de profissionais que trabalham dentro do projeto de

Lean Seis Sigma é um fator de extrema importância para que haja

o retorno esperado. Para alguns especialistas, os recursos huma-

nos da empresa devem ser adaptados de acordo com o programa

que se deve seguir. "A seleção dos profissionais que participarão

dos projetos é elemento-chave para o sucesso. A forma correta é

primeiramente selecionar os projetos para depois identificar os

recursos humanos que poderão trazer os melhores benefícios para

a empresa", justifica Abraham.

Após distinguir os colaboradores para desempenharem as funções,

vem a capacitação. "É necessário treinar as pessoas que irão se transfor-

mar em patrocinadores e especialistas, de acordo com os diferentes ní-

veis do programa: Sponsors, Champions, Master Black Belts, Black

Belts, Green Belts, Yellow Belts e White Belts", detalha Cristina.

O Master Black Belt ganha destaque por ser um especialista nas

ferramentas do Lean, com preparo suficiente para os cargos de lide-

rança e coordenação da aplicação integrada do Lean e do Seis Sig-

ma. Entre suas principais atuações, estão:

- Desenvolver pelo menos um projeto por ano em uma área de

interesse estratégico para o negócio.

- Monitorar a performance e gerenciar as atividades do progra-

ma Lean Seis Sigma na empresa.

- Auxiliar os Sponsors e Champions na seleção de projetos e de

candidatos a Black Belts e Green Belts e na elaboração dos Busi-

ness Cases para os projetos selecionados.

- Fornecer suporte metodológico aos Black Belts e Green Belts

durante a execução dos projetos.

- Treinar os Yellow Belts e White Belts e, a critério da empresa,

os Green Belts e Black Belts.
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