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A redução de custos, o aumento da produtividade e a otimização do tempo nos processos de 
manufatura são preocupações constantes dos empresários. Para atender a essas necessidades de 
mercado, alguns executivos escolheram a metodologia “Seis Sigma” como forte aliada na gestão 
de processos e desenvolvimento humano de todos os departamentos de suas empresas.  
 
Além de oferecer treinamentos especializados para seus colaboradores, companhias como Coca-
Cola , Cummins , Motorola e General Electric já desenvolveram projetos que contribuiram para a 
redução de até R$ 5 milhões em seu custo anual. 
 
Segundo Ruy Quintans, coordenador da pós-graduação em gestão de negócios do Ibmec , da 
unidade Rio de Janeiro, as empresas precisam definir quais são seus pontos deficitários, antes de 
escolherem as suas ferramentas ideais para gestão estratégica. “É neste contexto que entra a 
metodologia ‘Seis Sigma’, que é a única ferramenta que pode ser aplicada em qualquer área de 
atuação da empresa. Ressalto que os setores operacionais são os que conquistam resultados de 
maior impacto devido à necessidade de precisão de levantamentos estatísticos”, avalia.  
 
Aplicabilidade 
 
Pedro Bueno, consultor da QPB Consultoria e Treinamento , explica que o conceito Seis Sigma, 
criado nos Estados Unidos, é baseado na definição de indicadores de performance que promovem 
o gerenciamento de processos internos e externos através da discussão de planos de negócios 
com a cúpula executiva da empresa. “Planos que devem ser sempre suportados por análises 
estatísticas e direcionados no desenvolvimento de projetos com os líderes das áreas específicas de 
atuação”, complementa. 
 
Segundo Bueno, a implementação da metodologia nas empresas leva em média cinco meses. “É 
preciso sensibilizar a diretoria, que escolhe os profissionais que tenham perfil de liderança para 
aplicar a metodologia. O segundo passo é realizar um treinamento com os escolhidos, que 
consiste em um aprofundamento estatístico”, diz. O consultor destaca que a Motorola e a General 
Electronics foram as pioneiras na implementação da Seis Sigma no Brasil, em meados da década 
de 90. 
 
Outro detalhe apontado pelo consultor é a importância da rigidez das empresas na aplicação do 
método, como foi definido pela Motorola. “Os passos básicos são: definição de metas com a 
cúpula executiva da empresas; medição dos processos deficitários; avaliação da medição destes 
para detectar os problemas; implementação, que visa passar de forma clara os objetivos para a 
equipe e a fase final, que é de controle, que é a etapa que consiste em um acompanhamento 
contínuo para a garantia da aplicação do método”, descreve.  
 
Expansão 
 
Rino Abbondi, diretor de Distribuição e Logística da Coca-Cola Brasil, conta que o uso da 
metodologia da empresa possibilitou uma redução de R$ 5 milhões em seu custo estimado para 
2004. “O nosso fabricante de Belo Horizonte foi o primeiro a utilizar a Seis Sigma. Após 
analisarmos a melhoria em seus processos nas mais diferentes áreas, ampliamos sua aplicação e, 
hoje, cinco das nossas empresas já aderiram a metodologia”, comenta. (veja box) 
 
Pioneirismo 
 
 
 



Guilherme Mello, gestor responsável pela implementação da ferramenta Seis Sigma do 
departamento de consumo e industria da General Electric do Brasil , conta que a empresa trouxe 
a metodologia americana em 1997 para o Brasil e desde então, esta faz parte da sua política de 
valores. “Hoje, contamos com oito pessoas que se dedicam exclusivamente para a execução da 
Seis Sigma, ferramenta que nos permitiu uma redução de US$ 660 mil em 2004”, comemora. 
 
O gestor explica que o grande diferencial da ferramenta é o treinamento de todos os seus 
funcionários que são capacitados para atender a três categorias. “Os chamados Green Belts, que 
são os profissionais treinados para a execução dos processos; os Black Belts, que geralmente são 
os Green Belts que mostram maior destaque na execução dos processos e os Sponsors, que são 
os gerentes de áreas responsáveis pela condução do processo”, explica.  
 
A General Electronics conta hoje com 6.000 funcionários, sendo que todos que completam um ano 
de atuação na empresa já participam do treinamento para a certificação de Green Belt, 
independente da sua área de atuação. “Não são todas as empresas que conseguem promover 
esta grande abrangência de capacitação”, frisa. 
 
Este é o caso da Cummins do Brasil, que implanta a metodologia desde 1999. “Temos hoje 239 
projetos que são desenvolvidos com base na Seis Sigma. Ainda não conseguimos disponibilizar 
treinamento para todos, mas já temos mais de 200 líderes capacitados e nos preocupamos em 
desenvolver palestras explicativas para todos os funcionários”, afirma Celso Ricardo de Oliveira, 
engenheiro de processos e gestor responsável pela aplicação da metodologia Seis Sigma da 
Cummins do Brasil. 
 
A redução de custos da empresa no período de 1999 até 2004 foi de R$ 21 milhões. “Estimamos 
uma redução de R$ 8 milhões para este ano”, frisa. 
Alguns especialistas apontam que esta metodologia só é válida para o setor industrial, mas 
Oliveira faz questão de reforçar o contrário. “Há dois anos implantamos um processo na área 
financeira, onde conseguimos transformar os balanços mensais em levantamentos semanais 
precisos”, comemora.  
 
O gestor explica que as mais distintas áreas como marketing e enfermaria desenvolvem os 
processos. “Com o envolvimento da presidência, mais o levantamento do problema e criação de 
um projeto de atuação em equipe dos profissionais treinados para a aplicação da metodologia com 
os líderes setoriais, garantimos os bons resultados”, conclui.  

 
 
Leia Mais 
 
Coca-Cola quer expandir atuação 
 
Segundo Rino Abbondi, diretor de Distribuição e Logística da Coca-Cola do Brasil, os resultados 
alcançados com a ferramenta “Seis Sigma” não podem ser ignorados pelo empresariado brasileiro. 
“Das nossas 18 unidades, cinco já aderiram à metodologia e acreditamos que em breve todas se 
sensibilizarão com os bons resultados obtidos”, afirma. 
 
O diretor explica que a diretoria corporativa da empresa realiza um trabalho de sensibilização com 
os diretores de todas as unidades, mas estes têm a opção de decidir se utilizam ou não a ‘Seis 
Sigma’ como gestão estratégica. 
 
Um exemplo prático de sucesso é o processo implantado no departamento comercial da unidade 
de Recife da Coca-Cola. Em outubro de 2004, a fabricante Guararapes detectou uma falha na 
distribuição indireta que representava apenas 35% do market share, enquanto a distribuição 
direta era responsável por 55% do market share.  
 



“A equipe de implantação de processos realizou uma pesquisa com todos os vendedores locais 
responsáveis pela distribuição indireta — que lidavam diretamente com o consumidor final — e 
detectou que era preciso criar treinamentos específicos para o preparo destes colaboradores. Após 
quatro meses de implementação de um processo com base na ‘Seis Sigma’, a Coca-Cola alcançou 
a representatividade de 50 % do market share da distribuição indireta”, comemora.  
O diretor explica que este é um exemplo realizado na área comercial, mas todos os 
departamentos têm processo em andamento.  
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