
Six Sigma e a formação de preços 
 
Muitas empresas dominam a gestão de custos e a otimização da manufatura, cortesia dos 
movimentos de qualidade total (TQM, total quality management) e Six Sigma. Mas a disciplina 
tantas vezes aplicada ao fator custos da equação administrativa é bem menos usada no lado da 
receita. Com isso, muitas empresas continuam a deixar de faturar.  
 
Mostraremos aqui como uma multinacional de equipamentos industriais, que chamaremos de 
Acme Incorporated, aplicou o rigor do Six Sigma ao processo de formação de preços de uma linha 
de produtos — com ótimos resultados.  
 
A Acme atingiu a meta de aumentar a receita anual em US$ 500 mil em menos de três meses. 
Quando, posteriormente, fez um reajuste generalizado de preços, a empresa colheu o pleno valor 
da alta naquela linha de produtos — mas bem menos em outras. E, em apenas seis meses, o 
crescimento anual da receita chegava a impressionantes US$ 5,8 milhões só para a citada linha, o 
que também se fez sentir diretamente nos lucros.  
 
Ao deixar claro quem tinha autoridade para decidir sobre preços, as reformas não só estancaram 
a perda de receita como eliminaram boa parte do atrito organizacional que há muito atrapalhava o 
processo de formação de preços na empresa. Uma política incerta de preços (ou a impressão de 
incerteza) pode até ajudar o pessoal de vendas na hora de negociar com clientes, mas a confusão 
e os conflitos internos gerados por causa disso não fazem bem nenhum à empresa.  
 
Na Acme, a tensão era bastante nítida. De um lado, os representantes de vendas entendiam a 
própria missão como turbinar a participação de mercado — meta explícita da alta direção. Perto 
que estava do cliente, a equipe de vendas achava que sabia qual o melhor preço e via gerentes e 
analistas de preço como um entrave desconectado do mercado e que retardava a reação da 
equipe a mudanças que ocorriam em campo.  
 
Era comum passarem por cima de mecanismos de controle sobre preços faturados, numa 
potencial corrosão das margens de lucro da empresa. Já os analistas de preço se viam como 
guardiões da rentabilidade da Acme, fornecendo análises essenciais de preços e, na própria 
opinião, agilidade no processamento de pedidos. Como veremos, o projeto Six Sigma gerou 
provas concretas que reduziram significativamente a tensão entre os setores de vendas e de 
formação de preços, cuja relação passou a ser menos influenciada por instintos ou emoções.  
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