
Aplicando o Seis
Sigma às vendas
e ao marketing
Sempre houve uma percepção infeliz, porém comum, de que o Seis Sigma pode

melhorar apenas processos de manufatura e que uma metodologia de solução de

problemas baseada em fatos não se transfere para vendas e marketing

D
esde sua introdução na Motorola no final dos anos 80,

o Seis Sigma assumiu múltiplas definições: excelência

de operações, melhoria de processo dos negócios e

excelência de processo. Desconsiderando o termo

usado, o objetivo das companhias de Seis Sigma permaneceu

consistente: estimular a melhoria contínua do processo usando

uma metodologia de solução de problemas padronizada,

documentada e passível de repetição.

O Seis Sigma fornece um método e uma linguagem comum para

focar oportunidades de negócio e resolver problemas dos negócios.

Também fornece um mapa que mostra aos solucionadores de

problemas por onde começar e o que fazer depois. Apesar que

ferramentas e linguagem comuns são usadas, o Seis Sigma é flexível o

bastante para ser aplicado a diferentes desafios por toda a

organização (por todo os negócios), em qualquer lugar onde eles

possam surgir- manufatura,financeiro,aquisição (logística),vendas,

marketing ou qualquer outra área funcional.

Desde os primeiros dias do Seis Sigma, houve uma percepção

infeliz, porém comum, de que o Seis Sigma pode melhorar apenas

processos puros de manufatura e que uma metodologia de

solução de problemas baseada em fatos não se transfere bem

para processos transacionais, especificamente vendas e marketing.

A maioria dos incrédulos questiona a habilidade e eficácia de



Quantidade
aplicar um método de solução de problemas padronizado à arte

de vendas e marketing. Eles acreditam que o ambiente deles é tão

dinâmico e às vezes nebuloso que uma abordagem estruturada

que exige processos, medições e dados apenas atrapalharia a

mágica criativa requerida para obter sucesso.

Esse não é o caso. O Seis Sigma não reprime a criatividade;

ao invés disso, ele fornece uma estrutura de trabalho para

canalizar isso. O Seis Sigma fornece orientação prática sobre

como começar o processo de solucionar um problema e

oferece questões a serem perguntadas durante o percurso. A

criatividade floresce no conteúdo e no rendimento

(transferência de dados processados) de uma solução bem-

sucedida, não nas ferramentas usadas para atingir o resultado.

O Seis Sigma é o motor que impulsiona resultados; a

criatividade é o combustível.

Apesar de o Seis Sigma ter sido muito popular na manufatura

por mais de uma década, líderes de marketing e vendas apenas

recentemente começaram a usá-lo. Essa apreciação atrasada é o

resultado de quatro principais fatores:

• Facilidades: Na maioria dos processos manufaturados,

quase toda variável pode ser precisamente controlada. Reduzir

defeitos e melhorar a eficiência já estão arraigados na psique e na

cultura. As facilidades da manufatura fornecem solo fértil para a

aplicação de métodos de solução de problemas que focam na

medição de processos e controlam rigorosamente as variáveis de

produção para atingir resultados ótimos.

Os precursores do Seis Sigma, tais como controle de

processo estatístico (statistical process control - SPC), gestão da

qualidade total (total quality management -TQM) e metodologias

ISO 9000, confirmam essa mentalidade e têm sido usados por

anos em estabelecimentos de manufatura.

• Formação profissional: Durante anos, a maioria dos

profissionais Seis Sigma procedeu da manufatura. Geralmente,

esses indivíduos estão menos familiarizados com processos

transacionais e podem não reconhecer o potencial para

aplicar o Seis Sigma lá. Essa falta de entendimento é

significante, pois para aplicar o Seis Sigma com sucesso, uma

pessoa deve estar familiarizada com ambas ferramentas Seis

Sigma e com o ambiente no qual elas estão sendo aplicadas.

Afinal, um mecânico certamente se sentiria mais confortável

usando uma nova série de alicates numa garagem do que

numa sala de operação, mesmo a ferramenta sendo

apropriada para ambos ambientes.

• Padrões de compra do consumidor: Para uma

companhia se dedicar a qualquer esforço de melhoria, deve

haver uma forte causa para a ação. A manufatura tem essa

causa para a ação. A globalização da economia mundial

— removeu barreiras de entrada para fabricantes de baixo

custo em mercados estabelecidos. Esses competidores

novos, de alta qualidade e baixo custo forçaram os

trabalhadores tradicionais a procurarem novas oportunidades

para melhorar suas operações. O resultado dessa competição

crescente foi um crescimento comensurável (proporcional) no

fornecimento da maioria dos produtos a preços reduzidos.

Como mostrado na Figura l, essa mudança ascendente no

fornecimento e mudança descendente no preço impulsionou

demanda adicional - portanto, as vendas cresceram através de

múltiplas indústrias.

Técnicas aperfeiçoadas (melhoradas) de manufatura e

aumentos nas vendas levaram a receitas recordes que

mascararam qualquer necessidade por vendas melhoradas e

eficiência de mercado. Grandes resultados financeiros levam

muitos profissionais de vendas e do mercado a perguntarem,"Por

que deveríamos nos preocupar sobre melhorias de processos

enquanto as vendas e a receita estão crescendo a níveis

recordes?" Essa atitude, embora logicamente atingida, evitou a

chegada da causa requerida para ação em vendas e marketing.

Curiosamente, esse mesmo pensamento originalmente atrasou

melhorias no processo estruturado em muitos ambientes de

manufatura.

• Cultura de vendas existente: o espírito empresarial de

vendas ativamente opõe-se a processos padronizados e encoraja

a independência. Se o Seis Sigma é mal interpretado como

impactando negativamente esse espírito, será o contrário.

Aplicar o Seis Sigma requer alterar tanto os processos como

as atitudes. Quando tudo parece estar funcionando bem, é difícil

convencer as pessoas que a mudança é necessária. Apenas

recentemente, muitos CEOs começaram a investigar o potencial

para tentar aplicar o Seis Sigma a processos não-manufaturados.



A evolução do Seis Sigma
O Seis Sigma evoluiu das aplicações de SPC no chão-de-

fábrica ao estado atual de aplicação de processos e medições a

todos os processos empresariais. Esse progresso pode ser

percebido como avanço em três estágios, com o terceiro estágio

atualmente em andamento (ver figura 2).

Estágio de manufatura: O gênesis do Seis Sigma - e ainda

o solo mais fértil em termos de facilidade de aplicação - está na

manufatura. Facilidades de manufatura são normalmente

conduzidas por engenheiros que estão familiarizados com definir,

medir, analisar, melhorar e controlar o conceito - eles tendo sido

treinados ou não. Há uma pequena necessidade de convencê-los

da vantagem de localizar os defeitos até às suas fontes, tentando

identificar as causas-raízes de falhas e depois implementando uma

solução controlada.

Estágio de gestão de informação e finanças: Conforme

os líderes de negócios se tornavam cientes das melhorias que o

Seis Sigma estava impulsionando na manufatura, eles se

apressaram para aplicá-lo em outras funções de negócios com

esperanças de ceifar benefícios similares. O próximo local lógico

era em ambientes ricos em dados que refletem a necessidade da

manufatura por processos passíveis de repetição e mínimos

defeitos. Isso levou a introdução do Seis Sigma na gestão

financeira e de informação. Um departamento financeiro requer

Figura 2: A evolução do Seis Sigma
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um processo forte e livre de defeitos para eficazmente fechar os

livros, pagar direitos autorais, localizar gastos, e pagar salários e

comissões. Os recentemente introduzidos regulamentos da

obrigatória Sarbanes-Oxley documentaram processos financeiros

passíveis de repetição. As oportunidades para otimizar esses

processos resultaram na recente incorporação do Seis Sigma

pelas companhias de serviços financeiros, incluindo o Bank of

America, Merril Lynch e American Express. Imagine o dinheiro e

esforço que poderiam ter sido economizados se os

departamentos financeiros pudessem precisamente fechar um

trimestre em poucos dias vs. duas semanas. A gestão da

informação também precisa de processos robustos para

eficientemente e eficazmente fornecer software, entregar

hardware e gerenciar dados. O Seis Sigma fornece ferramentas

para ajudar a realizar essas tarefas. A gestão financeira e de

informação são normalmente conduzidas e providas de indivíduos

que reconhecem e apreciam as vantagens de processos

padronizados. O Seis Sigma preencheu essa necessidade por

estrutura em ambas as funções. Os dois primeiros estágios na

evolução do Seis Sigma da manufatura para gestão financeira e de

informação estão bem estabelecidos.

Estágio de processo transacional: O terceiro, e em

andamento estágio na evolução do Seis Sigma é sua aplicação em

processos transacionais, mais notadamente em vendas e

marketing. Esse se provou ser o mais difícil estágio no

crescimento do Seis Sigma como uma aplicação de áreas

funcionais diversas. Algumas das razões para esse desafio

são a dificuldade de identificar projetos apropriados e

impulsionar a mudança de cultura exigida para líderes

transacionais abraçarem o conceito. Impulsionar essa

mudança é difícil, porém vale a dedicação. Economias

significantes podem ser percebidas de processos

transacionais melhorados pois, diferente da maioria dos

ganhos de eficiência na manufatura, processos

melhorados de vendas impactam diretamente as vendas

top de linha e, portanto, os benefícios do resultado final.

Infelizmente, uma falta de controle preciso sobre muitas

das variáveis em processos transacionais restringiram o

uso do Seis Sigma. Existe uma relação inversa aproximada

entre a facilidade de aplicação do Seis Sigma e as

economias potenciais que ele pode impulsionar. Ao

contrário do que ocorre na manufatura, a mais

importante e menos controlável variável em processos

transacionais é o elemento humano. Num processo de

manufatura, muitos dos passos de processos são

automatizados e, uma vez estabelecidos, são livres da

interferência humana excessiva. Já que esses passos

normalmente podem ser precisamente ajustados e

controlados, não é incomum alcançar correlações muito

altas entre a qualidade das entradas (produções,

contribuições) de processo e a qualidade dos resultados

dos processos. Atividades humanas, por outro lado, sãoFuturo



muito menos controláveis ou previsíveis. Portanto, processos que

exigem alta contribuição humana abstêm-se do controle. As

ligações entre entradas e saídas (inputs/outputs) simplesmente

não são tão fáceis de serem ajustadas como são nos processos de

manufatura. Adicionalmente, em processos de vendas e

marketing, variáveis como clientes, competidores, e o clima são

completamente incontroláveis, mas têm impacto imenso nos

resultados dos processos. Esses desafios não deveriam ser

interpretados como uma razão para abandonar a idéia de que o

Seis Sigma pode funcionar nesse ambiente, mas a realidade é que

poucas variáveis de processos são controláveis. O Seis Sigma

deveria ser simplesmente aplicado àquelas variáveis que podem

ser controladas. Isso pode não levar às correlações quase

perfeitas que são vistas em projetos de manufatura, mas

correlações de mais de 50 a 60% ainda podem ser atingidas. Elas

fornecem forte precisão direcional não disponível antes da

implementação do Seis Sigma. Num mundo onde 20% das

margens e 10% do crescimento são considerados sucesso, fazer

decisões críticas com 50 a 60% de certeza, ao invés de 0%, é uma

melhoria enorme e lucrativa.

O mito de que o Seis Sigma é apenas
para operações

Para converter as críticas que questionam a aplicabilidade do

Seis Sigma na área transacionada raiz do

cinismo delas pode ser freqüentemente

identificada através de algumas fáceis

questões:

• Por que você não acredita que

funcionará?

•Você acredita que não existe dados

suficientes num ambiente transacional para o

Seis Sigma funcionar?

• Os seus processos de vendas e

marketing são tão fortes que não podem ser

melhorados?

•Você está preocupado que as pessoas

que trabalham nessas áreas não têm

conhecimento ou capacidade intelectual de

processamento de dados, desejo ou vontade

de lidar com a quantidade mínima de

matemática que alguns projetos de Seis Sigma

exigem?

As respostas às essas questões geralmente

expõem preconceitos sobre o valor do Seis

Sigma e como ele é aplicado, mas raramente

elas revelam razões baseadas em fatos para a

rejeição. No seu centro, o Seis Sigma se trata

totalmente de achar a causa-raíz de um

problema e solucioná-lo. A mesma abordagem

deveria ser aplicada para achar a causa-raíz do

ceticismo para aplicá-lo em processos

transacionais.Vendas eficientes e processos de marketing são

criticamente importantes para os negócios; uma abordagem

definida para resolver os problemas nas empresas pode pagar

dividendos extraordinários.

As vendas e o marketing estão mais perto dos consumidores

do que quaisquer outras funções de negócios e geram o

combustível pelo qual os negócios correm: dinheiro. Satisfazer os

desejos dos consumidores deveria ser a única e mais importante

tarefa de uma companhia. A figura 3 ilustra alguns dessas

importantes ligações. Satisfazer os desejos do consumidor deveria

conduzir a estratégia geral de todo negócio. Finalmente, deveria

determinar o que uma companhia faz e vende.

Não há bastante dados?
O ambiente transacional é cheio de dados sobre: vendas,

mercados, territórios, representantes de vendas e clientes.

Profissionais de vendas e marketing estão constantemente

perseguindo dados de mercado e inteligência competitiva para

determinar o quanto bem eles estão preenchendo as necessidade

não-satisfeitas dos seus clientes, quanto bem eles estão

penetrando novos ambientes, e o impacto dos recém lançados

produtos sobre vendas, receita, clientes e competidores. O Seis

Sigma fornece as coordenadas para capturar esses dados, analisá-

los e fomentar decisões com base nisso.



Tendo um cliente decidido pagar pelo seu produto ou serviço

ao invés de um competidor é a meta final de qualquer organização

de vendas ou marketing. Essa aquisição é o resultado máximo final

de múltiplos passos de negócios, alguns controláveis e outros não.

Até mesmo uma melhoria mínima na eficácia de alguns poucos

passos de processos controláveis levará ao rendimento melhorado

do processo. Um processo de vendas geral inclui:

• Futuros (prováveis) clientes.

• Desenvolver um entrosamento.

• Identificar necessidades.

• Apresentar soluções.

• Superar objeções.

• Fechar a venda.

A eficácia final do processo é calculada multiplicando a

eficácia de cada passo. Esse cálculo é chamado lucro (produção)

de rendimento (resultado máximo) rolado (RTY). O RTY é

análogo à eficiência de uma corrente humana - uma corrente de

pessoas trabalhando para apagar o fogo passando baldes de água

de pessoa para pessoa. Em outras palavras, cada pessoa é 90%

eficiente em transportar a água. No final da corrente, o balde terá

perdido um tanto de água. A eficiência da corrente humana é

calculada multiplicando as eficiências de cada membro do time:

0.90 x 0.90 x 0.90 x 0.90 x 0.90 - 0.591

Apesar de que cada indivíduo é 90% eficaz, o time é

coletivamente apenas 59% eficiente; 41 % da água foi desperdiçada. O

RTY dos processos de vendas podem ser similarmente calculados. O

RTY também mostra como um largo processo geral de melhoria

pode ser conduzido apenas por melhorias mínimas para passos de

processos individuais. Se um representante de venda é 90% eficiente

em cada passo no processo de vendas, no final do processo o

representante de vendas será 59% bem-sucedido no time. Se o

representante de vendas está apto a melhorar sua eficiência apenas

em 5% por passo de processo, indo para 95%, o RTY do processo

melhorará para: 0.95 x 0.95 x 0.95 x 0.95 x 0.95 = 0.774.

Apenas uma mínima melhoria em cada passo no processo de

vendas melhorou as vendas de 59 a 77%, uma melhoria de 18%. Se

um processo de vendas estava previamente gerando l rnhhão de

dólares, esse nível de melhoria resultaria num adicional de

180,000 dólares.

Se passos de processos comuns, de ponta a ponta são

observados mais de perto, documentados e estudados, e se os

dados que eles produzem são coletados e analisados, é possível

identificar oportunidades de melhoria dentro do processo. O

recém refinado processo pode se tornar uma vantagem

competitiva. Uma vez que a ciência do processo de vendas é

identificada e documentada, mais esforço pode ser aplicado para

refinar a arte de venda.

Onde ele pode ser aplicado?
Existem múltiplas oportunidades para melhorar processos de

vendas e marketing. Claramente, vender um produto para um

cliente é o processo mais importante em vendas e marketing. Essa

é uma área óbvia para focar esforços de Seis Sigma, mas não a

única área.

Processos adicionais de vendas que poderiam fazer uso do

Seis Sigma incluem:

• Entrevistar e contratar representantes de vendas bem-

sucedidos.

•Treinar representantes de vendas em ambos processos de

vendas e os vários produtos e serviços sobre os quais é esperado

que eles sejam especialistas.

• Definir o modo mais eficiente de gerenciar um estoque

(ações/ capital) de amostras do representantes de vendas.

• Identificar e fomentar os clientes e territórios mais

lucrativos (rentáveis).

• Movimentar materiais de marketing através de revisão de cópia.

Esses são processos comuns que tanto os grupos de vendas

quanto os de marketing precisam focar para obter sucesso.

Nenhum requer a mágica do desenvolvimento de relacionamento

ou carisma pessoal; eles apenas exigem rigor.

Preocupações com o conhecimento de
processamento de dados

Alguns insinuaram que uma razão pela qual os vendedores

evitam o Seis Sigma é porque ele é muito difícil. Sugerir que os

profissionais de vendas e marketing não podem suportar a

metodologia Seis Sigma ou as habilidades de matemática que

talvez ele possa requerer, simplesmente não reflete o perfil de

vendedores bem-sucedidos. As recompensas financeiras de uma

carreira de vendas de sucesso são significativamente maiores do

que a maioria das outras profissões.

Os frutos de uma carreira de vendas de sucesso criam

competição para aqueles papéis. Num mercado competitivo,

profissionais de vendas não podem atingir o sucesso sem

capacidade intelectual forte. Essas recompensas financeiras

inspiram muitos dos melhores a perseguirem carreiras nas

empresas, como oposto do direito, medicina ou ciência.

Profissionais de vendas bem-sucedidos podem manter essa

liderança por toda suas carreiras.

A complexidade interpretada do Seis Sigma não é a razão

pelo qual ele não foi bem-sucedido nas vendas e no marketing. A

razão é uma indisposição dos líderes do marketing e das vendas

em abraçar a metodologia. As pessoas envolvidas em processos

transacionais freqüentemente estão indispostas em adotar uma

metodologia baseada em medição numa função de negócios que

eles vêm como sendo conduzida puramente por relacionamentos

e a força de suas personalidades. Adotar o Seis Sigma representa

mudança, e as pessoas não gostam de mudança, especialmente

mudança que parece ser contrário à intuição do que funcionou

para eles no passado.

Pode haver uma preocupação de que os atributos e

capacidades que estimularam o sucesso no passado —

desenvolvimento de relacionamento, criatividade e conhecimento

de mercado - não será útil num ambiente Seis Sigma.Vendedores



podem temer que uma falta de perspicácia matemática será

exposta durante o treinamento do Seis Sigma. Esses medos são

comuns, mas infundados.

Aqueles que são capazes de conduzir uma carreira de vendas

de sucesso são igualmente capazes de não apenas suportar, mas

também de dominar o Seis Sigma, desconsiderando o que eles

estudaram na faculdade.Também é válido mencionar que muito

poucas estatísticas ou matemática na verdade são exigidas para

empregar o Seis Sigma. Muitas das mais úteis ferramentas do Seis

Sigma - tais como mapa de processos ou matriz de priorização -

são simples. Ambas essas ferramentas podem conduzir melhoria

de processo significante e não exigem qualquer estatística.

As ferramentas estatísticas que o Seis Sigma usa são básicas e

têm sido ensinadas com êxito a milhões de não-matemáticos e

não-estatísticos. Embora exista um monte de ferramentas

estatísticas muito complexas, as que são simples normalmente

dão respostas suficientes. Um carpinteiro certamente pode

produzir ótimos resultados com guias laser, armas de pregos

pneumáticas e serras esquadrias compostas elétricas, mas ele

também pode alcançar ótimos resultados com um martelo, uma

chave de fenda ou um par de alicates. O uso inteligente de

ferramentas simples pode produzir grandes resultados.Q

Nota

Esse artigo é adaptado dos capítulos de abertura do Aplicando

a Ciência do Seis Sigma para a Arte de Vendas e Marketing, publicado

pelaASQ Quality Press em 2006.
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