
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

ESCOLA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

"O Seis Sigma como ferramenta de melhoria de desempenho: um estudo de caso

em uma indústria multinacional"

Fabiana Rennó Ribeiro Soares

VOLTA REDONDA - RJ

2009



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

ESCOLA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

"O Seis Sigma como ferramenta de melhoria de desempenho: um estudo de caso

em uma indústria multinacional"

Fabiana Rennó Ribeiro Soares

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado

ao Departamento de Administração da Escola

de Ciências Humanas e Sociais de Volta

Redonda da UNIVERSIDADE FEDERAL

FLUMINENSE, como parte das exigências

para a obtenção do título de Bacharel em

Administração.

Orientador Professor Ricardo Thielmann M.Sc.

VOLTA REDONDA - RJ

2009



11

SOARES, FABIANA RENNÓ RIBEIRO

O Seis Sigma como ferramenta de melhoria

de desempenho: um estudo de caso em uma

indústria multinacional [Rio de Janeiro] 2009

IV, 70 p. 29,7 em (UFF, Bacharelado,

Administração, 2009)

Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade

Federal Fluminense

1. Metodologia Seis Sigma

I. UFF 11.Título ( série )



111

FABIANA RENNÓ RIBEIRO SOARES

o SEIS SIGMA COMO FERRAMENTA DE MELHORIA DE

DESEMPENHO: UM ESTUDO DE CASO EM UMA INDÚSTRIA

MULTINACIONAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao

Departamento de Administração da Escola de

Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda da

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE,

como parte das exigências para a obtenção do

título de Bacharel em Administração.

BANCA EXAMINADORA

----------------~--------------------_._----------------------------------------------~------------
Professor RICARDO TmELMANN, M.Sc. - Orientador

Universidade Federal Fluminense

------------------------~---------------------------------------------------------~----------------
Professor RODRIGO CARLOS MARQUES PEREIRA, M.Sc.

Universidade Federal Fluminense

---------------------------------------------------------------------------------------------------
,

Professora ANDRE FERREIRA, M.Sc.

Universidade Federal Fluminense

VOLTA REDONDA - RJ

2009



IV

Aos meus pais Luís e Agnes, pelo

exemplo de vida, meus grandes

incentivadores. Ao meu irmão Bruno

pelo apoio incondicional. Ao Diego pela

força e carinho,

Dedico.



v

AGRADECIMENTOS

A Deus, em primeiro lugar, por me conceder força e perseverança para concluir

este trabalho.
"A Universidade Federal Fluminense.

Ao professor e orientador Ricardo Thielmann pela disposição e ajuda nesse

estudo.

A todos os professores do Departamento de Administração da UFF, por ter

auxiliado em minha formação.

Aos meus colegas de faculdade por terem tomado meus dias mais agradáveis.

Aos meus parentes e amigos, pela força e compreensão pelas minhas ausências

durante esses anos.

Ao Diego pelo apoio, motivação e compreensão ao longo dessa jornada.

Por fim: àminha família pelo amor e incentivo.



VI

RESUMO

o padrão Seis Sigma representa uma metodologia que foi desenvolvida pela Motorola,

por volta de 1987, e posteriormente, comprovada sua potencialidade, foi difundido e

incorporado por outras grandes empresas devido ao sucesso de abordagem. O objetivo

inicial do Seis Sigma era a redução de defeitos nos seus processos sendo ampliado, para

uma abordagem do negócio com ênfase em medições financeiras. Um projeto Seis

Sigma é caracteristicamente gerador de algum tipo expressivo de ganho. O objetivo

desse trabalho é apresentar uma visão geral sobre a metodologia Seis Sigma e seus

principais componentes e verificar como essa metodologia atua para melhoria de

desempenho. Para desenvolvimento da pesquisa foi elaborado um estudo de caso

descrevendo a metodologia Seis Sigma em uma indústria multinacional e uma análise

dos resultados obtidos no projeto selecionado: Aprovação e Controle dos Projetos

Internos da Empresa. Os resultados mostraram que foi possível uma economia de

R$334,8 mil em apenas quatro projetos internos encerrados com a aplicação do Seis

Sigma.

Palavras-chaves: Seis Sigma; eficácia; resultados.
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ABSTRACT

The Six Sigma's standard represents a methodology that was developed by Motorola,

around 1987, and subsequent/y proven its capability, was broadcast and incorporated

by other major companies due to the success of approach. The initial objective of Six

Sigma was to reduce the defects in its processes and extended to a business with an

emphasis onfinancial measurements. Six Sigma's project typically generates some kind

of significant profit. The aim of this paper is to present an overview of the Six Sigma

methodology and its main components and see how this methodology works for

improvement of performance. For development of the research was prepared a case

study describing the Six Sigma methodology in the multinational industry and an

analysis of the results of the selected project: Approval and Control of Internai Projects

Df the Company. The results showed Ihat it was possible an economy of R $ 334.8

thousand in only four internai projects closed with the application ofSix Sigma.

Key-Words: Six Sigm; effectiveness; results.
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1- INTRODUÇÃO

A preocupação com a qualidade tem sido uma constante desde o início do

século xx. Isto se deveu em parte à maciça migração das atividades agrícolas para

atividade industrial. Na medida em que se aumentava a produção, passando da produção

artesanal para a produção em massa, aumentava a preocupação com a qualidade e a

necessidade de especialistas nessa área.

No início do século havia a era da inspeção, onde se procurava separar os

produtos bons dos defeituosos. Com a produção em massa, tornou-se impossível

inspecionar todos os produtos, propiciando a criação do Controle Estatístico da

Qualidade, baseado na amostragem. Com o aumento da preocupação com a qualidade,

houve a transição para a Era da Garantia da Qualidade, onde se aumentava a

necessidade da prevenção de defeitos e aumento da confiabilidade.

Já a década de 80 foi marcada por tentativas de mudanças rápidas no conceito de

qualidade, na tentativa de imitar os resultados obtidos pelos japoneses que estavam

seguindo e aplicando as teorias de Deming, da Qualidade Total, Just in Time, Kaisen,

dentre outras (ECKES, 2001).

Nesse mesmo contexto, um engenheiro da Motorola começou a estudar o

conceito de Deming sobre variação no processo para melhorar o desempenho de sua

empresa. Essas variações, na estatística, significam o desvio-padrão em relação à média

e é representado pela letra grega sigma (0'). Como a meta do engenheiro era fazer com

que a Motorola atingisse o nível Seis Sigma (99,99966% dentro da especificação), essa

metodologia ficou conhecida por esse nome.

Com isso, o método Seis Sigma de melhoria se tomou uma metodologia testada

e aprovada em várias empresas do mundo, e que tem se mostrado muito eficaz em

ajudar empresas a superarem sua concorrência (ECKES, 2001).
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1.1 .. Objetivos

1.1.1 - Objetivos Gerais

O objetivo geral desse estudo é mostrar a importância da metodologia Seis

Sigma para melhorar os resultados das empresas. Também se pretende mostrar como

essa metodologia vem sendo tratada no ambiente organizacional e como é possível

superar a concorrência com essa metodologia.

Segundo Eckes (2001), as empresas estão constantemente em alerta para ganhar

competitividade, utilizando ferramentas já consagradas como armas para vencer a

concorrência. Apesar do enfoque em formas inovadoras de criar produtos e prestar

serviços, uma constante permanece: as empresas que oferecem produtos e serviços de

melhor qualidade sempre vencem a concorrência.

1.1.2 - Objetivos Específicos

Para alcançar tal objetivo pretende-se especificamente:

• Apresentar os diversos conceitos acerca do tema, bem como o foco de

cada um

• Apresentar como é possível reduzir defeitos e custos e aumentar a

margem de lucro e a satisfação dos clientes.

• Apresentar e explicar as principais ferramentas utilizadas e sua

importância

• Demonstrar na prática os resultados obtidos com a metodologia Seis

Sigma

1.2.. Tema da pesquisa

O tema da pesquisa é o Seis Sigma como ferramenta de melhoria de

desempenho: um estudo de caso em uma indústria multinacional.
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1.3 - Justificativa

Na atual dinâmica do mercado, que está cada vez mais competitivo, as

organizações estão reformulando suas estruturas e estratégias para sustentar suas vendas

e lucros e se manterem no mercado.

Algumas organizações de sucesso possuem métodos padronizados e ferramentas

utilizadas para melhorar as saídas e explorar as oportunidades e os ganhos financeiros.

Elas têm iniciativas baseadas em melhorias repetitivas. (ROTONDARO, 2008)

Outras organizações preferem escolher diferentes estratégias que vão desde a

qualidade total, reengenharia até planejamento por cenários.

Porém, como destacado (SENGE et aI., 1994, apud, ROTONDARO, 2008,

p.14), "as práticas inovadoras crescem por certo tempo e depois param de crescer.

Talvez elas cessem de vez. Talvez a iniciativa persista timidamente, como a religião de

umpequeno grupo defanáticos".

Nos últimos anos, as empresas estão numa busca cada vez maior de "receitas

mágicas" de melhoria de processos. Muitas dessas "receitas" alcançaram bons

resultados, mas, quando comparado com os resultados das organizações que adotaram o

Seis Sigma, fica evidente que essa metodologia leva a um aumento e melhoria dos

resultados muito mais significativos. Como exemplo disso, o presidente da GE, Jack

Welch, descreve o programa Seis Sigma como a "mais importante" iniciativa da

empresa, que só em 1999 economizou mais de US$ 1,5 bilhão por causa do programa

(ROTONDARO, 2008). Outro exemplo é a Motorola, pioneira do programa, que estima

que, em pouco mais de 10 anos, conseguiu economizar mais de US$ li bilhões.

(ROTONDARO, 2008)

Uma explicação para esse fato é que a metodologia Seis Sigma busca entender e

combater a variabilidade do processo, diferente de outras metodologias que buscam

apenas eliminar os defeitos. Dessa forma, o Seis Sigma consegue resultados

dificilmente atingidos pelas outras. Como na Polaroid, onde a estratégia Seis Sigma tem

sido utilizada para focar nos processos que afetam tanto a qualidade como as margens

de lucro e com isso, a empresa conseguiu aumentar 6% da sua lucratividade

anualmente.

Segundo Rotondaro (2008, p.14):
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[...] as técnicas e ferramentas adotadas pela metodologia são em sua maioria
as mesmas que têm sido utilizadas pelos sistemas de qualidade conhecidos,
porém a estrutura Seis Sigma tem um efeito de potencializar os resultados
obtidos.

Além disso, o Seis Sigma tem sido cada vez mais visado pelas organizações por

alinhar as necessidades da organização e do cliente com as necessidades do indivíduo,

atingindo resultados superiores e que beneficiam todos.

Portanto pretende-se estudar esta metodologia de gestão a partir da experiência

encontrada em uma indústria multinacional que utiliza o Seis Sigma em seu processo de

aprovação e controle de projetos internos.
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2 - METODOLOGIA

2.1 - Tipo de Pesquisa

A pesquisa será do tipo descritiva onde se procura compreender melhor a

utilização da metodologia Seis Sigma nas organizações e comprovar se é realmente

eficaz ou apenas modismo, sem a interferência do autor. Também se procura entender

como o Seis Sigma influencia na melhoria de resultados de um processo de aprovação e

controle de projetos de uma indústria multinacional.

O subtipo da pesquisa concentra-se num primeiro momento numa pesquisa

bibliográfica onde as contribuições dos diversos autores acerca do assunto em questão

foram obtidas através de livros, periódicos e artigos.

Num segundo momento a estratégia de pesquisa adotada neste trabalho foi o

estudo de caso. Para Yin (2001), o estudo de caso é um modo de pesquisa empírica que

investiga fenômenos contemporâneos em seu contexto real, quando os limites entre o

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos, quando existem mais variáveis

de interesse do que pontos de dados, quando se baseia em várias fontes de evidências e

quando há proposições teóricas para conduzir a coleta e análise dos dados.

O estudo de caso foi realizado em uma indústria multinacional, onde foi

realizada uma entrevista pré-elaborada com um membro da equipe Seis Sigma para

levantamento de dados básicos, para melhor compreensão do assunto. Depois houve

uma explicação mais detalhada do funcionamento do Seis Sigma nessa empresa e

posteriormente foram passados os dados principais do processo em estudo. Houve

também observação direta no local do estudo.

2.2 - Natureza da Pesquisa

A pesquisa é de natureza qualitativa, pois trabalha com análise do conteúdo, ou

seja, descrições, comparações e interpretações. Foi realizado um estudo de caso com a

finalidade de proporcionar o uso prático do conhecimento.

Os métodos qualitativos têm um papel importante no campo dos estudos

organizacionais, por isso foi escolhido como natureza da pesquisa.
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3 - REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 - O Seis Sigma

A abordagem Seis Sigma foi desenvolvida pela empresa Motorola, na década de

80, com o intuito de reduzir as taxas de defeitos em seus produtos eletrônicos. Assim, o

Seis Sigma foi apresentado como uma filosofia que seguia os princípios da Qualidade

Total e utilizava concomitantemente métodos estatísticos e ferramentas da qualidade. O

objetivo do programa era desafiar o desempenho da organização com o zero defeito,

melhorando a confiabilidade dos produtos finais e mitigação das perdas.

Naquela época, a Motorola pesquisou empresas reconhecidas como de alta

qualidade e níveis elevados de satisfação dos clientes e comparou com empresas

desempenho médio. Os dados das empresas de nível médio foram colocados num

gráfico e seu nível de defeito associado a um nível sigma. As empresas médias

possuíam de 3.000 a 10.000 defeitos por milhão de oportunidades, ou seja, de 3 a 4

sigmas. Já os resultados das empresas melhores eram próximos de 3,4 defeitos por

milhão, o que vale ao nível Seis Sigma. (SCATOLIN, 2005)

A partir daí, a Motorola estabeleceu como meta de qualidade a obtenção de seis

sigma, em 1993. Foi então que muitas empresas começaram a aplicar o Seis Sigma

como objetivo de reduzir seus custos, como a Allied Signal e Dow Chemical.

Segundo Scatolin (2005, p. 11), "a popularização do Seis Sigma ocorreu na

década de 90 e teve como líder John F. Welch, então presidente da empresa General

Electric (GE)".

Devido à grande difusão da metodologia Seis Sigmas surgiram diversos

conceitos para explicá-la.

3.2 - Conceitos de Seis Sigma

Segundo Rasis (2002), Seis Sigma é a inflexível e rigorosa busca da redução da

variação em todos os processos críticos para alcançar melhorias contínuas e quânticas

que impactam os índices de uma organização e aumentam a satisfação e lealdade dos
,

clientes. E uma iniciativa organizacional projetada para criar processos de manufatura,
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serviço ou administrativo que gerem no máximo 3,4 defeitos por milhão de

oportunidade (DPMO) ou 99,99966%. A ferramenta de melhoria empregada na

implantação dos projetos Seis Sigma é o DMAIC: acróstico que representa: Definir-

Medir- Analisar - Melhorar - Controlar.

Conforme Harryet alI apud Rotondaro (ROTONDARO, 2008, p.18) Seis Sigma

é um processo de negócio que permite às organizações melhorarem seus lucros por

meio da otimização das operações, melhoria da qualidade e eliminação de defeitos,

falhas e erros. Ele complementa que a meta do Seis Sigma não é alcançar níveis Seis

Sigma de qualidade. Seis Sigma está relacionado à melhoria da lucratividade e que as

organizações que implementam essa metodologia fazem isso visando melhoria dos

lucros.

Perez Wilson apud Rotondaro (ROTONDARO, 2008, p.18) ainda afirma que o

Seis Sigma pode atuar de várias formas na empresa, sendo como benchmarkingjá que é

um parâmetro que compara o nível de qualidade, como meta de qualidade, como

medida para determinado nível de qualidade, como filosofia de melhoria perpétua e

redução de sua variabilidade, como estatística, como estratégia ou mesmo como visão

que leva uma organização a ser a melhor do ramo.

Complementando essas defInições, Santos (2008) afirma que em uma visão geral

do Seis Sigma, duas abordagens podem ser identificadas mais claramente na literatura: a

abordagem estatística, que tem seu foco na quantificação da variação que é feita em

quantidades de desvios padrão; e a abordagem estratégica que surgiu mais no final na

década de 90 e tem seu foco nos reflexos produzidos no desempenho do negócio.

Para esse estudo será considerada primordialmente a defInição de Santos com

enfoque maior na abordagem estratégica.

3.3 - Equipe do Seis Sigma

Para que uma empresa trabalhe com alto desempenho é necessário que se forme

uma equipe de trabalho muito comprometida e competente. Uma equipe de trabalho

deve conter membros muito bem treinados, com responsabilidades e papéis muito bem

definidos. Por isso, é de fundamental importância que a definição da equipe de trabalho

Seis Sigma seja um dos primeiros passos.
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,
E interessante destacar que a nomenclatura da equipe Seis Sigma é baseada na

graduação utilizada nas artes marciais, já que os especialistas têm que ter treinamento

intenso, equilíbrio e conhecer muito as técnicas utilizadas.

Assim, a equipe geralmente é formada pelo Líder Executivo, Patrocinador ou

Champion, Master Balck Belt, Black Belts, Green Belts e os demais membros da equipe.

(ROTONDARO, 2008)

As definições abaixo, equipe Seis Sigma, levaram em consideração as idéias

desenvolvidas por Rotondaro (2008).

3.3.1 - Comitê Executivo

Normalmente é formado pela alta gerência e é responsável pela implementação

do Seis Sigma; conduz, incentiva e supervisiona as iniciativas Seis Sigma em toda a

empresa, estabelece metas a serem atingidas; analisa os projetos Seis Sigma; verifica os

benefícios financeiros alcançados; define os Black Belts e Green Belts e seleciona os

executivos que desempenharão o papel de Champions.

3.3.2 •Patrocinador ou Champion

Essa função geralmente ocorre em empresas grandes com várias divisões.

Possui a função de liderança dos executivos-chaves; organiza e guia o começo, o

desdobramento e a implementação do Seis Sigma, compreende as teorias e práticas do

Seis Sigma; define as pessoas que irão disseminar os conhecimentos sobre o Seis Sigma

por toda a empresa e seleciona os projetos Seis Sigma.

3.3.3 -Master Black Belt

Essa função também é característica de empresas de grande porte.

É um mentor, treinador e aconselhador dos Black Belts e Green Belts da

organização; ajuda a inculcar a implementação do Seis Sigma na organização; é

responsável pela criação de mudanças na organização; ajuda os Patrocinadores na

escolha e treinamento de novos projetos de melhoria; oferece liderança técnica do

preparo do Seis Sigma; recebe treinamento intensivo, é preparado para a solução de

problemas estatísticos e deve ser 100% dedicado para o Seis Sigma.
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3.3.4 - Black Belts

São juntamente com os Green Belts os elementos-chaves do sistema e trabalham

sob as ordens dos Master Black Belts.

Eles possuem excelentes conhecimentos técnicos de sua área de trabalho;

aplicam as ferramentas e os conhecimentos do Seis Sigma em projetos específicos;

recebem treinamento intensivo em técnicas estatísticas e de solução de problemas;

treinam os Green Belts; caracterizam e otimizam os processos-chaves que influenciam o

negócio; ajudam na solução de problemas; identificam e executam projetos que ajudam

a reduzir erros e defeitos nos processos, produtos e serviços; integram a missão da

empresa dentro dos projetos Black Belts específicos e devem ser substancialmente

dedicados ao Seis Sigma.

Para formação dos Black Belts existem algumas ferramentas que são exigidas e

que serão explicadas mais adiante nesse trabalho:

-Lean Manufacturing

-DFSS - Design For Six Sigma

eQFD - Quality Function Deployment

-Po/ca-Yoke - dispositivo a prova de erros, destinado a evitar ocorrência

de defeitos em processo de fabricação e / ou na utilização de produtos

-CEP - Controle Estatístico de Processo

-DOE - Design of Experiments (Delineamento de Experimentos)

-TPM - Manutenção Produtiva Total

3.3.5 - Green Belts Belts

Pertencem normalmente à média chefia da organização e são responsáveis por

executar o Seis Sigma como parte de suas tarefas do dia-a-dia; auxiliam os Black Belts

na coleta de dados e no desenvolvimento de experimentos; lideram pequenos projetos

de melhoria e possuem treinamento mais simplificado do que os dos Black Belts.

Para formação dos Green Belts algumas ferramentas que são exigidas:

-7 ferramentas da qualidade: histograma, Pareto, carta de controle,

diagrama de dispersão, fluxograma, espinha de peixe, folha de verificação
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-Estatística básica e descritiva, coleta de dados, análise de capabilidade,

análise de variância, análise multi vari, intervalo de confiança, teste de hipótese,

correlação e regressão

-MAS - Análise do Sistema de Medição

-PMEA - Failure Mode and Effect Analysis (Análise do Modo e Efeito

de Falha)

Porém, para se tomar um BZack Belt ou um Green Bell é necessário ter a

certificação ASQ (American Society for Quality). Para tanto é preciso ter

conhecimento das ferramentas citadas acima, ter realizado um projeto utilizando o

Seis Sigma e ter conhecimento de inglês.

3.3.6 -Demais Membros

Também tem os demais membros da equipe que são selecionados com base nas

competências técnicas em relação ao projeto. Sua maior responsabilidade reside na

implementação das etapas do modelo de qualidade. (ECKES, 2001)

O que classifica cada papel dentro da equipe é o perfil, nível de treinamento e

habilidades.

Segundo Santos (2008) é importante salientar a importância de toda equipe Seis

Sigma, visto que os Projetos Seis Sigma possuem uma base formada por dois pilares

principais. O primeiro é constituído pelos conhecimentos técnicos que a metodologia

fornece e o segundo é constituído pelas pessoas que realizam os trabalhos. Se os dois

pilares não forem fortes nem trabalharem de forma sincronizada, os projetos não de

desenvolvem.

Segundo Rotondaro (2008) cada Projeto Seis Sigma apresenta características

diferentes e na maioria dos casos exige a participação de pessoas de diversos

departamentos. Por isso, a equipe Seis Sigma deve ser estruturada por um núcleo-base,

que são pessoas responsáveis pelo Projeto. A equipe deve ser composta também por

pessoas que farão parte dela somente em determinadas fases. Além dessas pessoas, a

equipe deve possuir especialistas, que prestarão serviços apenas quando requisitado.

Assim, a equipe Seis Sigma geralmente trabalha com:

eEquipe núcleo: composição fixa que planeja e organiza o projeto;
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eEquipe ampliada: membros que participam da equipe somente em

determinadas fases do projeto;

eEspecialistas

Porém, para que toda essa sincronia aconteça, é importante estar atento a alguns

itens fundamentais para o sucesso da equipe.
,
E de fundamental importância que a equipe seja apoiada pela diretoria, que

sejam feitas revisões embasadas e periódicas no projeto, que a equipe seja treinada e

comprometida com o Seis Sigma, que a equipe não seja muito grande (o ideal é que seja

composta por 4 a 6 membros), é ideal também que tenha uma medida clara de sucesso,

escopo do projeto não muito amplo e que os objetivos do projeto sejam importantes
1'1.

para a organização. (COMEXITO, 2008)

3.4.. Etapas da Metodologia Seis Sigma

Devido a sua abrangência, as primeiras fases devem ser para preparar a empresa

para a implementação da metodologia, depois disso é interessante criar os objetivos

estratégicos do negócio e identificar os processos essenciais, os subprocessos-chaves e

processos capacitadores do negócio, posteriormente são criados e validados os painéis

de mensuração e por último é importante que sejam definidos os critérios para seleção e

escolha dos primeiros projetos Seis Sigma.

Para que a metodologia Seis Sigma seja implementada e obtenha sucesso, é

preciso o envolvimento ativo de todos os níveis da empresa.

Segundo Eckes (2001), a Gestão de Processo do Negócio é o veículo pelo qual o

envolvimento das pessoas é iniciado e mantido.

3.4.1 - Gestão de Processo do Negócio

Émuito comum ver casos de falta de envolvimento da liderança da empresa nos

programas de qualidade e esse fato, muitas das vezes, está ligado pela idéia que as

pessoas têm de que a qualidade é uma atividade adicional, não vinculada ao trabalho da

empresa. Para que um programa de qualidade tenha apoio, participação ativa das
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lideranças da organização e obtenha sucesso, é necessário que o programa esteja

vinculado aos objetivos correntes da empresa.

Segundo Eckes (2001, p. 30), "a criação dos objetivos estratégicos do negócio, e

o acordo em tomo deles, é o primeiro passo decisivo para assegurar que o programa de

qualidade tenha sucesso na empresa".

Além disso, é fundamental identificar os processos essenciais, subprocessos-

chaves e processos capacitadores do negócio.

Os processos essenciais são um conjunto de atividades que impactam

profundamente no atingimento dos objetivos estratégicos do negócio, podendo ser

diretamente ou indiretamente. Já os subprocessos-chaves são as atividades que compõe

um processo essencial.

Porém, quando uma atividade não está ligada, necessariamente, a nenhum

processo essencial e causam apenas impacto indireto na satisfação dos clientes, apesar

de serem de fundamental importância para a concretização do negócio da empresa, são

chamados de processos capacitadores.

Neste momento, é muito importante que sejam identificados os donos dos

processos essenciais, subprocessos-chaves e processos capacitadores.
,
E válido lembrar que o dono não é, necessariamente, o chefe do departamento

funcional ligado ao processo. Ele deve possuir algumas competências essenciais tais

como: ter conhecimento profundo dos subprocessos; ter habilidades de liderança; ter

entendimento e avaliação da Gestão do Processo do Negócio; ser responsável pelo

sucesso ou fracasso do processo e respeitar os participantes de todos os processos.

Após isso, é importante serem criados e validados os chamados "Painéis de

Mensuração" para o processo que está sendo gerenciado.

Segundo Eckes (2001) esse painel pode ser definido através dos consumidores,

grupos de foco, reclamações dos clientes ou pesquisa de mercado e ajudam a identificar

as áreas que revelam se o processo está atendendo ou excedendo as expectativas e

exigências dos clientes e qual a eficiência da operação.

Depois de criado o Painel de Mensuração é importante que sejam coletados

dados sobre o processo, para atualizar os painéis.
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E para encerrar essa primeira etapa, é importante que sejam definidos os critérios

para seleção e escolha dos primeiros projetos e avaliação do impacto de cada processo

sobre os critérios de seleção.

Recomenda-se que os primeiros critérios sejam os objetivos estratégicos da

empresa que serão seguidos de uma lista adicional acordada pelos membros da equipe

de gestão, incluindo-se aí o desempenho atual do processo designado para melhoria.

3.4.2 -Metodologia de Melhoria do Processo (DMAIC)

A Metodologia DMAIC é a estrutura base utilizada nos processos Seis Sigma

para a condução dos projetos. Está focada basicamente na Seleção dos Projetos a serem

executados, Desempenho do Processo Atual, na determinação das causas dos problemas

que leva à Análise das Causas, na formulação de ações de melhoria que leva àMelhoria

do Processo e na consolidação e manutenção das melhorias conseguidas que leva a

Manter o Processo sob Controle.

Segundo Lynch apud Scatolin (SCATOLIN, 2005, p.65)

o DMAIC é análogo a um funil. Uma ampla oportunidade de uma empresa

ter seu escopo progressivamente estreitado, inicialmente utilizando as

definições de projeto Seis Sigma e posteriormente as ferramentas Seis Sigma.

O resultado é um problema que pode facilmente ser entendido e rapidamente

endereçado com um foco de mira laser.

Assim, baseado em Chowdhury apud Scatolin (SCATOLIN, 2005, p.68),

DMAIC significa respectivamente:

-DEFINIR: seleção dos projetos, definir a equipe para trabalhar na

melhoria e as métricas para conferir se o projeto obte e sucesso

-MEDIR: mapear o processo e identificar as medidas-chave da eficiência

e da eficácia

-ANALISAR: analisar as causas e efeitos do problema

-MELHORAR: são propriamente os resultados alcançados
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-CONTROLAR: garantir que as melhorias se sustentem ao longo do

tempo

A figura 1 abaixo mostra a visão sistêmica do Seis Sigma para melhor entendido

do que foi apresentado até o presente momento.

It.s

a Seis i9 a

Pr . eis .
19 a

Ale

Figura 1: Visão Sistêmica do Seis Sigma
Fonte: Scatolin (2005)

Com isso, viu-se que o Programa Seis Sigma é a metodologia em si, os projetos

Seis Sigma são os processos estratégicos da empresa que foram selecionados para

aplicação da metodologia, o DMAIC é a estrutura base utilizada para condução dos

projetos Seis Sigma e a equipe de belts são as pessoas responsáveis pela execução do

Seis Sigma.

3.4.2.1 - Definir
Os recursos nas empresas geralmente não são abundantes e por isso devem ser

muito bem estudados. Devido a esse fato, uma questão que passa a ser central nos

programas Seis Sigma é a seleção dos projetos que receberão aporte dos recursos da

organização. O processo de seleção deve garantir a alocação ideal dos recursos em

projetos prioritários e alinhados às estratégias da empresa.
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Segundo PMBOK apud Rotondaro (ROTONDARO, 2008, p. 50), os estímulos

para o início de um projeto pode ser tanto oportunidades como exigências do negócio

(demanda de mercado, necessidade do negócio, exigência do cliente, avanço

tecnológico, exigência legal).

Por isso, nos projetos Seis Sigma, para garantir que os recursos estão sendo bem

alocados, deve-se procurar o que é crítico para a qualidade (Critcal to Quality - CTQ ou

também conhecido por CPQ - Critico para Qualidade) tanto internamente quanto

externamente.

Depois de selecionado o projeto é importante defmir o plano do projeto (Project

Charter) que é o contrato entre a liderança da empresa e a equipe do Seis Sigma.

Segundo Scatolin (2005), nesse contrato consta qual é o projeto, quem são os membros

da equipe, os principais beneficios que serão alcançados, as métricas, escopo,

cronograma, recursos necessários, entre outros.

Nessa fase as ferramentas mais comumente utilizadas são o 5WIH, SIPOC

(Supplier Input Process Output Customer), Lista de verificação, Métricas do Seis

Sigmas (DPO, DPMO, DPU), voe (Voz do Cliente), Análise Econômica do Projeto e

QFD (Quality Function Deployment).

3.4.2.2 -Medir

Uma das principais atividades dessa fase é o mapeamento do processo, pois é

através dele que os membros da equipe visualizam o processo e alinham seus

conhecimentos, além de esclarecer os problemas e avaliar o escopo do projeto.

O Mapa do Processo consiste em descrever os sub-processos ou etapas do

processo, os limites do processo, as principais atividades, as variáveis de entrada (Xs) e

as variáveis de saída (Ys).

Pode ser resumido conforme a Figura 2:

Fornecedores Entradas PROCESSO Saldas Clientes

Figura 2- Exemplo de Mapa do Processo
Fonte: Próprio autor
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Além disso, nessa fase é medido o envolvimento da equipe no projeto,

identificado as variáveis do projeto, as medidas-chave de eficiência e eficácia e

traduzidas para o nível Sigma e identificado também dados para plotar e analisar as

métricas definidas.

E nessa fase as ferramentas que são mais utilizadas são o MAS (Análise do

Sistema de Medição), Amostragem, Plano de Coleta de Dados, Análise de Tendência,

Ferramentas da Qualidade.

3.4.2.3 -Analisar

Nessa fase do DMAIC é fundamental analisar os projetos, produtos ou processos

para identificar todas as possíveis falhas potenciais e determinar o efeito de cada uma

sobre o desempenho do processo. A FMEA (Failure Mode and Eifect Analysis) é o

principal instrumento utilizado.

Segundo Scatolin (2005) baseando suas atividades na FMEA, o líder do projeto

pode focar a energia e os recursos alocados ao planejamento das ações preventivas, do

acompanhamento e dos resultados nos pontos em que se espera produzir os efeitos de

melhoria.

Além disso, nessa fase também são identificadas áreas focais para solução dos

problemas.

E nessa etapa as principais ferramentas utilizadas são FMEA, Brainstorming,

Teste de Hipótese, ANOVA (Análise de Variância) e Ferramentas da Qualidade.

3.4.2.4 -Melhorar

Nessa etapa é desenvolvida efetivamente uma solução de melhoria apropriada e

avaliada se novas soluções são necessárias, finalizando assim o mapa futuro do novo

processo. Após isso são realizadas a implementação e melhoria da solução.

Geralmente é utilizada uma experimentação (Delineamento de Experimentos -

DOE) para realização dessa etapa.

Nessa fase também ocorre à geração de uma solução robusta, identificação de

pontos de controle, DOE (Design of Experiments), FMEA, desenho do novo mapa do
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processo, SIPOC (Supplier Input Process Output Customer), avaliação dos beneficios

da solução e apresentação para o patrocinador e partes interessadas.

E as principais ferramentas comumente utilizadas são FMEA, DOE, 5W2H,

Benchmarking, Teste de Hipótese e Ferramentas da Qualidade.

3.4.2.5 - Controlar

Nessa última etapa é realizado um Plano de Controle que segundo Scatolin

(2005) tem por fmalidade garantir que o processo vai operar dentro dos limites e com a

menor variação possível, minimizar a necessidades de novos ajustes ao processo,

fornecer treinamento adequado nos procedimentos definidos, definir um plano de

manutenção duradouro a fim de assegurar que as melhorias sejam duradouras.

Além disso, normalmente é realizado o cálculo da capacidade final do processo,

a fim de verificar se a performance do processo atingiu os alvos do projeto. Aqui se

mede a eficiência do projeto e o retomo deste. Compara-se a capacidade inicial com a

final e identificam-se as melhorias.

Também é indicado que o processo e os indicadores financeiros sejam

monitorados até que a estabilidade do processo seja confirmada, geralmente de 6 a 12

meses. (COMÊXITO, 2009)

Após isso o líder do projeto faz uma apresentação formal do projeto a todos os

interessados e transfere oficialmente a responsabilidade do plano de controle ao

proprietário do processo.

E por fim segundo Scatolin (2005) é apresentado um relatório final de

fechamento do projeto. Nesse último momento são apresentadas todas as etapas do

projeto, as análises, as melhorias e o plano de controle juntamente com os respectivos
, .responsavels.

Nessa última fase é comum o uso de algumas ferramentas, tais como CEP

(Controle Estatístico do Processo), FMEA, Poka Yoke e Ferramentas da Qualidade.
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3.5 - Ferramentas Seis Sigma

A base da metodologia Seis Sigma é a utilização de diversas ferramentas, sendo

elas estatísticas, de qualidade ou gerenciais.

Como apresentado acima, para cada fase de aplicação do Seis Sigma, existem

diversas ferramentas que são indicadas para auxiliar.

Serão apresentadas abaixo as principais ferramentas que podem ser utilizadas na

aplicação do Seis Sigma.

3.5.1 - Métricas do Seis Sigma
"Segundo ComExito (2009) o Seis Sigma utiliza algumas métricas para

quantificar os resultados de uma empresa, produto ou processo de forma mensurável.

Estas métricas além de traduzirem de forma clara a capacidade de se manter dentro das

especificações sejam de um produto, de um processo ou da própria empresa, são

parâmetros que podem ser utilizados para benchmarking com outras empresas,

produtos, processos, etc.

Essas métricas também podem ser utilizadas como metas a serem atingidas, e

podem-se comparar os valores do início e do final do projeto Seis Sigma para avaliação

do desempenho do projeto que foi realizado.

3.5.1.1 - FTY (First Time Yield)

O First Time Yield (FTY) é uma métrica comum de saída de processo (métrica
,

Y) usada para identificar áreas de problema. E simplesmente o número de unidades

produzidas perfeitamente dividido pelo número total de unidades processadas.

É uma excelente ferramenta para medição do volume de retrabalho de um dado

processo, e uma excelente métrica de custo da qualidade.

OFTY é calculado da seguinte forma:

FTY= Unidades que passaram no teste x 100%

Unidades testadas
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3.5.1.2 - DPU (Defeitos por Unidades)

O DPU é obtido através da divisão do número de defeitos pelas unidades

avaliadas. Pode ser aplicado em cada passo do processo ou no produto (bem ou

serviço).

DPU= Defeitos

Unidades Avaliadas

3.5.1.3 - DPO (Defeitos por Oportunidades)

Para comparar produtos/processos de complexidade diferente, deve-se começar

com uma medida da complexidade. Essa medida é chamada de "oportunidade". Essas

oportunidades são definidas como o número de possibilidade de defeito que se pode ter

em uma unidade de um produto, peça, processo, etc.

O DPO é calculado da seguinte forma:

DPO= Total de Defeitos

Total de unidades X Total de Oportunidades de Defeitos

3.5.1.4 - DPMO (Defeitos por Milhões de Oportunidades)

O DPMO é parecido com o DPO, porém visa-se descobrir a taxa de defeitos por

Milão de oportunidades. Para se obter o DPMO, basta multiplicar o valor de DPO por

1.000.000 (milhão).

3.5.1.5 - RTY (Rolled Throughput Yield)

O RTY - Rolled Throughput Yield (Rendimento Final em uma cadeia de etapas

de um determinado processo) é a medição da probabilidade de se obter uma unidade

livre de erros. Utopia ideal é o RTY igual a 100%.A fórmula para cálculo do RTY é:

RTY= 1- (Unidades refugadas e retrabalhadas)

Total de Unidades
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3.5.2 - Ferramentas estatísticas e da qualidade

3.5.2.1- VOC (Voz do Cliente)
,

A Voz do Cliente é a tradução de suas necessidades, expectativas e exigências. E

de extrema importância para o desenvolvimento de um produto ou serviço.

O monitoramento dos atributos que influenciam a percepção do cliente para a

qualidade do produto ou serviço deve ser contínuo, já que essa percepção varia com o

tempo, devido a mudanças nos padrões de desempenho da concorrência, o que toma os

clientes mais exigentes.

Para tomar conhecimento da voz do cliente, pode-se utilizar entrevistas, grupos

focais, simulação de consumo e pesquisa de mercado. Dessa fonua, podem-se obter os

requisitos críticos para a qualidade do produto ou serviço.

3.5.2.2 - SIPOC (Suppliers - Inputs - Process - Outputs - Customers)

O diagrama de entrada e saída, chamado de SIPOC, tem o objetivo de

proporcionar uma visão geral de um processo, e o entendimento do que é entregue

(saídas) e o que é fornecido como insumos (entradas) do processo.

Processo é um conjunto de atividades ou funções estruturadas em uma seqüência

lógico-temporal com objetivo definido, realizado por pessoas e/ ou máquinas, que visam

transformar recursos agregando valores por meio de uma metodologia de

processamento, resultando em produtos ou serviços para o cliente. (SORDI, 2005)

3.5.2.3 - FMEA (Failure Mode and Elfects Analysis)
"Segundo ComExito (2009), é uma técnica para assegurar que todas as possíveis

falhas de um processo ou sistema foram consideradas e analisadas, objetivando sua

eliminação com Ações Preventivas Identificadas antes do início da produção ou

realização do serviço.
,
E uma ferramenta preventiva que busca evitar a ocorrência de falhas no projeto

e/ou processo, através da análise das falhas potenciais e propostas de ações de melhoria.
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o objetivo principal dessa ferramenta é detectar falhas antes que se produza uma

eça e/ou produto/serviço. Sua utilização reduz as chances do produto/serviço ou

processo falhar, aumentando a confiabilidade.

As principais fontes de informações para detectar as possíveis falhas podem ser

dados históricos de falhas ocorridas em processos ou produtos semelhantes,

reclamações de clientes, relatórios de produtos desenvolvidos em garantia (análise de

devoluções) e experiência dos membros do grupo de trabalho.

Segue abaixo o formulário básico do FMEA, conforme apresentado na Figura 3:

Resultados das

Figura 3- Modelo Básico do Formulário do FMEA
" .Fonte: Adaptado do COmEXlto

3.5.2.4 -MSA (Análise do Sistema de Medição)

O Manual de MSA da QS-9000 (ANFAVEA,1997, p. 4) define Sistema de

Medição - SM como sendo:

Sistema de Medição é o conjunto de operações, procedimentos, dispositivos

de medição e outros equipamentos, software e pessoal usado para atribuir um

número à característica que está sendo medida; o processo completo usado

para obter as medidas.
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A análise dos sistemas de medição fornecerá a informação a respeito da
,

porcentagem de variação em seus dados de processo, que vêm do erro na medição. E

também uma grande ferramenta para comparar dois ou mais dispositivos de medida ou

dois ou mais operadores.

Deve ser a base para avaliar um sistema de medição que seja suspeito de ser

deficiente.

Visa descobrir as áreas onde o treinamento é necessário ou os procedimentos

estão faltando ou onde os padrões não são definidos.

Os erros do sistema de medição podem ser classificados de cinco maneiras

diferentes:

-Tendência ou desvio: é a diferença entre a média observada das medições e

o valor de referência ou também conhecido por padrão.

eRepetitividade: é a variação nas medidas com um dispositivo de medição

quando usado várias vezes por um operador medindo a mesma característica na

mesma peça.

eReprodutibilidade: é a variação na média das medidas feitas por diferentes

operadores utilizando o mesmo dispositivo de medição medindo característica

idêntica nas mesmas peças .

• Estabilidade: é a variação total nas medições obtidas com o sistema de

medição medindo uma única característica na mesma peça ou padrão ao longo de

um extenso período de tempo.

e Linearidade: é a diferença nos valores da tendência ao longo da faixa de

operação esperada do dispositivo de medição.

3.5.2.5 - DOE (Design of Experiments)

Segundo Rotondaro (2008), os delineamentos de experimentos são testes

conduzidos de forma planejada, em que as entradas (ou fatores ou variáveis controladas)

são alteradas de modo planejado para avaliar seu impacto sobre uma saída (ou resposta).

O Delineamento de Experimentos possui algumas etapas básicas para sua

utilização:

- Reconhecimento e definição do problema
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- Escolha de fatores e níveis (fatores são os X's que não puderam ser eliminados

da lista de entradas influentes na fase de análise da metodologia DMAIC e a escolha dos

níveis nos quais os fatores devem ser flXados)

- Seleção da variável resposta

- Escolha do tipo de experimento

-Execução do experimento

- Análise dos dados (consiste na determinação de quais são os fatores influentes

na resposta estudada)

- Conclusões e recomendações

3.5.2.6 - Poka-Yoke

Segundo Rotondaro (2008), a expressão polca-yolce está associada à idéia de

prevenção de falhas por desatenção ou distração humana e ao ideal de produzir sempre

com qualidade (zero defeito).

As formas mais usuais de poka-yoke são:

- Desenho de produto que não possibilita montagem incorreta de peças

- Acoplamento de dispositivos a máquinas e equipament6s para impossibilitar

operação incorreta

- Utilização de ferramentas, como gabarito, que permitem ao operador notar

possíveis falhas

- Procedimento de trabalho padrão

3.5.2.7- CEP (Controle Estatístico do Processo)

Segundo Rotondaro (2008), o CEP prega o controle conduzido simultaneamente

com a produção (controle do processo ou execução do serviço, ao invés da pura

inspeção posterior, em que o produto ou serviço já se encontram tenninados (controle

do produto). Para isso, é utilizado o gráfico de controle ou carta de controle.

O gráfico de controle foi desenvolvido por Shewhart na década de 20 e continua

sendo utilizado até os dias de hoje.

Um gráfico de controle é um conjunto de pontos (amostras), ordenados no

tempo, que são interpretados em função de linhas horizontais, chamadas de limite
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,
superior de controle (LSC), linha média (LM) e limite inferior de controle (LIC). E a

ferramenta mais importante do controle estatístico de processos.

Os gráficos de controle são ferramentas para o monitoramento da variabilidade e

para a avaliação da estabilidade de um processo. Existem dois tipos de causas para a

variação na qualidade dos produtos resultantes de um processo:

.Causas comuns ou aleatórias

.Causas especiais ou assinaláveis

Quando uma observação ocorre além dos limites de controle e se encontra uma

explicação para isto, se diz que o processo não está sob o controle estatístico ou é

instável. Esta instabilidade se deve ao que foi denominado como causas especiais. Estas

causas são responsáveis por variações (tanto na média quanto na variabilidade) não

aleatórias do processo.

Quando a variação é aleatória se diz que o processo está sob efeito de causas

comuns. Este efeito é resultado do somatório de pequenas causas que não são

identificáveis e são inerentes ao processo. Quando o processo está apenas sob o efeito

de causas comuns (todas as observações estão dentro dos limites de controle e são

distribuídas aleatoriamente), se diz que está sob o controle estatístico ou é estável. A

grande vantagem de se monitorar e atingir a estabilidade é que se sabe o que vai

acontecer no futuro, isto é, que as observações vão ocorrer dentro de uma faixa de

valores com certa probabilidade. As causas comuns também são conhecidas como

variabilidade natural do processo, é inerente ao mesmo. Quando apenas as causas

comuns estão atuando em um processo, a quantidade de variabilidade se mantém em

uma faixa estável, conhecida como faixa característica do processo. Neste caso diz-se

que o processo está sob controle estatístico. (ECKES, 2001)

Segue abaixo um modelo de gráfico de controle.
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Gráfico p - Pro to: PeçaCerâmica
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Gráfico 1- Exemplo de Gráfico de Controle
Fonte: Notas de aula de Qualidade Total

De acordo com o Gráfico 1, percebe-se que todos os pontos estão entre o Limite

Superior e o Limite Inferior~ma oscilam em relação à média.

3.5.2.8 - CPQ (Crítico para Qualidade)

Segundo Eckes (2001), essa ferramenta é de uso simples e ajuda a equipe a partir

de necessidades genéricas dos clientes para os requisitos mais específicos, de ordem

comportamental.

Essa ferramenta consiste basicamente em identificar o cliente, suas necessidades

e requisitos de necessidade e validar esses requisitos junto ao cliente, através de

entrevistas individuais com os clientes enquetes, grupos de foco, observação do cliente

e reclamações dos clientes.

3.5.2.9 -QFD (Quality Function Deployment)

Segundo Marshall (2006), consiste em um poderoso instrumento de

planejamento. O termo quality nesse instrumento tem o significado de atributos ou

características e não de qualidade e o termo deployment assume o sentido de
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desenvolvimento e difusão. Toma-se relevante associar o QFD à idéia de transformação

de dados obtidos prioritariamente com os clientes.

Os requisitos determinados pelos clientes são refinados sucessivamente, de tal

maneira que os produtos finais traduzam os atributos pelos próprios clientes.

Os principais objetivos do QFD são: estabelecer a qualidade projetada e

planejada, analisar e comparar com produtos dos concorrentes, identificar os pontos de

controle nos locais de trabalho, reduzir o tempo de desenvolvimento de produtos, o

número de alterações em projetos, os problemas na partida da produção e os custos e

aumentar a satisfação dos clientes.

3.5.2.10 -DFSS (Design For Six Sigma)

O DFSS é uma ferramenta que se utiliza das informações levantadas pelas outras

ferramentas (Voe, FMEA, QFD, etc para gerar produtos orientados para o cliente,

inovadores e robustos contra as principais causas de variação.

Essa ferramenta é utilizada nos processos de desenvolvimento de produtos para

que atinjam alto nível de qualidade (níel seis sigma).

3.5.2.11 - Fluxograma

Segundo Marshall (2006), o fluxograma é uma representação gráfica que

permite a rápida visualização do processo. Apresenta a seqüência das atividades que

compõe determinado processo.

Utiliza símbolos padronizados que facilita a representação dos processos. Segue

abaixo um exemplo de fluxograma.
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Figura 4- Exemplo de Fluxograma
Fonte: Notas de Aula de Qualidade Total
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3.5.2.12 - Histograma

Segundo Marshall (2006), é um gráfico de barras que mostra a distribuição dos

dados por categorias. Essas categorias são determinadas classes e são agrupadas pelas

freqüências. Abaixo é apresentado um modelo de histograma.

1

4

12
Freqüê

ncia 10

8

6

4 3

2

o
LlE

Diâmetro da borracha da porta do fusca - 0=53

3.5.2.13 - Diagrama de Pareto

Segundo Marshall (2006), é um gráfico de barras construído a partir de um

processo de coleta de dados (folha de verificação, etc) e pode ser utilizado quando se

deseja priorizar problemas ou causas relativas a um determinado assunto.

2

1

a

6

Diâmetro LSE

Gráfico 2 - Exemplo de Histograma
Fonte: Notas de Aula de Qualidade Total
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Gráfico de Pareto para os defeitos de lentes
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Gráfico 3- Exemplo de Gráfico de Pareto
Fonte: Notas de Aula de Qualidade Total

3.5.2.14 - Diagrama de Dispersão

Segundo Marshall (2006), o diagrama de dispersão ajuda a visualizar a alteração

sofrida por uma variável quando outra se modifica.

Esse diagrama serve apenas para demonstrar a intensidade da relação entre as

variáveis selecionadas, o que não garante que uma variável causa ou efeito da outra.
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Gráfico 4- Exemplo de Diagrama de Dispersão
Fonte: Notas de Aula de Qualidade Total

3.5.1.15 - Lista de Verificação

Segundo Marshall (2006), a lista ou folha de verificação é uma ferramenta usada

para levantar a freqüência com que certos eventos ocorrem num determinado período de

tempo.

Para melhor compreensão dessa ferramenta, segue abaixo um exemplo.

Escola Ano
Aluno Turma Nº

Sim Não N.Obs.
Está atento
Ajuda os companheiros
Arruma o seu material
,
Ecuidadoso com o material
Tem a sua mesa limpa
ConJcui as tarefas iniciadas
Deixa os outros intervir

Figura 5 - Exemplo de Lista de Verificação
Fonte: Notas de Aula de Qualidade Total
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3.5.2.16 - Diagrama de Causa e Efeito

Também conhecido como Diagrama de Ishikawa ou Espinha de Peixe, é uma

ferramenta de representação das possí ei ca sas que levam a um determinado efeito.

Sendo as causas agruparas por categorias e emelhanças previamente determinadas.

,
~- falha na

projeto -~. instalação
falho

mal uso do
_~ ....••~;-- software

falha na
mídia

" _.,.' ,

',," TE'MPODE,,>
"""'.'M~N UTE'NÇÃQ ". '"
'DOtOMPUTADOR

documentaçãi"P---'l~
inadequada

falta de --~~/
componente choqu~

mecanaco
falha nos

flutuação d__8 lII!....... componen
potência E4tiIE--- potência

inadequada

e ,...
variação de
temperatura

Figura 6- Exemplo e Diagrama de Causa e Efeito
Fonte: Notas de a de Qualidade Total

3.5.2.17 -Plano de Coleta de Dados

Segundo Eckes (2001), uma ferramenta muito importante para mensuração no

método de melhoria Seis Sigma é o P ano de Coleta de Dados. Ele consiste basicamente

no levantamento de dados relevantes.

3.5.2.18 - Teste de Hipótese

Segundo Rotondaro (2008), essa ferramenta tem como objetivo decidir de uma

afirmação a respeito de um parâmetro de determinada população é razoável ou não.

O princípio básico dessa ferramenta é a criação de duas hipóteses conflitantes: a

hipótese nula (HO) e a hipótese alternativa (HI). A rejeição da hipótese nula acarreta a

aceitação da hipótese alternativa.
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3.5.2.19 -ANOVA

Segundo Rotondaro (2008), é comumente conhecido como Análise de Variância.
,
E utilizada para comparar as várias médias mais que duas) e verificar se são iguais.

Baseia-se em fracionar a variância otal de uma determinada resposta (variável

dependente) e, duas partes: a primeira devida ao modelo de regressão e a segunda

devida aos resíduos (erros).

3.5.2.20 - Capacidade e Capabilidade do Processo (Cp e Cpk)

Mesmo um processo sob contro e estatístico, ou seja, um processo estável e

capaz pode produzir itens defeituosos q e não atende às especificações estabelecidas).

Portanto é fundamental ava· ar e o processo é capaz de atender às

especificações estabelecidas a partir dos esejos e necessidades dos clientes.

Para avaliar a capacidade co ara-se a variabilidade de uma determinada

característica de qualidade com a es ificação do produto ou processo pertinente.

Assim, quanto menor a variabilidade e relação às especificações de um produto ou

processo maior a capacidade de um proces o.

Dentre os métodos difundidos o mais usual é o que propicia o cálculo dos

índices de capacidade Cp (índice de capa idade potencial) e Cpk (índice de capacidade

real).

A capacidade do processo (Cp ada mais é do que a capacidade potencial do

processo e a capabilidade (Cpk) é a capacidade real do processo.

Assim, para calcular esse dois ín ·ces utilizam-se as fórmulas abaixo:

Cp=LSE-LIE

60'

Cpk= MIN [LSE -y, y - LIEl

30 30'
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3.6 - Qualidade Total X Seis Sigma

O Programa TQC (Fofal Quality Control), segundo Francischini (2005), é um

sistema eficiente que visa integrar esforços para desenvolvimento, manutenção e

aperfeiçoamento da qualidade de vários grupos numa organização dentro dos níveis

econômicos e que possibilita a satisfação integral do consumidor.

A preocupação fundamental no programa TQC é a manutenção e

aperfeiçoamento da qualidade.

Durante muito tempo, a TQC foi is o como o principal programa de qualidade.

Atualmente, ainda é muito comum comparar o Seis Sigma como o TQC. Isso de

deve ao fato de que apesar do programa Seis Sigma ser considerado uma ruptura,

Francischini apud HARRY (1998), a essên ia de alguns de seus princípios já havia sido

evidenciada no Programa TQC.

Devido a esse fato, serão apre entadas abaixo as principais semelhanças e

diferenças entre o TQC e o Seis Sigma

Segundo Francischini (2005) as principais características semelhantes entre os
'"programas sao:

eRelação Top Down: am os programas são dirigidos pelos mais altos

níveis hierárquicos da organização que permeia através de todos os níveis de
" . -gerencla e operaçoes.

eEstágios disciplinados de desenvolvimento: a dinâmica para se alcançar

a melhoria no TQC é o ciclo PDCA e no Seis Sigma é o DMAIC.

eAnálise de Dados e uso de ferramentas estatísticas

eFoco no cliente

eAplicação em todas as áreas da empresa

eAuditorias

eProdução com defeito zero meta)

eUso de líderes de projeto: no TQC o líder é chamado de kaisen-men e

no Seis Sigma são os Black Belts e Mas/er Black Belts

eTreinamento intensificado
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Apesar de diversas semelhanças, essas metodologias são bem divergentes.

Abaixo serão apresentadas as principais divergências entre os programas, segundo

Francischini (2005).

-O tempo de retomo dos investimentos é bem diferente. Enquanto no

TQC o lucro é visado a longo prazo (cerca de 10 anos), no Seis Sigma, que é

focado nos resultados, apresenta resultados já no primeiro ano de implantação.

-Valorização dos funcionários: no programa TQC, a valorização se dá

através do trabalho em equipe e a premiação pelos resultados também é atribuída

a uma equipe e não a um indivíduo. Já no Seis Sigma a valorização é vinculada

aos resultados obtidos do projeto, ou seja, o indivíduo é valorizado e não a

equipe que implantou o projeto.

-No programa TQC são muito utilizadas às sete ferramentas básicas da

qualidade que embora utilizem de métodos de análise baseadas em estatística,

são simples de serem utilizadas e treinadas. Já no Seis Sigma são utilizadas

ferramentas estatísticas mais complexas que necessitam de apoio de softwares

específicos para conseguirem melhores análises de projetos de melhoria.

-No TQC são valorizadas as pequenas melhorias, porém no programa

Seis Sigma é incentivado que cada projeto traga ganhos significativos para

justificarem o investimento a ser realizado.
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4 - ESTUDO DE CASO

4.1 - Seis Sigma na empresa estudada

Esse estudo foi desenvolvido numa indústria multinacional, que já possui a

metodologia Seis Sigma aplicada, para que possa ser melhor compreendido o

funcionamento dessa metodologia. Num primeiro momento foi realizada uma entrevista

pré-elaborada com um Green Belt para melhor compreensão do assunto, depois foram

passados os principais dados desse processo estudado e houve também observação

direta no local do estudo. Foi escolhido um processo da indústria em que a metodologia

já havia sido implantada. O intuito foi de exemplificar o funcionamento da metodologia,

ou seja, como era o processo antes, como foi a aplicação do Seis Sigma e os principais

resultados alcançados.

Desde início de 2008 essa indústria possui a metodologia implementada para

melhoria dos processos, visto que alguns deles não estavam atendendo aos objetivos da

empresa, ou seja, estavam ocasionando aumento dos custos, dos prazos e falhas nos

produtos finais. A necessidade da implementação do Seis Sigma nessa filial foi

detectada pela matriz da empres~ visto que diversas outras filiais já possuíam a

metodologia em uso e obtiveram bons resultados. A implementação e treinamento

foram realizados pela matriz da empresa e não houve intervenção de empresa externa,

como exemplo, consultoria.

Essa empresa possui nos dias de hoje oito projetos Seis Sigma em execução

ligados a diversos processos críticos da empresa de diferentes áreas, tais como

produção, RH e setor de segurança do trabalho. Isso confirma a idéia de Rasis (2002)

citada no referencial teórico, que diz que' o Seis Sigma é a inflexível e rigorosa busca da

redução da variação em todos os processos críticos para alcançar melhorias contínuas e

quânticas que impactam os índices de uma organização e aumentam a satisfação e

lealdade dos clientes.

4.2 - Equipe Seis Sigma da empresa

A equipe Seis Sigma dessa filial é formada da seguinte forma:
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- Comitê Executivo: é composto pelos gerentes da empresa, responsáveis pelas

áreas atingidas pelos projetos Seis Sigma. No total é composto de seis gerentes, visto

que três projetos são referentes à melhoria na produção, onde o gerente é o mesmo.

- Patrocinador ou Champion: nessa empresa, o patrocinador do programa Seis

Sigma é o diretor dessa filial analisada.

- Master Black Belts: essa filial não possui um Master Black Belt. O programa

Seis Sigma é utilizado em quase todas as filiais da empresa, em todas as partes do

mundo, e o Master Black Belt é da matriz da empresa, na Europa. Conforme citado no

referencial teórico, ele atua apenas como orientador e aconselhador, ou seja, um

consultor para a empresa, devido a esse fato não há prejuízo para empresa em ter apenas

um Master Black Belt, visto que ele visita a filial de quatro em quatro meses para

acompanhar a evolução dos projetos Seis Sigma e orientar nos pontos necessários. Caso

surja alguma dúvida durante a execução dos projetos e o Black Belt e Green Belts locais

não possam resolver, é feito contato com o Master Black Belt através de e-mail ou

telefone.

O Master Black Belt também foi o responsável pelo treinamento do Black Belt,

Green Belts e demais membros dos projetos.

- Black Belt: essa filial possui apenas um Black Belt que conforme dito acima foi

treinado pelo Master Black Belt, porém na matriz da empresa, na Europa. Ele recebeu

treinamento intensivo dos conceitos e ferramentas utilizadas no Seis Sigma e ao final,

foi submetido a uma prova para se tornar Black Belt. Juntamente com o Master Black

Belt, foi responsável pelo treinamento dos Green Belts e demais membros dos projetos e

também pela implantação e treinamento do Minitab que é o software específico

utilizado. Esse software realiza os cálculos estatísticos, utiliza as ferramentas e

confecciona os gráficos utilizados no Seis Sigma

- Green Belts: essa filial estudada possui atualmente nove Green Belts que

receberam treinamento do Master Black Belt, com apoio do Black Belt, na própria filial

da empresa. Após o treinamento, os Green Belts realizaram uma prova para receberem o

certificado de Green Belt e tiveram que desenvolver e implementar um projeto Seis

Sigma, sendo que apenas o projeto que foi escolhido para esse estudo (Melhoria do

Processo de Aprovação e Controle dos Projetos) possui dois Green Belts atuando. De



48

quatro em quatro meses, ou seja, quando o Master Black Belt visita a filial para avaliar

os projetos, os Green Belts têm que apresentar o andamento dos projetos.

- Demais Membros: conforme citado no referencial teórico, os demais membros

da equipe foram selecionados com base nas competências técnicas em relação ao

projeto. Sua maior responsabilidade reside na implementação das etapas do modelo de

qualidade. (ECKES, 2001)

Com isso, foram escolhidas pessoas-chave do processo para compor a equipe.

No total dos projetos são dezessete membros de equipe e o projeto selecionado para esse

estudo possui três membros. Como esse projeto Seis Sigma é para melhoria do processo

de aprovação e controle dos projetos, os membros da equipe são o supervisor da área de

compras da empresa, que cuida dos processos de negociação e compra de todos os

equipamentos e peças utilizados nos projetos e dois engenheiros responsáveis pelos

projetos da empresa.

4.3 - Projeto Selecionado

Como citado acima, o processo escolhido foi o de aprovação e controle dos

projetos desenvolvidos na filial estudada. Antes da implementação do projeto Seis

Sigma nesse processo, havia alguns problemas que afetavam a parte fmanceira e o

tempo de execução dos projetos.

Para qualquer melhoria ou investimento que se deseja realizar nessa filial é

necessária a criação de projetos internos para esse fim. Os engenheiros da empresa

desenvolviam os projetos, faziam uma estimativa de custos e enviavam para aprovação

da matriz, diretamente, sem necessidade de um estudo mais aprofundado dos custos e

sem que isso fosse passado para área de compras para uma cotação prévia de todo o

material que seria utilizado. Além disso, não havia envolvimento direto de muitas

pessoas, apenas da área técnica e uma parte da área financeira, pois é essa área que

envia os projetos para aprovação e os controla. Após aprovado, o projeto era executado

pela área técnica e controlado pela área financeira, através de planilhas. Mensalmente

era realizada uma reunião com todas as pessoas envolvidas em todos os projetos e a área

financeira passava uma visão geral dos gastos desses projetos. Baseado nisso, eram

tomadas as decisões. Porém, como não possuía uma forte estruturação e
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acompanhamento individual dos projetos, começaram a surgir alguns problemas. Os

projetos começaram a ultrapassar a verba inicialmente liberada, o que acarretava um

grande processo burocrático para justificativa e liberação de mais verba e isso

conseqüentemente atrasava os projetos.

4.4 - Etapas de realização do Projeto Seis Sigma selecionado

Para apresentação do projeto Seis Sigma selecionado para esse estudo, será

utilizada a metodologia DMAIC, que como foi explicado acima é a estrutura base

utilizada nos processos Seis Sigma para a condução dos projetos.

- Dermir: essa filial possui altos investimentos da empresa, por meio de projetos

internos (ativo). Desde o ano de 2004, a empresa realizou 56 projetos, desses nove ainda

encontra-se em execução, movimentando assim milhões de reais. Devido a esse fato, o

processo de aprovação e controle dos projetos, tanto da parte financeira quanto do prazo

de execução desse projeto, foi selecionado.

Nessa primeira fase é desenvolvido o Plano do Projeto Seis Sigma para que se

possa ter uma visão geral. Também são apresentadas as métricas e o cronograma básico,

como mostrado abaixo.
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Projetos dessa filial freqüentemente ultrapassam o Comitê Executivo: 1

valor estimado, principalmente os de montagem Green Bel!: 2

Enunciado do problema

eletromecânica, custo total e o tempo de execução

Papéis e Responsabilidades

Black Belt: 1 e Master Black

Belt: 1

Demais Membros : 3

Objetivos e Beneficios Empresariais Recursos

Diminuir a variação do custo do projeto (alcançar envolvido

Adicionais( ser

conforme

Melhorar as atividades de fluxo de caixa dos Gerente Financeiro

investimentos

precisão+ 10%)

Manter o prazo dos projetos sob controle

necessitado): -

Quadro 1 - Plano do Projeto de Seis Sigma - Melhoria do Processo de Aprovação e Controle dos Projetos
Fonte: Dados da pesquisa de campo

Tabela 1 - Métricas utilizadas para a medida

Métricas Linha de Partida Objetivo

Variação do Custo de 157% 110%

Instalação

Prazo Final do Projeto 339% 110%

Variação do Custo Total 93% 95-100%

Fonte: Dados da pesquisa de campo
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Fases Começo Fim

Definir 08/04/2008 13/06/2008

Medir 16/06/2008 31/07/2008

Analisar 01/08/2008 29/08/2008

Melhorar 01/09/2008 30/09/2008

Controlar 01/10/2008 -
Quadro 2 - Cronograma Básico do Projeto Seis Sigma

Fonte: Dados da pesquisa de campo

Além disso, foi utilizada a ferramenta VOC (Voz do Cliente) que como citado

no referencial teórico é a tradução das necessidades, expectativas e exigências do
, ,

cliente, daquele processo. E de extrema importância para o desenvolvimento de um

produto ou serviço. Nesse caso, o cliente é a própria empresa, ou seja, as exigências que

constam nas regras da empresa.

Tabela 2 - Resultados do VOC (Voz do Cliente)

voe Indicadores Medida Unidade Frequência Linha Objetivo
(Média de De

26 Partida
Projetos)

Processo de Variação do Custo de % No final do 157% 120%

Aprovação Custo de Instalação projeto

e Controle Montagem Planejado

dos Projetos Eletromec. x

de Acordo Executado

comas Prazo Final Planejado % 339% 130%

normas da do Projeto x

empresa Executado

Variação do Planejado % 93% 100%

Custo Total x

Executado

Fonte: Dados da pesquisa de campo
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Como pode ser observado, os objetivos do projeto são desenvolvidos a partir dos

dados coletados no VOC, para que o projeto atenda ou Sll:pere as expectativas e

exigências dos clientes. Nesse caso, percebemos que os objetivos do projeto superam as

expectativas dos clientes, visto que eles determinam objetivos de 120% para variação do

custo de montagem eletromecânica, 130% para prazo final do projeto e 100% para

variação do custo total e os objetivos do projeto Seis Sigma foram 110%, 110% e 95-

100%, respectivamente. Isso se deve ao fato de que o limite máximo permitido, pelas

normas da empresa, de excedência para os projetos é o estabelecido no voe, pois se

ultrapassar esse limite deve ser feito projeto complementar. Porém, de acordo com as

normas até 110% de variação do custo de montagem eletromecânica, 110% do prazo

final do projeto e 100% do custo total não é necessário preencher nenhum formulário

adicional para solicitar verba extra ou justificar a excedência. Porém, entre esses valores

e os limites máximos, deve ser preenchido um documento para justificar a excedência e

esse documento é enviado para a matriz da empresa. Devido a esse fato, foram

estipulados os valores estabelecidos no objetivo do projeto Seis Sigma.

Nessa primeira fase, foi possível identificar o processo selecionado e ter uma

visão geral do Projeto Seis Sigma.

- Medir: nessa fase duas ferramentas importantes foram utilizadas: o Plano de

Coleta de dados e o Gráfico de Controle.

Segue abaixo o Plano de Coleta de Dados (em mil), que possui toda a base de

dados utilizada para desenvolvimento do Projeto Seis Sigma. Foram levantadas muitas

outras informações na coleta de dados, porém para melhor compreensão do caso, foram

consolidadas nessa tabela apenas as informações mais relevantes, que são os valores

aprovados e gastos efetivamente em cada projeto, o prazo de execução do projeto

planejado e o executado e os gastos com montagem eletromecânica aprovados e os

executados.
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Como visto, dos 33 projetos, seis deles ultrapassaram o valor total previsto, 30

ultrapassaram a data prevista de conclusão dos projetos e dos oito que possuíam

montagem eletromecânica, sete ultrapassaram o valor previsto, confirmando assim a

necessidade de melhoria desse processo.

A partir do plano de coleta de dados, foram gerados gráficos de controle para

melhor visualização dos pontos críticos do processo. Devido ao grande número não

foram apresentados todos nesse estudo.

Abaixo seguem dois gráficos de controle gerados com base no investimento dos

projetos planejado x realizado. O primeiro é em relação a média e o segundo é em

relação a amplitude.

Grãfico de Controle - Variação do custo total entre o planejado e o realizado

160,00°/0

= 120,000/0-na
>- 80,000/0na::s
'O.->- 40,00°/0'Oc•••

0,00°/0

1 4

UC L= 133,090/0

x= 87, 00%

107 13 16 19 22 25 28 31
Projetos

MR=17,33°/0

G1
~ 60,00°/0
ta
~
ga 40,00°/0.->o
Z 20,00%

----------------f- UCL=56,620/0

0,00°/0 - LCL=O,Ooo/o~------~~--~--~--~--~--~----~--~--~---
22 25 28 3113 16 19101 4 7

Projetos

Gráfico 5 - Gráficos de Controle
Autor: Dados da Pesquisa

Como observado, no primeiro gráfico tem-se dois pontos muito além dos limites

superior e inferior. O primeiro ponto é relativo ao projeto 10 e isso se deve ao fato do

projeto ter como investimento planejado 211,2 (mil reais) e ter realizado 297,1 (mil
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reais), ou seja, 141% do valor planejado e por isso está acima do limite superior que é

de 133%. E o segundo ponto é relativo ao projeto 33 que está muito abaixo do limite

inferior que é de 41%. Isso se deve ao fato do projeto ter investimento planejado de 95

(mil reais) e ter realizado O(mil reais), ou seja 0% do valor planejado. Como pôde ser

constatado, esse projeto só teve despesas e não investimentos realizados.

Já no segundo gráfico, que é em relação a amplitude, tem-se os dois pontos

muito além do limite superior. Para obtenção desses valores é feito o cálculo do valor

máximo entre os projetos (no primeiro ponto foi entre o projeto 10 e o 11 e no segundo

ponto entre os projetos 32 e 33) menos o valor mínimo entre eles, cujo resultado foi de

64% no primeiro ponto e 87% no segundo ponto.

E como as atividades de montagem eletromecânica estavam muito além do

planejado, foram separadas em uma nova planilha alguns dos valores muito além do

planejado, para melhor visualização.

Tabela 7 - Atividades de Montagem Eletromecânica

Descrição Atividades de Montagem Eletromecânica

Planejado Realizado Realizado I Planejado

Projeto 10 69,0 137,1 199%

Projeto 18 17.358,7 23.707,0 1370/0

Projeto 19 9.598,1 14.870,3 1550/0

Projeto 20 1.870,0 3.517,9 1880/0

Projeto 22 126,0 135,8 108%

Fonte: Dados da pesquisa de campo

Depois dos dados coletados e resumidos na tabela apresentada acima e nos

gráficos de controle gerados, avança-se para a próxima etapa que é da análise.

- Analisar: essa etapa consiste basicamente na análise das causas e efeitos desse

problema. Para auxiliar essa fase foi utilizado o Diagrama de Espinha de Peixe e o

FMEA para indicar a prioridade de ação.



Foram apresentados dois diagramas de Espinha de Peixe que são utilizados para

levantar as pincipais causas para determinado efeito. O primeiro é em relação ao escopo

do projeto e o segundo aos detalhes do projeto.

Treinamento Especial Equipamento Riscos

Importação

Escopo do----~~--------------~P_----------------._----. roJeto

Cronograma
Básico

ObjetivoViabilidade
Técnica e
Econômica

Figura 7 - Diagrama de Espinha de Peixe do Escopo do Projeto
Fonte: Dados da pesquisa de campo

Equipam ntos Custos

- Utilidades - Material

- Energia - Equipamento

- Especificação do
Material o ai e

do Pro·eto-Custos- Parada da
Produção

-Montagem

Cronograma
Detalhado

Serviços
Especializa
dos

Figura 8 - Diagrama de Espinha de Peixe de Detalhes do Projeto
Fonte: Dados da pesquisa de campo

59
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E com o FMEA abaixo, foi possível identificar a prioridade de ação nas falhas.
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previsto em Necessidade de Detalhesde montagem e Verba 10 Preliminares do 10 Nenhum 10Aprovação total do Suplementar Projeto Incorretodo Projeto projeto

Detalhes
8 Preliminares do 10 Nenhum 10

- Projeto Incorreto

8 Definição Incorreta 9 Nenhum 10 IAtraso no do Calendário- Projeto Melhorias do
Projeto após

Mudança no 8 definição dos 10 Nenhum 10
Escopo do detalhes
Projeto preliminares

Gasto além do 8 Definição Incorreta 10 Nenhum 10 I
do Calendárioprevisto nas-

atividades Melhorias do
individuais do Projeto após

projeto e no total 8 definição dos 10 Nenhum 10
do projeto detalhes

preliminares
Estimação de

7
Curto tempo para 7 Nenhum 10cotação errada Quantia errada cotação

nas etapas - aprovada para o
preliminares projeto 7 Cotação não-oficial 7 Nenhum 10 I
do projeto

Atraso no
Detalhes

Definição Projeto 7 Preliminares do 7 Nenhum 10
incorreta das Projeto Incorreto
atividades do Quantia errada Caso Empresarialprojeto aprovada para o 7 7 Nenhum 10

Incorretoprojeto
Detalhes

Pessoas Falta de 4 Preliminares do 5 Nenhum 10
Erradas / conhecimento de Projeto Incorreto

Fornecedores -- como seguIr o
envolvidos plano do projeto 4

Curto tempo para 5 Nenhum 10
cotação

Figura 9 - Resultados do FMEA
Fonte: Dados da pesquisa de campo

Como essas ferramentas foram possíveis identificar as causas principais do

problema que é relativo, principalmente, a má elaboração do projeto (detalhes
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preliminares do projeto e definição do calendário incorretos) e a prioridade de ação de

cada uma delas.

- Melhorar: baseado nas causas principais de falha do processo e as causas mais

urgentes a serem combatidas, foram implantadas as ações de melhoria conforme abaixo

e também foi apresentado o SIPOC que é um diagrama de entrada e saíd~ e tem o

objetivo de proporcionar uma visão geral de um processo, e o entendimento do que é

entregue (saídas) e o que é fornecido como insumos (entradas) do processo, para melhor

visualização do processo após essas melhorias.

-Antes de o projeto ser enviado para aprovação oficial são feitas reuniões

entre os Green Belts, membros da equipe e pessoas envolvidas no projeto da

empresa para discutir e definir exatamente o escopo do projeto, o prazo de execução

do mesmo e todos os detalhes preliminares do mesmo, principalmente a definição

dos gastos e atividades mensais detalhadamente

-Após essa definição é realizada uma lista completa de todos os

equipamentos e gastos que serão realizados nesse projeto e é enviado para a área de

compras para ser realizada a cotação

-A área de compras negocia previamente todos os equipamentos necessários,

condições da compra e prazos de entrega com os fornecedores, bem como os preços

dos serviços, tais como a montagem

-Quando o projeto é de longo prazo ou composto por equipamentos com

oscilação muito grande de preço, são feitos contratos com as empresas fornecedoras

para execução do projeto, o que garante maior certeza dos custos e da entrega dos

equipamentos e serviços.

-Após essa definição é feita nova reunião com todas as partes envolvidas

para serem ajustados os últimos detalhes e após aprovação interna de todos os

membros, o projeto é enviado para a matriz para aprovação oficial e liberação da

verba

-Durante execução do projeto são realizadas reuniões periódicas entre os

Green Belts desse projeto, o engenheiro responsável pelo projeto da empresa e
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demais partes envolvidas para discutir, analisar e controlar os gastos e o prazo do

projeto

-A área financeira faz o controle mensal dos gastos do projeto e apresenta na

reunião citada acima para melhor acompanhamento e tomada de decisão de todos

-Todos os envolvidos na realização de projetos da empresa foram treinados

pelos Green Belts para execução desses pontos de melhoria.

Segue na Figura 10 o SIPOC:
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Processo: Melhoria do Processo de Aprovação

S I P O C
Suppliers Inputs Process Outputs Customers
Requerente Processo de Requerente
(Qualidade/ Solicitação de Planejamento do (Qualidade/PlanejamentoProdução/ Investimento Projeto Finalizado Produção/dos ProjetosSegurança Segurança

Requerente Diretor(Qualidade/ AcontecimentoEscopo do Projeto Apresentação Global daProdução/ Empresarial EmpresaSegurança

Diretor Explicações Apresentação Sim - Novo
Global da Projeto / ,.., EngenhariaAdicionais Atualizada ao -
Empresa Nada a ser feito

Engenharia Análise da Detalhe do Recursos Precisos ComprasInformação Projeto

Compras Recursos Precisos Cotação Preços dos EngenhariaRecursos

Preenchimento Planilha deda Planilha deInformação Aprovação eEngenharia Aprovação e FinançasConsolidada Informações doInformações do ProjetoProjeto

Planilha de Preenchimento
dos Custos doAprovação e Planejamento doFinanças Projeto e EngenhariaInformações do Projeto FinalizadoEfeitos noProjeto Fluxo de Caixa

Engenharia Planejamento do Avaliação do Projeto Avaliado FinançasProjeto Finalizado Projeto

Processo de Engenharia /Finanças Projeto Avaliado Aprovação do Projeto Aprovado FinançasProjeto

Engenharia / Início das Requerente
(Qualidade /Compras / Atividades do Fases do Projeto Entrega do Projeto Produção/Finanças Projeto Segurança

Figura 10 - Resultados do SIPOC
Fonte: Dados da pesquisa de campo
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Com essas ações de melhoria já possível identificar os primeiros resultados

desse projeto. Depois de implantado o projeto Seis Sigma, quatro projetos da

empresa já foram concluídos, todos dentro do objetivo estabelecido, conforme

apresentado na tabela abaixo (todos os valores abaixo estão em mil reais).

Tabela 8 - Resultados do Projeto Seis Sigma (parte 1)

Projeto 34
Economia em

Métricas Plane.iado Realizado Variação Obje· o Status relação ao ob.ietivo
Custo de
Instalação R$1090,O R$1079,O 99% 110% OK R$120,0
Prazo do
Projeto 200 dias 183 dias 91,5% 110% OK 37 dias,

Custo Total R$3.200,0 R$2.944,0 92% 95-100% OK R$256,0
I

P ojeto 36
Economia em

Métricas Planejado Realizado Variação Objetivo Status relação ao ob.ietivo
Custo de
Instalação - - - 110% -
Prazo do
Projeto 120 dias 123 dias 102,5% 110% OK 9 dias
Custo
Total R$300,0 R$282,0 94% 95-100% OK R$18,0

Projeto 39
Economia em
relação ao

Métricas Plane.iado Realizado Variação Objetivo Status objetivo
Custo de
Instalação - - - 110% -
Prazo do
Projeto 160 dias 171 dias 107% 110% OK 5 dias
Custo
Total R$95,0 R$91,2 96% 95-100% OK R$3,8

Fonte: Dados da pesquisa de campo
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Tabela 9 - Resultados do Projeto Seis Sigma (parte 2)

Projeto 40
Economia em
relação ao

Métricas Planejado Realizado Variação Objetivo Status objetivo
Custo de
Instalação R$60,0 R$59,O 98,3% 110% OK R$7,0
Prazo do
Projeto 180 dias 178 dias 99,00% 110% OK 20 dias
Custo
Total R$830,0 R$773,0 93% 95-100% OK R$57,0

Fonte: Dados da pesquisa de campo

Com isso, foi possível perceber uma economia total de R$127 mil em custos

de instalação e R$334,8 mil no custo total. Isso em apenas quatro projetos já

encerrados nesses sete meses de Seis Sigma.

- Controlar: para garantir que essas melhorias se sustentem ao longo do

tempo e que os resultados possam ser vistos em todos os projetos que estão em

execução na empresa e que virão a ser realizados, como dito acima, é feita uma

planilha de acompanhamento mensal de todos os gastos e discutido em reuniões

com todas as partes interessadas e analisados os resultados de cada mês em relação

ao previsto e ao objetivo. Além disso, são gerados gráficos de controle para melhor

acompanhamento, porém devido ao grande número de gráficos de controle, não

foram mostrados nesse estudo.
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5 - CONCLUSÕES

Com isso, todos os objetivos do trabalho foram alcançados. Foram apresentados

os diversos conceitos acerca do tema, como é possível reduzir defeitos e custos e

aumentar o lucro, quais são as principais ferramentas utilizadas e aplicação de cada uma

e foi demonstrado na prática, ou sej~ através do estudo de caso, como a metodologia

Seis Sigma funciona e os principais resultados obtidos com ela.

Após verificar o material estudado e o caso apresentado, é nítida a eficácia da

metodologia Seis Sigma.

A afirmação de Francischini (2005) que o Seis Sigma, que é focado nos

resultados, apresenta retornos já no primeiro ano de implantação é confirmada nesse

caso, pois como percebemos, em apenas 7 meses de implantação desse projeto já foram

percebidos resultados, principalmente financeiros, com uma economia de R$ 334,8 mil.

Embora tem-se apenas 4 projetos da empresa concluído de acordo com o projeto Seis

Sigma. Se mais projetos tivessem sido concluídos, podia ter sido observado um valor

mais expressivo dos resultados.

Além disso, com as melhorias do processo implantadas pelo Seis Sigma, a

aprovação e controle dos projetos passaram a ser feitos de forma mais clara e exata.

Como citado acima, para aprovação dos projetos são realizadas reuniões para discussão

do escopo do projeto, confecção de uma lista detalhada de todos os materiais e serviços

necessários para execução do projeto, análise detalhada dos custos e prévia cotação e

negociação de todo o material e prazo de entrega para definição exata do valor do

projeto e do prazo de execução do mesmo.

Quando o projeto é muito longo e conseqüentemente a previsão dos valores

negociados e cotados e o prazo de entrega são alteráveis, são realizados contratos com

as empresas, o que permite melhor planejamento do projeto.

Com essa nova estrutura, as previsões de custos e prazos são mais exatas e

pennitem uma tomada de decisão mais precisa. Além disso, o acompanhamento mensal

e individual de cada projeto permite uma análise mais minuciosa de todas as variáveis

envolvidas.
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Além de ter diminuído drasticamente os gastos além do planejado, e aumentado

a confiabilidade dos projetos para a matriz da indústria, os dados se tornaram mais reais.

Esse é um dos motivos da metodologia Seis Sigma ter se difundido em pouco

tempo por todo o mundo, pois os resultados são eficazes e visíveis rapidamente.

Outro ponto que pode ser observado com o estudo em questão foi a amplitude da

metodologia Seis Sigma, que foi citado por Rotondaro apud Perez Wilson

(ROTONDARO, 2008, p.18) que afrrma que o Seis Sigma pode atuar de várias formas

na empresa. É muito comum as pessoas associarem essa metodologia apenas ao

processo de produção, por acreditarem que os defeitos são relativos aos produtos,

porém, essa metodologia pode ser aplicada em qualquer processo crítico da empresa.

Pode-se observar essa característica do Seis Sigma nesse caso, pois a indústria em

questão possui projetos Seis Sigma das mais diversas áreas e processos que vão desde

melhoria do processo produtivo até melhoria do número de absenteísmo da empresa

(área de recursos humanos) e controle de distribuição e uso de equipamentos de

proteção individual - EPI (área de segurança no trabalho). Para comprovar isso, foi

escolhido para análise no estudo de 'caso apresentado acima, o processo de melhoria de

aprovação e controle de projetos da empresa (área de fmanças). Visto que não possui

ligação direta com os processos produtivos da indústria.

Mas, devem ser destacadas as limitações desse estudo. Devido ao pequeno

período de implementação do projeto analisado, os resultados apresentados foram bons,

mas pequenos perto do potencial do projeto. Sugere-se para próximos estudos o

acompanhamento de um projeto com maior tempo de implementação para que os

resultados analisados sejam ainda mais expressivos.

Devem ser destacadas também as limitações dessa metodologia. O Seis Sigma

requer muita disciplina da empresa para sua aplicação e muito treinamento por parte de

todos e também costuma ser uma metodologia cara para ser implementada, por requerer

profissionais especializados ou treinamentos intensos, uso de ferramentas mais

sofisticadas e softwares especializados.

Porém, como se pode notar os investimentos para a implantação dessa

metodologia podem ser altos, mas os retornos geralmente são compensatórios.
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