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Resumo

Este trabalho teve

metodologia Seis Sigma a a

de um laminador. O proc'e

·etivo de mostrar a eficiência da aplicação da

aumento da produção e estabilização do processo

e laminação foi escolhido para o Estudo de Caso

porque não estava tendo eS1e penho uniforme, apresentando muitas variações. As

metodologias de melho ias a é então aplicadas tinham reduzido o nível de variação,

porém se fazia necessá a a abordagem diferente para se melhorar ainda mais.

Seguindo a metodologia Seis S·gma, uma equipe foi formada para focar ,a atenção

neste processo. A aés da verificação dos pontos que estavam tendo maiores

variações durante o processo de laminação do aço e fabricação dos vergalhões

CASO foram estabelecidos os níveis de aceitação para cada variável para ao final

controlando-as poder obter o limite de escoamento ideal do processo. As

reclamações foram 1000/0 eliminadas. O nível sigma, que era historicamente menor

que zero, passou para quase três ao final do trabalho. A aplicação de ferramentas

estatísticas demonstrou qual o melhor ponto das variáveis para que as propriedades

finais do produto não sofressem alterações significafvas sob o ponto de vista do

usuário final. Este trabalho gerou um desenvolvimento técnico da equipe envolvida e

economia de recurso.
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1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, muitas empresas têm implantado programas de melhorias

contínuas baseadas na metodologia Seis Sigma. O uso desta metodologia e das

ferramentas de qualidade a ela associadas permitiu resultados que merecem uma

análise mais detalhada. Essas empresas reduziram custos com a eliminação de

erros, diminuíram o tempo do ciclo de produção, aumentaram a produtividade e

aperfeiçoaram a qualidade de processos e produtos lançados no mercado.

O Seis Sigma nasceu na Motorola em Janeiro de 1987 e a partir da divulgação

do sucesso da mesma, o Seis Sigma passou a ser conhecido como responsável, e

outras empresas como Asea Brown Boveri, AlliedSignal, General Eletric e Sony

passaram a utilizar a metodologia e todas obtiveram vários ganhos (Werkema,

2002).

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

pioneira na implementação do Seis Sigma com tecnologia nacional foi o Grupo

Brasmotor, que, em 1999, obteve mais de 20 milhões de reais de retorno, a partir

dos Projetos Seis Sigma. Atualmente, várias outras empresas no Brasil estão

adotando a metodologia com suporte de consultoria nacional (Werkema, 2002).

O presente trabalho expõe as várias fases da aplicação do Seis Sigma e são

apresentados resultados de um Estudo de Caso relacionado a aumento de produção

de vergalhão e estabilização de processo de um laminador de uma empresa da

região Sul Fluminense.

1.1 PROBLEMA

Foi constatada variação no limite de escoamento gerando reclamações dos

clientes internos e externos quanto a quebra no dobramento do material.
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1.2 JUSTIFICATIVA

A metodologia Seis Sigma 'passa a ser uma aliada a a as i dústrias reduzirem

os desperdícios e os custos na cadeia produtiva torna do OS5' el colocarem seus

produtos no mercado com preços mais competitivos.

1.3 OBJETIVO

o presente trabalho tem como objetivo avaliar formas para aumento da

produção de vergalhão e estabilização do processo do laminador utilizando a

metodologia Seis Sigma.

Nesta monografia serão apresentadas:

• A metodologia Seis Sigma;

• As principais ferramentas estatísticas u ilizadas nos Projetos Seis

Sigma;

• Estudo de Caso de uma empresa da Região Sul Fluminense;

Assim, pretende-se demonstrar a importância da utilização de um método

estruturado na solução de problemas, que pode além de gerar uma melhoria dos

produtos, propiciar grandes retornos financeiros para as empresas que empregam o

método.

Outro objetivo é apresentar a Metodologia Seis Sigma como um agente para

promover a melhoria contínua nas empresas e as ferramentas utilizadas para

implementação de um Projeto Seis Sigma com sucesso.

1.4 CONTEÚDO DO TRABALHO

No capítulo um é apresentada a introdução ao tema; descrevem-se o problema,

os objetivos além das justificativas e relevâncias.

No capítulo dois é feita uma revisão bibliográfica sobre a literatura do tema.

No capítulo três é apresentada a metodologia do projeto.

No capítulo quatro é apresentada a metodologia de treinamento do Seis Sigma

e fatores críticos de sucesso de implementação na empresa.

No capítulo cinco é apresentada a metodologia de pesquisa.

No capítulo seis é apresentada a aplicação da metodologia Seis Sigma na

empresa estudo de caso.
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No capítulo sete é feita a discussão dos resultados.

No capítulo oito são feitas as conclusões do proje o.

No capítulo nove são apres,entadas as bibliograf·as es ·sadas.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 DEFINiÇÕES SEIS SIGMA

Seis Sigma é a inflexível e rigorosa busca da re ção 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. É

uma iniciativa organizacional projetada para criar processos de manufatura, serviço

ou administrativo que gerem no máximo 3,4 defe' os ar milhão de oportunidade

(DPMO). A ferramenta de melhoria empregada na 'mp antação dos projetos Seis

Sigma é o DMAIC: acróstico que representa: Defi ir-Medir-Analisar-Implementar-

Controlar (Rasis, 2002).

De acordo com Rotondaro (2002)

"Seis Sigma é uma filosofia de trabal o para alcançar, maximizar e manter
o sucesso comercial, por meio da compreensão das necessidades do
cliente (internas e externas). É u conceito que se concentra no cliente e
no produto. Seis Sigma é uma metodologia estruturada que incrementa a
qualidade por meio da melhoria contínua dos processos envolvidos na
produção de um bem ou serviço, levando em conta todos os aspectos
importantes do negócio. O objetivo do Seis Sigma é conseguir a excelência
na competitividade pela melhoria contínua dos processos.
Seis Sigma é uma estratégia gerencial de mudanças para acelerar o
aprimoramento de processos, produtos e serviços. O termo sigma mede a
capacidade do processo em trabalhar liv e de falhas. Quando falamos em
Seis Sigma, significa redução da variação no resultado entregue aos
clientes em uma taxa de 3,4 falhas por milhão ou 99,99966 % de
perfeição. "

No entanto, não se pode aceitar a ilusão de que Seis Sigma é a salvação para

toda empresa. Deve-se fazer uma análise crítica e verificar se é a metodologia mais

adequada dependendo do momento em que a empresa
.

vive.
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,
2.2 PRINCIPIOS DA METO OGIA SEIS SIGMA

Existem seis temas que são princípios, sustentados por muitas das ferramentas

e Metodologia do Seis Sigma PA DE, 2001).

O primeiro princípio é o foco genuíno no cliente que torna-se a prioridade

principal. As melhorias Seis S·gma são definidas pelo seu impacto sobre a satisfação

e valores dos clientes (PA DE 2001)

De acordo com Pa de (2001) o segundo princípio é o gerenciamento dirigi~o

para dados e fatos, pois começa esclarecendo que medidas são chave para avaliar

o desempenho de negócios, depois ela aplica dados e análises de modo a construir

um entendimento de variáveis chave e a otimizar os resultados. Em um nível mais

'pé no chão', o Seis Sigma ajuda os gerentes a responderem duas perguntas

essenciais para apoiar decisões e soluções dirigidas por fatos:

a. De que dados/ informações eu realmente preciso?

b. Como usamos estes dados/ informações para benefício máximo?

O terceiro princípio é o foco em processo, gestão e melhoria. Projetando

produtos e serviços, medindo desempenho, melhorando a eficiência e a satisfação

do cliente, o Seis Sigma posiciona o processo como o veículo chave para o sucesso

(PANDE, 2001).

O quarto princípio é a gestão pró-ativa, pois engloba ferramentas e práticas que

substituem hábitos reativos por um estilo de gerenciamento dinâmico, receptivo e

pró-ativo. Considerando o ambiente competitivo atual, de estreitamento da margem

de erro, ser pró-ativo é a única 'maneira de voar' (PANDE, 2001).

O quinto princípio é a colaboração sem fronteiras, onde o Seis Sigma expande

as oportunidades de colaboração já que as pessoas aprendem como seus papéis se

encaixam na 'imagem geral' e podem reconhecer e medir a interdependência das

atividades em todas as partes de um processo. A colaboração sem fronteiras no

Seis Sigma não significa sacrifício pessoal, mas exige uma compreensão das

necessidades dos usuários finais e também do fluxo de trabalho ao longo de um

processo ou cadeia de fornecimento (PANDE, 2001).

Além disso, ela exige uma atitude que se compromete a usar o conhecimento

do cliente e do processo para beneficiar todas as partes. Logo, o sistema Seis Sigma

pode criar um ambiente e estruturas de gestão que auxiliem um verdadeiro trabalho

em equipe (PANDE, 2001).



E por último tem-se o .

empresa chegará nem u

métodos, o que sempre e

fizer do Seis Sigma se

mais perfeita estando a'

ocasionais (PANDE, 2

o a perfeição, a tolerância ao fracasso. Nenhuma

perto do Seis Sigma sem lançar novas idéias e

a gum risco. Desta forma, qualquer empresa que

. . 'o terá constantemente que se forçar ser cada vez

e o tempo, disposta a aceitar e controlar obstáculos
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,
3 METODOS E FERRA ENTAS SEIS SIGMA

3.1 DEFINiÇÃO DO MODELO DMAIC

Segundo Rath & Strong (2001) a metodologOa Se's Sigma • °Iza como

ferramenta de condução o D-M-A-I-C, que é o ac ós oco que representa: Definir-

Medir-Analisar-Implementar-Controlar. Também pode ser entendido como os

substantivos destes verbos. Então o DMAIC é a es uturada, disciplinada e

rigorosa abordagem para alcançar a melhoria do processo composta pelos 5 P?lssos

ou fases descritos abaixo, onde cada passo está log camente ligado com o passo

anterior assim como o posterior. Segundo Lynch (2003) o DMAIC é análogo a um

funil. Uma ampla oportunidade de uma empresa te 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 "Iaser".

A razão para se seguir esta metodologia rigorosamente é para garantir que as

desafiantes metas Seis Sigma sejam atingidas. Reforçando:

1. "Define" = Definir = Definição

2. "Measure" = Medir = Medição

3. "Analyze" = Analisar = Análise

4. "Improve" = Implementar a Melhoria = Implementação da Melhoria

5. "Controf' = Controlar = Controle.

3.2 DETALHAMENTO DO MODELO DMAIC

Normalmente se utiliza um 'Cronograma' do DMAIC com a finalidade de se

unificar a comunicação entre todos os colaboradores da situação de cada projeto

individualmente. Neste Cronograma (conhecido também como "Project Tracking")
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todas as ferramentas mais comuns do DMAIC são apresentadas e se faz um

monitoramento do andamento do projeto, facilitando o entend'mento de cada passo

e permitindo que os atrasos sejam identificados e recursos redirecionados para se

recuperar o tempo perdido. No início do projeto se estima a data de início e fim de

cada fase. A duração total do projeto vai depender da habilidade e tamanho da

equipe e da complexidade do projeto.

Abaixo, as ferramentas de cada passo do DMAIC serão descritas

detalhadamente, de acordo com o desenvolvimento deste projeto, baseadas em

Rath & Strong (2001):

3.2.1 DEFINiÇÃO

Segundo Rath & Strong (2001) o contrato do projeto ("Project Charter') é o

contrato entre a liderança da empresa e a equipe Seis Sigma. Contém as principais

informações preliminares deste projeto a ser desenvolvido. Abaixo são descritas as

principais informações que deve conter no contrato de projeto:

1. Nome do projeto;

2. Responsável ou líder do projeto ("Green Belt" ou "Black Belt'');

3. Equipe do projeto;

4. Impacto dos benefícios;

5. Métricas primária, secundárias e contra-medidas;

6. Cronograma: datas previstas de início e fim de cada passo;

7. Identificação do processo a ser melhorado;

8. Descrição do problema / projeto;

9. Escopo ou Limites do projeto;

1O. Suporte requerido - recursos necessários, entre outros.
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I _ _ -- - -- - -- --

Figura 1 - Project Charter
Fonte: Werkema 2002

De acordo com Rath & Strong (2001) a missão do projeto ("Elevator Speech") é

a sua declaração resumida. Para se determinar a missão de um projeto,

normalmente se utiliza a ferramenta 5W1H. Respondendo as seis perguntas

rapidamente se define o projeto e se comunica o objetivo do projeto:

1. "Who" (quem)

2. "What" (o que)

3. "Why" (por que)

4. "Where" (onde)
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5. "When" (quando)

6. "How" (como = plano de ação)

Na condução de um projeto Seis Sigma, estrutura-se a equipe que atua

como agente de mudanças. Esta equipe é formada por pessoas treinadas para

disseminar o conhecimento Seis Sigma e dar assistência aos colaboradores que

ainda não executaram um projeto, viabilizando a aplicação dos métodos estatísticos

necessários. Esses agentes de mudança são os "Master Black Belts", "Black Belts" e

os "Green Belts" (Rath & Strong, 2001).

-3.2.2 MEDIÇAO

Segundo Rath & Strong (2001) o mapeamento do processo ("Process Map")

deve ser constantemente atualizado e revisado. Esta ferramenta é a fonte de

informações para alimentar a Matriz de Priorização, e posteriormente o FMEA, a

Análise Multi-variáveis e o Plano de Controle. O mapa do processo é uma excelente

ferramenta de visualização e fundamental para alinhar o conhecimento de todos os

membros da equipe e esclarecer seus problemas e avaliar o escopo do projeto. Para

sua elaboração é necessário um grande esforço da equipe, através do uso de

"brainstorming", (reunião onde todos têm liberdade para dar sugestões)

documentação existente, experiência dos proprietários do processo, supervisores,

operadores, e em alguns casos até mesmo dos clientes e fornecedores. 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, denominadas como os "Xs" do processo;

•As variáveis de saída, conhecidas como "Ys" do processo.

As principais etapas a serem seguidas nos mapeamentos das variáveis do
-processo sao:

• Identificar o processo, suas entradas dos fornecedores e saídas para o

cliente;
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• Identificar todas as etapas do processo: cada etapa é um sub-processo e

representa uma mudança de estado para o produto ou serv·ço·

• Listar as variáveis-chaves de saída para cada e apa: as saídas devem ser

substantivos e não verbos;

• Listar e classificar as variáveis de entrada como não co roladas (NC ou I)

ou controladas (C): entradas devem ser substantivos, sendo que a gumas entradas

são as saídas de passos anteriores;

• Adicionar especificações do processo para as variáveis de entrada e

adicionar os requisitos e objetivos para as variáveis de saída, caso existam.

s o - D m r
fi o

azer O furo.

--

po

Figura 2 - Mapa de Processo
Fonte: Werkema (2002)

De acordo com Rath & Strong (2001) a análise de envolvimento ("Stakeho/der

Ana/ysis") identifica como está o nível de envolvimento ou comprometimento de cada

um dos membros da equipe ou cada um dos departamentos envolvidos no projeto. O

envolvimento destes é de fundamental importância para um bom andamento do

projeto principalmente por se tratar de mudança de cultura. Caso o nível de

comprometimento esteja abaixo do esperado, o líder de projeto deve agir

imediatamente para incentivar a equipe e efetuar as mudanças necessárias.



takel older Analy is
-

- - Stakeholder I

o Gerente do setor
de sup imento

Supervisor da
linha 3 da fábrica
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comprometi

o

Legenda: O x e e compro etimen o neces ário

igura 3 - Stakeholder Analysis
Fonte: Werkema (2002)

De acordo com Rat & Strong (2001) a ma (z e pnonzação ("Prioritization

Matrix") é uma ferramenta de 'afunilamento de va iá e's I e relaciona as entradas

'X's' com as saídas-chave 'Y's', usando o Map,a

informação. As saídas-chave são pontuadas co

o ocesso como fonte de

I e s a importância para o

processo ou para o cliente. As entradas-chave

relações com as saídas-chave. Através da prio 'z

que alimentarão o FMEA. Existem dois mé

Priorização:

• Método Geral: quando o número de a·'

Examina todas as variáveis de entrada de uma ez.

• Método Focado: quando o número

demasiadamente grande para controlar de o

processo, passando rapidamente pelas variá e'

I se e e a as e tradas

a I a riz de

z
a e t ada se tornar

ca-se as etapas do

ais importantes.a

As etapas da Matriz de Priorização:

• Identificar os principais variáveis e

clientes) a partir do mapa do processo;

• Estabelecer um fator de priorida e a a cada saída (Y): usualmente usa-se

uma escala de 1 a 10;

e uisitos do processo ou dos

• Identificar todas as variáveis de e ra a (X's) a partir do mapa do processo;



•Avaliar a correlação e e cada entrada e cada saída: Quanto menor for

pontuação, menor a corre a ã el re elas. Usualmente se utiliza:

o = nenhuma co re

1 = correlação fraca-

3 = correlação é "a·

9 = correlação o eo

•Multiplicar os a o es e correlação e fatores de prioridade de cada saída e

somar os resultados para cada variável de entrada.

-

- _1'_ .. #IWCrlterlO para pnorlzaçao

ixo F em ecus o
Elevado impacto

id z sobre as causas
fundamentais

-

Peso (5 aiO)
I _

10

, 3 5
S 3

I 1 I 3 5 5 5

IV I 3 3

V 5 3 I 3

Le end· 5 .. ção fo 3 - corr lação d

Figura 4 - Matriz de
Fonte: Werke a (2

Segundo Rath & Strong (2001) a aná· e

Measurement System Ana/ysis') mostra c·

produtos e serviços e como aparecem pa a

afeta a percepção da variação do process «

Medição busca responder a duas questões"

e medição ("MSA =
~ o processo afeta os

es. A variação de medida

a Análise dos Sistemas de

•Os dados estão sendo coletados c e ente para responder as questões

perguntadas? Diz respeito à integridade o dos.

•O sistema de medição está p o z o dados bons? Diz respeito ao sistema

de medição. Quanto à integridade dos dados busca-se com o MSA.



• Validade: os dados

confiável, mais ainda não c

seu projeto.

• Confiabilidade:

Sistema de Medição, b

• Precisão: o a
usualmente testado c

e ser provenientes de um método ou uma fon e

a com as definições operacionais definidas para o

exatidão e da consistência dos dados. Quanto ao

com o MSA verificar a:

e ido tem apenas pequeno desvio do valor real. É

o-se a média de med'das repetidas com um padrão

de valor previamen"e

• Resoluçã. ' e o e espaços decimais e odem ser medidos pelo

sistema. Os incre e os a edida devem ser a o' ada en e décimo da

largura da espec' Ica'ção ,o oduto ou da variação o cesso'

• Estabi 'dade: as edições feitas por u e a, o e a esma

maneira variam muito pouco ao longo do tempo (se

• Repetibilidade: variação que ocorre -a sao

realizadas em uma mesma amostra pela mesma

(curto prazo).

• Reprodutibilidade: variação que ocorre

amostra por diferentes pessoas (ou instrume

projetos Seis Sigma, o MSA estuda prime" a

medição das saídas críticas do projeto 'Y's' e

sistemas de medição das entradas 'X's'.

a esma

-ções. Em

s·stema de

estudo dos



• • •
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Figura 5 - Avaliação dos Sistemas e e °ção
Fonte: Werkema (2002)

a & Strong (2001): o

a a .erformance do

A Capacidade Inicial ("Initial Capability'') seg

objetivo desta etapa é analisar a capacidade e e e
processo com relação aos alvos do projeto.

A princípio, estabelece-se a linha de ba e

processo. Estabelece-se a performance atua e

alcançar as metas do projeto.

•A linha de base ("baseline''), isto é, qua·

a a os 'Y s do
.

e Isa e o ar para

• I' z' a os estudos

de capacidade;

•O que é esperado no curto e longo p az . ese penha destas
. , .

vanavels;

• A análise inicial dos dados para . e; I

identificando quais são os fatores sob suspe* .

processo;

• Como o desempenho do sistema

processo;

• Quais devem ser os objetivos e

baseando-se nos dados da linha de base"

•Se os dados possuem uma distri 'çã o aI.

e ciais de variação,

para a variação do

. ã i pacta na capacidade do

. ade do processo (Cp, Cpk),



Análise de ImpactoFli I a i o de acordo com Rath & Strong (2001): a análise

de impacto diz respeito à a lá· e I o ganho do projeto. É uma forma de quantificar o

impacto financeiro do pro· os benefícios que este gerará para a empresa. Os

benefícios financeiros o e ,acontecer antes mesmo do projeto ser finalizado.

Neste caso eles deve se e surados, arquivados e computados no ganho final

do projeto. Segundo B e ' e (2001) existe muita variação na maneira como as

organizações calcula a os financeiros. A,lgumas organizações consideram

apenas o ganho dire o. c o exemplo, a redução as perdas de um processo vão

impactar diretamen e o c 5 do material emprega o e co seqüentemente no lucro

final. Outras organ·zações cons·deram também os ga ,5 i d·retos como exemplo,

a energia ou mão-de-Q a economizadas na reduçã

defeituoso. Estes ga os i d·retos também são

determinação dos mesmos pode ser subjeti a e

organização para outra. A melhor maneira de se

obter suporte de uma pessoa da área financeira.

cessa e o de material

o a es porém, a
.e la e uma

es ,a . ,
Ire os e

Figura6-
Fonte: e e )

Segundo Neuscheler (2001) oe e'

uma perspectiva de melhoria de quar a e

e que Seis Sigma é estritamente

á meio certo. Além da qualidade, o
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retorno financeiro aos investidores também é tão ou mais importante. O Seis Sigma

é dirigido pelos resultados: criando, realizando e controlando valor. Ou seja, uma

ligação entre o cliente e o investidor. Logicamente que o resultado financeiro é uma

conseqüência da boa implementação e controle das métricas (não-financeiras) do

projeto. Infelizmente, um dos fatores que gera frustração na implementação da

metodologia Seis Sigma é a não correlação clara dos resultados dos projetos com os

resultados financeiros da organização.

Muitos bons projetos falham por esta razão.

,
3.2.3 ANALISE

Segundo Rath & Strong (2001) a análise do modo e efeito das falhas (FMEA =

"Failure Mode and Effecf Analysis"): é mais uma ferramenta de 'afunilamento de

variáveis' que consiste em um conjunto de diretrizes para se identificar problemas

potenciais (falhas). A FMEA é um método de análise de projetos ou de produto ou

de processo usado para identificar todos os possíveis modos potenciais de falha e

determinar o efeito de cada uma sobre o desempenho do processo.

Então se identificam as principais causas, de tal maneira que elas possam ser

eliminadas ou minimizadas. Sua finalidade é:

• Identificar, priorizar e agir em relação às falhas potenciais do produto ou

projeto ou processo;

•Aumentar a confiabilidade do produto ou projeto ou processo;

•Auxiliar na manutenção preventiva e melhoria contínua;

•Melhorar a relação interdepartamental;

•Servir de documentação do produto ou projeto ou processo.

As principais etapas de elaboração do FMEA são:

•Definir a equipe responsável pela execução;

•Definir as entradas (X's) priorizadas na Matriz de Priorização;

• Identificar os potenciais modo de falha;

• Identificar potenciais efeitos de cada falha;

• Identificar as causas da falha;

• Identificar os controles existentes;

•Analisar e pontuar a Severidade de cada efeito;
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•Analisar e pontuar a Probabilidade de Ocorrência de cada causa de falha;

•Analisar e pontuar a Habilidade de Detecção de cada modo de falha;

•Multiplicar os 3 itens acima para calcular o 'Número de Prioridade de Risco'

(RPN = "Risk Priority Number') e priorizar;

•Desenvolver as ações para reduzir ou eliminar o risco;

•Estipular prazos e responsáveis para cada ação priorizada;

•Revisar periodicamente a FMEA;

o
-- - -- - ---- -- --------

- - ----- -

o

Figura 7 - FMEA
Fonte: Werkema (2002)

Segundo Rath & Strong (2001) a análise multi-variáveis ("Multi-vari') é um

método de estudo quantitativo da relação entre as variáveis de entrada suspeitas e

as variáveis de saída de um processo durante a operação normal. Determina com

alta confiança estatística a capacidade das variáveis-chave de saída 'y's' de um

processo serem afetadas pelas prováveis variáveis de entrada 'x's' críticas. O

estudo "multi-vari" permite a investigação de variáveis de entrada controladas ou

não controladas e seu impacto nas variáveis de saída durante a produção.

Identifica quanto a variabilidade na variável de saída está relacionada às

variáveis sob estudo e indica as variáveis de entrada que podem precisar de controle

ou correção e que não estão sob controle. Portanto, o líder de projeto construirá os

estudos "multi-vari" usando as entradas do Mapa de Processo, da Matriz de

Priorização e os resultados do FMEA. Os membros da equipe e pessoal de suporte

irão se envolver na coleta de dados. As variáveis de entrada não controladas e



algumas controladas são le a as passivamente em operação de produção

buscando-se fontes de a A observação do processo como ele opera

naturalmente é conduzida e iodo de dias, semanas, meses, etc.

- - --- - ~-- - - - -- ---,

tO 11 I I I

1

)7

3

I

S 7 I I

10 d s.

Figura 8 - Ca - a
Fonte: Wer e a )

-3.2.4 IMPLEMENTAÇAO DE ME

De acordo com Rath & Strong (20 a experimentação ("Experimentation''')

começa após a priorização das principa's ar"áveis de entrada qualitativamente com

as ferramentas anteriores, finalmente é ecessário uma coleta de dados ativa, ou



seja, verificar o 'quanto!

Normalmente auxiliado e I

planejamento adequado

muito importante para

processo, incluindo suas· I

de cada vez).

ariáveis interferem nas variáveis de saída.

amenta de Delineamento de Experimentos, o

. . es que serão atribuídos as variáveis de entrada é

. a o impacto da variação dos X's nos Y's do

-es (aqui está a grande diferença de atuar em um X

Planejamento

1. Escolher o ' e

erimento:

e atores (X's);

2. Escolher o n ' e e 'veis;

3. Fazer as com . ações dos experimentos c

x nível;

4. Verificar a necessidade de replicação

ordem aleatória aumenta o iso amento de ruídos)·

5. Randomizar a ordem dos experimentos pa

6. Rodar o experimento;

7. Analisar os resultados: efeito das variá e·

8. Repetir o experimento otimizado para e

as as possibilidades: fator

I a combi ação numa

.
e e o e s:

3.2.5 CONTROLE

Plano de Controle ("Control Plan"): te

Strong (2001):

•Garantir que o processo irá operar de

a mínima variação;

•Minimizar a necessidade de novos a·

• Assegurar que as melhorias .

duradouras;

•Fornecer treinamento adequado

•Definir um plano de manutenção

A partir desta fase, as entradas-

FMEA e verificadas no estudo ({,

monitoradas. Já o plano de controle e

do plano de controle segue os segui e

o Rath &

lementadas sejam

efinidos;

s na Matriz de Priorização,

OE, serão constantemente

o periodicamente. A elaboração



•Obtenha toda a doc

•Determine o esco

•Atualize toda doc e

•Faça um estudo

estudo para longo praz .

• Preencha o
procedimentos operac·,

• Identifique a e .

ção existente sobre o processo;

cesso e alinhe o plano de controle;

, ão existente com mais de 3 meses;

c'dade para o curto prazo. Pode ser substituído pelo

. e controle baseando-se na documentação e

e ·sados;

a e componentes não inc,luídos e lacunas ("gaps');

•Verifique a a e a ã o treinamento, dos p oce imentos operacionais e de

manutenção;

• Defina tarefas ara os membros do ara eliminar os "gaps"

identificados;

•Verifique o alinhamento dos objetivos com

•Re-treine os operadores e equipe de man e
• Obtenha assinatura de concordância

manutenção e engenharia de processos;

•Verifique a eficiência dos planos de co

depois de 6 meses.

s:

aci ade

Treinamentos ("Hand-off Training'), de ac,

respeito ao treinamento dos colaboradores

Geralmente, se há a necessidade de co s

freqüência e responsabilidade devem ser inse . ,

2001): diz

o projeto.

einamento, a

oe.

Capacidade Final ("Final Capability') e

objetivo desta etapa é analisar a capa .

implementadas as melhorias, e verificar se

alvos do projeto. Aqui se mede a eficiênc'a

a capacidade inicial com a capacidade

da capacidade final deve ser constante

acompanhamento do processo até q e e

os ganhos do projeto. A ferramenta u iliz

um gráfico cujos dados são plotados

concluirá se o processo está s

& Strong (2001): o

ocesso, depois de

, o processo atingiu os

e orno deste. Compara-se

-se as melhorias. O estudo

,a o e revisado, servindo como

ilize. É a partir daqui que sairá

almente é o Gráfico de Controle: é

cronológica e a sua interpretação

le ou não. Limites de controle



estatisticamente são deter . s e a linha central é a média dos dados. UtI id

do Gráfico de Controle: de· li ites das variações comuns de um processo:

•Se todos os ponto e - o entre os limites de controle assume-se que apenas

causas comuns estão a a

•Assume-se que o

e o processo está sob controle;

esso está fora de controle quando:

- 1 ponto está o as· ites, ou seja, uma causa especial ocorreu;

- 7 pontos seg . os a entando ou diminuindo (tendência);

- 8 pontos ac"ma o a a·xo da média;

- 14 pontos alternada e te acima e abaixo da média.

Segundo Rath & Strong (2001) a aprovação do proprietário do processo

("Process Owner Sign-oft'}é o reconhecimento oficial do sucesso do projeto.

Registra-se a aprovação do projeto. Nesta fase, o líder do projeto faz uma

apresentação formal do projeto a todos os interessados e transfere oficialmente a

responsabilidade do plano de controle ao proprie ária do processo, o qual aprova

esta transferência formalmente.

Relatório Final ("Final Report'), segundo Ra h & Strong (2001) é a

apresentação final de fechamento do projeto. Aqui se á apresentado todas as etapas

do projeto, as análises, as melhorias e o plano de controle juntamente com seus

respectivos responsáveis.



4 UTILIZAÇÃO GIA SEIS SIGMA E E PRESAS

4.1 PATROC PECIALIST AS

Segundo

necessário tre· a

) para a implantação do Programa Seis Sigma é

erfil apropriado, que se to naram patrocinadores do

étodo e nas ferramentas. Esses profissionais sãoprograma ou es e

mais conhecidos o
"Sponsor': É o

diretrizes para imp e e

"Champion": ges

possíveis barreiras pa ·a

"Master Black e ':
Black Belf', que ,a

da empresa, responsável por promover e definir as

o Seis Sigma.

ja responsabilidade é apoiar os projetos e remover

esenvolvimento.

as grandes empresas, há também a figura do "Master

em tempo integral, assessora os "Champions" na

e elhoria, além de coordenar todo o trabalho dos demaisidentificação de

"Black Belts"

"Black Bel s ': a equipes na condução de projetos multifuncionais ou

funcionais, alca a a'cr visibilidade na estrutura do Seis Sigma.

"Green Be ·ã rofissionais que participam das equipes lideradas pelos

"Black Belts" le ,os multifuncionais ou funcionais) ou lideram equipes

condução de proje s ncionais.

.
oJe

"White BeltsJ
: São profissionais do nível operacional da empresa, trei a '

fundamentos do eis Sigma para que possam dar suporte aos "B/ac·

"Green Belts" na . e entação dos projetos.
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4.2 PLANEJAMENTO E TREINAMENTO

A seguir serão apresentados os modelos de treinamentos Seis Sigma mais

adequados ao sucesso do programa, de acordo com Werkema (2002).

O Seminário para a Alta Administração tem como objetivo apresentar conceitos

básicos do programa à alta administração da empresa e produzir os seguintes

resultados:

- Definição dos Projetos Seis Sigma a serem conduzidos e seus respectivos

"Champions";

- Indicação dos prováveis candidatos a "Black Belts" ou "Green Belts",

responsáveis pela execução de cada projeto.

O Treinamento para "Champions" tem como objetivo apresentar os conceitos

básicos e algumas das principais ferramentas Seis Sigma aos gestores que

acompanharão diretamente a execução de projetos por candidatos a "Black Belts"

ou "Green Belts".

O treinamento de "Black Belts" de áreas industriais é constituído por quatro

sessões de curso, tendo cada uma duração de uma semana. Para "Black Belts" de

área administrativa de serviços ou vendas o treinamento é composto por três

sessões de curso.

Entre as sessões há um espaçamento de aproximadamente 30 dias, para que

os participantes possam aplicar em suas empresas os conhecimentos adquiridos no

curso. Essa aplicação consiste no desenvolvimento de dois projetos estratégicos,

que impliquem retorno financeiro significativo para a organização.

Quanto ao tempo de duração, os projetos são classificados da seguinte forma:

- Projetos de médio prazo: quatro a seis meses

- Projetos de longo prazo: oito a doze meses

Cada candidato desenvolve seus dois projetos sob orientação de um consultor.

Durante a fase I, ocorrem:

- Pelo menos um "site visit" (visita técnica de um consultor orientador ao local

de trabalho de cada participante, para discussão dos projetos e realização de

observações quanto ao desempenho e motivação dos candidatos e à existência de

possíveis falhas no gerenciamento do programa).

- Orientações a distância (email, telefone, fax, videoconferência), de acordo

com a demanda dos candidatos.



- Duas ou mais re

consultoria, para delinea

empresa.

A fase II é consti

que consiste na realiza -

- Pelo menos

- Orientações à .

- Duas sess-

.- e "sponsors", o coordenador do programa e a

aliação e ajuste do programa Seis Sigma na

companhamento do desenvolvimento dos projetos,

e intes atividades:

e acordo com a demanda dos candidatos;

entação dos projetos nas unidades de negócio da

empresa;

- Duas a ara -

- Quatro o

a consultoria, para a

A fase 11é e

certificação.

a ários dos projetos elaborados pelos candidatos;

'- s entre os "sponsors", o coordenador do programa e

a'uste do Programa Seis Sigma na empresa.

a indicação de candidatos a "Black Belts" para

É responsa

durante a fase I e e
resa criar condições para que os candidatos tenham

80% de dedicação ao treinamento. Na fase II são

e dedicação.

Belts" é inicialmente constituído por duas sessões de

a1ção de uma semana, abrangendo um período total de

e as sessões há um espaçamento de 15 a 30 dias, para

aplicar em suas empresas os conhecimentos adquiridos

. .
I a e

necessários, no m' .

O treinamen o e

curso, tendo cada a

quatro a seis sema a .

que os candidatos o sa

na primeira sessão

Essa ap'

prazo (qua ro a

organização.

Cada ca

A fase

·s e no desenvolvimento de um projeto prático de médio

leses), que implique um retorno significativo para a

Ie

,e e volve seu projeto sob orientação de um consultor.

'da pelo acompanhamento do desenvolvimento do proje o

eal"zação das seguintes atividades:

I 's site visits'" ,

's â cia, de acordo com a demanda dos candidatos·

e apresentação dos projetos nas unidades e e ' c·o da

prático, que co s·

- Pelo me

- Orientaçã

- Uma ses ã

empresa;

- Uma aval"açã os relatórios dos projetos práticos;



le re "sponsors", o coordenador do programa e

e do Programa Seis Sigma na empresa.

a indicação dos candidatos a "Green Belt" para

- Quatro ou mais re "-

consultoria, para avaliação e .
A fase 11 é ence ra

certificação.

É responsabilida e
tenham pelo menos 4

e resa criar condições para que os participantes

e e icação ao treinamento até a conclusão do projeto.

"Upgrade" de fo a .:# o passar de "Green Belt" a "Black Belt"

Candidatos ce i o "Green Belts" poderão fazer o treinamento para

"Black Belts", com i, 'ci, 50 a partir da sessão 3 e desenvolvimento de mais

um projeto prático (o go azo.

Características dos cu s s para formação de "Black Belts" e "Green Belts"

O modelo mais efetivo ara os cursos que formam "Black Belts" e "Green Belts"

apresenta as seguintes carac er'sticas:

- Realização de atividades práticas durante mais de 50% da carga horária.

- Utilização de um so are estatístico (usualmente o "Minitab'') para solução

de exemplos, exercícios e est dos de caso (o ideal é que cada participante disponha

de um "notebook" para uso durante as sessões de treinamento).

- Condução do cu so por um instrutor e dois assistentes, para que os

participantes disponham de total acompanhamento durante os trabalhos (turmas

com mais de 15 participantes).

- Utilização de material didático de alto nível, desenvolvido especialmente

para o programa.

- Condução do curso de modo a desenvolver o raciocínio crítico do

participantes.

- Apresentação da metodologia e das ferramentas estatísticas de

simples e com ligação direta ao trabalho que os participantes executam e

a-dia.

- Integração das ferramentas Seis Sigma ao método DMAIC.

- Realização de trabalhos em equipe.

- Oferecimento do curso em um local que permita a "

participantes no treinamento, sem interrupções.

- Realização de atividades no período no

aproveitamento do curso.



,
4.3 FATORES CRITICO CESSO

Segundo Werkema (2 12) a alta administração deve patrocinar, garantindo que

o Seis Sigma esteja forte e! le . ado às estratégias da organização, criar sistemas

para medição e gerenc·a e o da satisfação de clientes! consumidores, alocar

recursos suficientes a a consolidação do programa, criar planos de

reconhecimento e reco a a relados aos resultados obtidos no âmbito do Seis

Sigma e destacaras ga s resultantes do programa nos relatórios anuai,s e em

outros instrumentos e I ação;

A necessidade e a ça - representada pelos novos conceitos, ferramentas

e modo de pensar e agir o Seis Sigma - deve ser informada e entendida pelas

pessoas da organização, a e presa deve promover treinamentos em gerenciamento

da mudança, tanto para os gestores quanto para os "Black Belts", "Green Belts" e

demais pessoas-chave para a execução dos projetos, os sistemas e estruturas da

empresa (processos de contratação, treinamento, reconhecimento e recompensa,

por exemplo) devem ser gradualmente modificados para refletir e incentivar a nova

cultura Seis Sigma (Werkema, 2002).

Um dos principais fatores responsáveis pelo sucesso do Seis Sigma é a

mensuração direta dos benefícios do programa na lucratividade da empresa. Esse

também é um dos mais evidentes diferenciais em re ação aos tradicionais programas

para a melhoria da qualidade (Werkema, 2002).

De acordo com Werkema (2002) os projetos devem exercer um elevado

impacto sobre os objetivos estratégicos da organização. Essa condição é um pré-

requisito para se obter o verdadeiro envolvimento da alta administração e,

conseqüentemente, para o sucesso do programa.

Para que o programa seja bem-sucedido, os especialistas devem ter o te

de dedicação necessário ao desenvolvimento dos Projetos Seis Sigma.

dedicação é obtida de modo mais natural quando a empresa valoriza a exec

atividades para melhoria como parte integrante do trabalho de cada pe

disso, a seleção adequada dos projetos - contribui para elevar a e

especialistas (Werkema, 2002).

Os primeiros projetos desenvolvidos na empresa deve

significativos, dentro do cronograma estabelecido. Se os ão

MEC · U ~ ·
PO'O'



dificilmente ocorrerá a consolidação do Se'

002).

o Seis Sigma deve ser visto como um

·stentes, que tornou-se necessário para garantir à

·s desafiadoras.

__~so dos projetos e, por extensão, do Seis Sigma que

e uado (Werkema, 2002).

dos os níveis da empresa, das etap,as de

a cançados com o programa (Werkema, 2002).

Seis Sigma é a tomada de decisões a partir de

I ,o de fatos e dados, de acordo com as etapas de um

e. este contexto, as ferramentas estatísticas são

a e análise dos dados apropriados (Werkema, 2002).

resultarem em casos de

Sigma na organização ( e

Segundo Werkema

aprimoramento dos pro I

empresa o alcance das

É fundamental a

os especialistas te a
Ampla divulga~ - I

implementação e

Uma das ca a'~-r..r-.

conclusões res a le

método estrutura

muito importantes



5 METODOLOG SA

Segundo Eco 1'98 ara alguns uma pes a ão é científica se não

apresentar fórmulas e iag a as. O autor enumera e -

caracterizam um trabalho c·en ífico:

1. o estudo deve debr çar-se sobre um ob"e

maneira que seja identificado igualmente pelos ou

2. o estudo deve dizer do objeto algo que ali,

ótica diferente da que já se disse;

3. o estudo deve ser útil aos demais, is

conhecimento sobre o tema;

4. o estudo deve fornecer elementos pa

objetivos apresentados e, portanto, para conti

Considera-se que esta pesquisa é c·e

básicos citados acima, pois:

1. a metodologia Seis-Sigma é conhece

várias empresas.

2. o estudo de casos analisa sob u

bibliografias revisadas. A exposição de cas

refugar fatos ditos a respeito do objeto;

3. a dissertação deverá ser bastan e

a ro pontos básicos que

eci e e defi ido de tal

o o e e so u a

a ,a ço do

at o pontos

já praticada, por

e o que é citado nas

ajuda a comprovar ou

, a a a comunidade científica,

a a isa um objeto de interessemas principalmente para a empresarial,

desta, e pode contribuir com informações

de se implantar ou não os modelos do es

4. o estudo apresenta quadros e ' cos obtidos através de registros,

. e tos que auxiliem na decisão

documentos e observações que permi e a e· Icação e contestação das análises e

objetivos apresentados.
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Segundo Gil (1991), toda pesquisa necessita de e· eamento (ou modelo

conceitual e operativo) para analisar os fatos do pon o e 'staempírico e para

confrontar a visão teórica com os dados da realidade. Esse modelo da pesquisa

expressa, em linhas gerais, o desenvolvimento da pesquisa com ênfase nos

procedimentos técnicos de coleta e análise de dados.



,
6 ANALISE EXPE

6.1 APRESE T ç-O ESTUDO DE CASO

o estudo de caso foi desenvolvido em uma e esa do setor siderúrgico que

tem como principais produtos: vergalhões para concreto armado, arames,

cantoneiras, perfis, telas, treliças e fio máquina de aço carbono destinado à trefilação

e laminação a frio.

Neste caso o projeto Seis Sigma foi realizado a á ea de laminação de barras e

bobinas onde a matéria-prima é o tarugo de aço 3 e uma das saídas é o

vergalhão CA50, que será estudado.

A variável que se deseja ajustar com esse

representa o limite de força a que o materia

quebra, ou seja, 50Kgf já que o material é um C

e é o i ite de escoamento que

e e se s bmetido sem apresentar

5 .

A área de Estudo de Caso estava rece e á ias reclamações de clientes

internos e externos, sendo 48,1% das recla ações relacionadas ao produto de

bitola 6,30mm e 29,6% na bitola de 10mm de ·do à quebra ao dobrar o material.

Foram feitas tentativas de ajuste no processo as as mesmas não seguiram

nenhuma metodologia estruturada de resol ção de problemas e as ações não foram

suficientes para descobrir as causas raízes do pro,blema e solucioná-lo.

A linha do tempo abaixo e mostrada na Figura 9 demonstra os eve o

relacionados à necessidade de realização do tra
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*
20/04/07
Realização de
medições para

Figura 9 - Linha do tempo
Fonte: o próprio autor

layout do laminador

I .:1_

Figura 10 - Layout do laminador
Fonte: o próprio autor

QAquecimento dos tarugos nos fornos

QO tarugo aquecido passa pelas gaiolas de laminação gerando a conformação mecânica do aço

QResfriamento do material pela linha de homogeneização gerando microscopicamente os grãos

menores gerando uma resistência maior no produto

G Tratamento do material adquirindo as propriedades mecânicas do aço

Ocorrência de problemas de Processo Temperatura irregular



6.2 DESENVOLVIME 5 PASSOS DO DMAIC

Será agora, aprese
empresa estudo de caso

a icação do DMAIC no processo de laminação da

6.2.1 DEFINE

Contrato do P ·

PARTE 1: CONTRATO 00 PROJETO Data: lS(C:i:7

o6, m
as para 8JU1 3 E.

e
pa

pir"



EXCLUI

No p(meiro asso do DMAIC tem-se a fase de elaboração do contrato do

projeto (Figura 1 ) o de é apresentado o problema, definida a meta, demonstrada a

abrangência e r I i ações do projeto, definida a equipe de trabalho, os requisitos do

cliente, as co "b -çóes para o negócio e finalmente são feitas as aprovações.

. c ) ar e' ecutar o OJ o I

Ca go
lide:

Patrocin dor:

d -.

OS DO CLI

prov çao:

Figura 11 - Contrato do Projeto
Fonte: o próprio autor



Carta de Controle

Ca de Controle para Limite Escoamento

58 UCL=57,80

56

54 -
X=53,85

50- -------------------------------- LCL=49,90

8-.......-------------------4 UE = 47,00

Observações

Figura 12 - Carta de controle do limite de escoamento
Fonte: o próprio autor

A figura 12 mostra através de carta de co ale as variações que estavam

ocorrendo no processo gerando a variação do lim- e e escoamento do material.

Meta do projeto

Para este projeto foi estabelecida u a eta de redução de 3% nas

reclamações de clientes internos e externos, as com as interferências do projeto

na Aciaria e Máquinas Koch que não estavam p evistos os ganhos alcançaram o

patamar de R$ 1.392,498,80/ano, superando po a to as expectativas iniciais.

Cronograma do projeto

--- Programado
~ Realizado

~ DEFINE I
I.

r~ ""'.
,,~:.

~MEASUR
I

r :1

~ANALYSEI

JJIMPRO~

C CONTROU

lan FevMar Abr Mai lun lul AgoSet Out

Figura 13 - Cronograma de realização do proje
Fonte: o próprio autor



o cronograma previa a

mesmo foi cumprido.

. ação do projeto no período de quatro meses e o

6.2.2 MEASUR

Com meta e e

passo foi determinar a

estratificação dos a

e as pode-se iniciar a etapa de medição. O próximo

z ção ou foco do problema e para isso foi feita uma

e hor análise.

Nesta etapa o e za a a reunião onde fo· realizado o brainstorming,

diagrama espin a e eO e apa de processo, a riz de priorização e matriz de

esforço e impac o q e es ão as figuras abaixo, pa a e idenciar as principais fontes

de variação do processo:

Definição dos X's· pactantes

Figura 14 - Definiçã 5 s impactantes
Fonte: o ó . ator



Diagrama Espinha •

2(· o

,Mate as '1 ~MétoBo~

Figura 15 - Diagrama Espi a e elxe
Fonte: o próprio au

o diagrama espinha de peixe demonstra os a a provável causa.

Mapa do processo

Figura 16 - Mapa do processo com os X's
Fonte: o próprio autor
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o mapa do processo (Figura 16) destaca os X's em cada etapa do processo de

laminação.

Matriz de priorização

3

3

o

,

o rt

12 .

Coe

Figura 17 - Matriz de
Fonte: o p ,

s X's

A matriz de pnonzação tem como res a

resultado da variável Y.

s e ais impactam no



Matriz de esforço e impac o

5

ura de
a !o;ua

o
------------- -, I

•
I ------ - ..

I
I

Figura 18 - Matriz esforço x impacto
Fonte: o próprio autor

A matriz de esforço x impacto é uma ferramen a u ilizada para classificar os X's

quanto o esforço para modificar as variáveis X's e o impacto que estas podem

causar ao Y. Normalmente, são priorizadas as ar"áveis cujo esforço é baixo e o

impacto alto e é o que foi feito neste caso.

Gráfico de Capabilidade

Observed Performance
% < l5L 0,00
% ~ USL 53,95
% Total 53,95 I '-------~

Figura 19 - Gráfico de capabilidade
Fonte: o próprio autor

MO 58,46

NIVEL SIGMA
- 0,21

Na Figura 19 é possível identificar que 58,46% dos pontos estão fora do limite

de especificação do produto e o nível sigma do processo é -0,21, o que representa
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esta grande quantidade de quebras que o produto tem apresentado e a

instabilidade, variabilidade e falta de controle do processo de produção do

vergalhão.

Matriz de Tecnologia e controle

rArê<l - lldtf P.:rociNdcf

t I'dtt p, I'

to 21t lsIft

LE - u d.oP Oje10 -O;D -0,21 .o.m :

to o S lá S m

Figura 20 - Matriz de ec
Fonte: a pró . a

'", e co trale

Na Figura 20 verificamos que o processo ã

para atingir o limite de escoamento ideal que se .

representadas no gráfico da Figura 20.

a controle nem tecnologia

e contro das linhas vermelhas
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Análise do sistema e edição

Figura 21 - Análise do sistema de medição
Fonte: o próprio au or

A análise acima nos mostra que não houve variação no sistema de medição

utilizado (operadores). O sistema de medição é co iável desde que o total GAGE

R&R seja menor que 10 e neste caso a variáve se a resentou com o valor 8,67.

6.2.3 ANAL YSE

Os 4 X's da Matriz Esforço Impac o o a,m submetidos às análises
quantitativas, conforme mapa de a á ises:

-Fitted line Plot: relação entre Li o e e escoamento e Ventilador
(afinidade entre X's);
-Fitted line Plot: Relação entre i . e e escoamento e Pressão.
-Fitted line plot: Relação entre L" . e e escoamento e Velocidade.
-A Regressão Múltipla: determinação de e uação coerente com o
processo, identificando 4 X's vi aOsqe po eriam ser trabalhados em
testes industriais.



Limite de escoamento e
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55
c•••
~
Ql 54S
(t1cu
~
L.IJ 53cu•••••.-.;
-J 52

o

Fitted Li e Plot
Esc a ento = 7,36 + , 9

56 ~--------------------------------~

51

Foi verificada nesta etapa a correlação entre o Y (limite de escoamento) com o

X10 (ventilação). Quanto maior a porcentagem de ventilação, maior o limite de

escoamento.

S OS3%97
R-Sq 91,1%
R-Sq(õdj) 89J6%

•

40 60
Ventilador

8050 70

Figura 22 - Limite de escoamento x ventilador
Fonte: o próprio autor

Limite de escoamento x velocidade do ra sportador

Fitted Line Plot
Limite Escoamento = 68J55 - 2 JS5Ve Q( idade

56 s 1,21805

• R-Sq 54J5%
R-Sq(adj) 47,0%

55 •
c

~ ••••
~
Ql 54 •S
(t1c
~
L.IJ 53 •cu•••••.-S.--J. 52 •

51 •
0}550 O}575 0)600 O}625 0,69] 0)675 O}7DO

Velocidade

Figura 23 - Limite de escoamento x velocidade
Fonte: o próprio autor

Quanto maior a velocidade do transportador menor o limite de escoamento.



Limite de escoamen, o x essão

o
•••••
~
Q) 54
E
('ti
ou
f.I)
I.IJ 53
Q)
•••••Os
''::;

52

Fitted Line Plot
i 1 ite Escoamen1D = 51)56 + 5)881 Pressão

56

55

•

•

• •

•

0)20 0)25 0)30
Pressão

5 1,58259
R-Sq 23,2%
R-Sq(adj) 10,5%

51

Figura 24 - Limite de escoamento x pressão
Fonte: o próprio autor

Teste de experimento DOE

A ..

•

•

·
·

·
MI~_,~~~,....---

••, .,'Ii, ~,. v,.. •
• ft.,••••':-1""" •.__

li. _I~,~. UH" ..;~
"''o' ' .. . .

AC

c

se

0,0 0,

Figura 25 - Teste DOE
Fonte: o próprio autor



Gráfico de efeito principal

~,5~·------~~~--------+-------~~~------~
54,0

0/6 0,7

o o,

Figura 26 - Gráfico de efe'to
Fonte: o próprio au ar

Gráfico de interação

0,1 O,

Figura 27 - Grã co e i eração
Fonte: o pró rio au or

Nesta etapa, comprovamos as princ·pais to les de variação do processo e a

interação entre elas.



6.2.4 IMPROVE

Nesta etapa foram i a adas as ações de ver e agir identificadas, tais como:

instalação de dispositivo para garantir alinhamento das espiras e variação da

temperatura da água.

Foi criado um padrão e controle do processo sendo que quando o limite de

escoamento está den ro o aceitável, continua-se a operação normal, caso contrário,

verifica-se se há variação e ma das variáveis de e peratura na tesoura a quente

ou no formador de es iras p essão da água na lin a e resfriamento, velocidade do

stelmor e abertura dos ven iladores e, caso haja, o(e a-se fazer ajuste conforme

padrões de pro'cesso que foram revisados e padro 'zados conforme plano de ação a
.seguir:

P ANO DE AÇÃO
Pro'eto Seis Sigma

o ~UE? II QUEM? I [ OUA 07 II ONDE? POR QUE? I I STAruS? I
Temperatura I II 180507 I I O Io material

I 18·0507 II P ••30 d. r ce II Ok I
II 19. 507 II P. df30 de pfOC I I O I
II 1905 '07 II P .<"1.de li' II O Iv nti'l.:tdo.~$

Figura 28 - Pia o e
Fonte: o . .

o plano de ação consistiu na revisão es e processo do laminador

onde estavam definidos os limites das var"á eis e e ,e aura dmaterial, pressão

da água na linha de resfriamento, ve o ida e o ansportador (Stelmor) e

porcentagem de abertura dos ventiladores. o a pa onização dos novos limites

para essas variáveis é evitado que possa oeor e as va,iações de antes do projeto

no limite de escoamento, visto que fora co provadas as correlações destas

variáveis com as variações que estavam ocorre do.



6.2.5 CONTROl
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Procedimentos de Controle Validação Área / Trei amentos / Medição Externa

~ I ~OC~""")(A( •••'.) .•••••~ADO.V.NnLADO~ ••... -""~ ..•
~ .. .. .. ......, · .3· ..
e o

1 ·,, ....
'.2 --- ..- .3

~ AÇO t.,.JStt.

o
O t:!Q 7 Cu •.
•vv Lo

lE
MI m m

v= 50,9982
d=O.6 7

D

Figura 29 - Mapa de co
Fonte: o próprio a

cesso

Na Figura 29 encontra-se o sistema de co ;

processo.

• "'U'J'.
, ..

, .
•,1 • f~.

.·.".'h.....

c iado para as variáveis do

5),,0 000
n SO)71~SO

120

DP O
.93

, ível Sigma
2.35

Figura 30 - G á ICO le ca a ili ade
Fonte: o Ó '0 a ar

A Figura 30 é a representação do mapa de capabilidade após a implantação do

projeto. Tem-se a probabilidade de 0,93% dos pontos ficarem fora do limite de

especificação do produto. E o novo nível sigma do processo é de 2,35.



Matriz de controle e •ogla

A

•11 .t. ! 1.1 I (hfll I

.(

J I

a 31 - Matriz de tecnologia e controle
Fonte: o próprio autor

53

Matriz de tec o agia e controle mostrando ,aevo ução do processo:

O processo e o· e - 0,09 para 0,58 em con role e de - 0,30 para 2,93 em

tecnologia

Os gráficos abaixo ostram que o projeto fo· be sucedido ao alcançar a meta

dentro do prazo.

O processo ais estável reduz interfe ê c·a o operador, promovendo um

ambiente mais seg ro e um clima favorável, ev·ta . o as reclamações dos clientes.

Contribuíram para os esultados do projeto a to a de decisão estruturada com os

objetivos estratég'cos a capacidade de adap ação e de "dar com as mudanças, o

foco no treinamento olperacional, a confiança no esu tado do time, a busca de novos

desafios.
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C a

58

.s
t: 5
Q)

E
~

~778

Figura 32 - Carta de controle
Fonte: o próprio autor

Boxp ot of Antes do Projeto; Depois do Projeto

Na Figura 32 apresenta na carta de controle a redução da média do limite de

escoamento de 53,778 para 50,255 e na F-gura 33 no boxplot a ausência de

reclamações por parte dos clientes internos e externos após a implantação do

projeto_

Foram utilizadas como ferramentas quantitativas: gráficos básicos -

comportamento dos X's e do Y, teste de normalidade e capabilidade, DOE - análise

de experimento, teste de hipótese, análise do sistema de medição - GAGE R&R e

5

o

Antes do Projeto

Figura 33 - Boxplo
Fonte: o próprio au o



como ferramentas qualitativas:

preliminar dos potencias X's

priorização dos X's confo e

a a de processo e esp'nha de peixe - identificação

a 'z de esforço e im ac o e matriz de priorização -

acto no KPI

Ainda como resu a os I, o projeto obteve-se o aumento da produção das

máquinas desempenadei as e a redução das ligas manganês na produção do aço.

UCL::: ,69

LCl-16. 2

br-07

Figura 34 - Aumento de produção
Fonte: o róprio autor

./
./

b.

0,

Figura 35 - Redução de igas
Fonte: o próprio a ar
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7 DISCUSSÃO DOS RES ADOS

Na etapa de definição do estudo de caso pode-se verificar a utilização das

informações citadas por Rath e Strong (nome do projeto, líder, equipe, descrição do

problema, cronograma dentre outros) no contrato do projeto.

Na segunda etapa do DMAIC, medição foi feita a primeira estratificação dos

dados para determinar o foco do problema e conforme orientou Rath e Strong foram

utilizadas as seguintes ferramentas estatísticas: brainstorming, mapa de processo,

matriz de priorização e análise do sistema de medição entre outras, tendo como

principais resultados: levantamento de todas as possíveis causas do problema,

detalhamento do processo com suas principais e adas e saídas, a evidência das

principais fontes de variação do processo e sua p( rização e ainda a confiabilidade

do sistema de medição utilizado para a coleta os a os.

A fase de análise consistiu em relacio a s s co a saída Y (limite de

escoamento) para verificar as correlações e· er ç-'e as a iá· e·s, tendo como

resultado a comprovação dessa correlação v' o a a ·s o a de tniros melhores

valores para cada X para o atendimento da sa'da ese-a a

Na fase de implementação das melho ·as . ela o a o m plano de ação

baseado nas análises anteriores e o mes o p a a o na prática, tendo se

demonstrado muito eficiente melhorando os res a os do processo.

Logo após vem a fase de controle a qual oi estabelecido um plano para

garantir que as variáveis priorizadas e impactantes mantenham o mesmo

desempenho da fase de implementação d,as melhor"as com os resultados de saída

do processo satisfatório. Ainda nesta fase os colaboradores são treinados para

manter as novas especificações do processo e é demonstrada a capacidade final do

processo após o projeto.
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8 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PRÓXIMOS TRABALHOS

o objetivo deste trabalho foi mostrar a eficiência da aplicação da Metodologia

Seis Sigma no aumento da produção de vergalhão e estabilização do ,processo do

laminador e após o término da pesquisa, conclui-se que o Seis Sigma realmente foi

muito eficiente para este caso, pois além de os ganhos quantitativos terem sido

maiores que os esperados no início do projeto, houve a eliminação das reclamações

de quebra do material por parte dos clientes internos e externos, o processo está

muito mais estável, reduzindo assim o número de paradas para ajustes, entre outros.

Como sugestão para próximos trabalhos fica a verificação da eficiência da

aplicação da Metodologia Seis Sigma em outras áreas, tais como: logística,

compras, vendas, marketing, segurança, manufatura e outras e a comparação da

metodologia com outras, tipo: DFSS ("Design for Six Sigma''), TQM ("Total Quality

Management''), PDCA ("Plan-Do-Check-Act'') e outras.
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