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O Seis Sigma mede de forma objetiva o desempenho das empresas 
 
Redução de custos, melhoria da satisfação dos clientes, aumento de lucratividade, maior 
participação de mercado e elevação da produtividade são algumas das necessidades que tenho 
vivido nos diversos segmentos empresariais, sejam eles industriais, comerciais ou de serviço. 
Independentemente do ramo de atividade ou setor que atuam, as empresas procuram nas novas 
tecnologias e metodologias o apoio que necessitam para competir e se manter ativas.  
 
O ex-chairman da General Electric, Jack Welch, acreditou que a metodologia Seis Sigma, se 
aplicada em toda organização como uma estratégia de negócios e não somente como uma forma 
de melhorar a qualidade de produtos, poderia elevar a empresa a uma condição de disputar e 
vencer a forte concorrência nos vários segmentos de mercado em que atua. Assim, desde os anos 
90, a GE é uma das companhias de maior sucesso no mundo que tem o Seis Sigma em seu código 
genético, comprovando a crença de seu ex-líder.  
 
O que é Seis Sigma - Assumindo como premissa principal que tudo pode ser melhorado, e 
adotando a regra fundamental que não podemos melhorar o que não podemos medir, chegamos à 
conclusão que os dados são os melhores argumentos. O Seis Sigma é uma maneira objetiva de 
medir o desempenho e a capacidade dos processos, produtos, serviços ou até mesmo empresas 
em "Nível Sigma" e compará-los entre si. Assim, é possível designar um valor de Sigma que 
represente seu nível de qualidade e a quantidade de não-conformidades ou defeitos produzidos.  
 
Fazer certo em 99% das vezes é bom o suficiente? Acertar 99% das vezes significa nível 3,8 
sigma. Os níveis de qualidade do 6 Sigma situam-se abaixo de 3,4 defeitos por milhão de 
oportunidades. Isso significa perfeição de 99,9997%. Para ir do nível 3,8 Sigma para o 6 Sigma 
tem de ocorrer uma melhora de mais de 6 mil vezes nos processos, produtos ou serviços. E 
somente com uma metodologia eficaz se consegue atingir esse nível.  
 
Para ir de 3,8 para 6 Sigma o processo deve melhorar 6 mil vezes  
 
Assim, o Seis Sigma incorpora os benefícios das iniciativas de Qualidade e Melhora Contínua 
(Kaizen), que existem até o momento, e as modifica, incluindo em seu escopo uma forte dose de 
estatística e a medição dos benefícios nas operações da empresa. Foco no cliente é uma das suas 
diferenças, que busca o que é crítico para ele. Outra é a tomada de decisão com base em dados, 
por meio da medição e da análise estatística.  
 
Além dos benefícios financeiros gerados, a metodologia Seis Sigma traz o aumento da satisfação 
dos empregados com a melhoria dos processos; dos clientes, com a dos produtos e serviços; e, 
finalmente, dos acionistas, com a dos resultados da empresa. Em resumo, pode-se definir Seis 
Sigma como uma metodologia que melhora os processos, reduz sua variabilidade, elimina defeitos 
e desperdícios, gera satisfação para os clientes e melhoria substancial dos resultados financeiros 
da empresa. 
 
Tenho observado um contingente cada vez maior de uso da metodologia Seis Sigma, que passa a 
ser vista como uma ferramenta de alavancagem de negócios. Em suma, é clara a existência de 
oportunidade de um desempenho melhor, com a aplicação da metodologia. Vivo isso no Six Sigma 
Institute: redução de custos, satisfação dos clientes, aumento de lucratividade, maior participação 
de mercado e elevação da produtividade. Por isso, acredito que a mudança de cultura e a 
capacitação das pessoas são os maiores benefícios e um dos diferenciais que tornam o Seis Sigma 
uma das mais poderosas metodologias conhecidas até o momento. 
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