DOSSIÊ

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
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 reunião 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 equivalia 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 conceito “6-Sigma”. Ele estudava confiabilidade, mais especificamente 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 apresentava defeitos durante o processo de produção, era
muito provável que outras falhas pudessem passar despercebidas, sendo descobertas pelo
consumidor nos primeiros 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 problemas pela análise estatística. Bill e eu fizemos os cálculos que deixaram
clara a necessidade de uma qualidade de nível 6-Sigma em nossos produtos –em outras
palavras, 3,4 defeitos por milhão de oportunidades (de haver defeitos)–, a fim de aumentar
a satisfação dos clientes e, ao mesmo tempo, baixar os custos.

Sinopse
A ferramenta Gestão da Qualidade Total (TQM, 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 Management, 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
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sobre o investimento é mais promissor com o
6-Sigma, chegando a equivaler 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 blackbelts. Para o processo completo, porém, costumam
ser necessários de 18 meses a três anos. No quadro
da página 81, Harry faz uma importante diferenciação
entre erros esporádicos e falhas persistentes. A entrevista é de Viviana Alonso.

DOSSIÊ
Foi difícil conseguir o apoio da alta gerência para uma iniciativa baseada em cálculos estatísticos?
Trabalhamos muito. Primeiro fizemos um benchmarking quantitativo, isto é, estudamos e
comparamos o índice de defeitos de diferentes produtos durante as etapas de uso e descobrimos que a qualidade de nossos produtos era de nível 4-Sigma. Também observamos que
nossos 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 benchmarking e os cálculos da correlação entre defeitos e confiabilidade–, 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-Sigma, a superfície que continuaria suja no final do trabalho seria equivalente
à área ocupada por uma cadeira reclinável. Se a limpeza fosse feita com a qualidade 6Sigma, 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 confiabilidade.
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 margens de lucro”. Como é
possível alcançar esse objetivo, levando em conta que as melhorias na qualidade não se traduzem,
necessariamente, em aumento de rentabilidade?
De modo geral, a qualidade está relacionada aos defeitos, 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
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está contendo gastos. Cada melhoria na qualidade deveria
A General Electric foi cliente do consultor
traduzir-se em uma redução dos custos operacionais, como
resultado da diminuição dos gastos gerais, de mão-de-obra
Quando trabalhava na divisão Government Electroe de materiais. Àqueles que me dizem que realizaram menics Group (GEG) da Motorola, na década de 1980, Mikel
lhorias de qualidade e não viram mudanças nos lucros, resHarry deu início à aplicação da análise estatística na repondo que a suposta melhoria na qualidade não ocorreu.
solução de problemas. Em 1990, o então presidente executivo da empresa, Robert W. Galvin, encarregou-o de
criar o instituto de pesquisas sobre 6-Sigma da Motorola. Sua missão era desenvolver estratégias de implementação 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
AlliedSignal (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 Revolutionizing the World’s Top Corporations (ed. Doubleday) e
Six Sigma Knowledge Design: Illuminating the Path to Successful Deployment (ed. Palladyne).
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O que diferencia o 6-Sigma das técnicas de controle de qualidade que o precederam?
A antecessora do 6-Sigma foi o TQM, que não trouxe
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 oportunidades.
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, enquanto no 6-Sigma elas
exercem papel fundamental. De fato, até a remuneração
dos executivos está vinculada aos parâmetros de rentabilidade da empresa.
Qual é o investimento mínimo necessário para implementar um
programa de 6-Sigma em uma empresa?
Em uma grande corporação, o custo de implementar o
6-Sigma costuma oscilar entre 1% e 2% da folha de pagamento, enquanto o retorno sobre o investimento está por
volta de 6% do lucro.

DOSSIÊ
Os exemplos de implementação do 6-Sigma sempre se referem a grandes corporações, como General Electric e Motorola. O que acontece com as empresas pequenas e médias? Também podem
aplicá-lo?
Claro que sim. Apenas a metodologia para implementar o 6-Sigma nas grandes corporações é diferente da empregada nas empresas médias ou pequenas.
Quais são as diferenças? Como deve ser encarado um programa 6-Sigma em uma empresa pequena?
Uma das diferenças é que a empresa não poderia treinar seus black-belts em grande escala.
Essas empresas não podem dispor, em geral, de sua capacidade de recursos humanos para
permitir que alguns funcionários abandonem seus afazeres habituais e se dediquem vários
meses ao treinamento das ferramentas 6-Sigma. Existe, porém, uma alternativa, que é a
contratação de black-belts de fora, já formados.
Outra opção é aproveitar os incentivos que as grandes empresas costumam oferecer às
pequenas. Algumas, por exemplo, capacitam o pessoal de seus fornecedores pequenos e
médios, a fim de que aprendam a operar em seu padrão de qualidade.
Qual é o perfil das pessoas selecionadas para se transformar em black-belts?
Os candidatos são “aves que não voam com o restante do bando”: têm grande capacidade de liderança, forte inclinação técnica, são interessados em análise de dados e são bons
comunicadores. Esses indivíduos serão 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. É muito difícil que
uma unidade de negócios possa levar a cabo uma gestão de nível 6-Sigma, enquanto outras
operam em 4-Sigma.
Como se aplica a estratégia 6-Sigma em empresas fornecedoras de serviços? E como se mede a qualidade em tais empresas?
Produtos e serviços são fruto de dois tipos de processos: industriais e comerciais. Quando
um mínimo de 80% do valor de um produto ou serviço é gerado por máquinas, trata-se
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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, funcionam dentro de um patamar esperado, mas, ocasionalmente, se desviam de seu desempenho habitual. E, de forma 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 defeitos persistentes, crônicos e “ocultos”, que solapam a lucratividade.
Mikel Harry conta o caso de um fabricante de automóveis
que decidiu substituir o aço por alumínio nas peças do motor,
baixando os custos de produção e fabricando veículos mais
leves que consumiam menos combustível.
Os técnicos ignoravam que o alumínio costuma ter fra-
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turas microscópicas que se dilatam em situações de altas
temperatura e pressão. Por isso, os motoristas que exigiam
muito de seus veículos aceleravam o desgaste. E como o dano
acontecia pouco depois de o veículo ser adquirido, 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 constituir parte do custo do negócio. O montante desse custo pode alcançar grandes dimensões: a GE, por exemplo, descobriu que os
erros persistentes representavam entre 30% e 40% de sua
receita anual de vendas.

DOSSIÊ
“Quando um
policial documenta
incorretamente
uma multa, gera
um ‘defeito’ que
se transforma em
perda de receita
para o município”

de um processo industrial; quando a porcentagem similar depende da atividade humana,
o processo é comercial –por exemplo, o pedido de materiais, o pagamento de salários ou o
processamento de ordens de compra.
Nos processos comerciais e de serviços, é usada a noção de “transação”. Ao imaginar o
mundo empresarial 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 incorretos, geramse erros que, somados, dão “os defeitos 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 empresas
tanto comerciais como industriais. A única maneira de melhorar a qualidade e aumentar a
satisfação do cliente é medir os processos e estabelecer a relação desses dados com as variáveis econômicas fundamentais de cada empresa.
Como se vinculam os dados das pesquisas de satisfação do cliente com os processos industriais e
comerciais?
No momento, essas pesquisas não permitem vincular as necessidades 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 satisfação é preciso elaborar
questões de diagnóstico.
Por exemplo?
Suponha que estejamos pesquisando clientes que compraram um carro recentemente.
O que seria perguntado é se eles detectaram alguma falha no veículo e qual foi essa falha. A
natureza do dano revela o problema existente no processo de fabricação. Em outras palavras, se as perguntas sobre os defeitos são bem formuladas, não é difícil deduzir os erros nos
processos.
Alguns críticos afirmam que a aplicação do 6-Sigma demanda cálculos estatísticos muito complicados. O que o sr. responderia 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 suficientes, é melhor ficar com o estetoscópio. Porém, se quiser 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 função 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 escala. As pessoas não podem fazer aquilo
que desconhecem; 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 pessoas, porque ninguém nasce sabendo. Se nascesse, todo mundo funcionaria no nível 6-Sigma.
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