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P  eter Drucker, quando questiona-
do sobre a adoção de novas técni-

cas de administração, solicitava cal-
ma aos gestores e pedia um "teste do
tempo" sobre as novas tendências.
Passados 20 anos, desde o início do
Seis Sigma, já podemos concluir o
resultado desse teste: a idéia foi apro-
vada com louvor.

Cada vez mais organizações têm
adotado o Seis Sigma como principal
estratégia de redução de custos e de
aperfeiçoamento de processos em di-
ferentes áreas. Para a evolução ao
modelo atual, houve contribuições im-
portantes à idéia original criada pela
Motorola. Esses aprimoramentos vie-
ram de companhias como GE, ITT e
Caterpillar. No caso desta última, por
exemplo, citamos a integração com a
estratégia Lean - metodologia que
surgiu com a Toyota e que busca agre-
gar velocidade aos processos. São avan-
ços que podem ser facilmente perce-
bidos. Destacamos, entre eles, uma

maior integração com os negócios, a
partir da seleção e do desdobramento
dos objetivos estratégicos, e mais ên-
fase na gestão - com definição do con-
trato de projeto (charter) e definição
de um "gerente-padrinho" (sponsor).
São fatores como esses que garantem
maior consistência no desenvolvimen-
to.

A partir desses pontos, o Seis
Sigma é hoje considerado uma gran-
de tendência para a melhoria dos ne-
gócios. E o melhor: nos mais diversos
segmentos. O método é adotado por
organizações de serviços e, cada vez
mais, utilizado em áreas comerciais
e transacionais. Isso sem falar nas in-
dústrias, na quais os ganhos são um
consenso. Empresas têm encontrado
ali uma oportunidade para obtenção
de um serviço de qualidade e produti-
vidade superiores. Isso significa cus-
tos mais baixos e aumento da
competitividade em um curto perío-
do de tempo.

No Seis Sigma, temos como obje-
tivo, além do aumento da satisfação

do cliente, a redução de perdas. A
meta é a eliminação de diversas fon-
tes de desperdício, associadas ao cus-
to da baixa qualidade, que não agre-
gam valor à organização. Como parte
de uma estratégia de gestão, o Seis
Sigma tem auxiliado as organizações
em aspectos como desenvolvimento
de uma forte orientação à visão de pro-
cessos e de uma intensa transforma-
ção da estratégia em ação. Conse-
qüentemente, observamos um cres-
cente aumento da produtividade e di-
minuição dos gastos.

As grandes empresas de todo o
mundo já aplicam o Seis Sigma em
suas ações. O Brasil, por sua vez, co-
meça a despertar para essa poderosa
ferramenta de gestão e a se render
aos resultados positivos proporciona-
dos pelo método. Esse sucesso tem
como base uma metodologia científi-
ca que emprega uma variedade de téc-
nicas e oferece mais segurança na to-
mada de decisões por estar consolida-
da em dados e fatos reais. E também
pelo fato de que todos os problemas e



oportunidades são transformados em
projetos, o que cria foco para uma so-
lução mais rápida e eficaz.

A gestão desses projetos é es-
truturada em cinco etapas predeter-
minadas que disciplinam todas as
ações da empresa: definir, medir, ana-
lisar, aprimorar e controlar. Cada uma
é finalizada somente depois da aplica-
ção de várias técnicas, com atenção
especial à fase final, de forma que a
instituição não perca o foco da conti-
nuidade. Dessa forma, os projetos são
concluídos rapidamente, de maneira
criteriosa, em um período de três a
seis meses. Para a implantação des-

sas fases, é feita uma capacitação de
pessoal com abordagem distinta dos
treinamentos usuais e com certi-
ficação dos participantes após a con-
clusão de um projeto. Do corpo ge-
rencial aos agentes de mudança (cha-
mados de Green Belts e Black Belts,
numa curiosa referência às gradua-
ções das faixas de lutas orientais), to-
dos têm responsabilidades bem defi-
nidas. São eles peças fundamentais
durante o esforço de mudança orga-
nizacional e contribuem de maneira
determinante para o sucesso das ini-
ciativas. Além disso, o retorno finan-
ceiro é avaliado de forma minuciosa,
o que influencia decisivamente na
priorização da seleção de projetos.

Na prática, a redução da incerte-
za da tomada de decisão gera resulta-
dos tão expressivos que cada vez mais
empresas adotam o Seis Sigma. Em
especial, duas áreas têm se destaca-
do no setor de serviços: saúde e fi-
nanceiro. Organizações como GE Ca-
pital, Bank of America, J.P.Morgan e
American Express têm obtido o com-
prometimento do nível executivo para
obtenção de serviços de classe mun-
dial e conseguido economias da ordem
de bilhões de dólares.

Só o Bank of America, por exem-
plo, reportou poupança de aproxima-
damente US$ 2 bilhões em 2003, o
que colaborou para elevá-lo à condi-
ção de banco número um dos Esta-
dos Unidos, com a maior quantidade
de agências (5.829), de caixas eletrô-
nicos (16.500), de transações pela
internet e de negócios para peque-
nas empresas.

A utilização do Seis Sigma em or-
ganizações de cuidado de saúde cres-
ce substancialmente, pois tem auxilia-

do os hospitais na redução de custos
e no aumento de satisfação dos
pacientes. Para o hospital da Cruz Ver-
melha em Beverwijk, na Holanda, um
estabelecimento de médio porte, com
384 leitos, a implantação possibilitou,
somente com alguns projetos de re-
dução da estadia de pacientes e a di-
minuição de erros nas faturas para
outras empresas, economias de cerca
de US$ 405 mil para o hospital.

Para a rede norte-americana de
Hotéis e Resorts Starwood, algumas
propostas baseadas no Seis Sigma con-
tribuíram para aumentar em 12% a
receita gerada pelo incremento de con-
sumo dos clientes e em 19%, a recei-
ta por quarto.

Um projeto de centralização de
reservas, por exemplo, possibilitou o
aumento das receitas dos centros de
estética (SPAs) de 91 libras para 141
libras por reserva. São resultados ani-
madores na perspectiva de aumentar
a qualidade e reduzir custos.

O Seis Sigma não é apenas um
modismo de gestão, mas sim uma es-
tratégia certeira para as empresas de
todo o mundo que buscam qualidade
e aprimoramento em seus processos.

No Brasil, essa revolução já acon-
tece. Por nossa experiência, a cada dia
cresce mais o interesse de corporações
para sua aplicação em serviços ou em
processos transacionais, o que pode
permitir que o país seja também pro-
tagonista desta revolução na gestão e
nos negócios.

*Marco Siqueira Campos é estatístico,
engenheiro de qualidade e diretor da
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