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Introdução: Seis Sigma é um método que se concentra na antecipação,
diminuição/eliminação da incidência de erros, defeitos e falhas em um processo, foi
introduzido e popularizado a partir da década de 80 pela Motorola. É vista como uma
excelente ferramenta da qualidade, uma vez que se expande do setor de qualidade e
pratica-se na maioria dos setores da atividade econômica, juntamente com a
metodologia DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Implementar e Controlar). Diante do
atual ambiente competitivo que as empresas estão vivendo, diferenciar-se e alcançar
um desempenho superior é a regra para a sobrevivência, e é isto que o Seis Sigma
oferece. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo incentivar o aprendizado neste
setor e apresentar uma das ferramentas da qualidade mais eficientes no âmbito de
melhoria contínua ligada a satisfação do cliente, pois o Seis Sigma prioriza a obtenção
de resultados de forma planejada e clara, tanto de qualidade quanto de financeiro.
Metodologia: O DMAIC (estrutura do Seis Sigma) é um método de nível técnico,
executado primeiro pelo nível estratégico/tático, depois passado para o
operacional.Inicialmente, deve-se observar todo o processo, através de visitas técnica
da consultoria, identificando os desvios que irá originar o projeto Seis Sigma. Então,
reúne todos os envolvidos da gerência, para a definição dos projetos e dos candidatos a
integrantes da equipe. Lembrando que se deve rever os projetos já existentes, sempre
acompanhando-os e analisando-os. A seguir realiza-se a seleção dos componentes,
nomeando um responsável por cada projeto. A partir deste momento, pode-se dar
início à aplicação.
 Resultados: O sistema goza de bons frutos trazendo inúmeras vantagens, desde que
haja a aplicabilidade correta. A mensuração direta dos benefícios do programa é
reconhecida no aumento da lucratividade da empresa, o que proporciona elevada
visibilidade e valorização dos resultados alcançados. O alto empenho e
comprometimento da alta administração e a infraestrutura criada na empresa, com
papéis bem definidos para os patrocinadores e especialistas (equipe) do Seis Sigma só
acrescenta para o auge do sucesso. Os métodos estruturados para o alcance de metas
utilizados no programa (DMAIC) abre as portas para a melhoria do desempenho de
produtos e processos, podendo resultar no desenvolvimento de novas oportunidades,
fixando o foco na satisfação do cliente/consumidor. A pioneira desta ferramenta na
década de 80 foi a Motorola, que teve um ganho de US$ 2,2 bilhões e desde então
todas as empresas que seguem seu exemplo, como a General Eletric e a Brasmotor
(empresa nacional), obteve um lucro bem acima do esperado.
 Conclusão: Por todas as circunstâncias apresentadas, percebe-se a importância da
implementação desta ferramenta da qualidade nas organizações, uma vez que permite
o controle do processo a evitar, reduzir ou antecipar o defeito do produto/serviço,
aumentando a satisfação dos clientes, o rendimento dos processos, volume de vendas,
entre outros benefícios.
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