
DOSSIÊ

6-Sigma
a um passo da perfeição

C erta vez, alguém comparou a ferramenta de qua-
lidade 6-Sigma a um trabalho de detetive, que
analisa pistas de maneira lógica para resolver um

problema.Então,podemos afirmar que um número cada
vez maior de empresas está contratando detetives para
aperfeiçoar sua qualidade. Nos EUA, pelo menos 25% das
empresas listadas no ranking Fortune 200; no Brasil,
onde a Gestão da Qualidade Total (TOM) ainda predo-
mina, empresas do porte de Brasmotor, Belgo-Mineira,
Ambev e Votorantim já aderiram ao 6-Sigma (leia HSM
Management número 36, página 44).

Tudo isso faz com que o 6-Sigma mereça um Dossiê
exclusivo. O primeiro artigo é assinado por Thomas
Pyzdek, um dos maiores especialistas em qualidade e
autor de The Six Sigma Handbook. Pyzdek apresenta to-
dos os aspectos do 6-Sigma e ressalta que a ferramenta
não busca qualidade como o TOM, como resposta a nor-
mas ou exigências internas. "O 6-Sigma redefine quali-
dade como o valor agregado por um esforço produtivo e
se concentra em que a empresa consiga alcançar seus
objetivos estratégicos", explica ele. Um quadro comple-
menta o texto de Pyzdek, com uma relação das "pergun-
tas mais freqüentes" acerca do"6-Sigma e suas respecti-
vas respostas -entre estas, algumas do renomado guru
Michael Hammer, que, embora sendo entusiasta da fer-
ramenta para projetos, aponta algumas limitações suas.

Embora as ferramentas gerenciais para melhorar a
qualidade existam há um bom tempo, o conceito 6-Sig-
ma foi desenvolvido pela Motorola faz menos de duas
décadas, em meados dos anos 8o. A empresa estava se-
riamente ameaçada pelos concorrentes japoneses e
seus executivos se propuseram reduzir a variação nos
processos, de forma que eles gerassem menos de 3,4
defeitos por milhão de oportunidades (de haver defei-
tos). Robert W. Galvin, presidente da Motorola na época
e líder da iniciativa, relembra essa história, entrevistado
no segundo artigo. Ele revela os problemas e conflitos
que ocorreram e afirma que deixar a arrogância de lado
foi essencial para conseguir resolvê-los.

No terceiro texto do Dossiê, o entrevistado é o con-
sultor Mikel Harry, braço direito de Galvin durante a im-
plementação do 6-Sigma na Motorola e hoje conheci-
do como "o padrinho do 6-Sigma". Orientando sobre
como ter sucesso na implementação da ferramenta,
Harry sustenta que são essenciais a capacitação e a fir-
me liderança do processo pelo "número um"da empre-
sa. De certo modo, foi Harry que fez a ponte entre o pro-
grama criado na Motorola e a General Electric.

Firme liderança é sinônimo de Jack Welch e sua ati-
tude com o 6-Sigma na GE, onde este foi implementa-
do a partir de 1998. Como lembram os highlights prepa-
rados por HSM Management no quarto e último artigo
do Dossiê, os resultados foram tão rápidos quanto sur-
preendentes: em 1997, o programa gerou uma econo-
mia de US$ 750 milhões, bastante acima do investimen-
to que consumiu, e, em 1999, isso se duplicou, chegando
a US$ 1,5 bilhão. A margem operacional da GE, por sua vez,
subiu de 14,8% para 18,9% em apenas quatro anos.
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DOSSIÊ

Sinopse

• Diferentemente do que se acredita, o 6-Sigma não
se ocupa da qualidade no sentido tradicional, ou seja,
a conformidade com as normas e requisitos internos.
Na verdade, o programa redefine qualidade como o
valor agregado por um esforço produtivo e busca
que a empresa alcance seus objetivos estratégicos.
• Segundo este artigo, o 6-Sigma, na essência, consiste
na adoção de um conjunto de técnicas comprovadas
e na capacitação de um quadro de líderes técnicos
da empresa, conhecidos como black-belts, para que
cheguem a um alto nível de eficiência na aplicação
dessas técnicas. Também inclui um modelo de
melhoria do desempenho constituído por cinco
passos: definir, mensurar, analisar, incrementar e
controlar-que corresponde à já famosa sigla DMAIC,
ern inglês.
• Como o autor comprova, as empresas com sólidos
programas 6-Sigma conseguem fazer produtos e
serviços melhores, mais baratos e de forma mais rápida,

uma vez que a metodologia 6-Sigma contribui para
prevenir defeitos, encurtar o ciclo de operações e reduzir
custos. Leia ainda o quadro da página 66, no qual o guru
dos processos e da reengenharia, Michael Hammer,
analisa as limitações da ferramenta e sugere medidas
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Uma ferramenta em busca

dodefeito zero
Como funciona o 6-Sigma? Por que adotá-lo? Que infra-estrutura

ele requer? Como colocá-lo em prática? Que resultados esperar?

As respostas a essas e outras perguntas estão neste artigo, de autoria

de um dos maiores especialistas da atualidade. Por Thomas Pyzdek

Por que 6-Sigma? Para a Motorola, empresa que
deu origem ao programa, a resposta a essa ques-
tão foi simples: sobrevivência. A Motorola che-

gou ao 6-Sigma porque estava ficando para trás em re-
lação aos concorrentes estrangeiros, que conseguiam
vender produtos de melhor qualidade a custos inferio-
res. Quando, na década de 1970, uma empresa japone-
sa assumiu o controle de uma fábrica da Motorola que
produzia os televisores Quasar nos Estados Unidos, eles
mudam radicalmente a maneira de operar.

Sob administração japonesa, a fábrica logo iniciou
a produção de televisores com um vigésimo do núme-
ro de defeitos da época em que era gerenciada pela
Motorola. E conseguiu isso com a mesma força de tra-
balho, a mesma tecnologia e os mesmos projetos, dei-
xando claro que o problema era o gerenciamento em
si. Até os próprios executivos da Motorola tiveram de
admitir que a qualidade de seus produtos era "nojenta".

Em meados da década de 1980, a Motorola decidiu
levar a questão da qualidade a sério. Bob Galvin, presi-
dente executivo da empresa na época, encaminhou a
companhia pelo rumo conhecido por 6-Sigma e tor-
nou-se um ícone na área empresarial, em grande parte
devido ao que realizou em qualidade na Motorola.

Atualmente, a empresa é conhecida em todo o mun-
do como líder em qualidade e lucros. Depois de ganhar
o Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige, em
1988, o segredo de seu sucesso tornou-se conhecido e
abriu caminho para a revolução do 6-Sigma. E hoje esse
sistema está mais em alta do que nunca.

Seria um erro achar que o 6-Sigma trata da qualida-
de no sentido tradicional. A qualidade, definida em
geral como conformidade com os requisitos internos,
pouco tem a ver com o 6-Sigma, que, na verdade, se
ocupa mesmo é de ajudar a empresa a ganhar mais di-
nheiro. Para relacionar esse objetivo à qualidade, é
necessário redefinir o conceito de qualidade.

Para fins de 6-Sigma, defino qualidade como o valor
agregado por esforço produtivo. A qualidade se apresen-
ta de duas formas: "qualidade potencial" e "qualidade
efetiva". Qualidade potencial é o máximo valor agregado
possível por unidade de input. Qualidade efetiva é o atual
valor agregado por unidade de input. A diferença entre
uma e outra é o desperdício.

O sistema 6-Sigma se concentra na melhoria da qua-
lidade (por exemplo, redução do desperdício) ao aju-
dar as organizações a produzir de forma melhor, mais
rápida e mais econômica. Em termos tradicionais, o
6-Sigma focaliza a prevenção de defeitos, a redução dos
tempos de ciclo e a economia de custos. Ao contrário
dos cortes de custos descuidados, que reduzem valor e
qualidade, o 6-Sigma identifica e elimina custos do des-
perdício, ou seja, que não agregam valor aos clientes.

Em geral, esses custos são extremamente elevados em
empresas que não o utilizam. Empresas que operam em
níveis 3-Sigma ou 4-Sigma geralmente gastam entre 25%
e 40% de suas receitas para reparar ou resolver proble-
mas. Isso é conhecido como o custo da qualidade ou,
mais precisamente, o custo da má qualidade. Empresas
que operam em 6-Sigma geralmente gastam menos de
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5% de suas receitas para consertar problemas (veja qua-

dro na página xxx, figura 1). O custo em dólares dessa
diferença pode ser enorme. A General Electric estima

que a diferença entre 3-Sigma ou 4-Sigma e 6-Sigma lhe

custava entre US$ 8 bilhões e US$ 12 bilhões por ano.

O QUE É 6-SIGMA?
O programa 6-Sigma é a implementação rigorosa,

concentrada e altamente eficaz de princípios e técnicas
comprovadas de qualidade. Ao incorporar elementos do

trabalho de muitos pioneiros da qualidade, essa ferra-
menta busca o desempenho virtualmente livre de erros.

Sigma ( ) é uma letra do alfabeto grego utilizada
pelos estatísticos para mensurar a variância em qual-

quer processo. O desempenho de uma empresa é me-
dido pelo nível sigma de seus processos empresariais.

Tradicionalmente, as empresas aceitavam níveis de de-

sempenho de 3-Sigma ou 4-Sigma como normais, ape-

sar de saberem que esses processos criam entre 6,2 mil
e 67 mil problemas por milhão de oportunidades. O

padrão 6-Sigma, de 3,4 problemas por milhão de opor-

tunidades, é uma resposta ao aumento do nível de ex-
pectativa dos clientes e à crescente complexidade dos
produtos e processos modernos.

Se a empresa estiver procurando técnicas novas, esse

não é o caso. A mágica do 6-Sigma não está nas novas
maravilhas estatísticas ou de alta tecnologia. Essa ferra-

menta depende de métodos comprovados e verdadeiros,

que já existem há décadas. Na verdade, o 6-Sigma des-
carta grande parte da complexidade que caracterizava a

Gestão da Qualidade Total (TQM, na sigla em inglês).

O 6-Sigma aproveita um punhado de métodos com-
provados e treina um pequeno grupo de líderes inter-
nos, conhecidos como black-belts, até que atinjam alto

nível de proficiência na aplicação de tais técnicas. Com
certeza, alguns dos métodos utilizados pelos black-belts

Perguntas mais freqüentes
O que é o programa 6-Sigma?

Consiste na aplicação de métodos es-

tatísticos a processos empresariais,

orientada pela meta de eliminar defei-

tos. A maioria das empresas opera no

nível 3,3-Sigma, o que eqüivale a 35 mil

defeitos por milhão de oportunidades

de haver defeitos. Uma empresa 6-Sig-

ma gera apenas 3,4 defeitos por milhão.

Quais são seus benefícios?

• maior eficiência operacional;

• redução de custos;

• melhoria da qualidade;

• aumento da satisfação dos clientes;

• aumento da lucratividade;

Quais são as semelhanças e diferenças

entre 6-Sigma e TOM?

O 6-Sigma emprega algumas técnicas

do TOM (Gestão da Qualidade Total) e

ambas as ferramentas enfatizam que

a melhoria contínua da qualidade é

essencial. Adiferença está na "gestão":

o TOM tem diretrizes mais abstratas e

gerais e está nas mãos de técnicos, en-

quanto o 6-Sigma tem como meta es-

pecífica o sucesso do negócio e é enca-

beçado pelos líderes.

Em que consiste o DMAIC do 6-Sigma?

A sigla DMAIC representa o modelo de

melhoria do desempenho que utiliza

métodos estatísticos. Eis suas etapas:

Define: Definir os problemas e situa-

ções a serem melhorados.

Measuré: Mensurar para obter informa-

ções e dados.

Assess: Analisar as informações captadas.

Improve: Incrementar processos.

Control: Controlar os processos aperfei-

çoados, a fim de gerar um ciclo de me-

lhoria contínua.

Que recursos são usados no modelo?

Além das ferramentas habituais da

qualidade, o arsenal inclui:

• desenho/redesenho de processos;

• análise de variância;

• projeto de experimentos;

• controle estatístico de processos;

• análise de modos e efeitos das falhas;

• benchmarking.

A que processos se aplica o 6-Sigma?

Tanto a processos técnicos (de fabrica-

ção, por exemplo) como a não-técnicos

(como os administrativos, de serviços

ou de transações com clientes).

Como uma empresa sabe se precisa do

6-Sigma?

Se os clientes se queixam da qualidade

dos produtos ou serviços, a empresa

deve avaliar: perda de mercado; gastos

excessivos; grandes perdas por devolu-

ção de produto na garantia;faturas não

pagas no vencimento devido a recla-

mações de clientes; peças defeituosas

recebidas de fornecedores; informes in-

ternos errados; previsões não-confiá-

veis; problemas que exigem ajustes re-

petidos; projetos de produtos difíceis de

ser fabricados; altos índices de rejeição.

Qual é o ingrediente crucial do 6-Sigma?

A estrutura que se estabelece na orga-

nização, pois gera uma cultura de alta

qualidade e um estilo de gestão basea-

do no conhecimento. Essa estrutura in-

clui, em primeiro lugar, os líderes da

empresa, que, com treinamento apro-

priado, convertem-se em mentores dos

projetos de melhoria. Então, selecio-

nam-se e capacitam-se especialistas

(master black-belts, black-belts, green-

belts),que serão os agentes de mudan-

ça responsáveis por implantá-los, jun-

to com equipes.
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são altamente avançados, o que inclui o uso de tecno-
logia moderna de informática.

Contudo, as ferramentas são aplicadas dentro de um
modelo simples de melhoria de desempenho conheci-
do pela sigla DMAIC, ou Define-Measure-Analyze-Improve-
Control (Definir-Mensurar-Analisar-Incremen tar-Contro-
lar), análogo ao método de TQM conhecido como PDCA
(Planejar-Fazer-Controlar-Agir). O método DMAIC é
descrito a seguir:
• Defina as metas das atividades de melhoria. Elas se-
rão os objetivos estratégicos da organização, tais como
maior participação no mercado e retornos sobre o in-
vestimento mais elevados. No âmbito operacional, uma
meta possível seria o aumento de produção de determi-
nado departamento. No de projetos, as metas poderiam
ser a redução do nível de defeitos e o aumento de pro-
dução. Aplique métodos de data mining para identificar
oportunidades de melhorias potenciais.

• Mensure o sistema existente. Estabeleça métricas váli-
das e confiáveis para ajudar a monitorar o progresso rumo
às metas definidas no passo anterior. Comece por deter-
minar o ponto de partida atual. Utilize a análise de dados
exploratória e descritiva para ajudar a entender os dados.
• Analise o sistema para identificar formas de eliminar
a lacuna entre o desempenho atual do sistema ou pro-
cesso e a meta desejada. Aplique ferramentas estatísti-
cas para orientar a análise.
• Incremente o sistema. Seja criativo para achar novas
maneiras de fazer as coisas melhor, de forma mais eco-
nômica ou mais rápida. Use o gerenciamento de proje-
tos e outras ferramentas de planejamento e gerencia-
mento para implementar a nova abordagem. Empre-
gue métodos estatísticos para validar a melhoria.
• Controle o novo sistema. Institucionalize o sistema
aperfeiçoado modificando os sistemas de remuneração
e incentivos, política, procedimentos de planejamento

sobre o 6-Sigma
Quem são os black-belts?

Os funcionários "faixas-pretas" são os

responsáveis pela coordenação do pro-

grama do 6-Sigma em determinado

setor da empresa. Eles dedicam 100%

de seu tempo a fornecer capacitação e

suporte às equipes envolvidas nos pro-

jetos de melhoria. Definem as metas e

informam ã direção o andamento das

atividades.

Quem são os green-belts (faixas-verdes)?

Os funcionários que, além de suas ati-

vidades regulares, lideram uma ou mais

equipes, de acordo com sua experiên-

cia em determinados projetos.

É necessário contratar novos funcioná-

rios para implementar o 6-Sigma?
Não necessariamente. Um dos objetivos

do 6-Sigma é promover uma mudança

cultural na organização e treinar os fun-

cionários nos novos métodos, técnicas,

ferramentas e medições da qualidade.

Quanto tempo se leva para atingir

o nível 6-Sigma?

O treinamento inicial, que inclui os fun-

cionários de todos os níveis, destinado

a ensinar-lhes a aplicação das ferra-

mentas e metodologias para otimizar

seus processos, não leva mais que al-

guns meses, porém o desenvolvimen-

to completo de um programa 6-Sigma

pode exigir de 18 meses a três anos.

Qual é o principal trunfo do 6-Sigma?

Para alguns, seu grande trunfo é esta-

belecer uma meta muito específica: 3,4

defeitos por milhão de oportunidades

de ocorrerem defeitos.

Para outros, como Michael Hammer

-guru da reengenharia e da gestão por

processos-, o grande trunfo do 6-Sig-

ma está na disciplina que ele propõe,

que permite lidar com a complexidade

das operações comerciais. Diz Hammer:

"Diversos fatores podem causar proble-

mas de qualidade: uma máquina mal

calibrada, matéria-prima fora das espe-

cificações, operadores que realizam a

tarefa de forma incorreta. Em vez de

propor soluções aleatórias, as empresas

adeptas do 6-Sigma determinam a cau-

sa do problema e aplicam apenas aque-

las soluções consideradas adequadas".

Ele acrescenta que o 6-Sigma é mais

gerenciável que outras ferramentas.

Quais são as limitações do 6-Sigma?

Para alguns, não há limitações; o 6-Sig-

ma se aplica a tudo. Para outros, como

Michael Hammer, existem limitações

inerentes à natureza do regime de reso-

lução de problemas orientado para pro-

jetos. Essa abordagem implanta ferra-

mentas estatísticas de análise para des-

cobrir falhas na execução de um proces-

so em andamento, mas não leva em

conta, segundo ele, a possibilidade de

haver uma forma totalmente diferente

de realizar aquele processo.

Em outras palavras, o 6-Sigma parte do

princípio de que o desenho de projeto

existente é fundamentalmente sólido e

que precisa apenas de pequenos ajus-

tes para ser mais eficiente. Com isso, o

sucesso do 6-Sigma não implicaria au-

tomaticamente o sucesso da empresa.

O 6-Sigma convive com outras iniciati-

vas de melhoria de desempenho da

empresa?

Ele pode ser sui generis e autônomo ou

estar incluído em um quadro maior.

Michael Hammer sugere que as empre-

sas o insiram num quadro maior, o da

gestão por processos.
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das necessidades de material, orçamentos, instruções
operacionais e outros sistemas de gerenciamento. Pode
ser interessante adotar sistemas como ISO 9000 para
garantir que a documentação esteja correta.

INFRA-ESTRUTURA
Um aspecto muito potente do 6-Sigma é a criação de

uma infra-estrutura para garantir que as atividades de
melhoria de desempenho obtenham os recursos neces-
sários. A falha em proporcionar essa infra-estrutura tem
sido o principal motivo de fracasso do TQM -80% de
todas as implementações de TQM, segundo diferentes
estatísticas realizadas nos Estados Unidos.

O programa 6-Sigma faz da melhoria e da mudança
a tarefa que ocupa em tempo integral uma pequena,
mas crucial, porcentagem do quadro de funcionários
de uma organização. Esses agentes em tempo integral
são os catalisadores que institucionalizam a mudança.

Os líderes 6-Sigma
O 6-Sigma exige a mudança de alguns dos princi-

pais fluxos de valor empresariais que atravessam as bar-
reiras organizacionais. É o meio pelo qual as metas es-
tratégicas da organização serão alcançadas. Esse esfor-
ço não pode ser liderado por outro que não o presi-
dente (CEO) da empresa, que é responsável por seu
desempenho como um todo. O 6-Sigma deve ser im-
plementado de cima para baixo:
• Campeões e patrocinadores. Os campeões no sistema
6-Sigma são indivíduos de nível hierárquico elevado na
organização, que entendem a ferramenta e estão com-
prometidos com seu sucesso. Em organizações maiores,
o 6-Sigma será liderado em tempo integral por um cam-
peão que seja, por exemplo, o vice-presidente executivo.
Em todas as empresas, os patrocinadores podem ser líde-
res informais que utilizam o 6-Sigma em seu trabalho diá-
rio e comunicam sua mensagem em todas as oportunida-
des. Os patrocinadores são os donos dos processos e siste-
mas que ajudam a iniciar e coordenar as atividades de
melhoria 6-Sigma nas áreas pelas quais são responsáveis.
• Master black-belt. Este é o mais alto nível de domínio
técnico e organizacional. Os master black-belts são a lide-
rança técnica do programa 6-Sigma.
Logo, precisam saber tudo que sa-
bem os black-belts e mais, pois tam-
bém devem entender a teoria ma-
temática na qual os métodos esta-
tísticos se baseiam. Os master black-
belts têm de ser capazes de prestar
assistência aos black-belts na aplica-
ção correta dos métodos em situa-
ções inusitadas. E, dada a natureza
de suas obrigações, suas habilidades
de comunicação e ensino são tão im-
portantes quanto sua competência
técnica.

Sempre que possível, o treinamento estatístico deve
ser conduzido somente por master black-belts. De outra
forma, o familiar fenômeno da "propagação de erros"
pode ocorrer -ou seja, black-belts passam adiante os er-
ros aos green-belts, que, por sua vez, passam adiante
erros ainda piores aos integrantes das equipes. Caso
seja necessário que black-belts e green-belts ministrem
treinamento, somente o devem fazer sob a supervisão e
orientação de master black-belts. Por exemplo, pode ser
preciso que os black-belts dêem assistência ao master black-
belt durante discussões em sala de aula e nos exercícios.
• Black-belt. Os candidatos ao status de black-belt são
indivíduos com orientação técnica e muito estimados
por seus pares. Devem estar ativamente envolvidos no
processo de desenvolvimento e mudança organiza-
cional. Podem provir de vasta gama de disciplinas e
não precisam ter sido treinados formalmente como
estatísticos ou engenheiros. Contudo, como terão de
dominar uma grande variedade de ferramentas técni-
cas em curto prazo, os candidatos a black-belt provavel-
mente precisarão ter uma bagagem anterior que in-
clua matemática e uma base de análise quantitativa.
Como parte do treinamento, os black-belts recebem 160
horas de instrução em sala de aula, além de treina-
mento individual nos projetos ministrado por master
black-belts ou consultores.

Os candidatos a black-belt devem: sentir-se à vontade
com computadores; conhecer um ou mais sistemas ope-
racionais, planilhas, programas de gerenciamento de
bancos de dados, programas de apresentação e proces-
sadores de texto; já ter estudado algum dia métodos
estatísticos; saber utilizar um ou mais pacotes de softwa-
re de análise estatística.

Os black-belts buscam extrair conhecimento aplicá-
vel do sistema de armazenamento de informações da
empresa. Para garantir acesso às informações neces-
sárias, as atividades 6-Sigma devem, aliás, estar inte-
gradas nos sistemas de informática da organização. Ob-
viamente, as habilidades e o treinamento dos black-
belts têm de ser viabilizados por investimentos em soft-
ware e hardware. Não faz sentido atrapalhar esses espe-
cialistas para economizar uns "trocados" com compu-

tadores ou software.
Green-belts. Estes são os líderes de

projetos 6-Sigma capazes de formar
e facilitar equipes 6-Sigma e de ge-
renciar os projetos 6-Sigma desde a
concepção até a conclusão. Os green-
belts passam por cinco dias de treina-
mento em sala de aula, numa pro-
gramação conduzida em conjunto
com os projetos 6-Sigma e que en-
globa o gerenciamento de projetos,
ferramentas de gerenciamento da
qualidade, solução de problemas e
análise descritiva de dados. Os cam-
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peões 6-Sigma devem estar presentes no treinamento
dos green-belts. Em geral, os black-belts ajudam os green-belts
a definir seus projetos antes, participam do treinamen-
to com os segundos e prestam-lhes assistência em seus
projetos posteriores.

PESSOAS E NÍVEIS DE RETORNO ESPERADOS
Como já mencionados, o número de funcionários

dedicados em tempo integral ao 6-Sigma não é gran-
de. Os programas 6-Sigma maduros, tais como os da
Motorola, General Electric, Johnson & Johnson, Allied-
Signal e outras, têm em média 1% de sua força de tra-
balho destinada à posição de black-belts. Em geral existe
um master black-belt para cada dez black-belts, ou cerca de
um master black-belt por mil funcionários. Em geral um
black-belt completará entre cinco e sete projetos por ano.

As equipes de projetos são lideradas por green-belts,
que, ao contrário dos black-belts e dos master black-belts,
não são empregados em tempo integral no programa
6-Sigma. Os black-belts são funcionários altamente pre-
zados e com freqüência são recrutados para ocupar al-
tos cargos de gerência em outras partes da empresa.
Depois de o 6-Sigma estar em vigor por três anos ou
mais, o número de antigos black-belts tende a ser mais
ou menos o mesmo que o número de black-belts ativos.

As estimativas de economia por projeto variam de
uma organização para outra. Os resultados relatados são
em média de US$ 150 mil a US$ 243 mil.

IMPLEMENTAÇÃO EM SEIS PASSOS
Atualmente existe um sólido corpo de pesquisa

científica sobre as experiências de milhares de empre-
sas que implementaram grandes programas de quali-
dade como o 6-Sigma. Os pesquisadores verificaram que
o desdobramento bem-sucedido do 6-Sigma consiste
em focalizar um pequeno número de itens de alta ala-
vancagem e os seis passos necessários para implemen-
tar o 6-Sigma com sucesso estão bem documentados:

Passo 1. A melhoria do desempenho deve iniciar-se pela
alta liderança, que tem de receber treinamento sobre
os princípios e ferramentas necessários para preparar
a organização para o sucesso. Usando esse conhecimen-
to recém-adquirido, os altos líderes orientarão o de-
senvolvimento de uma infra-estrutura gerencial para
apoiar o programa 6-Sigma. Simultaneamente, devem
ser dados passos no intuito de preparar a organização
e cultivar um ambiente propício à inovação e à criativi-
dade: redução dos níveis hierárquicos, eliminação de
procedimentos que barram a experimentação e a mu-
dança etc.
Passo 2. São desenvolvidos sistemas para estabelecer
uma comunicação mais próxima com clientes, fun-
cionários e fornecedores. Isso inclui o desenvolvimen-
to de métodos rigorosos para obter e avaliar infor-
mações a respeito deles. Também há estudos para
definir o ponto de partida do 6-Sigma e para identifi-
car eventuais obstáculos políticos, culturais e organi-
zacionais ao sucesso.
Passo 3. As necessidades de treinamento são avaliadas
com rigor. O ensino para preencher quaisquer lacunas
educacionais será ministrado para garantir que os ní-
veis adequados de conhecimento verbal e numérico
atinjam todos os funcionários. É ministrado treinamen-
to "de cima para baixo" em ferramentas de melhoria
de sistemas, técnicas e filosofias.
Passo 4. É desenvolvida uma estrutura para a melhoria
contínua de processos, junto com um sistema de indi-
cadores para monitorar o progresso e o sucesso. A
mensuração do 6-Sigma focaliza metas estratégicas,
propulsores de negócios e principais processos.
Passo 5. Os processos empresariais que devem ser me-
lhorados são escolhidos pela gerência e por pessoas com
conhecimento profundo do processo em todos os ní-
veis da organização. Os projetos 6-Sigma são conduzi-
dos para melhorar o desempenho empresarial ligado a
resultados financeiros mensuráveis e isso requer conhe-
cimento das limitações da empresa.
Passo 6. Os projetos 6-Sigma são conduzidos individu-
almente por funcionários, as equipes são lideradas por
green-belts e são apoiadas e assistidas por black-belts.

SIMPLES, MAS NÃO FÁCIL
Essa abordagem é simples, mas de forma alguma sig-

nifica que seja fácil. Os resultados, contudo, justificam o
esforço. As pesquisas demonstram que as empresas ca-
pazes de implementar o 6-Sigma com sucesso têm me-
lhor desempenho em virtualmente todos os indicado-
res de sucesso do negócio, inclusive em aumento de ven-
das, retorno sobre o investimento, crescimento de em-
pregos e aumento do valor das ações. Agora, uma per-
gunta: quando sua empresa estará pronta para juntar-se
à revolução 6-Sigma? •

© Thomas Pyzdek
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Memórias
Em entrevista, Robert W. Calvin, presidente do conselho de

administração da Motorola, conta como foram os primeiros passos

do 6-Sigma, que nasceu dentro de sua empresa. Ele também explica

como superou os obstáculos que surgiram no caminho e o que

o levou a difundir os princípios desse modelo

Sinopse

• Quando um executivo da empresa criticou
publicamente a qualidade de produtos da
Motorola na década de 1980, seu presidente,
Robert W. Calvin -filho do fundador-, e a
equipe de diretores não se concentraram
ern puni-lo. Ao contrário, eles perceberam
que a qualidade realmente estava aquém
da exigência do consumidor e entenderam
que a qualidade final dependia do controle
da qualidade em todo o processo.
• Em outras palavras, deixaram a arrogância
de lado, olharam para o problema e o
enfrentaram. Criaram, para tanto, o programa
de qualidade batizado com o nome de
"6-Sigma", e foi Calvin, pessoalmente, que
o liderou, confiante de que o resultado do
programa influiria nos lucros da empresa.
• Passadas quase duas décadas e com sua
ferramenta espalhada pelos quatro cantos do
mundo, Calvin concedeu esta entrevista para
fazer uma avaliação de objetivos e resultados
alcançados. Sem pintar a história em tons
róseos, ele admite que houve conflitos e
atribui o sucesso final à disposição de ouvir
os outros, de aprender e de atuar com
firmeza quando necessário. A entrevista
é de A. Blanton Godfrey, editor da revista
S/x Sigma Fórum.
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do pioneiro
O sr. pode nos contar como o 6-Sigma começou na Motorola?

Muito antes de pensarmos no 6-Sigma, fizemos uma
reunião de executivos. Nessa ocasião Art Sundy, dire-
tor da área de rádios bidirecionais, declarou: "Nossa
qualidade é nojenta". Tínhamos 85% do market share
mundial e estávamos conseguindo um crescimento de
dois dígitos. A despeito disso, todos nós diretores leva-
mos Sundy a sério. Decidimos usar o bom senso e rea-
lizar tudo o que pudéssemos para melhorar a qualida-
de. Foi o que fizemos por dois anos, e então coisas boas
começaram a acontecer.

Algum tempo depois, Bill Smith, outro executivo
da mesma área, telefonou-me, pedindo para marcar um
encontro. Ele veio a meu escritório e explicou-me a
"teoria dos defeitos latentes". Em pouco tempo Smith
se tornou um conselheiro sofisticado na aplicação de
métodos estatísticos para a qualidade. Rapidamente per-
cebemos que, se conseguíssemos controlar a variação
na produção, poderíamos fazer funcionar todas as pe-
ças e processos e alcançar um resultado final de 3,4

O pioneiro do 6-Sigma e sua empresa

Robert W. Calvin se mantém como presidente do conse-
lho de administração da Motorola, empresa norte-ameri-
cana de produtos de telecomunicação, e foi seu presiden-
te (CEO) na década de 1980, quando deu início ao progra-
ma de qualidade 6-Sigma. O empresário, nascido em
Wisconsin, cursou as universidades de Notre Dame e
Chicago e, no início dos anos 40, começou a trabalhar na
empresa de seu pai, a Calvin Manufacturing Corporation,
a futura Motorola (o nome foi incorporado em 1947).

Sob a liderança de Robert, após a morte do pai, a Moto-
rola se expandiu internacionalmente e trocou o foco de ele-
trônicos de consumo -como auto-rádios- para os merca-
dos de alta tecnologia. Quando ele assumiu a presidência,
em 1959, o faturamento era de US$ 290 milhões; quando
deixou o cargo, em 1990, este pulara para US$ 10 bilhões. A
Motorola foi a primeira vencedora do aclamado Prêmio
Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige, graças ao pro-
grama 6-Sigma. O nome Motorola, que era a marca de um
auto-rádio da empresa, sugere "som em movimento".

defeitos por milhão de oportunidades, ou seja, um ní-
vel 6-Sigma. Nosso pessoal cunhou o termo e ele "pe-
gou". Era prático, pois as pessoas entendiam que, quan-
do se consegue controlar a variação, é possível obter
resultados notáveis.

Por que o sr. estava tão determinado a melhorar a qualidade?
Nossos clientes não gostavam de nossos produtos.

Decidimos agradar-lhes. Recebemos informações sufi-
cientes sobre isso, provenientes de muitas fontes -nos-
so pessoal de vendas, nossos engenheiros de design e
outros. Aumentamos nossa capacidade de ouvir e leva-
mos os clientes muito a sério. Deixamos nossa arrogân-
cia de lado.

Qual foi seu ponto forte ao liderar essa iniciativa, em sua
opinião?

Prestei atenção. Nosso pessoal sabia que podia me
dizer o que quisesse. Percebi que, em outras compa-
nhias, Sundy provavelmente não teria tido coragem de
se levantar à frente de 175 pessoas e dizer que a quali-
dade dos produtos feitos pela empresa era uma droga,
mas ele sabia que podia falar aquilo diante de seus com-
panheiros da Motorola. Acredito que havíamos criado
um clima que permitia às pessoas falar e influenciar a
empresa. Se eu aprendesse o suficiente com os especia-
listas, poderia reagir e produzir um impacto conside-
rável sobre o que estávamos fazendo.

Em 1985, percebemos que tínhamos dados sofisti-
cados e que, se pudéssemos sintetizá-los e apresentá-
los aos grupos de alto escalão da empresa e à comitê de
políticas, conseguiríamos fazer grandes progressos. Jack
Germaine tornou-se, então, nosso diretor-facilitador de
qualidade. Nessa época, tínhamos reuniões regulares
com os comitês de gestão operacional e de políticas
internas, e intercalamos uma reunião especial para fo-
calizar a qualidade. Não fui às reuniões dos comitês
operacional e de políticas, mas esperei, com Germai-
ne, ser chamado para a reunião sobre qualidade. Nun-
ca sobrava tempo para isso. Germaine e eu toleramos a
situação por certo tempo.

Então, um dia, apresentei a qualidade como o tópi-
co inicial da manhã e declarei que ficaríamos ali todo
o tempo necessário -se preciso, o dia inteiro. Disse aos
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membros daquele comitê
que a qualidade seria
sempre o primeiro item
de toda pauta de assun-
tos, inclusive de nossas
reuniões de conselho.
Até o final da semana,
todos já sabiam que eu
colocara a qualidade em
primeiro lugar na pauta.
Induzi, mas de um modo
que todos aceitaram.

Qual foi a pior parte do pro-
cesso, antes de aparecerem
resultados?

Sempre que eram reu-
nidas dez pessoas, um ter-
ço aceitava, outro terço di-
zia que ia pensar e o últi-
mo terço dizia: "É o me-
lhor que posso fazer". Essa
variação era a pior parte.
Algumas pessoas não que-
riam investir seu tempo.

Fizemos muitas apresentações bem informativas e
falamos sobre as coisas boas que estávamos fazendo e o
que se poderia aprender com elas, como "O que posso
aproveitar e transferir para meu departamento?". De-
mos tempo para cada unidade explicar o que seu pes-
soal estava fazendo. Por exemplo, os membros de nosso
departamento de patentes -um departamento muito im-
portante para nós- acreditavam já ter um desempenho
bom o suficiente. Por isso não investiram nenhum tem-
po na iniciativa da qualidade. Deixei-os assumir a res-
ponsabilidade pelas próprias ações e resultados. Assim,
o chefe do departamento nunca foi chamado para as
reuniões. Após alguns meses, a situação tornou-se em-
baraçosa. Então, ele se dirigiu a seu departamento e
desafiou os profissionais.

Alguns decidiram mapear o processo de invenção e
registro de patentes. Decidiram que, se o processo fosse
perfeito, poderiam conseguir uma
patente em 36 horas. Ao examinarem
o processo, compreenderam que po-
deriam duplicar o número de paten-
tes que obtínhamos, com o mesmo
número de profissionais. Mapear o
processo foi fundamental. O pessoal
de patentes, que vinha dedicando
demasiado tempo a cada etapa, des-
cobriu muitos passos que podiam ser
eliminados. Então, o diretor perce-
beu que tinha algo para falar. Quan-
do seu pessoal visualizou um sistema
aperfeiçoado, apenas 36 horas pas-

saram a ser suficientes,
contra os meses e meses
que costumavam demo-
rar. Conseguiram cortar o
tempo real do processo
em cerca de 50%.

Quando chegamos à
auditoria, descobrimos
a mesma coisa. Quando,
finalmente, dedicamos
tempo para mapear as eta-
pas do processo, em deta-
lhe, conseguimos mudar
de oito meses para oito se-
manas e para oito dias.
Tudo sob o pretexto da
qualidade e de tornar as
operações mais eficientes.

Por que o sr. decidiu que a
Motorola ia concorrer ao
Prêmio Nacional de Quali-
dade Malcolm Baldrige?

Foi mera coincidên-
cia. Lemos a respeito da

criação do prêmio, em 1987, no Chicago Tribune. Du-
rante o almoço, quatro de nós conversávamos informal-
mente sobre isso. Havia esse prêmio e as especificações
para obtê-lo eram consistentes. Acreditávamos que po-
díamos fazer tudo aquilo. Achávamos que talvez fôsse-
mos a única empresa no país que estivesse trabalhando
por esse prêmio, mesmo antes de ele existir.

De que modo vencer o prêmio ajudou a Motorola como
empresa?

Ajudou-nos imensamente com os clientes. A econo-
mia tinha problemas naquela época, por isso procura-
mos nossos clientes e dissemos que deveriam reduzir o
número de fornecedores e comprar mais da Motorola.
Estávamos construindo uma reputação de confiabilida-
de e qualidade. Havíamos começado a Motorola Uni-
versity para ensinar a nosso pessoal o 6-Sigma e outros

meios para melhorar a qualidade.
Seguimos as exigências do Prêmio
Malcolm Baldrige de compartilhar
nossos métodos. Nove entre dez exe-
cutivos disseram: "Bem, isso é bonito,
mas não devemos entregar nossos
segredos a outros". Porém eu perce-
bi que se tratava de uma oportunida-
de formidável: podíamos encontrar
os clientes durante um dia inteiro,
em vez de por apenas uns 10 ou 15
minutos. Essa seria uma oportunida-
de fenomenal para vendas.

Assim, quando o pessoal me pro-
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curou e perguntou como tínhamos ganhado o Prêmio
Malcolm Baldrige, contei-lhes que íamos dar uma aula
e explicar-lhes tudo, desde que enviassem seu pessoal
de nível mais elevado. De 1988 até 1995 nossas aulas
foram freqüentadas por muitas pessoas. Encontrei-me
com várias delas e dei palestras de 40 a 45 minutos.

De próprio punho

Em 1991, anos depois de a Motorola ter recebido o Prê-
mio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige, Robert

W. Calvin escreveu o seguinte texto, que chamou de "As
heresias bem-vindas da qualidade".

Velho Testamento (VT): O controle da qualidade é uma
responsabilidade do departamento de qualidade.

Nova Verdade (NV): A melhoria da qualidade não é uma
simples tarefa institucional, mas uma prioridade pessoal
diária e uma obrigação de todos.

VT: Treinamento é caro.
NV: Treinamento não é custo.

VT: Os novos programas de qualidade exigem grandes
investimentos iniciais.
NV: Não há custo inicial quando falamos em progra-
mas de qualidade de "alta qualidade".

VT: A melhor qualidade custa mais.
NV: Se você aumenta a qualidade, os custos não têm
por que aumentar.

VT: Errar é humano.
NV: A perfeição é a regra: total satisfação do cliente.

VT: Os defeitos de qualidade devem ser divididos em
categorias maiores e menores.
NV: Só existe uma categoria de defeitos: intolerável!

VT: As melhorias da qualidade só vêm de pequenos e
constantes passos.
NV: Parcialmente verdade; mas as melhorias drásticas,
em cada passo, são essenciais e possíveis.

VT: Fazer bem as coisas exige tempo extra.
NV: A qualidade não gasta mais tempo; economiza-o.

VT: A pressa gera desperdício.
NV: A velocidade (reflexiva) gera qualidade.

VT: Os programas de qualidade se ajustam melhor aos
produtos e às operações de produção.
NV: As mais evidentes necessidades e promessas da
qualidade estão na administração e nos serviços.

VT: Em determinado nível, o cliente deixa de se
preocupar com a melhor qualidade.
NV: O cliente saberá diferenciar as coisas. Melhorias
graduais conduzem a menor preço, melhor serviço e
maior desempenho.

VT: Não roubarás.
NV: Roubarás idéias (não-patenteadas) descaradamente.

Essas aulas chegaram a atrair três ou quatro presiden-
tes executivos, que eu conhecia pessoalmente.

Eu falei que, se não fossem investir seu tempo parti-
cular em melhoria da qualidade, então que esqueces-
sem as aulas. Disse-lhes que deveriam realizar à perfei-
ção qualquer trabalho em que estivessem envolvidos.

Por que o sr, concordou em compartilhar com a General Elec-
tric, a AIliedSignal (atualmente Honeywell) e tantas outras em-
presas tudo que fez?

Quando nos apresentamos para falar sobre aqueles
princípios ao pessoal de alto escalão, decidimos que
contaríamos tudo sobre nosso sistema de qualidade a
qualquer de nossos concorrentes, porque eles também
poderiam vir a ser nossos fornecedores e clientes.

O que o sr. acredita que a CE, a AIliedSiqnal e outras empre-
sas acrescentaram ao processo 6-Sigma?

A partir de certo período, é provável que elas esti-
vessem colocando mais energia no processo do que nós.
Quem sabe isso seja a natureza das coisas. Pode ser que,
depois de um tempo, não tivéssemos a mesma energia,
no dia-a-dia, que as empresas novas no jogo. Talvez, em
1995, não estivéssemos dando tudo de nós, como faziam
elas, que estavam em plena expansão.

Por que o sr. acha que o 6-Sigma tornou-se tão difundido
nos Estados Unidos nos últimos anos?

É apenas uma questão de bom senso. De início o
sistema parece tão complicado, mas é um método que
pode ser explicado a qualquer pessoa. Se conseguir-
mos tornar todas as peças idênticas, seremos capazes
de fazer as coisas de modo muito melhor. Na linha de
produção, temos pessoas para quem tudo funciona,
desde que consigam manter seu trabalho dentro da
escala de qualidade. Elas dizem: "Ora, vejam, consigo
entender os dados estatísticos!".

Como o sr. criou a universidade em que algumas das princi-
pais empresas norte-americanas vêm compartilhando seus
métodos de qualidade com universidades selecionadas?

Meu desafio foi dirigido a diretores e reitores uni-
versitários de faculdades de engenharia e administra-
ção durante um encontro em Cincinnati. Provoquei-os
a levar 50 professores de suas faculdades à Motorola
University, para que lhes ensinássemos qualidade, mas
com a garantia de que ensinariam o que aprendessem
em suas próprias salas de aula. Eu acreditava que nin-
guém aceitaria, mas todos me procuraram depois e dis-
seram que viriam.

Como muitas pessoas queriam fazer o curso, a Moto-
rola não podia fazer tudo sozinha. Por isso, pedi ajuda
a outras empresas: AT&T, Procter & Gamble e IBM,
entre outras. Todas concordaram em patrocinar uma ou
duas universidades. Começamos pela Purdue University
e ainda estamos trabalhando com ela. •
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Conselhos do
padrinho

Em entrevista exclusiva, Mikel Harry, também um dos criadores do

6-Sigma, revela os segredos da implementação do programa, derruba

os mitos mais comuns e fala sobre seus benefícios

Sinopse

• A ferramenta Gestão da Qualidade Total
(TOM, na sigla em inglês) não apresentou os
resultados esperados porque, entre outras
dificuldades, "faltou-lhe um objetivo
específico". Quem faz esta afirmação é Mikel
Harry, considerado o "padrinho do 6-Sigma",
encarregado por Robert Galvin de conduzi-lo
nos primeiros tempos na Motorola e um
dos responsáveis por sua famosa aplicação
na General Electric.
• Em entrevista exclusiva a HSM Manage-
ment, o especialista argumenta que o
6-Sigma, ao contrário, tem uma meta muito
concreta, que é registrar menos de 3,4 erros
por milhão de oportunidades de errar, em
produtos ou serviços. Ele afirma ainda que
o retorno sobre o investimento é mais promis-
sor com o 6-Sigma, chegando a eqüivaler a
aproximadamente 6% dos lucros, desde
que sua implementação seja feita
corretamente.
• Harry discorre sobre os segredos da boa
implementação. Segundo ele, geralmente
se passam três meses do momento em que se
toma a decisão de adotar um programa
6-Sigma até capacitar os primeiros black-belts.
Para o processo completo, porém, costumam
ser necessários de 18 meses a três anos. No
quadro da página 81, Harry faz uma importan-
te diferenciação entre erros esporádicos
e falhas persistentes. A entrevista é de
Viviana Alonso.

O sr. é considerado um dos principais arquitetos do
6-Sigma. Qual foi sua participação no processo de criação
dessa metodologia?

A cruzada para melhorar a qualidade começou na
Motorola em 1979, quando Art Sundy, em uma reu-
nião com membros da diretoria, disse: "A qualidade da
Motorola é nojenta". Nessa época, a empresa destinava
de 5% a 10% dos investimentos —algumas vezes até
20%- para corrigir defeitos nos produtos, o que eqüi-
valia a cerca de US$ 900 milhões por ano.

No início dos anos 80, Bill Smith, engenheiro da
área de comunicações, utilizou pela primeira vez o con-
ceito "6-Sigma". Ele estudava confiabilidade, mais espe-
cificamente a relação entre a ocorrência de defeitos e
o tempo médio entre as falhas. E colocou a questão de
outra maneira, ou seja, a correlação entre a vida útil de
um produto e a quantidade de vezes que ele havia sido
consertado durante o processo de fabricação. Em 1985,
Smith demonstrou que, quando um produto apresen-
tava defeitos durante o processo de produção, era mui-
to provável que outras falhas pudessem passar desper-
cebidas, sendo descobertas pelo consumidor nos pri-
meiros momentos de uso. Ao contrário, se o produto
fosse fabricado sem erros, quase nunca haveria falhas
posteriores.

Paralelamente, eu trabalhava na divisão Government
Electronics Group, concentrado na resolução de pro-
blemas pela análise estatística. Bill e eu fizemos os cál-
culos que deixaram clara a necessidade de uma quali-
dade de nível 6-Sigma em nossos produtos -em outras
palavras, 3,4 defeitos por milhão de oportunidades (de
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Mikel Harry

haver defeitos)-, a fim de aumentar a satisfação dos
clientes e, ao mesmo tempo, baixar os custos.

Foi difícil conseguir o apoio da alta gerência para uma ini-
ciativa baseada em cálculos estatísticos?

Trabalhamos muito. Primeiro fizemos um benchmar-
king quantitativo, isto é, estudamos e comparamos o índi-
ce de defeitos de diferentes produtos durante as etapas
de uso e descobrimos que a qualidade de nossos produ-
tos era de nível 4-Sigma. Também observamos que nos-
sos concorrentes asiáticos, principalmente os japoneses,
operavam no nível 6-Sigma, o que significava que eles
eram 1,8 mil vezes melhores do que nós em qualidade.
Com todas essas evidências -os dados oriundos do bench-
marking e os cálculos da correlação entre defeitos e confi-
abilidade-, foi fácil convencer a direção da Motorola de
que deveríamos dar um salto quântico na qualidade.

As empresas operam, em média, em nível 3-Sigma ou
4-Sigma. Qual é a diferença, em termos práticos, entre
3-Sigma e 6-Sigma?

É melhor dar um exemplo. Se um tapete de 140
metros quadrados fosse limpo com qualidade 3-Sig-
ma, a superfície que continuaria suja no final do tra-
balho seria equivalente à área ocupada por uma ca-
deira reclinável. Se a limpeza fosse feita com a quali-
dade 6-Sigma, a superfície suja seria do tamanho da
cabeça de um alfinete -imperceptível. Cada sigma gera
uma redução exponencial dos defeitos; portanto, à
medida que aumenta o sigma, aumenta também a con-
fiabilidade.

A estratégia 6-Sigma é conhecida como um método para
elevar a qualidade. Em um de seus livros, porém, o sr. diz que
seu objetivo maior é gerar "aumentos imediatos nas mar-
gens de lucro". Como é possível alcançar esse objetivo, le-
vando em conta que as melhorias na qualidade não se tra-
duzem, necessariamente, em aumento de rentabilidade?

De modo geral, a qualidade está relacionada aos de-
feitos, ou seja, quanto maior a quantidade de defeitos,
menor a qualidade. Cada vez que acontece um erro, a
empresa gasta tempo e dinheiro para corrigi-lo. Isso
quer dizer que, ao projetar e fabricar produtos quase
sem defeitos, ou ao prevenir a possibilidade de erros,
ela está contendo gastos. Cada melhoria na qualidade
deveria traduzir-se em uma redução dos custos opera-
cionais, como resultado da diminuição dos gastos ge-
rais, de mão-de-obra e de materiais. Aqueles que me
dizem que realizaram melhorias de qualidade e não
viram mudanças nos lucros, respondo que a suposta
melhoria na qualidade não ocorreu.

O que diferencia o 6-Sigma das técnicas de controle de qua-
lidade que o precederam?

A antecessora do 6-Sigma foi o TQM, que não trou-
xe os resultados esperados, por múltiplas razões. Para
começar, não tinha um objetivo específico; o 6-Sigma,
ao contrário, tem uma meta concreta, que consiste em
conseguir menos de 3,4 defeitos por milhão de opor-
tunidades. Em certo sentido, mais do que um sistema
de gestão com fundamento científico, o TQM era uma
filosofia, mas não colocava o foco nas medições, en-
quanto no 6-Sigma elas exercem papel fundamental.
De fato, até a remuneração dos executivos está vincula-
da aos parâmetros de rentabilidade da empresa.

Qual é o investimento mínimo necessário para implemen-
tar um programa de 6-Sigma em uma empresa?

Em uma grande corporação, o custo de implemen-
tar o 6-Sigma costuma oscilar entre 1% e 2% da folha
de pagamento, enquanto o retorno sobre o investimen-
to está por volta de 6% do lucro.
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A General Electric foi cliente do consultor

Quando trabalhava na divisão Government Electro-
nics Group (GEG) da Motorola, na década de 1980, Mikel
Harry deu início à aplicação da análise estatística na re-
solução de problemas. Em 1990, o então presidente exe-
cutivo da empresa, Robert W. Galvin, encarregou-o de
criar o instituto de pesquisas sobre 6-Sigma da Motoro-
la. Sua missão era desenvolver estratégias de implemen-
tação do 6-Sigma e de outras ferramentas estatísticas
avançadas que pudessem ser aplicadas em ampla gama
de empresas e indústrias. Harry dirigiu o instituto até 1993.

Em 1994, Harry e Richard Schroeder fundaram a
Six Sigma Academy, em Scottsdale, Arizona, EUA, que
teve entre seus primeiros clientes a General Electric e a
AiliedSignal (hoje Honeywell). Assim, o consultor ficou
conhecido como o "padrinho do 6-Sigma" e uma das
maiores referências na área.

Mikel Harry é autor de dois livros sobre a ferramenta:
com Don R. Linsenmann e Richard Schroeder, escreveu Six
Sigma: The Breakthrough Management Strategy Revolu-
tionizing the World's Top Corporations (ed. Doubleday) e
Six Sigma Knowledge Design: llluminating the Path to Suc-
cessful Deployment (ed. Palladyne).

Os exemplos de implementação do 6-Sigma sempre se refe-
rem a grandes corporações, como General Electric e Moto-
rola. O que acontece com as empresas pequenas e médias?
Também podem aplicá-lo?

Claro que sim. Apenas a metodologia para imple-
mentar o 6-Sigma nas grandes corporações é diferente
da empregada nas empresas médias ou pequenas.

Quais são as diferenças? Como deve ser encarado um pro-
grama 6-Sigma em uma empresa pequena?

Uma das diferenças é que a empresa não poderia
treinar seus black-belts em grande escala. Essas empre-
sas não podem dispor, em geral, de sua capacidade de
recursos humanos para permitir que alguns funcioná-
rios abandonem seus afazeres habi-
tuais e se dediquem vários meses ao
treinamento das ferramentas 6-Sig-
ma. Existe, porém, uma alternativa,
que é a contratação de black-belts de
fora, já formados.

Outra opção é aproveitar os in-
centivos que as grandes empresas
costumam oferecer às pequenas. Al-
gumas, por exemplo, capacitam o
pessoal de seus fornecedores peque-
nos e médios, a fim de que apren-
dam a operar em seu padrão de qua-
lidade.

Qual é o perfil das pessoas selecionadas para se transfor-
marem black-belts?

Os candidatos são "aves que não voam com o res-
tante do bando": têm grande capacidade de liderança,
forte inclinação técnica, são interessados em análise de
dados e são bons comunicadores. Esses indivíduos se-
rão os agentes da mudança e, como tal, devem possuir
determinação, segurança em si próprios, inteligência
e a qualidade de nunca se darem por vencidos.

É necessário implementar o 6-Sigma na organização como
um todo ou é possível fazê-lo apenas em algumas divisões?

O melhor é que essa ferramenta seja aplicada em
toda a empresa. E muito difícil que uma unidade de
negócios possa levar a cabo uma gestão de nível 6-Sig-
ma, enquanto outras operam em 4-Sigma.

Como se aplica a estratégia 6-Sigma em empresas fornece-
doras de serviços? E como se mede a qualidade em tais
empresas?

Produtos e serviços são fruto de dois tipos de pro-
cessos: industriais e comerciais. Quando um mínimo
de 80% do valor de um produto ou serviço é gerado
por máquinas, trata-se de um processo industrial; quan-
do a porcentagem similar depende da atividade huma-
na, o processo é comercial —por exemplo, o pedido de
materiais, o pagamento de salários ou o processamen-
to de ordens de compra.

Nos processos comerciais e de serviços, é usada a
noção de "transação". Ao imaginar o mundo empresa-
rial em termos de transações, a "unidade de produto"
pode ser desde uma linha de código no software até o
formulário de admissão do hóspede de um hotel ou
uma multa por infração às leis de trânsito. Quando um
policial documenta incorretamente uma multa, gera
um "defeito" que se transforma em perda de receita
para o município. O mesmo ocorre com ordens de
compra: se a informação é incompleta ou os dados in-
corretos, geram-se erros que, somados, dão "os defei-
tos por ordem de compra" e essa cifra, por sua vez, pode
significar determinado nível sigma.

As estatísticas, as medições e a idéia de qualidade
são universais e aplicáveis a empre-
sas tanto comerciais como indus-
triais. A única maneira de melhorar
a qualidade e aumentar a satisfação
do cliente é medir os processos e es-
tabelecer a relação desses dados com
as variáveis econômicas fundamen-
tais de cada empresa.

Como se vinculam os dados das pesqui-
sas de satisfação do cliente com os pro-
cessos industriais e comerciais?

No momento, essas pesquisas
não permitem vincular as necessida-
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Harry diferencia erros esporádicos e persistentes

Alguns defeitos são resultado de erros esporádicos em

um processo. Ou seja: os processos, em sua maioria, fun-
cionam dentro de um patamar esperado, mas, ocasional-

mente, se desviam de seu desempenho habitual. E, defor-
ma geral, as empresas resolvem de maneira eficiente os
erros esporádicos.

Isso, contudo, não melhora os níveis de qualidade ou

os resultados da empresa, porque, na realidade, são os de-
feitos persistentes, crônicos e "ocultos", que solapam a lu-
cratividade.

Mikel Harry conta o caso de um fabricante de automó-
veis que decidiu substituir o aço por alumínio nas peças do

motor, baixando os custos de produção e fabricando veí-
culos mais leves que consumiam menos combustível.

Os técnicos ignoravam que o alumínio costuma ter fra-

turas microscópicas que se dilatam em situações de altas
temperatura e pressão. Por isso, os motoristas que exi-

giam muito de seus veículos aceleravam o desgaste. E
como o dano acontecia pouco depois de o veículo ser ad-
quirido, ainda no período de garantia, a empresa tinha de
arcar com os reparos. Por isso, seus custos aumentaram,

sem que fosse possível determinar a origem do problema.

Com esse exemplo, Harry ilustra o que se passa em
muitas empresas que não conseguem identificar a causa
dos defeitos e começam a "tolerar" os erros, que dessa
forma continuam persistentes, ocultos, e passam a cons-

tituir parte do custo do negócio. O montante desse custo
pode alcançar grandes dimensões: a GE, por exemplo, des-
cobriu que os erros persistentes representavam entre 30%
e 40% de sua receita anual de vendas.

des dos clientes com as capacidades dos processos.
Conseqüentemente, também não é possível realizar
cálculos estatísticos que relacionem o que os clientes
dizem com o que os processos realizam. Para que as
pesquisas permitam estabelecer uma correlação entre
as medições de satisfação do cliente e o projeto dos
processos, em vez de formular perguntas sobre satisfa-
ção é preciso elaborar questões de diagnóstico.

Por exemplo?
Suponha que estejamos pesquisando clientes que

compraram um carro recentemente. O que seria per-

guntado é se eles detectaram alguma falha no veículo
e qual foi essa falha. A natureza do dano revela o pro-
blema existente no processo de fabricação. Em outras
palavras, se as perguntas sobre os defeitos são bem for-
muladas, não é difícil deduzir os erros nos processos.

Alguns críticos afirmam que a aplicação do 6-Sigma deman-
da cálculos estatísticos muito complicados. O que o sr. res-
ponderia a eles?

Que eles têm razão. E acrescentaria mais: não se
usa um estetoscópio para detectar câncer, mas sim um
equipamento de ressonância magnética. Para maior
poder de diagnóstico, é necessária uma ferramenta de
maior complexidade. Se para uma pessoa os métodos
superficiais, que só tratam dos sintomas, são suficien-
tes, é melhor ficar com o estetoscópio. Porém, se qui-
ser obter uma radiografia da empresa, é fundamental
usar ferramentas mais avançadas.

A intuição e a experiência podem ser suficientes
para os diretores de empresas pequenas, mas não o são
para os líderes de grandes corporações, que necessitam
fazer prognósticos precisos. E é essa, exatamente, a fun-
ção da estatística: analisar dados e elaborar projeções.

Outra crítica que costuma ser feita é que o 6-Sigma exige
capacitação de pessoal em grande escala. Qual sua opinião
a esse respeito?

É óbvio que exige uma capacitação em grande esca-
la. As pessoas não podem fazer aquilo que desconhe-
cem; para conseguir melhorias no rendimento e na
relação com os clientes, a empresa tem de capacitar
seu pessoal. Não basta o senso comum para pôr em
prática uma estratégia 6-Sigma; é preciso treinar as pes-
soas, porque ninguém nasce sabendo. Se nascesse, todo
mundo funcionaria no nível 6-Sigma. •
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DOSSIÊ

Os difusores:



GE e Jack Welch
O caso mais famoso de aplicação sistemática e bem-sucedida da

ferramenta 6-Sigma foi o da norte-americana General Electric, sob o

firme comando de seu presidente. Tanto, que foi elevado à condição

de modelo a ser seguido por todos. Highlights

Sinopse

• Em 1996, a empresa norte-americana
General Electric (GE) propôs a si mesma o
desafio de atingir o nível de qualidade 6-Sigma
em todos os seus processos: do projeto à
fabricação, prolongando-se até os serviços. Sob
a liderança entusiasmada de seu presidente
Jack Welch, os resultados foram tão rápidos
quanto surpreendentes.
• A experiência foi importante não só
para a GE, mas também para o futuro do
6-Sigma no universo empresarial, uma vez
que a ferramenta se enriqueceu com as
contribuições interpretativas de Welch e de
seu pessoal. A GE acabou se tornando, além
de um estudo de caso, um modelo a ser
seguido por inúmeras empresas.
• Na GE,o 6-Sigma contribuiu não apenas
para ajustar a entrega de seus produtos e
serviços às exigências dos clientes -reduzindo
a zero o span, ou intervalo de tempo entre
o que os clientes queriam e o que ela oferecia.
Lá, ele provou ser uma excelente ferramenta
para o treinamento generalizado em gestão,
aplicável tanto a um centro de atendimento
aos clientes como a um ambiente de chão de
fábrica. Estes highlights do livro Jack Definitivo
(ed. Campus), escrito por Jack Welch em
colaboração com John A. Byrne, jornalista da
revista Business Week, recontam a peculiar
história de sucesso de uma empresa e um
programa.

T eria sido outro o destino do 6-Sigma sem o apoio
incondicional de Jack Welch, que deu lugar ao
mais definitivo e divulgado dos muitos sucessos

alcançados pelo programa? Sem dúvida, a enorme li-
derança do mítico presidente executivo da General
Electric contribuiu para os excelentes resultados do
6-Sigma em sua empresa na segunda metade da déca-
da de 1990.

Uma prova do "fanatismo" de Welch pelo progra-
ma é a forma como compara o papel do 6-Sigma com
o do comércio eletrônico, conforme ele próprio men-
ciona em sua autobiografia, publicada em português
com o título Jack Definitivo. No livro, Welch assinala
que, antes de a GE embarcar no e-commerce, o 6-Sigma
já havia oferecido à empresa a possibilidade de uma
execução praticamente sem erros, bem como o cum-
primento dos pedidos de seus clientes de forma rápida
e precisa.

Sua paixão pelo sistema 6-Sigma também fica evi-
denciada ao se observarem as circunstâncias que en-
volveram sua resolução de adotá-lo. Uma conversa de-
cisiva sobre o assunto ocorreu entre ele e seu amigo e
colega na GE, Larry Bossidy, um "durão" como Welch,
que na época presidia a AlliedSignal e trazia em sua
pasta os maravilhosos resultados que o método gerava
em sua empresa, principalmente quanto à redução de
custos (leia entrevista de Bossidy em HSM Management nº 37).

O aspecto singular é que a conversa foi no mesmo
dia de junho de 1995 em que Jack faltou, pela primeira
e única vez, a uma reunião do conselho da empresa,
por estar se recuperando de uma cirurgia de coração.
Se forem levados em conta os penosos antecedentes
da intervenção cirúrgica -dois infartos seguidos, que o
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deixaram à beira da morte, e uma angioplastia posteri-
or ao primeiro ataque, que não bastou para evitar a
cirurgia completa-, compreende-se que só uma ques-
tão que o apaixonasse tanto poderia ocupar seu tempo
em momento tão especial.

A pedido de Jack, foi o próprio Bossidy que levou,
poucos dias mais tarde, a proposta à diretoria da GE.
"Passe-lhes tudo que tiver sobre o 6-Sigma", encarre-
gou-o Welch, que, como Bossidy, acreditava muito pou-
co na movimentação corporativa que vinha acontecen-
do até então em torno da qualidade, com TQMs, certi-
ficados ISO etc.

A qualidade em discussão
Embora a "qualidade total" não fosse sua bandeira,

Welch tinha plena consciência dos problemas de quali-
dade que a GE enfrentava. Interessava-lhe, em espe-
cial, o fato de que um nível de qualidade 6-Sigma im-
plicava menos de 3,4 defeitos por milhão de oportuni-
dades (de haver defeitos), quando a média na maioria
das empresas era de 35 mil defeitos por milhão. A isso
somava-se o fato de que o 6-Sigma prometia 99,99966%
de perfeição, tanto em um processo de produção como
de serviços.

Welch afirmava que, naquela época, na indústria as
coisas saíam certas em cerca de 97% das vezes, o que
significava, em termos de "sigma", algo abaixo do nível
4 e acima do nível 3. Ainda impressionado com sua
operação, explicava que isso representava cerca de 5
mil cirurgias malfeitas por semana, 20 mil produtos
perdidos no correio por hora e centenas de milhares
de receitas mal aviadas.

Convencida pelas cifras de Bossidy, a diretoria da
GE deu sinal verde para a implementação do 6-Sigma.
Por indicação de Welch, seu analista financeiro Bob
Nelson e o responsável pela área de projetos Gary
Reiner analisaram o custo-benefício do programa. Se a
GE subisse do nível de qualidade 3-Sigma ou 4-Sigma
para 6-Sigma, poderia reduzir seus custos entre US$ 7
bilhões e US$ 10 bilhões, soma equivalente a um au-
mento de 10% a 15% nas vendas.

Uma decisão crucial era escolher a equipe que
lideraria o 6-Sigma. Depois de mui-
to meditar, Jack colocou à frente
Gary Reiner, a quem admirava pela
"clareza de pensamento e seu enfo-
que implacável". Acreditava que ele
seria "a ponte perfeita" para trans-
mitir sua paixão pelo programa. De
qualquer maneira, como reforço,
contratou Mikel Harry, ex-diretor da
Motorola que dirigia a Six Sigma
Academy, no Arizona (veja página
78). Harry foi encarregado da pri-
meira preleção técnica sobre o pro-
grama para os executivos da GE.

Como relata Jack Welch em sua autobiografia, em-
bora quase ninguém tivesse entendido as fórmulas es-
tatísticas que acompanharam a exposição, todos saíram
convencidos das possibilidades do programa, principal-
mente os engenheiros. Contudo, Welch intuía que o
6-Sigma envolvia muito mais do que controle de quali-
dade e estatísticas para engenheiros. A idéia central era
a oportunidade de "dar uma guinada" na empresa vol-
tada para dentro e orientá-la para fora, ou seja, para o
cliente.

Ao lançar formalmente o programa, em janeiro de
1996, Welch afirmou: "Aqui não há lugar para especta-
dores. O que a Motorola conseguiu em dez anos con-
seguiremos em cinco. Entretanto, não utilizaremos ata-
lhos, mas aprenderemos com os outros".

Intimamente, ele se conformaria com um pequeno
resultado financeiro imediato que justificasse o progra-
ma, porém sonhava com um impacto muito maior. Por
isso, não vacilou em definir o 6-Sigma como "o com-
promisso mais audacioso jamais assumido pela empre-
sa" e assinalou que, graças à qualidade, poderiam con-
verter-se na maior empresa de toda a história do mun-
do dos negócios.

Em ação
Algo que Welch tinha muito claro era que a iniciati-

va 6-Sigma não se esgotasse em Reiner e Harry. Era
necessário colocar os melhores homens, em cada uma
das áreas, à frente do projeto, ainda que para isso fosse
necessário afastá-los por dois anos de suas tarefas para
treiná-los como black-belts. A formação se iniciava com
quatro meses de aulas teóricas e aplicação das ferra-
mentas. Ele os instruía para que não se distanciassem
das metas do negócio e tivessem sempre presente a ne-
cessidade de gerar resultados.

Por baixo dessa força de elite, milhares de funcio-
nários da GE receberam um treinamento de dez dias
como green-belts, com o propósito de aplicar as lições
em seus próprios locais de trabalho, para melhorar o
rendimento diário.

Como os outros programas da empresa, o 6-Sigma
foi respaldado por um sistema de recompensas. Cerca

de 60% da gratificação se baseava
em resultados financeiros; e os 40%
restantes, nos resultados do 6-Sigma.
Os funcionários que estavam sendo
formados como black-belts foram os
únicos a ter acesso a opções de com-
pra de ações.

Entretanto, nem todos os execu-
tivos da empresa entenderam essas
medidas. Além dos black-belts, que-
riam recomendar outros candidatos
para receber opções de ações. Isso
não só desobedecia à ordem de
Welch como também não resistia a
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uma análise lógica, já que, se os black-belts eram os me-
lhores quadros da empresa, só eles deviam receber as
opções. "Escolham os melhores do programa 6-Sigma
e dêem as opções somente a eles", ordenou Welch. In-
sistiu também que, para um cargo gerencial, não se
devia considerar ninguém que não tivesse, no mínimo,
treinamento de green-belt. Apesar disso, levou três anos
para incorporar o 6-Sigma em todo o pessoal de alto
nível da empresa.

No primeiro ano, a GE investiu cerca de US$ 200
milhões na capacitação de 30 mil funcionários e obte-
ve uma economia próxima de US$ 150 milhões. Hou-
ve alguns sucessos precoces. Um deles ocorreu na uni-
dade de negócios GE Capital, onde se registravam
anualmente cerca de 300 mil ligações de clientes. Um
quarto das vezes, esses clientes se viam forçados a dei-
xar mensagens no correio de voz ou chamar de novo,
porque os funcionários não estavam disponíveis. Uma
equipe do 6-Sigma descobriu que uma das 42 sucursais
da empresa registrava uma porcentagem bem próxima
de 100% das chamadas atendidas. Analisaram o siste-
ma que ela aplicava, os fluxos do processo, os equipa-
mentos e a distribuição física e imitaram o modelo nas
outras 41 sucursais. O resultado foi que os clientes pas-
saram a ter 99,9% de possibilidade de contatar um fun-
cionário logo na primeira tentativa.

Em meados de 1998 ocorreu algo atípico: Welch
decidiu abandonar sua política de não criar novos car-
gos, que havia mantido de forma inflexível desde que
assumira a direção da GE. Implantou uma vice-presi-
dência de 6-Sigma e encontrou o candidato perfeito:

Piet van Abeelen, gerente global de fabricação de plás-
ticos, que havia obtido grande sucesso com o progra-
ma em uma das fábricas holandesas sob seu comando.
Abeelen tinha a melhor prática de gestão e era excep-
cional para comunicar suas idéias.

A oferta que Jack lhe fez foi curiosa: convidava-o
para deixar de conduzir uma imensa operação mun-
dial de manufatura, com milhares de funcionários sob
seu comando, para colocar-se à frente de uma equipe
de duas ou três pessoas, cuja missão seria transferir o
aprendizado do 6-Sigma para toda a empresa. Em seu
livro, Jack Welch assinala que a oferta tentou "o profes-
sor que havia dentro de Piet", e ele a aceitou.

Reduzir a variação
Além de cumprir sua missão, Piet trouxe uma con-

tribuição crucial ao revelar a Welch "do que se tratava"
realmente o 6-Sigma: tinha a ver com span (intervalo
de tempo, em inglês) entre a data exata na qual o cliente
queria contar com o produto e a antecipação ou atraso
com que a empresa o entregava. Levar esse período a
zero significava conseguir que os clientes recebessem
sempre os produtos na data por eles indicada.

O que acontecia era que alguns clientes recebiam o
pedido com nove dias de atraso, enquanto outros rece-
biam com seis dias de antecedência. A aplicação do
6-Sigma reduziu a variação de 15 dias para dois. Obvia-
mente, isso não ocorreu do dia para a noite. Demorou
três anos, e foi necessário que todos captassem a idéia
de minimizar a variação e que essa meta se convertesse
no grito de guerra em todos os níveis da GE.
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A partir da explicação simples de Abeelen, o 6-Sig-
ma deixou de ser algo complexo na organização. O
negócio dos plásticos reduziu seu span de 50 para cin-
co dias; o dos motores de avião, de 80 para cinco dias;
e o dos seguros de hipoteca, de 54 dias para um.

O conceito de span os ajudou também a se concen-
trar no que estavam medindo. Até então, costumavam
utilizar como referência a data prometida pelo vende-
dor e negociada com ambas as partes, o cliente e a fá-
brica, porém não levavam realmente em conta o que
os clientes queriam, e quando o queriam.

Em seguida, avançaram mais um passo e começa-
ram a medir o span entre a data solicitada pelo cliente
e as primeiras receitas que ele obtinha com o produto.
Por exemplo, mediam o ciclo de entrega de um tomó-
grafo computadorizado desde a data indicada pelo
cliente até a primeira tomografia realizada. No caso de
usinas de energia elétrica, do momento do pedido
de compra até a primeira geração de eletricidade.

Desse modo, a GE atingiu um de seus mais difíceis
objetivos: não só mudar os processos, mas também con-
seguir que os clientes o percebessem. Para aprofundar
e ampliar esse processo, iniciou uma campanha com o
slogan "6-Sigma: no cliente, para o cliente" e enviou os
black-belts e green-belts para as matrizes dos clientes com
o intuito de ajudá-los a melhorar seu rendimento.

Efeito cascata
A vertiginosa proliferação de projetos 6-Sigma em

todas as unidades de negócios foi apresentando os be-
nefícios associados ao programa. Melhoravam os índi-
ces de resposta dos centros de atendimento telefônico,
aumentava-se a capacidade das fábricas e reduziam-se
os erros de faturamento e de estoque. Um analista fi-
nanceiro certificava os resultados de cada projeto.

Outro ponto de inflexão foi a aplicação de ferra-
mentas estatísticas 6-Sigma no projeto de novos produ-
tos. O sucesso mais importante ocorreu nos sistemas
de energia. Antes de se iniciar o programa, registra-
vam-se apagões nas imponentes usinas de energia,
porque os rotores das turbinas se partiam devido à vi-
bração. Um terço das 37 unidades em funcionamento
havia ficado fora de operação em
1995. Com o 6-Sigma, o problema
foi resolvido definitivamente em
poucos meses, e já não ocorrem
paradas não programadas. "Melhor
que 6-Sigma", acrescenta Jack
Welch, referindo-se a um nível de
perfeição total.

O primeiro grande produto da
área de equipamentos médicos com
sistema 6-Sigma foi um novo tomó-
grafo computadorizado, o Light-
Speed, lançado em 1998, que fazia
em 17 segundos o que um tomógra-

fo convencional levava três minutos. Em 2000, já eram
22 os novos produtos médicos com projeto 6-Sigma; em
2001, os novos produtos surgidos do programa gera-
vam mais da metade das receitas totais da área.

As economias atribuídas ao 6-Sigma foram, desde o
começo, muito importantes. Os 6 mil projetos em exe-
cução em 1997 deram como resultado benefícios e ga-
nhos 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,
bastante 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.

Os últimos resultados da era Welch
Em 2001, ano da saída de Jack Welch como presi-

dente executivo da GE, o programa já tinha cinco anos
de aplicação, e a cultura de trabalho da empresa havia
mudado por completo. Mais de 15% do quadro execu-
tivo da empresa havia recebido treinamento para black-
belt. Além disso, as qualificações 6-Sigma de um candi-
dato se tornaram essenciais na hora de recomendar
alguém para qualquer tipo de tarefa.

Os gerentes de fábrica usavam regularmente a meto-
dologia para reduzir o desperdício, melhorar o produ-
to, resolver problemas de equipamentos ou criar capa-
cidade. Por sua vez, as relações com os clientes haviam
dado um salto significativo, depois do alinhamento dos
processos internos com suas necessidades e desejos.

O 6-Sigma tinha modificado, principalmente, a cul-
tura básica da GE e a forma de capacitar o pessoal, em
especial os de alto potencial. Até então a ampla diversi-
dade de tarefas e funções os havia impedido de contar
com um programa de capacitação global. Nas palavras
de Jack Welch: "O 6-Sigma nos ofereceu a ferramenta
exata de que necessitávamos para o treinamento ge-
neralizado em gestão, uma vez que ele se aplica tanto
a um centro de atendimento ao cliente como a uma
fábrica".

Para quem serve o 6-Sigma, além das grandes em-
presas como a GE? Segundo Welch, para quase todos.
Desde os gerentes de vendas interessados em melhorar

suas estratégias de preços e aumen-
tar a confiabilidade de seus prog-
nósticos e projeções até prestado-
res de serviços domésticos, como
encanadores, jardineiros e mecâni-
cos de automóveis, que necessitam
entender melhor as necessidades de
seus clientes e ajustar a elas sua ofer-
ta de serviços.

"O 6-Sigma é uma linguagem
universal; entendem-se a variação
e o span tanto em Xangai como em
Cleveland", admira-se Welch, ain-
da hoje. •
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