
Há uma perda de foco quando concentramos nossa atenção na busca de uma "forma padrão" para
o uso integrado do Lean e do Seis Sigma e nos esquecemos do que realmente interessa às empresas:
melhorar seu desempenho.

Cristina Werkema

uitas empresas têm dúvidas sobre como integrar o Lean

Manufacturing e o Seis Sigma. Com o objetivo de au-

xiliá-las, apresentamos abaixo as respostas para as per-
guntas mais freqüentes sobre o tema.

l - O que é Lean Manufacturing?
O Lean Manufacturing é uma iniciativa que busca eliminar des-

perdícios, isto é, excluir o que não tem valor para o cliente e impri-

mir velocidade à empresa. Como o Lean pode ser aplicado em todo

tipo de trabalho, uma denominação mais apropriada é Lean Opera-
tions ou Lean Enterprise.

As origens do Lean Manufacturing remontam ao Sistema Toyota

de Produção (também conhecido como Produção Just-in-Time). O

executivo da Toyota Taiichi Ohno iniciou, na década de 50, a criação e

implantação de um sistema de produção cujo principal foco era a iden-

tificação e a posterior eliminação de desperdícios, com o objetivo de

reduzir custos e aumentar a qualidade e a velocidade de entrega do

produto aos clientes. O Sistema Toyota de Produção, por representar
uma forma de produzir cada vez mais com cada vez menos, foi deno-

minado produção enxuta (Lean Production ou Lean Manufacturing)

por James P. Womack e Daniel T. Jones, em seu livro "A Máquina que

Mudou o Mundo"1. Essa obra - publicada em 1990 nos Estados Uni-

dos com o título original The Machine that Changed the World - é um

estudo sobre a indústria automobilística mundial realizado nos anos

80 pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), que chamou a
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atenção de empresas de diversos setores.

No cerne do Lean Manufacturing está a redução dos sete tipos de

desperdícios identificados por Taiichi Ohno2: "defeitos (nos produtos),

excesso de produção de mercadorias desnecessárias, estoques de mer-

cadorias à espera de processamento ou consumo, processamento des-

necessário, movimento desnecessário (de pessoas), transporte desne-

cessário (de mercadorias) e espera (dos funcionários pelo equipamento

de processamento para finalizar o trabalho ou por uma atividade anteri-

or)". Womack e Jones acrescentaram a essa lista "o projeto de produtos

e serviços que não atendem às necessidades do cliente"2.
Os princípios do Lean Thinking são:

• Especificar o valor - aquilo que o cliente valoriza.
• Identificar o fluxo de valor.
• Criar fluxos contínuos.

• Operar com base na produção puxada.
• Buscar a perfeição.

Já as principais ferramentas usadas para colocar em prática os
princípios do Lean Thinking são:

• Mapeamento do Fluxo de Valor.
• Métricas Lean.

• Kaizen.

• Kanban.

' Padronização.
• 5S.

• Redução de Setup.

• TPM (Total Productive Maintenance).
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• Gestão Visual.

• Poka-Yoke (Mistake Proofing).

Nos últimos anos, o número de empresas praticantes do Lean

Manufacturig vem aumentando significativamente em todos os se-

tores industriais e de serviços. No entanto, vale destacar que a ado-
ção do Lean Manufacturing representa um processo de mudan-
ça de cultura da organização e, portanto, não é algo fácil de ser
alcançado. O fato de a empresa utilizar ferramentas Lean não signi-

fica, necessariamente, que foi obtido pleno sucesso na implementa-

ção do Lean Manufacturing.

2 - O é Seis Sigma?
O Seis Sigma é uma estratégia gerencial disciplinada e altamen-

te quantitativa, que tem como objetivo aumentar expressivamente a

performance e a lucratividade das empresas, por meio da melhoria

da qualidade de produtos e processos e do aumento da satisfação de

clientes e consumidores. Ele nasceu na Motorola, em 15 de janeiro

de 1987, e foi celebrizado pela GE, a partir da divulgação, feita com

destaque pelo CEO Jack Welch, dos expressivos resultados finan-

ceiros obtidos pela empresa através da implantação da metodologia

(por exemplo, ganhos de 1,5 bilhão de dólares em 1999).

No Brasil, o interesse pelo Seis Sigma está crescendo a cada dia.

Os resultados das organizações que estão adotando o programa têm

superado o indicador "quinze reais de ganho por real investido" e há

vários projetos Seis Sigma cujo retorno é da ordem de cinco mi-

lhões de reais anuais.

A lógica do programa é apresentada na figura l. O Seis Sigma

enfoca os objetivos estratégicos da empresa e estabelece que todos os

setores-chave para a sobrevivência e sucesso futuros da organização

possuam metas de melhoria baseadas em métricas quantificáveis, que

serão atingidas por meio de um esquema de aplicação projeto por

projeto. Os projetos são conduzidos por equipes lideradas pelos espe-

cialistas do Seis Sigma (Black Beits ou Green Belts), com base nos

métodos DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) e

DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify). Os patrocina-

dores e especialistas do Seis Sigma são apresentados na figura 2.
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3 - Como ocorre a integração entre o Lean
Manufacturíng e o Seis Sigma?

A integração entre o Lean Manufacturíng e o Seis Sigma é natu-

ral: a empresa pode - e deve - usufruir os pontos fortes de ambas

estratégias. Por exemplo, o Lean Manufacturíng não conta com um

método estruturado e profundo de solução de problemas e com fer-

ramentas estatísticas para lidar com a variabilidade, aspecto que pode

ser complementado pelo Seis Sigma. Já o Seis Sigma não enfatiza a

melhoria da velocidade dos processos e a redução do lead time, as-

pectos que constituem o núcleo de Lean Manufacturíng.



A figura 33 mostra como o Seis Sigma e o Lean contribuem, conjuntamente, para a

melhoria dos processos.

O programa resultante da integração entre o Seis Sigma e o Lean Manufacturing, por

meio da incorporação dos pontos fortes de cada um deles, é denominado Lean Seis Sigma,
uma estratégia mais abrangente, poderosa e eficaz que cada uma das partes individualmen-

te e adequada para a solução de todos os tipos de problemas relacionados à melhoria de

processos e produtos (figura 4).

4 - Será que não estamos fazendo "muito barulho por nada"
no modo em que estamos tratando a integração entre o lean
Manufacturing e o Seis Sigma?

A figura 5 mostra o que realmente interessa às empresas: melhorar o desempenho
da forma mais abrangente e sustentável possível. Para o alcance desse objetivo, é

necessária a adoção de um sistema de gestão do negócio. O Lean e o Seis Sigma podem

então ser visualizados como "ferramentas" úteis para o funcionamento dos sistemas de
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melhoria, inovação e gerenciamento da rotina que integram o sis-

tema de gestão do negócio. Na figura 5 o Lean e o Seis Sigma

foram apresentados em destaque associados ao sistema de me-

lhoria, que é a visão mais tradicionalmente difundida para o uso

das metodologias.

É então possível dizer que há uma perda de foco (figura 6)

quando concentramos muito de nossa atenção na busca de uma

"forma padrão" para o uso integrado do Lean e do Seis Sigma,

bem como de outras metodologias da qualidade. Na verdade, não

existe essa "forma padrão": cada empresa deve adotar o procedi-

mento mais adequado à sua cultura, desde que sejam respeita-
dos os requisitos básicos do Lean e do Seis Sigma, necessários
ao seu êxito. Por exemplo, há empresas que - com muito suces-

so! -adotaram o TPM(Total Productive Maintenance] como base

de seu sistema de gestão e empregaram o Lean e o Seis Sigma

como ferramentas do pilar "eficiência" do TPM. Os mais tradici-

onalistas podem se assustar com essa abordagem, dado que o TPM

é visto como uma ferramenta do Lean. No entanto, analisando a

essência da questão, percebemos que não há nada de errado nes-

sa estratégia.
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5 - Existe um roadmap para a
implementação integrada do Lean e
do Seis Sigma, caso a empresa não
possua nenhuma das iniciativas?

A figura 7 mostra as macroetapas do roadmap e a

figura 8 apresenta os fatores críticos para o sucesso da

implementação. O detalhamento do roadmap é especí-

fico à cultura da empresa.

6 - Como selecionar projetos Lean
Seis Sigma?

A figura 9 mostra as macroetapas do processo para

seleção de projetos e a figura 10 detalha a etapa "esco-

lha do método". Detalhes sobre as demais etapas apre-

sentadas na figura 9 podem ser encontrados no capítulo

3 do livro Criando a Cultura Seis Sigma4. O uso do Va-

lue Stream Mapping - VSM como ferramenta para a

identificação de projetos é apresentado no capítulo 2 da

obra Lean Seis Sigma: Introdução às Ferramentas do

Lean Manufacturing5.
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7 - Quais são as principais dificuldades para a
integração quando a empresa já possui
alguma das iniciativas? Como resolver essas
dificuldades?

As figuras 11 e 12 apresentam as principais dificuldades e su-

gestões de como resolvê-las. É importante destacar que as dificul-

dades apresentadas nas figuras foram validadas por meio de uma

pesquisa qualitativa realizada, em março de 2008, junto a empresas

clientes do Grupo Werkema.
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