Coaching / SFM Straumann - Estudo de Caso

Situação Inicial
Uma empresa internacional líder na produção de implantes dentários iniciou sua jornada Lean, experimentando a
implementação de VSM e 5S através da abordagem de workshop. A gerência sênior reconheceu muito rapidamente
que havia benefícios, mas não tinha a estrutura para maximizar o potencial e manter a sustentabilidade.

Estímulo para a mudança
A equipe de excelência de negócios
considerou que era necessário garantir o
envolvimento de todos os gestores na
definição da estratégia para a mudança.
Foi realizado um workshop de dois dias
com 22 membros do time de gestores,
com os objetivos combinados de
fornecer coaching sobre as melhores
práticas, enquanto também ouviam as
preocupações dos funcionários e
abordavam as restrições identificadas.
O ponto chave foi também introduzir
um
conceito
de
Shop
Floor
Management (SFM).
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Treinamento básico de Lean
Exercício: Processamento de fluxo contínuo

Exercício de priorização de grupo
Estrutura de projeto e organização

Pré-requisitos para mudança bem-sucedida
Shop Floor Management
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Modelo de projeto

Kick-off
Reunião formal de
lançamento para todos os
níveis da planta para
garantir a compreensão e o
comprometimento com o
objetivo. Conduzido pelo
Tactical Implementation
Plan (TIP) do projeto.
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Análise
Compreensão do status
atual de SQMDC assim
como dos conhecimentos
Lean e definição do
objetivo de
comportamento dos
gestores.

Desenvolvimento
de TIP
TIP criado com base nas
oportunidades oriundas
das análises em 3 níveis
de gerenciamento.

Plano de
implementação
Implementação de
atividades através do
coaching, garantindo
agregação de valor na
transferência de
conhecimento.

Criação do
Sistema Puxado
Sustentabilidade
Atividades estruturadas
baseadas em dados para
identificação de gaps e
usando ferramentas de
solução de prática de
problemas para viabilizar a
melhoria contínua.

2

Coaching / SFM Straumann - Estudo de Caso

Monitoramento de desempenho
A entrega do projeto foi monitorada através de reuniões periódicas de comitê de direção com a alta
gerência. O projeto tinha objetivos definidos e metas para os KPI’s, que deveriam ser alcançados entre
as reuniões. Isso garantiu que o projeto mantivesse o foco, direção e qualquer bloqueio ou problema
que surgisse ou fosse escalonado poderia ser enfrentado em um ambiente de tomada de decisões.
TIP do
projeto e
revisão do
KPI

Revisão de TIP
para linhas do
tempo do projeto
em relação às
previsões e
anomalias
discutidas.
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Status do
KPI revisado
e desafiado.
Revisão de
atividades
suportadas com Go
& See. Isso é uma
confirmação de que
benefícios surgiram
com o projeto.

Problemas &
decisões

Problemas ou
bloqueios
discutidos e
decisões tomadas
para assegurar a
entrega.

Marcos
Chave

Marcos chave do
projeto revisados
(planejado X
real).

Próximas
etapas

Próximas atividades
apresentadas com
confirmação de
expectativas e objetivos
foram acordados e
compreendidos.
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Benefícios para o cliente
Objetivos definidos para o projeto foram alcançados - uma plataforma básica de SFM foi
estabelecida e foi implementada uma abordagem metódica e estruturada para a melhoria
contínua, permitindo uma boa base para melhorias futuras.
CAPACIDADE (Máquinas CNC)
Aumento de 17,6% da capacidade

DESEMPENHO
Área de CNC
Aumento de OPR
15% Dez 2009 - Jun
de 2010

Dec 09

SET-UP RÁPIDO
Grupo-grupo 29%
Artigo-artigo 50,8%
Baseados em 2 grupos
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Jun 10

CONHECIMENTO LEAN
% APLICAÇÃO
Melhoria após 6 meses:
- Conhecimento 17,6%
- Aplicação 20%

TEMPO NO CHÃO DE
FÁBRICA
Aumento planejado de
tempo de SFM formal de
150%
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Benefícios para o cliente
SFM proporcionou até agora aumento da capacidade das máquinas CNC em estimados 3%/ano,
devido as melhorias em andamento, enquanto reduziu o número de máquinas CNC em operação em
24%.
A melhoria contínua dos KPI’s após o encerramento oficial do projeto demonstra o sucesso dos
gestores na manutenção de uma cultura de melhoria contínua. A estrutura desenvolvida no projeto
para a execução, monitoramento e confirmação de atividades agora é utilizada em outros projetos de
melhoria que estão ocorrendo na planta. A próxima etapa para proteger seu investimento e manter a
dinâmica é introduzir um plano de desenvolvimento pessoal para auxiliar o especialista recémformado e considerar quais são os requisitos globais para o treinamento de especialistas.
De uma iniciativa local em uma única planta, toda a organização Global de Operações se move,
passo a passo, em uma jornada Lean para as plantas de manufatura e funções de apoio no
corporativo.
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