
Onde e por que: um
dos proje

Um fator-chave de sucesso para os
programas de Seis Sigma consiste em
estabelecer bons pontos de partida para o
projeto, por meio de definições adequadas
do problema

ua iniciativa de Seis Sigma está demorando
mais do que o esperado para ser implantada e
produzir resultados tangíveis? Pode ser que
os participantes-chave não estejam prestando
atenção suficiente à tarefa aparentemente sim-

ples de definir efetivamente os problemas e metas para os
projetos de melhoria - as variáveis "y" do processo.

A capacidade de fornecer aos líderes de projeto - Gre-
en Belts (GBs) e Black Belts (BBs) - as definições adequa-
das do projeto é um desafio subestimado no gerenciamen-
to das iniciativas de Seis Sigma. Particularmente, os enten-
dimentos inicialmente divergentes sobre o que constitui um
ponto de partida conveniente do projeto, dentro das diver-
sas camadas de questões organizacionais, interromperam
o surgimento de muitos projetos de Seis Sigma.

Muitos líderes de projeto distraem-se com as exigências
de outras partes interessadas, incluindo a média gerência
desinformada, e esquecem de seus ys. Simplificando, o
objetivo de um projeto de melhoria Seis Sigma deve ser a
resolução de um problema específico em um processo.

Entretanto, como afirmaria qualquer instrutor ou consul-
tor de Seis Sigma, os escopos dos projetos geralmente têm
níveis muito amplos ou muito elevados, com definições ruins
ou pouco claras dos problemas. Isto pode levar os recém-
treinados líderes do projeto a usarem seu precioso tempo
tentando fazer o oceano ferver.

Um fator-chave de sucesso para os programas de Seis
Sigma, portanto, consiste em estabelecer bons pontos de
partida para o projeto, por meio de definições adequadas
do problema. Como se faz isto?

Aprendemos o Seis Sigma para focar nos resultados -
aqueles que afetam diretamente as pessoas no recebimento
final do processo. A saída do processo, y, é uma função de
um ou vários fatores de influência, x. A meta em um projeto é
melhorar uma variável y especificamente problemática, des-
cobrindo as variáveis x significativas na raiz do problema.
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modelo 1-2-3 para

Quanto mais claras forem sua variável
y do processo e a meta de melhoria,
mais clara será a definição do projeto.

Responsabilidade da defi-
nição

Quem é responsável pelas defini-
ções do projeto? Primeiramente exa-
minaremos um ponto-chave: Projetos
individuais geralmente não resolvem
problemas de negócios. Eles focam
nos problemas do processo e cada
projeto, por sua vez, faz uma contri-
buição para a resolução de uma ques-
tão empresarial maior.

Para simplificar a discussão a res-
peito da distribuição do Seis Sigma, pro-
ponho na Figura 1 um modelo simples
de 1-2-3, o qual desenvolvi para explicar os papéis e as res-
ponsabilidades. As iniciativas e a mudança precisam começar
do topo. Foi o guru da melhoria do processo, W. Edwards De-
ming, quem disse: "A qualidade é feita na sala da diretoria"1.

A distribuição do topo para baixo também é uma carac-
terística bem conhecida da teoria do Seis Sigma. Como
apontam claramente Mikel Harry e Richard Schroeder, "O
Seis Sigma não é uma iniciativa comum. Não emergirá sim-
plesmente à superfície"2.

Exige-se um fluxo decrescente natural, no qual todos
entendam seu papel, é estabelecida a responsabilidade do
processo e um fluxo contínuo de perfeitas definições do pro-
jeto favorece o comprometimento ao longo prazo necessá-
rio para o programa. O modelo 1-2-3 reflete esta ênfase.

Propriedade do processo
A alta administração em nível um toma uma decisão de

lançar o Seis Sigma para confrontar sérios desafios empre-
sariais (vamos chamá-los de "grandes Ys"). O próximo passo

é designar pessoas, geralmente da média administração, para
serem donos do processo e sponsors do projeto (normalmente
chamados de Champions) no nível dois. Em particular, o dono
do processo é um papel exigido em qualquer companhia re-
almente séria com relação ao gerenciamento do processo.
Têm-se referido aos donos do processo como pilares do Seis
Sigma3 e eles são responsáveis pelo desempenho dos pro-
cessos a eles designados. Os sponsors do projeto podem
até mesmo ser recrutados entre pessoas da alta administra-
ção, caso seu poder político e influência sirvam para melhor
ajudar a equipe a superar os desafios.

Pede-se aos participantes de nível dois que procurem
potencial de melhoria dentro da paisagem do processo cor-
porativo. Eles o fazem por meio da tradução das metas em-
presariais para metas do processo, bem como identificando
os processos cujas saídas (os "pequenos ys") atualmente não
estão atendendo às metas e estas, quando melhoradas, aju-
darão a alcançar as metas do negócio de nível mais alto.

As idéias de melhoria resultantes do nível dois são, então,

tos



ses iniciais para construir e manter a
visão geral do processo, necessária
para identificar corretamente os pro-
blemas do nível específico do proces-
so os quais impedem o alcance das
metas do negócio. Em outras palavras,
não haverá ninguém para traduzir os
Ys grandes em ys pequenos. Conse-
qüentemente, os GBs e BBs do nível
três do desdobramento geralmente
acabam lutando com a falta de dire-
ção, tornando os projetos dolorosa-
mente lentos ou incapazes de produ-
zirem qualquer resultado significativo.

distribuídas aos líderes do projeto (GBs e BBs) no nível três,
como esboço final das definições do projeto. Os GBs e BBs
assumem a partir deste momento, alinhando as definições dos
projetos a eles designados, reunindo dados e investigando as
causas-raiz da variação na variável "V" específica.

Isto parece bastante simples e é um padrão na lógica do
Seis Sigma. Entretanto, a experiência mostra repetidamen-
te que, na prática, muitas organizações, a princípio, falham
ao entender ou decidir negligenciar a importância de seguir
o fluxo de desdobramento ordenado de cima para baixo.
Em termos do modelo 1-2-3, estas empresas seguem um
padrão de 1-3-2 em vez de 1-2-3.

Por exemplo, uma organização pode saltar do nível um
diretamente para o lançamento de projetos em nível três,
para obter rápida melhoria do processo e resultados fi-
nanceiros. Ou talvez a média administração esteja muito
ocupada ou hesitante para participar de mais um progra-
ma da qualidade, por isso seu envolvimento formal é adia-
do ainda mais.

Este padrão de 1-3-2 em vez de 1-2-3 possui algumas
vantagens questionáveis, o que pode explicar porque este
padrão é aplicado com tanta freqüência. Todos nós já ouvi-
mos "Obtenha resultados rápidos no projeto para provar o
valor da iniciativa e mostrar ao mundo que levamos isso a
sério. Os gerentes participarão eventualmente". Esta abor-
dagem pode, no entanto, criar sérios problemas os quais
podem enfraquecer um programa de Seis Sigma e amea-
çar seu sucesso ao longo prazo.

Os papéis e responsabilidades dos participantes do ní-
vel dois são críticos, e se sua distribuição for tardia, indife-
rente ou até mesmo ausente, não haverá ninguém nas fa-

Vejamos um cenário do modelo de padrão de desdobra-
mento 1-3-2 para ilustrar as dificuldades comuns que ele
pode causar: Frente a resultados empresariais decepcio-
nantes e a altos níveis de insatisfação do cliente, a alta ad-
ministração de uma companhia estuda a possibilidade de
introduzir o Seis Sigma, com o apoio de uma consultoria
externa, e lança um programa com muita ostentação. Até
então não há problemas.

A Liderança deseja ver resultados significativos para o
projeto ao longo do ano. Isto convencerá os incrédulos e
fará as partes interessadas embarcarem no projeto rapi-
damente. Para isto, é imediatamente lançado um progra-
ma de treinamento de BBs em larga escala, para treinar
pessoas como líderes de projeto de melhoria e de unida-
des de negócios. Os chefes de departamento são chama-
dos para identificar candidatos e fornecer a eles defini-
ções de projeto convenientes a serem trazidas no primei-
ro dia de treinamento.

Isto parece correto, mas observe melhor. É neste ponto
que a prática começou a desviar da teoria e as coisas co-
meçaram a ficar confusas.

Até então, o nível um (alta administração) e o nível três
(líderes de projeto) foram mobilizados formalmente. A média
administração, entretanto, foi chamada meramente para co-
laborar. Chegamos a uma imensa pedra de tropeço: Já que o
nível dois de desdobramento não ocupou seu lugar formal-
mente, os gerentes intermediários não estão bem informa-
dos com relação às metas do Seis Sigma e aos papéis que
eles devem desempenhar como donos do processo e spon-
sors do projeto. Eles também não foram informados sobre
quais são as definições convenientes para projetos BB.

O resultado: os candidatos a BB de nosso exemplo co-
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meçam a receber, de inexperientes donos de processo,
definições de projeto com títulos de extensos escopos, tais
como "reduzir custos excessivos na planta A" ou "aumentar
as vendas em declínio para o produto B".

Embora os gerentes reconheçam os problemas críticos
que necessitam de atenção imediata, eles ainda não apren-
deram a distinguir entre os grandes Ys e os pequenos ys.
Custos altos e vendas em queda, assim como baixa compe-
titividade e crescimento lento, são problemas nos negócios.
Estes não são tipos de problemas específicos do processo,
os quais são o ponto de partida e foco dos projetos de melho-
ria Seis Sigma.

Os BBs em treinamento devem, agora, passar semanas,
ou até mesmo meses, tentando compreender as estruturas
dos custos da planta A ou as reclamações dos clientes e os
padrões de vendas para o produto B. Este não é o trabalho
deles e os leva para o caminho errado e causa conflito com
as lições aprendidas no treinamento.

À medida que o treinamento de BB (quatro semanas dis-
tribuídas ao longo de vários meses) chega ao fim, muitos
participantes ainda lutam com as definições do projeto. Al-

guns ainda não conseguem distinguir entre os Ys grandes e
os ys pequenos e não sabem por onde começar. Outros
finalmente aprenderam a decompor um grande problema
empresarial em diversos problemas dos níveis do processo
e, em seguida, escolher um para o projeto.

Infelizmente, isto leva a alguns conflitos com gerentes
decepcionados que os ensinaram que todas as suas dores
de cabeça com relação ao negócio seriam resolvidas em
um único projeto. O programa de Seis Sigma começa a per-
der velocidade e a frustração aumenta em todos as frentes.

Toda esta confusão e perda de força poderiam ter sido
evitadas se o desdobramento do Seis Sigma, de cima para
baixo, tivesse sido seguido. Como o Seis Sigma foi elabo-
rado para ajudar as organizações a resolverem seus pro-
blemas, observemos outro exemplo de desdobramento na
ordem adequada de cima para baixo, usando o modelo 1-2-
3, na Figura 2, como diretriz.

Resolução de problemas dentro do modelo
Embora a qualidade do produto e a satisfação do cliente

estejam atualmente atingindo as metas, a alta administra-
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ção de uma companhia determina que os custos devem ser
reduzidos e a satisfação do cliente deve ser aumentada para
continuar na concorrência. Para tratar desses problemas
urgentes e preparar-se para desafios futuros, é iniciado um
programa de Seis Sigma.

Os médios gerentes são convidados a uma reunião em
que aprendem que as principais metas do negócio (e os
Ys grandes) devem reduzir os custos e as reclamações
dos clientes na planta A. Pediu-se que a gerência local da
planta A ficasse encarregada dos indicadores dentro de
determinados orçamentos, a fim de atingir novas metas
de melhoria.

Após receber treinamento de conscientização sobre o
Seis Sigma e participar de workshops para aprender ferra-
mentas básicas e entender melhor suas funções dentro do
programa global, os gerentes locais agora sabem que, após
aceitar suas atribuições do negócio, devem cruzar a frontei-
ra do nível do negócio para o nível do processo e tornar-se
donos do processo em busca da melhoria.

Em vez de lançarem projetos únicos de melhoria, com
metas amplamente definidas para "reduzir custos na planta
A" e "aumentar a satisfação do cliente", os novos donos do
processo trabalham em conjunto para desmembrar os pro-
blemas do negócio a fim de descobrir a saúde dos proble-
mas dos processos contribuintes em uma espécie de pré-
análise. Eles utilizam os resultados dos indicadores de de-
sempenho do processo e outros dados de alto nível, bem
como ferramentas conhecidas pelos BBs tais como VOC ou
voz do cliente (coleta de informações a respeito das neces-
sidades do cliente com base em entrevistas, questionários
e outros métodos) e SIPOC (uma ferramenta de definição
do processo de alto nível para identificar fornecedores, en-
tradas, fases do processo, saídas e clientes) a fim de reali-
zar isto.

Na área dos custos elevados, a pré-análise identifica uma
série de problemas nos ys pequenos tais como altas taxas
de absenteísmo, baixos tempos de produção, altas taxas
de defeito do produto e downtime das máquinas, os quais
às vezes causam custos elevados na planta A, no nível do
Y grande. Após priorizar estes problemas e identificar os
processos correspondentes que necessitam de melhoria
imediata, os donos do processo esboçam definições indivi-
duais do projeto para atender aos problemas. Estas são,
então, distribuídas para os candidatos a BB, que estão pres-
tes a começar seu treinamento .

Por exemplo, uma BB é designada para a definição do
projeto para: "reduzir downtimes da máquina na planta A".
Ela sabe exatamente por onde começar. Após montar uma

equipe e lançar um projeto para determinar as causas-raiz
(variáveis x) para as variáveis y de downtimes da máquina,
ela começa a formular questões tais como "Como o proces-
so de hoje se parece?", "Quando o problema deve ocor-
rer?", "Quais tipos de máquina são os mais afetados?" ou
"Existem diferenças reais entre os downtimes de várias li-
nhas de produção?".

Certas questões podem ser resolvidas usando ferramen-
tas simples de análise do processo, tais como fluxogramas.
Para outras, é melhor responder com o uso de ferramentas
estatísticas de análise baseadas na Teoria Normal. A teoria
Normal ajuda o BB a usar informações sobre a distribuição
e variação de dados amostrais do processo para tirar con-
clusões sobre a probabilidade de certos eventos, situações
e relações naquele processo para validar as causas-raiz
significativas do problema.

Durante o projeto, uma análise inicial conduz a um re-
enfoque da investigação para a linha de produção B, em
que os downtimes são mais freqüentes e demorados. As
definições do projeto são ajustadas e comunicadas confor-
me adequado. Após a validação das verdadeiras causas-
raiz, são desenvolvidas soluções para reduzir o downtime
da máquina, o que leva uma certa, embora limitada, redu-
ção de custos na planta A.

Este projeto leva cinco meses para ser completado, com
um BB full time. Os donos do processo sabem que serão
necessários vários projetos (em paralelo ou consecutivamen-
te) para dominar todos os problemas de custos nas áreas
tanto de manufatura como de não manufatura em sua planta.

Dependendo do número de BB disponíveis, encontrar
todo o potencial para alcançar a meta empresarial total de
redução de custos na planta A pode levar de um a dois
anos. Mas o projeto agora está fluindo, e foram montadas
as engrenagens para estender o Seis Sigma ainda mais
na organização.

Uma alternativa para o modelo 1-2-3
Como abordagem alternativa, mas não ideal, os níveis

dois e três podem ser mobilizados em paralelo. Quando isto
é feito, o nível dois é desdobrado e os donos do processo
são chamados a bordo logo no início. Mas a primeira roda-
da dos projetos pode ainda sofrer com definições ruins e
confusão de papéis e responsabilidades.

Se os donos do processo ainda não estiverem em posi-
ção, por qualquer motivo, para definir adequadamente os
projetos, podem ser necessários GBs e BBs para conduzi-
rem eles próprios a pré-análise de nível dois nas fases inici-
ais de um programa de Seis Sigma como um prelúdio para
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seu trabalho no nível três. Em organizações menores em
que o dono do processo e o líder do projeto podem vir a ser
a mesma pessoa, não será necessária, obviamente, uma
distinção tão clara entre os papéis.

Há quatro requisitos principais para o sucesso de um
projeto de Seis Sigma:

1. Definir os projetos nos próprios processos, e não com
base em formulários ou na sala de reuniões, a fim de forne-
cer pontos iniciais adequados aos líderes do projeto.

2. O dono do processo deve fazer o trabalho de pré-
análise como o link principal, ou tradutor, entre os imperati-
vos do negócio e os problemas do processo.

3. Os projetos de melhoria deveriam trabalhar em pro-
blemas bastante específicos dentro dos escopos delimita-
dos. Se eles não o fizerem, os recursos podem ser supera-
dos e o projeto levará mais tempo do que os quatro a seis
meses necessários normalmente para o gerenciamento do
projeto full-time.

4. Engajar a média administração à medida que o progra-
ma vai sendo distribuído é algo crítico para o sucesso contínuo4.
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da adequados para os projetos de melhoria do processo.

Contanto que exista conscientização quanto às diferen-
ças entre os níveis de desdobramento do Seis Sigma, bem
como definições do problema, as idéias de melhoria fluirão
continuamente e os projetos individuais irão focar imediata-
mente no "y" em vez de focar no "onde" - os pontos de parti-
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