


[Nathalie Gutierres]

c origens bastante distintas, o

Lean Manufacturing é mais

antigo e se originou na década de
50 no chão-de-fábrica da

montadora japonesa de
automóveis Toyota e o Seis sigma surgiu no final

dos anos 80 na fabricante de produtos de
tecnologia Motorola. Juntos, eles compõem

grandes estratégias comumente buscadas pelas
empresas. Combinadas com a gestão das
companbias, tais ferramentas conseguem trazer

retornos significativos às questões produtivas,

financeiras c mercadológicas das companhias.
Aliadas, as metodologias formam o Lean Seis

Sigma, uma ferramenta que engloba os aspectos de
ambas as estratégias, podendo então resultar em
mais conquistas às organizações."O programa

resultante da integração entre o Seis Sigma e o Lean

Manufacturing, por meio da incorporação dos
pontos fortes de cada um deles - programa

denominado Lean Seis Sigma - é urna estratégia
mais poderosa que cada uma das iniciativas

individualmente", define Cristina Werkema,
proprietária e diretora do Grupo Werkema.

Observou-se assim, nos últimos anos, uma
tendência maior para a implantação de ambos os

programas nas empresas. Porém, há um certo tempo,

que pode ser mensurado em aproximadamente uma
década, os programas eram bastante diversificados,

sendo que selecionar urna entre as duas opções era
resultado de diversos aspectos da companhia.

Baseado na filosofia da produção que elimina
desperdícios, o Lean contribui assim para o progresso
da produtividade. Sua proposta, que é a de

transformar o modo que as organizações trabalham,

faz com que haja um retorno mais ágil dos

investimentos financeiros das organizações.
O executivo da Toyota, Taiichi Ohno,

considerado o grande pioneiro do Lean

Manufacturing por iniciar nos anos 50 as primeiras

implantações do sistema também conhecido como
produção enxuta, apontou alguns tipos de

desperdícios: excesso de produção, caracterizado

pela produção de itens que não mostram
necessidade, gerando assim um custo excessivo

com transporte de materiais; espera, por parte dos

colaboradores que aguardam o equipamento para
concluir o trabalho ou mesmo a dependência de
uma atividade anterior; transportes desnecessários;
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que pode abranger longas distâncias para realizar o

transporte de materiais e transportes ineficientes;
excesso de processos ou processos incorretos; que é

produzir mercadorias desnecessárias ou então
possuir tarefas dispensáveis de produção;

movimentos desnecessários, movimentos do
empregado que são dispensáveis durante seu curso

de trabalho, como procura de ferramentas,
componentes, entre outros; defeitos: produzir

partes defeituosas, que exigem reparos, retrabalhos,
produtos remanufaturacios, o que gera desperdício

de tempo e esforço.
Enquanto o Lean Manufacturing se propõe à

produção enxuta, o Seis Sigma se volta para a
otimização de produtos, processos c serviços, com a

finalidade de alcançar a satisfação tanto dos clientes
como dos consumidores. Tecnicamente falando, a

"sigma" é o desvio-padrão, representado pela letra
grega o, uma medida estatística que faz a

quantificação da variação que ocorre entre os

produtos, processos ou procedimentos. Ao
contabilizar o desvio-padrão, verifica-se o quão
variam os processos.

Em casos em que o desvio-padrão é elevado,

existe grande variação entre os resultados do
processo, o que mostra que há pouca

uniformidade. Quando o valor do desvio-padrão é
baixo, há a evidência de que os resultados do
processo mostram pouca variação, comprovando

que há muita uniformidade. Dessa forma, fica

nítido que quanto mais baixo for o valor do

desvio-padrão, melhor será o resultado do
processo. Assim, a qualidade Seis Sigma

representa 99,9999998% d,e resultados perfeitos,
ou seja, dois defeitos por bilhão de resultados
produzidos pelo processo.

Lideradas por especialistas, que podem ser os
Black Belts ou Green Belts (líderes), as equipes se

baseiam em alguns métodos para a aplicação dos

projetos de Seis Sigma. Entre as metodologias
clássicas, estão o DMAIC {sigla em inglês que
significa Definir, Medir, Analisar, Melhorar e

Controlar) e DMADV (sigla igualmente em inglês,
que significa Definir, Medir, Analisar, Detalhes de

Dcsign e Verificação).
%Ao identificar que, somando o Lean

Manufacturing com o Seis Sigma as organizações
conseguiriam alcançar grande nível de satisfação

em suas atividades, assistiu-se à integração entre

as duas ferramentas, gerando assim a terminologia
Lean Seis Sigma (LSS). Desse modo, o LSS
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iniciava a melhoria dos processos, redução de
variabilidade e também a eliminação de
desperdícios.

Para José Goldfreind, diretor de Lean Seis
Sigma da Setec Consulting Group, a junção do
Lean com o Seis Sigma pode resultar na utilização
dos conceitos de forma independente ou
combinada."Os projetos podem ser desenvolvidos
com a utilização das metodologias DMA1C e
DMADV e com a possibilidade de usar as
ferramentas Lean quando for necessário. Os
eventos de melhoria ocorrerão diretamente nos
processos e em sua gestão. Porém, a análise
sistêmica da organização pelo grupo de gestão do
Lean Seis Sigma é a chave para que a empresa não
se restrinja a melhorias localizadas, conseguindo
então obter ótimos globais".

O LSS foi bem-sucedido em seu surgimento
graças às oportunidades encontradas na capacidade
de interação entre as duas estratégias. "O Lean e o
Seis Sigma são metodologias com total
complementaridade e nenhum conflito ou

redundância. Na medida em que as empresas e
seus especialistas entenderam com maior clareza e
profundidade a sinergia entre as duas
metodologias, somada ao aprendizado na busca por
desenvolver modelos de aplicação conjunta do LSS,
possibilitaram uma efetiva aplicação integrada e
gestão do LSS como estratégia de melhoria",
explica Luis Oliveira, sócio-diretor da Ótima
Estratégia e Gestão.

Ao entender os benefícios gerados, os
profissionais do setor apontaram para o Lean Seis
Sigma como a ferramenta mais procurada pelas
organizações. Entre as informações relatadas,
estão cm destaque a amplitude da estratégia e o
retorno mais breve de resultados."A procura das
empresas é maior pelo Lean Seis Sigma pelo fato
de ser uma estratégia mais abrangente, poderosa e
eficaz do que cada uma das partes
individualmente. Além disso, é adequada para a
solução de todos os tipos de problemas
relacionados à melhoria de processos e produtos",
discorre Werkema.
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A estratégia unificada traz um aumento

expressivo para os ganhos da organização."O
Lean Seis Sigma permite a melhoria dos processos

e retorno em curto prazo por meio da execução de
projetos e eventos. Possibilita também a

integração das duas práticas (Lean e Seis Sigma),

garantindo um maior alinhamento entre eficiência
e eficácia. Podemos dizer que, quando unimos a

cultura Lean com a metodologia Seis Sigma,

fortalecemos um cana] entre os processos e as
estratégias da organização, aumentando

significativamente a sustentação dos ganhos",
aponta Goldfreind.

Entretanto, na percepção de alguns consultores a
procura maior continua sendo pelas ferramentas

desvinculadas."Ainda as ferramentas do Lean são as
mais requisitadas. Falta amadurecimento para a

integração, ou a percepção da importância da
mesma", identifica Silvio Orcesi De Luca, diretor da

De Luca Consultoria.
De outra forma, porém, existem profissionais

do setor que não apostam na adoção de tais
ferramentas para o auxílio na gestão nas empresas,

É o caso de Luis Verde, diretor da VCE Consultoria.

"Estas ferramentas não representam muito avanço
na qualidade, pois outras quando melhoradas já

cumprem os objetivos. A exemplo de Seis Sigma,
do controle estatístico de processo e o estudo do
erro, comprovadamente já difundidos muito antes

que o Seis Sigma. Além do mais, essas

ferramentas de redução de variação apenas
simbolizam uma metodologia. A procura e
adaptação dessas ferramentas nas empresas, em

geral, são de fato adaptações ao modelo de
sistema de qualidade".

Os especialistas indicam quais são os recursos
do LSS mais procurados na atualidade. Esses

recursos unem as propostas tanto do Lean, quanto

do Seis Sigma. As ferramentas mais buscadas do

Lean englobam: Kaizen, melhoria contínua; VSM,
mapeamento do fluxo de valor; SMED, redução do

tempo de preparações c set-up; Workgroup,

formação de grupos semi-autônomos. Para
Goldfreind, as ferramentas mais solicitadas do
Seis Sigma compreendem três grupos: as de

gestão e controle, as analíticas e as de otimização

e decisão. São elas:
• Gestão e controle:
VOC - identificar a voz do cliente

Mapas de Processo - realizar mapeamento do

processo

Indicadores - métricas que permitem medir o
desempenho do processo

• Analíticas
Espinha de Peixe - Identificar as causas
Testes de hipóteses -Validar as causas

FMEA - Análise dos modos de falhas e efeitos

existentes no processo
• Ferramentas de Otimização e Decisão
DOtí - Delineamento de experimentos.

Text Box
Anúncio
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Capacidade x controle do processo
[Marcelo Rivas Fernandes]

%
conceito de controle do processo

está associado à distância e o

comportamento em que os pontos
de observação estão em relação a

sua própria média ou linha central

em um gráfico de controle. Pontos com variações
com rnais de 3 desvios acima ou abaixo da média
afetam os Limites Superior c Inferior de Controle

(LSC c LTC) e são considerados tão distantes que
pressupõem instabilidade para serem investigados.

Nesse contexto, alguma causa especial de variação
irá impactar o processo, não inerente a sua

variabilidade natural. Este é o conceito de controle
do processo que está voltado para o comportamento

dos dados nas medições de unidades, sejam elas
peso, altura, tempo, distâncias, etc., para identificar

distorções durante a execução do processo. Como
exemplo de um gráfico de controle, observe na
figura l a disposição de peças de madeira para

telhado com comprimento variado c analise o
comportamento dos dados.

Observem que os dados variam dentro da região de

interesse de causa comum. Nenhum ponto ultrapassa
as linhas vermelhas que denominam os limites
superior e inferior de controle, podendo assim concluir

que o processo está controlado. Porém, como sempre
venho frisando, para que a metodologia Seis Sigma

seja considerada lucrativa, torna-se extremamente

necessário que o seu conceito esteja voltado para o
atendimento da plena satisfação dos clientes, onde os

mesmos reconhecerão o comportamento diferenciado
de tratamento c retribuirão sob a forma de fidelização e
relacionamento saudável.

Atender a necessidade do cliente através da

metodologia Seis Sigma significa dizer: Entregar
produtos ou serviços sem defeitos, dentro do prazo

acordado e no preço combinado com o cliente. Neste
contexto, é necessário analisarmos como uma

empresa poderá fazer isso:
Em primeiro lugar, precisamos ouvir a voz do

cliente para sabermos:

• O que o cliente considera defeito em um
produto adquirido ou um serviço executado?

* Qual o prazo que ele considera ideal para a

entrega do produto ou término do serviço?
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* Quanto ele está disposto a pagar pelo produto

ou serviço considerando uma escala.de associação e

balanceamento com os itens anteriores? (Melhores
produtos/serviços + Entregas e conclusões pontuais =

Maior valor de agregação)
Após conhecer os requisitos que satisfazem a

necessidade do cliente, é necessário que a empresa
traduza-os em parâmetros para a linguagem de

processos internamente. Os requisitos traduzidos são

denominados de especificações, onde, através dos
números, conheceremos por exemplo, a espessura
exata de uma peça a ser produzida ou o tempo exato

para entrega de urna mercadoria esperada pelo cliente.
Com base nas especificações, traçamos a curva da

capabilidade do processo atual identificando a
tolerância do cliente (diferença entre o limite superior

de especificação c limite inferior de especificação LSE-
LIE) para medirmos a capacidade e o nível sigma deste

processo e verificarmos se não existem produtos ou

prazos que estão sendo entregues fora desses limites.
Este é o conceito de capacidade do processo que está

voltado para o atendimento da necessidade do cliente.
Como exemplo, citaremos os mesmos dados

referenciados no gráfico de controle da figura l para
calcularmos o gráfico da capacidade do processo

exemplificado na figura 2, considerando, porém, que
o cliente somente aceita peças de madeira que

tenham comprimento entre 300 e 342 cm.
Podemos observar que apesar de termos um

processo controlado, previsível e estável de acordo

com a figura l, o mesmo não está atendendo às
necessidades do cliente, pois está entregando

atualmente 164.007,11 partes por milhão em defeitos,
gerando um índice de capacidade do processo abaixo

de 1,0 (0,45 cpk) e um nível sigma de 0,98. Um outro
exemplo seria: considere um estabelecimento fast

food que forneça refeições a la carte sempre com uma

hora e trinta minutos. O processo não estaria
variando o tempo de atendimento e estaria sob
controle na categoria prazo de entrega? Mas imagine

que, não obstante a qualidade da comida, os clientes
SÓ estivessem dispostos a esperar 45 minutos, o que

aconteceria com o estabelecimento ?
Portanto, necessitamos ter em mente que a

análise de um bom processo parte da capacidade dele
atender às especificações dadas pelo cliente e finaliza

nos controles evitando distorções em termos de

variabilidade, tendências e ciclos . Para finalizar,
lembrem-se sempre desta frase: Nem sempre um

processo controlado é um processo capaz! m

Marcelo Rivas Fernandes é Master Black Belt e Lean
Especialista pela Six Sigma Academy e Lean Value Solutions -
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