
4th Annual WCBF Lean & Six Sigma
Summit, entre os dias 29 de abril e 02
de maio, permitiu aos presentes a in-
tensa troca de experiência, o relacio-
namento e, principalmente, compro-
var que o Seis Sigma, está muito além
de uma complexidade estatística.

Logo na abertura do encontro,
Russell W. Ford, presidente e CEO da
Prestolite, discursou sobre o sucesso
da implementação do Seis Sigma na
empresa. Comentou sobre a evolução
dos Seis Sigma iniciado na Motorola
em meados dos anos 1980, a inte-
gração natural com os princípios lean,
os métodos e ferramentas estatísti-
cas, o projeto para o Seis Sigma e,
mais recentemente, a inclusão da ino-
vação, destacando este modelo como
"excelência competitiva", necessária

para preservar e evoluir as empresas.
Destacou sua importância no papel da
implementação da cultura Seis Sigma
na Prestolite e de todos seus líderes,
papel crítico na criação do ambiente
adequado, alinhamento e engajamento
de todos. Seguindo a mesma linha, o
presidente e CEO da Virtua Health,
um sistema hospitalar com sede em
New Jersey, Richard P. Miller, pôde
apresentar os resultados alcançados
com a implementação do Seis Sigma
na Virtua, considerado uma referên-
cia internacional no modelo de gestão
da saúde. Por seu destacado feito,
Richard P. Miller foi Condecorado com
o Prêmio "Lean Six Sigma CEO of
the Year 2008".

Em seguida, Rob Bryant ,VP da
Qualidade da CSC - Computer
Sciences Corp. pôde comprovar, a
partir de sua experiência de vida, que
a empresa deve ter o Seis Sigma com
uma base para mudança cultural. Rob

tornou-se paraplégico quando prati-
cava Ski, numa queda que seria início
de um longo processo de mudança.
Da invalidez a fazer a diferença. Como
pontos a serem observados Rob des-
tacou:

Estabeleça metas realistas;
Inicie com o "lean";
Crie uma equipe persistente;
Conduza reuniões/encontros de
acompanhamento;
Compartilhe os resultados;
Celebre com mensagens de moti-
vação à equipe.
Laure LaBavve, VP Lean Sigma

da Merck, apresentou como o Seis
Sigma tornou-se parte do DNA da
empresa, tendo sido introduzido ini-
cialmente nas operações globais do
IDEXX Laboratories, uma divisão de
diagnósticos veterinários.

Representando o Disney Institute,
Lee Cockerell, VP Executivo (aposen-
tado) do Walt Disney World Resort,

BALIZADO EM LOMBARD,

no Estado de Illinois, pró-
ximo a Chicago, no
Westin Lombard Hotel, o



pôde compartilhar a magia Disney aos
presentes (ver box Magia Disney).

Encerrando o primeiro dia do en-
contro, Debra Lexantrosser, direto-
ra executiva de Lean/Supply Chain
da Johnson & Johnson, compartilhou
sua experiência na implementação do
lean em mais de 230 fornecedores em
cerca de 300 eventos Kaizen em todo
mundo, com economias de mais de
US$ 6 bi. O que ela chamou de Pro-
cesso de Excelência J&J.

Na abertura do segundo dia do
encontro, Jerry Brussell, da Medtronic
destacou: "Obtenha o resultado pela
execução, pois este é o único modo,
apenas no discurso não mudará". A
exemplo de Rob Bryant, Jerry indi-
cou o tema como o primeiro passo.
Para ele, o Seis Sigma é mais uma das
ferramentas do "lean manufacturing",
ao lado do Kaizen, "setup" rápido, ges-
tão visual, housekeeping 5"S", Kanban,
células de manufatura , Poka-yoke,
MPT e APGs (atividades de peque-
nos grupos). Como resultado tem-se:
redução do "lead time", redução de
custos, redução de estoques, redução
de defeitos, melhoria na satisfação dos
clientes e colaboradores. Destacou que
a motivação não é obtida com um
"tudo bem, na próxima vez você con-
segue", mas sim com: "o que você
pode fazer diferente para não errar
novamente?"

Michael G. Winston iniciou sua
jornada Seis Sigma na Motorola, des-
tacando que o "jogo mudou", o desa-
fio é a "excelência contínua". Bom o
bastante não é suficientemente bom.
Para desenvolver-se como uma em-
presa de sucesso numa competição
global, você deve ter uma clara visão
do que permite sua empresa obter
melhores resultados. Lembrou que nas
palavras de Albert Einsten "as coisas

O que é Seis Sigma?

Magia Disney

Em suas palavras, referenciando os sete

anões, Cockerell destacou:

1. Seja "Feliz", mantenha o contato no

olhar e sorria;

2. Seja como o "Atchim".... espirre o

espírito da hospitalidade, ela deve ser

contagiosa;

3. Não seja "Dengoso", não seja en-

vergonhado, procure se relacionar

com os visitantes;

4. Seja um "Mestre", forneça sempre

a informação imediata;

5. Não seja como o "Zangado", sem-

pre demonstre uma linguagem cor-

poral apropriada;

6. Seja como o "Soneca", o sono pre-

serva a "mágica";

7. Não faça como o "Dunga", agrade-

ça a todos.

que você consegue contar não con-
tam. O que conta são as tantas ou-
tras que você não. consegue". Isto é
antecipação. O recurso da liderança é
a visão, a antecipação da mudança.
Você consegue conduzir a mudança
rapidamente? Esta velocidade é rápi-
da o bastante? O que é importante
para sua empresa? Como pode asse-
gurar os melhores resultados?

Mas não é apenas na fábrica que
os processos de melhoria devem ser
implementados. A divisão de seguran-
ça eletrônica ADT do Grupo Tyco
apresentou "case" na implementação
do Kaizen Transacional, por sua dire-
tora Seis Sigma, Betsi Harris Ehrlich,
destacando que em geral, em eventos
transacionais, o DMAIC ("Define,
Measure, Analyse, Improve, Control")
fornece excelentes resultados em
eventos de curto prazo. Em apenas
dois dias, pode-se alcançar os resulta-
dos inesperados.ÉÉeEE

É um conceito estatístico que mede um processo em termos de defeitos.Atingir o S/x Sigma

significa que seu processo apresenta apenas 3, 4 defeitos para cada milhão de oportunida-

des de gerar defeitos (DPMO). Em outras palavras significa trabalhar próximo à perfeição.

Sigma é uma letra grega, que, em estatística, mede o desvio padrão.
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Agora, na aplicação de otimi-
zação do "supply chain", Paul
Pfeiffenberger da Air Products
apresentou dois componentes
principais de qualquer cadeia de
abastecimento: o fluxo físico e o
fluxo de informação. Os dois per-
mitem o uso do Seis Sigma. Se a
meta da cadeia de abastecimento
é o produto certo, no local certo,
no prazo certo, na quantidade cer-
ta e custo certo, então o que você
precisa é de uma cadeia de abas-
tecimento certa. Para isto é ne-
cessário você analisar sua cadeia
de valor, o "lead time" total e es-
toques envolvidos. Identifique as
perdas e desenvolva um plano de
melhoria. Traduza as necessida-
des de reabastecimento em estra-
tégicas e táticas: "make-to-order",
"make-to-stock" e "extende-to-
source". Se o "lead time" aceito
pelo cliente for maior do que o
tempo de fabricação, então pro-
duza contra pedido. Agora, se a
demanda for previsível e os recur-
sos têm restrição de capacidade,
então "empurre", mas lembre-se
previsão não é realidade, sempre
haverá um erro. O ideal, nestes
casos, é a colaboração, extender
suas atividades às dos seus par-
ceiros ("extend-to-source"). Ain-
da, com foco na otimização da ca-
deia de abastecimento, Steven
Lesser da Orica, uma fornecedo-
ra de explosivos para uso comer-
cial, apresentou sua experiência no
planejamento baseado em técnicas

orientadas pelas informações, e
como o Lean 6 Sigma contribuiu
para redução dos "lead times"(lean)
e melhoria no p rodu to (Seis
Sigma). Destacou que o objetivo
principal do processo era recupe-
rar o investimento no primeiro ano,
expandir o sucesso focando seus
clientes, criando um nível de servi-
ço global e excelência nas regiões
que atua. Totalmente alcançado. No
encerramento , "Lean
Transformation", apresentado por
Brent Tadsen, da Adapt ive
Business Solutions, os participan-
tes entenderam que uma lean
organization (empresa enxuta) é
uma empresa que vive da melhoria
contínua, que tem uma cultura da
melhoria e não da mudança como
projeto. Destacou que na Toyota
não há "Black Belts" e que sequer
há objetivos de retorno sobre os
projetos de melhoria, eles simples-
mente devem ocorrer, pois o ambi-
ente muda constantemente e a em-
presa não deve aguardar um pro-
jeto para mudar. Fez uma analogia
com a dieta... por que após uma di-
eta, o pessoal volta a engordar?
Pois por definição, dieta é tempo-
rária. A pessoa não engordará mais
se mudar seu estilo de vida. E as
empresas devem mudar seu estilo,
sua cultura para a melhoria contí-
nua. E a mudança cultural somente
acontecerá se as pessoas souberem
e aceitarem as razões, caso contrá-
rio, assim que você deixa de cobrar,
tudo voltará como antes...
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Fonte: Intra Logística, ano XXVII, n. 214, p. 28-30, jul. 2008.




