
riginalmente, o Seis Sigma foi de-

senvolvido pela Motorola e aperfei-

çoado por diversas outras empre-

sas. A metodologia pode ser defini-

da como um nível otimizado de per-

formance que se aproxima do zero defeito no pro-

cesso da confecção de um produto ou serviço. As-

sim, quanto mais alto for o sigma do processo, me-

nor será a quantidade de erros.

O processo agrupa muitos conceitos do gerencia-

mento por processos, simulação, controle estatístico

de processo (CEP), manufatura enxuta, benchmarking

e esboço de experimentos. E reúne várias ferramen-

tas para a melhoria da qualidade. Pode ser aplicada

por todos os setores da empresa, em todos tipos de

processos; treina especialistas intensivamente por

toda a empresa, não somente na área de manufatura;

dá ênfase à aplicação do raciocínio estatístico, ao in-

vés do simples uso de métodos estatísticos; define

uma estrutura interna à empresa (liderança e especia-

listas) que assegura a continuidade dos projetos de

melhoria e ganhos de produtividade; torna a filosofia

de melhoria contínua das operações parte da cultura

e um novo modo de gerenciar a empresa.

Para falar de Seis Sigma, ninguém melhor do que

os consultores que o utilizam e empresas que traba-

lham no seu dia-a-dia com a metodologia. Eles vão

contar um pouco mais sobre o método, quem o utili-

za e quais as vantagens de fazê-lo.

O diretor da AH Business, Gilberto Galli, que pres-

ta consultoria e assessoria principalmente em plane-

jamento de negócios, desenvolvimento de vendas, im-

plantação de sistemas e ferramentas de qualidade;

gestão empresarial; planos de expansão de negócios;

planejamento estratégico, responde: "É uma estraté-

gia gerencial disciplinada e altamente quantitativa, ca-

racterizada por uma abordagem sistêmica, que tem

como objetivo aumentar drasticamente a lucrativida-

de das empresas, por meio da otimização de produ-

tos e processos, com o conseqüente aumento da sa-

tisfação de clientes e consumidores. Não obstante,

mais importante do que a definição técnica, é o con-

ceito do Seis Sigma como um meio disciplinado e

quantitativo para melhorar o desempenho em manu-

fatura, serviços ou processos financeiros, sempre atre-

lado à estratégia de ação da empresa. Por isto, a ini-

ciativa é conduzida por líderes do mais alto nível da

organização e permeiam todos os níveis de gerencia-
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mento e operações. Os projetos de melho-

rias seguem um disciplinado processo de

cinco fases: definição, medição, análise,

melhoria e controle (DMAIC), similar aos

programas de melhoria contínua tradicio-

nais. Embora as ferramentas utilizadas em

toda sua maioria não sejam novas, o enfo-

que Seis Sigma agrega valor pela sua har-

moniosa integração ao gerenciamento por

processo e por diretrizes, mantendo o foco

nos clientes, nos processos críticos e nos

resultados da empresa".

"Empresas focadas em Seis Sigma

são mais competitivas, inovadoras, têm

melhor retorno financeiro, menores cus-

tos e consumidores mais satisfeitos", es-

creveu a analista Jennifer Pokrzywinski, do

banco Morgan Stanley, Dean Witter, num

relatório sobre a GE". Para o sócio-dire-

tor da Setec Consultoria de Interface,

Márcio Abraham, é uma estratégia de ne-

gócios adotada pelas empresas para a

melhoria da qualidade e da produtividade

em todos os seus processos, produtos ou

serviços, por meio da aplicação de uma

metodologia de desenvolvimento de pro-

jetos com forte aplicação de métodos

quantitativos. "Dessa forma", acrescenta,

"para uma implementação bem-sucedida

do Seis Sigma é importante que

a empresa já possua uma certa

cultura da qualidade. Se a empre-

sa já for certificada em alguma

norma da qualidade (ISO 9001,

ISO TS 16949 etc.) é ainda me-

lhor, pois o terreno estará mais

fértil. As empresas que obtêm

maior retorno são as de grande e

médio porte, pois os projetos

demandam um investimento mui-

to menor do que seu retorno, de-

vido ao volume de bens ou servi-

ços produzidos. Com relação ao

ramo de atuação, todas as em-

presas, de qualquer ramo, desde

mineradoras a bancos, passando por in-

dústria e comércio, podem implementar a

metodologia Seis Sigma. Todas as empre-
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sas, sem exceção, têm oportunidades

para melhoria da qualidade e redução de

custos".

A diretora da Werkema Consultores,

Cristina Werkema, completa: "É possível

definir o Seis Sigma como uma estratégia

gerencial disciplinada e altamente quanti-

tativa, que tem como objetivo aumentar

drasticamente a lucratividade das empre-

sas, por meio da melhoria da qualidade

de produtos e processos e do aumento

da satisfação de clientes e consumidores".

E quais empresas podem usá-lo? Tan-

to Galli quanto Cristina Werkema concor-

dam que o método pode e deve ser usado

por qualquer tipo de empresa, seja ela gran-

de ou pequena, já que o Seis Sigma con-

siste em uma estratégia gerencial para a

melhoria da performance do negócio, uma

necessidade de toda organização. "Qual-

quer processo pode ser melhorado com a

eliminação ou redução da variação, e as-

sim terá os benefícios do Seis Sigma", com-

plementa o consultor Galli. "O primeiro pas-

so para entender como o Seis Sigma pode

ser aplicado em uma empresa de pequeno

ou médio porte pode ser encontrado nos

três princípios seguintes da estatística: todo

o trabalho é um processo; todo o proces-

so possui variabilidade e do o processo

gera dados que explicam sua variabilida-

de. Grande parte das empresas ainda tem

muito para resolver antes de chegar no Seis

Sigma. A primeira etapa da lição de casa é

ter um bom programa de gerenciamento

de rotinas capaz de medir, por exemplo,

a satisfação do cliente, o índice de des-

perdício e o percentual de produtos de-

feituosos e depois, partir para indicado-

res mais complexos, como o tempo que

cada produto permanece em estoque e

o quanto a empresa perde com isso",

complementa Werkema.

O Seis Sigma nasceu na Motorola, em

15 de janeiro de 1987, com a missão de

tornar a empresa capaz de enfrentar a

concorrência, que fabricava produtos de

qualidade superior com preços menores.

Insatisfeito com o aumento de reclama-

ções relativas às falhas de produtos den-

tro do período de garantia, o engenheiro

Bill Smith resolveu dar um basta. Fã da

estatística, ele desenvolveu um método

em que fosse possível gerenciar por meio

da análise constante dos números. E no-

meou a metodologia de Nível Sigma, que

varia do dois ao seis. "O nível dois ficou

conhecido como a etapa onde mais de-

feitos são contabilizados. E o seis, por sua

vez, tornou-se a etapa que mais se apro-

xima da perfeição industrial. A empresa

triplicou a produtividade e reduziu os cus-

tos em US$ 11 bilhões ao longo de dez

anos", explica o consultor da AH Business.

Abraham aduz que o Seis Sigma foi

originalmente desenvolvido pela Motoro-

la, na década de 80. "Em 1998, a Motoro-

la foi reconhecida com o Prêmio Malcolm

Baldridge pelo uso da metodologia Seis

Sigma. A General Electric, por meio de seu

ex-CEO Jack Welch, iniciou a implemen-

tação em meados dos anos 90, utilizando

uma abordagem da qualidade como es-

tratégia de negócios, aplicando a meto-

dologia em todos os ramos de negócios,

gerando melhorias em todos os proces-

sos. A GE foi uma das empresas que mais

contribuiu para a popularização do Seis

Sigma no mundo".

Pelas mãos de Jack Welch, ex-presiden-

te da General Electric (GE), que a solução

se tornou conhecida no mundo inteiro. Ao

implantar o Seis Sigma, em 1995, Welch afir-

mou que a metodologia "faria parte do có-

digo genético da empresa". Galli faz um

parêntese e diz que o sigma é a unidade
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estatística usada para medir a- capacidade

de um processo de funcionar sem falhas.

Um produto ou serviço com nível Seis Sig-

ma é 99,99966% perfeito. A maior parte das

empresas ainda está longe disso, o que re-

presenta, para elas, um custo altíssimo.

E quais são as vantagens e os benefí-

cios que o uso do Seis Sigma pode trazer?

Werkema afirma que as principais vanta-

gens do Seis Sigma são algumas caracte-

rísticas únicas e muito poderosas de sua

abordagem e forma de implementação: a

mensuração direta dos benefícios do pro-

grama na lucratividade da empresa, o que

proporciona elevada visibilidade e valori-

zação dos resultados alcançados; o eleva-

do comprometimento da alta administra-

ção e a infra-estrutura criada na empresa,

com papéis bem definidos para os patro-

cinadores e especialistas do Seis Sigma

(Sponsors, Champions, Master Black Belts,

Black Belts e Green Belts); os métodos

estruturados para o alcance de metas utili-

zados no programa: DMAIC, para a melho-

ria do desempenho de produtos e proces-

sos e DMADV, para o desenvolvimento de

novos produtos e processos.

No que diz respeito aos benefícios, ela

destaca que, por meio do Seis Sigma, as

empresas podem reduzir o percentual de

fabricação de produtos defeituosos, au-

mentar o nível de satisfação de clientes,

reduzir o tempo exigido no desenvolvi-

mento de novos produtos, reduzir esto-

ques, o percentual de entregas com atra-

so e custos, e aumentar o rendimento dos

processos e o volume de vendas.

Na opinião do diretor da Setec, há

várias vantagens e benefícios gerados

pela sua implementação. "Com o Seis

Sigma, busca-se a melhoria de processos

com a utilização de uma metodologia es-

truturada, a melhoria nos indicadores de

qualidade e produtividade é uma conse-

qüência natural do bom uso das ferramen-

tas. Com o foco voltado para os resulta-

dos, um dos principais benefícios é o re-

torno financeiro, o qual é muitas vezes

superior aos investimentos realizados. A

mudança cultural provocada pelo Seis

Sigma é significativa, levando as pessoas

a pensarem nos seus processos de uma

forma mais estruturada, buscando resul-

tados mensuráveis e alinhados com a es-

tratégia da empresa. O Seis Sigma ajuda

a empresa a focar em seus principais pro-

blemas e atuar de forma efetiva para eli-

miná-los. Contudo, posso destacar que

não há desvantagens na implementação

do Seis Sigma. Qualquer metodologia de

melhoria contínua traz somente benefí-

cios. Por outro lado, existem fatores críti-

cos para o sucesso da implementação do
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Seis Sigma. Falta de comprometimento

gerencial, seleção inadequada dos proje-

tos a serem desenvolvidos, má escolha

dos profissionais envolvidos, treinamento

inadequado e mau planejamento são al-

guns dos fatores que podem influenciar

negativamente os resultados da imple-

mentação do Seis Sigma. Há muitas em-

presas que acreditam que o Seis Sigma é

muito complexo, o que não é verdade.

Existem algumas ferramentas de aplica-

ção mais complexa, as quais serão domi-

nadas por um grupo de especialistas com

o apoio de um software. Não conheço

empresas que não tenham obtido suces-

so na implementação do Seis Sigma por

falta de conhecimento estatístico".

Todos parecem concordar com ele,

alegando que não existem desvantagens

para a empresa que resolve adotar o Seis

Sigma, pois os investimentos são reduzi-

dos, e o resultado é compensador. Mas

Galli destaca uma dificuldade: o Seis Sig-

ma exige uma mudança de mentalidade,

a criação de uma cultura, dentro da em-

presa, específica para aplicar a metodo-

logia e muitas vezes os empresários não

estão dispostos a rever seus conceitos,

"Ainda estamos acostumados a tomar

decisões baseados em sentimentos, em
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achismos, com pouco planejamento e

buscando a solução na base da tentativa

e erro. Afinal, grande parte dos resultados

começa a aparecer mesmo em médio (até

seis meses) e longo prazos, algumas ve-

zes, em até um ano. Além do mais, algu-

mas pessoas são deslocadas de antigas

funções para trabalhar exclusivamente na

resolução de problemas, os black belts. E

como a alta cúpula é a principal respon-

sável por destinar os recursos necessári-

os para os projetos (e para o treinamento

dos black belts, claro), o movimento pode

ser brecado antes mesmo de dar a parti-

da no motor", comenta.

No Estados Unidos e também na Eu-

ropa, a metodologia Seis Sigma está bas-

tante difundida. No Brasil, ainda é pouco

conhecida ou utilizada, embora o índice

de empresas que o utilizam venha aumen-

tando. Há estimativas de que, em 2004,

pouco mais de 150 empresas o haviam

implantado, o que é pouco para o tama-

nho do parque industrial do Brasil. Em

muitas das empresas nacionais a implan-

tação somente ocorreu devido a orienta-

ção ou determinação de suas matrizes. "É

um movimento lento e gradual. Não vai ser

do dia para a noite que todas as empre-

sas brasileiras estarão utilizando a meto-
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dologia. Mas a tendência é de crescimen-

to. O avanço pode ser comparado à mo-

vimentação dos programas de qualidade.

Começaram na indústria, basicamente

com as multinacionais e grandes compa-

nhias", afirma Galli. "Os resultados das

organizações brasileiras que estão ado-

tando o programa têm superado o indica-

dor de 15 reais de ganho por real investi-

do e há vários projetos cujo retorno é da

ordem de 5 a 10 milhões de reais anuais",

conclui Werkema.

Todos eles, quando questionados se

a metodologia, desde que foi criada, já

sofreu alguma modificação, dizem que

sim. Conforme destaca Galli: "Sendo uma

metodologia voltada a melhoria, é eviden-

te que o sofreu modificações desde sua

criação, principalmente no tocante a uti-

lização de ferramentas mais poderosas,

oriundas da estatística. Como a metodo-

logia não limita as ferramentas a serem

utilizadas, qualquer nova ferramenta que

se encaixe em uma de suas cinco fases

e que agregue valor, pode ser incorpora-

da a metodologia".

A consultora Werkema vai além: "Sim,

sofreu modificações. Por exemplo, o mé-

todo DMAIC (Define, Measure, Analyze,

Improve, Control) substituiu o antigo mé-

todo MAIC (Measure, Analyze, Improve,

Control) como a abordagem padrão para

a condução dos projetos Seis Sigma de

melhoria de desempenho de produtos e

processos. Além disso, outras técnicas

não-estatísticas, tais como as práticas do

lean manufacturing, foram integradas ao

kit de ferramentas do Seis Sigma. Outra

modificação foi o surgimento do método

DMADV (Define, Measure, Analyze, De-

sign, Verify), que é utilizado em projetos

cujo escopo é o desenvolvimento de no-

vos produtos e processos".

Abraham diz que ele sofreu várias

adaptações, dependendo da cultura e do

ramo da empresa. "A base do Seis Sig-

ma sempre foi a metodologia DMAIC (De-

fine-Definir, Measure-Medir, Analyze-Ana-

lisar, Improve-Melhorar, Control-Controlar).

Contudo, há forte tendência de integrar o

Seis Sigma com a filosofia lean (Lean Six

Sigma) e o uso do Seis Sigma no desen-

volvimento de novos projetos e proces-

sos por meio da metodologia Design for

Six Sigma está sendo largamente difundi-

do. Além disso, tem se mostrado cada vez

mais evidente a integração do Seis Sigma

com o gerenciamento por processos e

gestão dos indicadores. Pensando no fu-

turo, fica muito difícil utilizar o termo ob-

soleto para o Seis Sigma. Assim como dita

a própria filosofia, acredito que haverá um

processo de melhoria contínua da gestão

e da metodologia, além de uma maior in-

tegração com outras filosofias da quali-

dade orientadas para resultados mensu-

ráveis, o que tende a ser cada vez mais o

grande foco das organizações".

Já a Weblife tem ajudado às empre-

sas, que visualizam o Seis Sigma como

um estratégia de negócios, a acompa-

nhar pela Web os resultados financeiros

obtidos com o programa Seis. Atenden-

do a uma demanda do mercado, desen-

volveu uma forma de disponibilizar toda

nova informação de ganho ou investimen-

to de um projeto, assim como o resulta-

do global da empresa, dinamicamente

atualizados, com segurança e acessibili-

dade pela Web,em qualquer local e a

qualquer momento. O programa tem

como objetivo agilizar o processo de ges-

tão dos projetos Seis Sigma. Ele permite

o gerenciamento de todas as etapas do

desenvolvimento de um projeto, desde o

seu início, planejamento e aprovação, de-

finição da equipe de trabalho e execu-

ção, até as atividades de acompanha-

mento de ganhos, investimentos e resul-

tados finais. Este processo é realizado

através da integração de metodologias

DMAIC, DMADV e PDCA.

Como o processo está em constante

evolução e tem a capacidade de aceitar a

incorporação de novas ferramentas, os

especialistas no assunto afirmam que o

método veio para ficar. A diretora da

Werkema adianta algumas tendências: "O

Seis Sigma está em contínuo aprimora-

mento, sendo possível destacar as seguin-

tes tendências mundiais em seu proces-

so de evolução e consolidação: Crescen-

te implementação em empresas que atu-

am na área de prestação de serviços (se-

tores de saúde, financeiro e governamen-

tal, por exemplo); adoção do Seis Sigma

pela empresa como um todo - principal-

mente nos setores envolvidos diretamen-

te no relacionamento com os clientes/con-

sumidores - e não apenas nas áreas de

manufatura; disseminação do Design for

Six Sigma (DFSS) como uma extensão do

Seis Sigma para o projeto de novos pro-

dutos (bens ou serviços) e processos;

maior valorização dos chamados soft sa-

vings que podem ser gerados pelos pro-

jetos Seis Sigma. Um exemplo de soft

saving são os ganhos que resultam quan-

do são evitadas perdas de clientes que

poderiam ocorrer em conseqüência da

deterioração da imagem da marca do pro-

duto e/ou da empresa; envolvimento cada

vez mais efetivo dos fornecedores da

empresa no programa; integração do Seis

Sigma a um sistema global de gerencia-

mento da qualidade e reconhecimento do

programa como um mecanismo para o

desenvolvimento de lideranças - diversas

empresas, entre elas GE, DuPont e 3M,

exigem pelo menos a certificação Green

Belt como pré-requisito para promoções
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