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O Seis Sigma como estratégia
para a excelência empresarial
Quando adequadamente empregado,
permite que a empresa lance no
mercado o produto certo, no prazo mais
curto possível e com custos mínimos

A
tualmente não há mais dúvidas de que o Seis Sigma

é uma estratégia de negócios que veio para ficar e

se disseminar, e não é apenas mais uma moda

passageira na área da qualidade. No que diz respeito

ao futuro do programa, é possível destacar quatro tendências:

• Crescente implementação em empresas que atuam na área de

prestação de serviços (setores de saúde, financeiro e governamental,

por exemplo) e nas áreas administrativas de organizações industriais.

• Disseminação do Design for Six Sigma (DFSS) como uma

extensão do Seis Sigma para o projeto de novos produtos (bens

ou serviços) e processos.

•Aumento do número de médias e pequenas empresas que

implementarão o programa, adotando as adequações ou

simplificações necessárias à sua realidade empresarial.

• Ampliação do reconhecimento da sinergia entre o Seis Sigma

e as práticas do lean manufacturing.

Nas palavras de Bob Galvin, ex-CEO da Motorola, a falta

inicial de ênfase do Seis Sigma em áreas administrativas foi um

erro que custou à empresa pelo menos 5 bilhões de dólares em

um período de 4 anos. Esse depoimento ilustra muito bem que o

Seis Sigma não pode ficar restrito apenas às áreas de manufatura.

No entanto, a implementação do Seis Sigma em serviços e

áreas administrativas é mais desafiadora, principalmente porque,

nesses setores, estão envolvidos processos de trabalho "invisíveis",

cujos fluxos e procedimentos podem ser facilmente alterados, o

que pode dificultar a coleta de dados e a aplicação de técnicas de

análise mais sofisticadas. Além disso, as ferramentas da qualidade

têm maior tradição de uso em manufatura e do que em serviços.

Para que essas dificuldades possam ser vencidas, é necessário

definir os aspectos subjetivos presentes nos processos de

prestação de serviços de modo claro, mensurável e correlacionado

aos objetivos que se busca alcançar (por exemplo, ter a definição

precisa e sem ambigüidades do que é, ou não, um defeito).

Também é importante que alguns dos primeiros projetos Seis

Sigma tenham como metas os "grandes problemas" da área, os
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quais não foram resolvidos em tentativas anteriores - há sempre

grandes oportunidades desse tipo no setor de prestação de

serviços. Um último alerta, no que diz respeito à implementação

do programa em serviços é que se evite a overdose de estatística

- esse é um dos motivos pelos quais os cursos de treinamento

para especialistas do Seis Sigma que atuam em serviços e áreas

administrativas devem ser diferentes dos cursos equivalentes para

formação de especialistas que trabalham em manufatura.

Os exemplos de projetos Seis Sigma em serviços e áreas

administrativas mostrados abaixo ilustram que a implementação

do programa é plenamente possível:

• Reduzir em 50% o volume total de produtos não faturados

por incapacidade de atendimento aos pedidos.

• Reduzir em 30% o custo de armazenagem de produtos.

• Eliminar a ocorrência de diferenças entre o valor negociado

com o cliente e o valor na nota fiscal emitida.

• Diminuir em 50% o custo do frete proveniente de pedidos

recusados pelo mercado.

• Reduzir em 50% o prazo de entrega de peças de reposição

para as regiões sul e sudeste dos itens A.

• Reduzir em 30% os custos dos estoques de itens indiretos

na unidade.

•Aumentar em 50% o índice de satisfação dos consumidores

em relação ao atendimento da Rede Autorizada.

• Eliminar as perdas por pagamento indevido de produtos do

tipo X rejeitados no mercado de revenda.

• Reduzir em 50% o índice de troca em garantia.

• Reduzir em 50% o tempo de fechamento dos balanços

contábeis.

• Reduzir em 40% o tempo de ciclo do processo de

pagamento a fornecedores.

• Reduzir em 50% os custos de transações financeiras

eletrônicas.

O Design for Six Sigma (DFSS) é uma extensão do Seis Sigma

para o projeto de novos produtos (bens ou serviços) e processos,

que surgiu na General Electric (GE) ao final da década de 1990. O

DFSS pode ser definido como uma abordagem metodológica

sistemática, caracterizada pela utilização conjunta de métodos

estatísticos e de engenharia. Quando adequadamente empregado,

permite que a empresa lance no mercado o produto certo, no

prazo mais curto possível e com custos mínimos. A figura l

mostra o que o DFSS não é.

O DFSS deve ser usado quando:

• A empresa pretende criar um novo produto ou processo.
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• A melhoria do produto ou processo atual, por meio do uso

do método DMAIC e mantendo a tecnologia instalada, já se

mostrou insuficiente para atender às necessidades dos clientes.

Neste caso deverá ser feito um redesenho ou reprojeto do

produto ou do processo.

• O processo envolvido já atingiu seu nível máximo de

performance (process entitlement). Por exemplo, se a capacidade

máxima de um processo é produzir 2000 unidades por dia, sendo

que já se opera nesse nível 'de produção, e se existe a necessidade

de fabricação de um maior número de unidades do produto,

deve-se buscar criar um novo processo para substituir o atual. O

nível máximo de performance do processo deve ser determinado

e analisado para todas as possíveis métricas de interesse, tais

como capacidade de produção, custo da má qualidade,

rendimento e tempo de ciclo.

O método para a implantação do DFSS, utilizado inicialmente

pela GE e posteriormente difundido para outras empresas, é

denominado DMADV. Esse método, conforme mostra a figura 2, é

constituído por cinco etapas - Define, Measure, Analyze, Design

e Verify - que devem ser executadas pela equipe (multifuncional)

responsável pelo projeto do novo produto.

Algumas das principais ferramentas de análise usadas de

forma integrada às etapas do DMADV são: Mapa de Raciocínio,

QFD, Questionário, Pesquisa de grupo-foco, Survey,Amostragem,

Modelo de Kano, Diagrama de Afinidades, Histograma/Boxplot,

Testes de Hipóteses/Intervalos de Confiança,Análise de

Conglomerados, Análise Fatorial, Análise Conjunta, Mapa de

Percepção, Benchmarking, Engenharia Reversa, Mapa de Produto,

Análise de Séries Temporais, Análise de Regressão.TRIZ,
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Simulação, Engenharia e Análise de Valor, Design for Manufacturing

(DFM), Design for Assembly (DFA), Análise de Pugh, Planejamento

de Experimentos/ANOVA, Design Charter, FMEA/FTA,Análise de

Tempo de Falha.Testes de Vida Acelerados, Mapa de Processo,

Carta de Controle e índices de Capacidade de Processos.

Para a implementação do Seis Sigma nas pequenas e médias

empresas é especialmente importante que sejam tomados todos

os cuidados para garantir os seguintes aspectos:

• Elevado patrocínio dos dirigentes.

• Resultados dos projetos traduzidos para a linguagem financeira.

•Adequado tempo de dedicação dos especialistas ao

desenvolvimento dos projetos.

• Primeiros resultados concretizados no curto prazo.

O atendimento ao quesito adequado tempo de dedicação dos

especialistas ao desenvolvimento dos projetos é bastante crítico

nessa situação, já que é comum que os profissionais exerçam

simultaneamente diversas funções, o que dificulta sua focalização

na execução dos projetos Seis Sigma.Vale notar que, para uma

pequena ou média organização, poderá ser inviável realizar o

treinamento para uma turma constituída, exclusivamente, por

seus profissionais. Nesse caso, a empresa poderá participar de um

treinamento do tipo multiempresas.

No entanto, para que esse tipo de programa de formação tenha

sucesso, a estrutura do curso, o conteúdo programático e a

assistência ao desenvolvimento dos projetos devem seguir o

mesmo padrão utilizado nos treinamentos regularmente oferecidos

a empresas de grande porte. Ou seja, as fases de indicação de

candidatos, definição de projetos, oferecimento do curso para

formação dos especialistas, orientação aos projetos práticos e
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certificação devem fazer parte do treinamento multiempresas.

O lean manufacturing é uma iniciativa que busca eliminar

desperdícios, isto é, eliminar o que não tem valor para o cliente e

imprimir velocidade à empresa. Como o lean pode ser aplicado

em todo tipo de trabalho, uma denominação mais apropriada é

lean operations. Os princípios básicos do lean são:

• Puxar (pull) ao invés de empurrar (push).

• Fluxo contínuo.

• Setups rápidos.

• Equipamentos confiáveis.

• Padronização e dispositivos à prova de erros.

• Gestão à vista.

• 5S (Utilização, Ordenação, Limpeza,Asseio,Autodisciplina).
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• Mapeamento do fluxo de valor.

• Kaizen.

Devemos notar que o Seis Sigma complementa o lean

manufacturing, que não conta com um método estruturado e

profundo de solução de problemas. A figura 3 mostra como o

lean e o Seis Sigma se complementam e a figura 4 apresenta a

integração das ferramentas lean ao método DMAIC.

Comentários

• Este texto é um extrato do primeiro capitulo do livro "Design for S/x

Sigma: Ferramentas Básicas Usadas nas Etapas D e M do DMADV",

de Cristina Werkema.

• A figura l foi construída a partir de uma tradução livre de

Berryman, M.L.,"DFSS and Big Payoffs", Six

Sigma Fórum Magazine, 2( l), 2002, p.25.


