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Introdução ao
Design for Lean
Six Sigma
O Design for Lean Six Sigma auxilia a empresa a lançar no mercado o produto certo, no
prazo mais curto possível e com custos mínimos.

O

Design for Six Sigma
(DFSS) é uma extensão
do Seis Sigma para o
projeto de novos produtos
(bens ou serviços) e processos,
que surgiu na General Electric
(GE) ao final da década de
1990. Atualmente, uma das
tendências irreversíveis do
Seis Sigma é a sua integração
ao Lean Manufacturing, de
modo que a empresa usufrua
os pontos fortes de ambas
estratégias. Nesse contexto,
a combinação do DFSS com
os princípios e ferramentas do
Lean dá origem ao Design for
Lean Six Sigma (DFLSS).
O DFLSS pode ser definido
como
uma
abordagem
metodológica
sistemática,

caracterizada pela utilização
conjunta
de
métodos
Estatísticos, de Engenharia e de
Lean Manufacturing. Quando
adequadamente empregado,
permite que a empresa lance
no mercado o produto certo,
no prazo mais curto possível e
com custos mínimos.
O DFLSS deve ser usado
quando:

A

A empresa pretende criar
um novo produto ou
processo.

B

A melhoria do produto ou
processo atual, por meio
do uso do método DMAIC
e mantendo a tecnologia
instalada, já se mostrou

insuficiente para atender às
necessidades dos clientes.
Neste caso deverá ser feito
um redesenho ou reprojeto do
produto ou do processo.

C

O processo envolvido já
atingiu seu nível máximo
de
performance
(process
entitlement). Por exemplo,
se a capacidade máxima
de um processo é produzir
2000 unidades por dia, sendo
que já se opera nesse nível
de produção, e se existe a
necessidade de fabricação de
um maior número de unidades
do produto, deve-se buscar
criar um novo processo para
substituir o atual. O nível
máximo de performance do
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processo deve ser determinado
e analisado para todas as
possíveis métricas de interesse,
tais como capacidade de
produção, custo da máqualidade, rendimento e tempo
de ciclo.
O emprego do DFLSS resulta
em um aprofundamento da
orientação da empresa para
as expectativas do mercado
e para o alcance da qualidade
desde a concepção e o projeto
do produto. Também permite a
capacitação das organizações
para
a
aplicação
de
metodologias e ferramentas de
maior sofisticação, eficiência e
eficácia durante o planejamento
da qualidade, visando alcançar,
para os novos produtos: metas
de aumento da confiabilidade,
redução
do
prazo
de
lançamento, introdução de
novas tecnologias ou redução
de custos, por exemplo.
O método para a implantação
do DFLSS, utilizado inicialmente
pela GE e posteriormente
difundido
para
outras
empresas,
é
denominado
DMADV. Esse método é
constituído por cinco etapas
– Define, Measure, Analyze,
Design e Verify – que devem

ser executadas pela equipe
(multifuncional) responsável
pelo projeto do novo produto.
Algumas
das
principais
ferramentas de análise usadas
de forma integrada às etapas
do DMADV são: Mapa de
Raciocínio, QFD, Questionário,
Pesquisa
de
grupo-foco,
Survey,
Amostragem,
Modelo de Kano, Diagrama
de Afinidades, Histograma/
Boxplot, Testes de Hipóteses/
Intervalos
de
Confiança,
Análise de Conglomerados,
Análise
Fatorial,
Análise
Conjunta, Mapa de Percepção,
Benchmarking,
Engenharia
Reversa, Mapa de Produto,
Análise de Séries Temporais,

Análise de Regressão, TRIZ,
Simulação,
Engenharia
e
Análise de Valor, Design for
Manufacturing (DFM), Design
for Assembly (DFA), Análise
de Pugh, Planejamento de
Experimentos/ANOVA, Design
Charter, FMEA/FTA, Análise de
Tempo de Falha, Testes de Vida
Acelerados, Mapa de Processo,
Carta de Controle e Índices de
Capacidade de Processos.
Os pontos abaixo devem ser
objetos de atenção da empresa
quanto ao uso do DFLSS:
1. O período de retorno de um
projeto desenvolvido no
âmbito do DFLSS (método
DMADV)
geralmente
é superior ao de outro
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projeto executado por
meio do método DMAIC.
Isso ocorre em função
do tempo necessário até
que o novo produto seja
lançado e avaliado pelo
mercado. Podem passarse entre seis e doze
meses, após o lançamento
do produto, até que se
obtenha a quantificação
dos resultados e impactos
de um projeto DFLSS.
2. É muito difícil fazer o cálculo
do resultado financeiro
de um projeto DFLSS, de
modo que esse resultado
possa ser auditado e
validado pela controladoria
da organização. Esse fato
é conseqüência de que,
no DFLSS, os problemas
estão sendo evitados e
não corrigidos – neste
caso o cálculo do retorno
financeiro
seria
bem
mais simples e imediato
– e, além disso, busca-se
alcançar uma oportunidade
de mercado.
3. As atividades em cada
etapa
do
DMADV,
sempre
que
possível,
devem
ser
realizadas

simultaneamente e não
sequencialmente.
Essa
característica
contribui
para reduzir o prazo de
conclusão do projeto, além
de favorecer a integração
entre os membros da
equipe. Já o rigor no
cumprimento das etapas do
método pode ser avaliado
por meio dos tollgates que,
portanto, permitem que
os Sponsors e Champions
monitorem, em detalhes
e com segurança, o
desenvolvimento
do
projeto.
4. O
treinamento
em
DFLSS pode ser uma
opção de ênfase para
o início da implantação
do Seis Sigma ou um
módulo
complementar
para
os
especialistas
que já foram treinados
no
método
DMAIC.
Geralmente é utilizada a
segunda opção, sendo o
DFLSS
frequentemente
introduzido
após,
no
mínimo, um ano de
experiência da empresa
com o método DMAIC para
a melhoria de produtos e

processos já existentes.
No contato da consultoria
com a empresa deverá
ser definido o formato
mais apropriado para a
organização.
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