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A busca da qualidade ganhou força na década de oitenta, com destaque para os modelos de 
gestão japoneses, e passou a representar, nesta virada de século... 
 
1 - INTRODUÇÃO 
 
Desde meados do século passado, as organizações vêm enfrentando uma quebra de paradigma. 
Essa mudança representa a falta de controle das ?leis de mercado? das empresas, e o seu 
domínio pelo consumidor e suas necessidades. A livre circulação de informação e capital, 
rearranjou o modelo pré-estabelecido de produção no período anterior à Segunda Guerra Mundial, 
representado pelo ganho em escala, e passou a dar destaque para a customização e qualidade 
dos produtos, exigências desses consumidores.  
 
A busca da qualidade ganhou força na década de oitenta, com destaque para os modelos de 
gestão japoneses, e passou a representar, nesta virada de século, um pré-requisito para a 
sobrevivência das empresas produtivas e prestadoras de serviço. 
 
Sem alternativas, as organizações passaram a reavaliar seus processos, buscando aperfeiçoá-los 
e atingir a qualidade em seus produtos por meio da redução de suas falhas que a comprometem. 
O aperfeiçoamento contínuo de seus processos, como forma de atingir a qualidade final de seus 
produtos, fez com que as organizações dispensassem cada vez mais atenção a programas 
relacionados à busca da qualidade. 
 
Um dos programas de busca de qualidade de maior destaque é conhecido por Seis-Sigma. Pysdek 
(2003) afirma que o Seis-Sigma é uma ferramenta que possui como objetivo implementar de 
forma rigorosa, objetiva e eficaz técnicas já comprovadas de qualidade, utilizando-se para isso da 
matemática (em especial a estatística) e da mais alta tecnologia.  
 
2 - O SEIS-SIGMA  
 
De acordo com Pysdek (2003), o programa Seis-Sigma foi desenvolvido pela Motorola em meados 
da década de 1980. Ele surgiu devido a uma crise pela qual a empresa vinha passando desde a 
década de 1970, quando seus produtos eram considerados de baixíssima qualidade. A empresa 
estava perdendo espaço para seus concorrentes, principalmente os japoneses. Todo processo teve 
como principal mentor o então presidente da companhia Robert Galvin. 
 
O programa Seis-Sigma focaliza a prevenção de defeitos e a forma mais rápida e econômica de 
produzir, ou seja, busca reduzir ao máximo o desperdício. A qualidade é vista como o valor 
agregado por esforço produtivo. 
 
A terminologia Sigma é utilizada pelos matemáticos para representar qualquer tipo de variância. 
No caso das empresas, pode-se medir seu desempenho pelo Sigma. Normalmente, ele varia entre 
3 e 4-Sigma, o que representa um índice de 6,2 mil a 67 mil problemas por milhão de produtos ou 
serviços. O Seis-Sigma tem como meta alcançar 3,4 erros por milhão de oportunidades, um nível 
muito próximo da perfeição. 
 
A aplicação da ferramenta segue um modelo definido pela sigla DMAIC (sigla em inglês) que 
signufica: definir as atividades e os objetivos a serem alcançados; mensurar o sistema e obter 
dados; analisar informações para chegar ao objetivo; incrementar os processos para efetivamente 
chegar aos resultados e controlar os processos já aperfeiçoados para que melhorem ainda mais. 
 



Todo o processo deve ser liderado pelo mais alto nível hierárquico da organização. É fundamental 
que este tenha uma equipe empenhada em realizar o programa. Os líderes do programa são 
assim definidos: campeões e patrocinadores, master black belts, black belts e green belts. 
 
Campeões e patrocinadores - são indivíduos de nível hierárquico elevado na organização. Devem 
entender a ferramenta e estarem comprometidos com o sucesso. Patrocinadores são líderes 
informais que fazem uso diário do Seis-Sigma, tentando em qualquer oportunidade transferir seu 
conhecimento. 
 
Master Black Belts - são a alta liderança técnica do programa. Devem entender as teorias 
matemáticas nas quais se baseiam os métodos estatísticos e devem auxiliar os black-belts. 
Portanto, devem ter habilidade de comunicação e ensino. 
 
Black Belts - é o especialista que domina a ferramenta, o que está ativamente envolvido no 
processo. Tem capacidade de formular projetos e concluí-los, gerando lucro para a 
organização.br> Green Belts ? São líderes de projetos, desde sua concepção até sua conclusão. 
São também os facilitadores na hora de formar equipes. Passam por intensos treinamentos 
ministrados por master black belts e por black belts. 
 
A implantação do Seis-Sigma passa por seis etapas fundamentais: 
 
1) Fase de preparação da organização para o sucesso. São ministrados treinamentos sobre os 
princípios e ferramentas que serão utilizadas. Cultivar um ambiente propício à inovação e à 
criatividade. 
 
2) Melhora na comunicação com clientes, funcionários e fornecedores assim como o 
desenvolvimento de métodos para lidar com as informações sobre os mesmos. Identificação de 
obstáculos. 
 
3) É ministrado treinamento ?de cima para baixo? para que todos os funcionários atinjam os 
níveis adequados de conhecimento verbal e numérico. 
 
4) Desenvolvimento de métodos estatísticos para a mensuração do progresso e do sucesso. 
 
5) Escolha dos processos empresariais que devem ser melhorados. 
 
6) Os projetos são conduzidos por funcionários, as equipes são lideradas por green-belts que por 
sua vez são assistidos pelos black-belts.  
 
Talvez a grande vantagem do Seis-Sigma seja o fato de, diferente de outras ferramentas para 
controle de qualidade (como a Gestão da Qualidade Total), ele utilizar uma metodologia objetiva 
para a análise dos resultados, o que garante um melhor controle do programa. Esta idéia é 
corroborada por Falconi (2003), orientador técnico da Fundação de Desenvolvimento Gerencial, ao 
afirmar que ?[...] na FDG aprendemos, por exemplo, que é possível usar intensamente a 
metodologia, a tecnologia de informação e a estatística para obter resultados?. É esse o conceito 
em que se baseia o Seis-Sigma, o controle através de dados para se obter o melhor resultado 
possível. 
 
Muitos críticos afirmam que o programa faz uso de cálculos estatísticos e métodos muitos 
complicados. Entretanto, Harry (apud 6-SIGMA, 2003), um de seus criadores, utiliza uma analogia 
para justificar tal prática: ?[...] não se usa um estetoscópio para detectar câncer, mas sim um 
equipamento de ressonância magnética?. Ou seja, é justamente o uso de ferramentas mais 
complexas que pode proporcionar diagnósticos mais precisos. O autor coloca ainda que o grande 
trunfo do Seis-Sigma é o fato de este ter uma meta concreta para atingir.  
 



Outro trunfo do sistema é o fato de ele ser mais gerenciável que outras ferramentas, como afirma 
Hammer (apud 6-SIGMA, 2003), guru da reengenharia e da gestão de processos. Isso se deve a 
disciplina proposta pelo programa. Todavia, o autor sugere limitações do Seis-Sigma no sentido 
de que através dele pode-se descobrir falhas de processos em andamento, mas descarta a 
possibilidade de existir outro processo, completamente diferente, porém mais eficiente e eficaz.  
 
Cone (2001), presidente da Global Productivity Solutions (GPS), diz que não se trata de um 
simples esforço para aumentar a qualidade; é um processo para aperfeiçoar processos 
empresariais. Cone garante que isso pode trazer grandes resultados financeiros para a 
companhia, além de aumentar a satisfação de seus clientes e ampliar a participação no mercado. 
 
Cone (2001) faz uma diferenciação entre o Seis-Sigma e a Gestão de Qualidade Total (TQM na 
sigla em inglês). Segundo o autor, existem diferenças em quatro áreas chaves. Amplitude de 
aplicação: na TQM, sua área de aplicação está dentro das áreas de produção, enquanto que o 
Seis-Sigma abrange a empresa como um todo, mensurando quantitativamente todas as áreas da 
organização; estrutura de implementação: é mais simples no Seis-Sigma, ?a administração é 
premiada (ou punida) de acordo com o desempenho dos negócios?; ferramentas: ?O Seis-Sigma 
começa com as mesmas ferramentas da TQM, que já existiam até antes da mesma, e depois se 
aprofunda muito mais para descrever a situação atual e prever o futuro?. Com o Seis-Sigma, 
utilizam-se softwares para auxílio e mapas para orientar na utilização das ferramentas, com eles 
qualquer problema pode ser esclarecido; vínculo com a saúde do negócio: com o Seis-Sigma a 
administração quantifica o que é necessário para se atingirem os objetivos financeiros da 
organização. Normalmente, a TQM recompensa pessoas e equipes por coisas que não 
necessariamente trazem melhorias aos negócios. 
 
De acordo com Campos (2005), diretor da Siqueira Campos Associados, o Seis-Sigma é uma 
estratégia nova, cujos efeitos nas organizações não estão devidamente definidos. O autor, 
também ex-Gerente de Engenharia de Qualidade da Hewlett-Packard, cita algumas conseqüências 
positivas deste processo, como o aumento de satisfação dos funcionários que passam a atuar de 
forma mais eficaz, agregando valor ao seu trabalho, gerando por sua vez a maior satisfação dos 
clientes que recebem o serviço ou mercadoria de uma forma precisa e pontual. Também a dos 
acionistas, que com a retenção da clientela, aumentam seu mercado e reduzem os custos, 
gerando maior lucro. 
 
O caso mais famoso e bem-sucedido da implantação do Seis-Sigma foi o da General Eletric (GE). 
Seu então presidente, Jack Welch, aplicou o programa durante a década de 1990, quando a 
qualidade tornou-se sua maior obsessão. A GE já havia lançado programas de qualidade no 
passado, que não trouxeram resultados satisfatórios. Tal fracasso é justificado pelo fato de que os 
programas não traziam conteúdos, eles não possuíam medidas ou abordagens e não passavam de 
slogans (SLATER, 1999). 
 
Welch é o tipo de líder ideal para o Seis-Sigma já que, ao adotar uma idéia, assume-a com paixão 
e trata-a como um compromisso inabalável, disse ele: ?Queremos mudar o cenário competitivo 
não apenas sendo melhores que nossos concorrentes, mas alcançando um novo nível de 
qualidade. Queremos tornar nossa qualidade tão especial, tão valiosa a nossos clientes, tão 
importante ao sucesso deles que nossos produtos se tornem a única opção válida.? O Seis-Sigma 
foi responsável por mudanças na cultura básica dentro da GE, especialmente na forma de 
capacitação de pessoal e nos critérios de promoção e de remuneração, que passaram a se basear 
nos desempenhos dos resultados do Seis-Sigma. Além disso, o Seis-Sigma proporcionou 
economias consideráveis, ?os 6 mil projetos em execução em 1997 deram como resultado 
benefícios e ganhos de produtividade estimados em US$ 320 milhões, mais que o dobro da meta 
original. Um ano depois, o programa gerou uma economia de US$ 750 milhões, valor muito acima 
do investimento, e em 1999 duplicou para US$ 1,5 bilhão. A margem operacional aumentou de 
14,8%, em 1996, para 18,9%, em 2000? (SLATER, 1999). 
 



A grande vantagem do programa Seis-Sigma, conforme foi abordado, é o fato de ele ter uma 
meta bem definida, ou seja, um resultado claro a que se quer chegar. Um bem produzido ou um 
serviço prestado de acordo com o padrão Seis-Sigma assegura uma possibilidade de 
aproximadamente 99,9997% de perfeição. 
 
Entende-se que as grandes dificuldades do Seis-Sigma estejam justamente na necessidade de 
mobilização de toda a organização, bem como no alto conhecimento matemático e tecnológico 
exigidos no processo.  
 
3 - FALHAS NO SISTEMA PRODUTIVO  
 
Em qualquer operação, seja ela isolada ou integrante de um sistema, realizada por pessoas ou 
através de máquinas e equipamentos, há sempre a possibilidade de ocorrência de falhas. Não por 
esta razão, a falha pode ser vista como algo normal e cotidiano, mas sim como resultado de 
alguma inoperância no decorrer do processo. 
 
De acordo com Slack et al. (1999), as falhas na produção podem ocorrer por razões muito 
diferentes. As máquinas podem quebrar, os clientes podem fazer pedidos inesperados que a 
produção não consegue atender, o pessoal pode cometer erros simples em seus trabalhos, que 
impedem o trabalho normal, os materiais dos fornecedores podem estar defeituosos, entre outros 
problemas com os quais a empresa convive. 
 
Segundo os autores, as falhas podem surgir da seguinte forma: 
 
Falhas de Projeto: um projeto pode parecer bem planejado e realizável quando apresentado no 
papel, porém o plano real muitas vezes demonstra que nem tudo funciona como deveria. Erros no 
cálculo da demanda, displicência quanto às características de componentes em um equipamento 
ou inadequação do sistema de produção utilizado pela empresa ao produto, são exemplos 
freqüentes de falhas de projeto.  
 
Falhas de Instalações: as máquinas, equipamentos, edifícios utilizados em um processo produtivo 
podem quebrar ou diminuir o rendimento, comprometendo a produção.  
Falhas do Pessoal: Compreendem dois tipos de falhas: erros e violações. Os erros ocorrem 
quando o executor da tarefa faz algum julgamento errado durante a realização do processo. 
Violação consiste na falha oriunda do descumprimento de uma norma ou processo já definido.  
Falhas de Fornecedores: Qualquer falha no prazo de entrega ou na qualidade dos bens ou serviços 
fornecidos para uma produção pode causar falha dentro da produção.  
Falhas de Clientes: Ressalta-se que nem todas as falhas percebidas em um produto são causadas 
(diretamente) pela produção. Os clientes podem utilizar o produto de maneira inadequada.  
Apesar de apresentar uma classificação para as falhas, os autores afirmam que todas elas são 
originadas de algum tipo de falha humana. E como são humanas, elas podem até certo grau 
serem controladas e as organizações podem aprender a partir das falhas e modificar seus 
comportamentos. 
 
Os autores apresentam as três formas principais de se medir falhas: 
Taxas de falhas - com que freqüência uma falha ocorre;  
Confiabilidade - a probabilidade de uma falha ocorrer;  
Disponibilidade ? o período de tempo útil disponível para operação.  
3.1 - Falha no tempo ? Curva da ?Banheira? 
 
Slack et al. (1999) afirmam que para a maioria das partes de uma produção as falhas são uma 
função em relação ao tempo. A curva que apresenta a probabilidade de ocorrência de falhas é 
chamada ?Curva da Banheira? e compreende três etapas distintas: 
 



1. A mortalidade ?infantil? ou etapa de ?vida inicial?, quando as falhas iniciais ocorrem devido a 
peças defeituosas ou uso inadequado; 
 
2. A etapa de ?vida normal? , quando a taxa de falhas é normalmente baixa, razoavelmente 
constante e causada por fatores aleatórios normais;  
 
3. A etapa de ?desgaste?, quando a taxa de falhas aumenta á medida que a peça aproxima do 
final de sua vida útil. 
 
A seguir, pode-se identificar a ?Curva da Banheira? e as três etapas citadas:  
 

 
Figura 1: Curva da Banheira. 
Fonte: Slack et al. (1999). 
 
3.2 - Prevenção e recuperação de falhas 
 
Slack et al. (1999) afirmam que os gerentes de produção têm três conjuntos de atividades que se 
relacionam com as falhas. São, na verdade, atividades relacionadas à prevenção de falhas e 
recuperação de ocorrências. 
 
1. Compreender quais falhas estão ocorrendo; 
 
2. Analisar as formas de reduzir a probabilidade de falhas ou minimizar suas conseqüências; 
 
3. Elaborar políticas e procedimentos para recuperação de falhas. 
 
Tendo compreendido as causas e efeitos das falhas, a prevenção passa a ser o foco do gerente de 
produção. Esta prevenção pode ser realizada de diversas formas: 
 
Eliminar no projeto os pontos de falha potenciais na operação.  
Construindo operações com recursos críticos redundantes (em duplicidade) na operação;  
Tornar as atividades da operação à prova de falhas;  
Manter as instalações físicas da operação.  
4 - PROGRAMA SEIS-SIGMA COMO FERRAMENTA CONTRA FALHAS NA PRODUÇÃO 
 
As organizações convivem, no setor produtivo, com falhas e problemas de ordem geral que 
comprometem a qualidade final do seu produto. Considerando as falhas expostas, o programa 
Seis-Sigma representa uma alternativa para a solução destas falhas e uma garantia de qualidade 
no produto final. 
 



O treinamento direcionado aos colaboradores, necessário à implantação do programa, atuaria 
diretamente nas falhas pessoais. Reduziria drasticamente os problemas relacionados a erros ou a 
descumprimento de normas, dado a rigidez do controle de acompanhamento do programa.  
 
A necessidade de melhoria do fluxo de informações entre clientes, funcionários e fornecedores, 
poderia ter como foco tanto as falhas relacionadas aos fornecedores, quanto aos clientes.  
 
Em relação aos fornecedores, o manuseio mais acurado da informação seria uma ferramenta útil 
na atuação contra possíveis atrasos na entrega ou mesmo nas especificações dos materiais e da 
sua qualidade. 
 
Quanto aos clientes, haveria um contato mais próximo entre funcionários e clientes, permitindo 
maior familiaridade do consumidor final com o produto adquirido e um esclarecimento maior no 
que tange ao seu manuseio e a especificações técnicas. 
 
O Seis-Sigma representa uma alternativa extremamente atraente no combate às falhas e à busca 
da qualidade no setor produtivo dado o rigor que abrange seu processo de implantação, execução 
e acompanhamento. 
 
O envolvimento completo da organização no projeto é pré-requisito para o seu sucesso e requer 
tempo, pois trata-se de uma mudança cultural que se inicia na cúpula estratégica. Além disso, 
trata-se de um investimento representativo, dada a sua abrangência, o que torna ainda mais 
importante o completo envolvimento de toda a organização em torno das metas expostas pelo 
programa. 
 
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
No presente artigo foram apresentadas, primeiramente, as definições de Seis-Sigma. Sua função 
está diretamente relacionada à busca de uma excelência em qualidade, proporcionando metas a 
serem atingidas focalizando a prevenção de defeitos. Ele se torna uma ferramenta competitiva, já 
que os seus resultados obtidos além de apresentarem aspectos financeiros positivos, com as 
economias geradas, proporciona uma imagem de qualidade transmitida da empresa e de seus 
produtos. Entretanto, sob todos esses aspectos o Seis-Sigma depende do envolvimento da equipe 
para atingir o seu sucesso. 
 
Outro ponto abordado foram as falhas. Foram classificados os tipos, que podem estar relacionados 
a uma quebra de máquina, a pedidos inesperados que a produção não consegue atender, a erros 
simples cometidos por trabalhadores, aos materiais dos fornecedores que podem estar 
defeituosos; mas segundo os autores todas têm a mesma origem, que é algum tipo de erro 
humano. São definidos alguns parâmetros de controle das falhas que são através das taxas de 
falhas, a confiabilidade e a disponibilidade. 
 
Por fim, é feita uma análise do programa Seis-Sigma como ferramenta contra falhas na produção. 
Nesta análise é destacada a eficiência do programa no combate às falhas e à busca da qualidade 
no setor produtivo dado o rigor que abrange seu processo de implantação, execução e 
acompanhamento. 
 
Pode-se destacar o Seis-Sigma como uma ferramenta em prol da competitividade, já que está 
empenhada em redução das falhas, proporcionando assim uma melhor qualidade dos produtos e 
processos da organização, que serão refletidos em benefícios para os clientes. 
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