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Descobertas de mau gerenciamento na WorldCom, na Eron, na Adelphia e em outras em-
presas levaram a uma desconfiança sem precedentes nos Estados Unidos. Em meio à ex-
pectativa por uma supervisão mais eficiente de auditorias financeiras e gerenciamento 
corporativo, diversas entidades públicas e privadas, incluindo o Congress and Securities 
and Exchange Comission (SEC), estão realizando mudanças sistematicamente, a fim de 
conseguir mais precisão e clareza no gerenciamento financeiro,

Os esforços iniciais têm focado principalmente em reforçar a responsabilidade da alta ad-
ministração e assegurar mais transparência nas medidas financeiras tradicionais. Essas 
mudanças são um bom começo, mas dependem muito da prevenção e dos indicadores fi-
nanceiros que atrasam o desempenho corporativo.

Como as instituições americanas tentam definir um novo ambiente de responsabilidade 
corporativa, é importante que se crie uma cultura de negócios com horizontes expandidos, 
com o objetivo de fornecer mais segurança aos investidores, reguladores, analistas, credo-
res e gerentes. Em particular:

• O monitoramento financeiro corporativo precisa ser mais oportuno.

• Indicadores mais difíceis de falsificar devem ser elaborados.

• Maus procedimentos devem ser detectáveis mesmo nos níveis hierarquicamente inferio-
res ao escritório corporativo.

• Práticas padronizadas são necessárias nas unidades de negócio e nas empresas.

O Seis Sigma, quando acrescido de técnicas econômicas, financeiras e de gestão operacio-
nal, é capaz de tratar desses assuntos e proporcionar uma estrutura disciplinada e uni-
forme para o rastreamento seguro dos resultados financeiros e dos indicadores da gestão 
corporativa. Nossa experiência mostra que a aplicação do paradigma definir, medir, ana-
lisar, projetar e verificar (DMADV, na sigla em Inglês) é a melhor maneira de desenvolver 
um sistema da qualidade da área financeira (veja Figura 1). Para ilustrar determinados 
pontos-chave de nossa abordagem, faremos referência ao longo do artigo à maior falência 
corporativa da história dos Estados Unidos – o escândalo da WorldCom.

O problema principal da WorldCom é a reclassificação dos gastos de rotina como investi-
mentos de capital de longo prazo. O investimento em dinheiro recebe um tratamento con-
tábil diferente do que as despesas, o que afeta os indicadores de desempenho corporativo. 
As informações a respeito da WorldCom em arquivos públicos são menos detalhadas do que 
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as disponíveis internamente como parte de um programa da qualidade corporativo da área 
financeira. Ainda assim, é interessante observar os dados da WorldCom para verificar o que 
poderia ter sido encontrado com um sistema de gerenciamento por meio do Seis Sigma.

Aplicação do Seis Sigma nas finanças

Definir

Os analistas financeiros costumam basear sua avaliação do desempenho de uma empresa 
nos números de seus relatórios financeiros, em um conjunto relativamente pequeno de 
dados, como taxas de crescimento e de lucratividade. A Wall Street, em especial, tem fo-
cado freqüentemente em apenas alguns poucos indicadores financeiros simples, como um 
termômetro do desempenho de uma empresa.

Na indústria de telecomunicações, por exemplo, o indicador que ganhou os maiores pri-
vilégios durante a década de 1990 foi o lucro antes dos impostos, taxas, depreciação e 
amortização (EBITDA, na sigla em Inglês). O governo alega que o CFO da WorldCom ma-
nipulou os números de EBITDA para que se alinhassem à direção da empresa e às expec-
tativas dos analistas.

Como veremos, outros indicadores relacionados teriam provavelmente se afastado de seus 
valores nominais caso o sistema Seis Sigma de rastreamento estivesse em funcionamento. 
Portanto, fica claro a partir dos eventos recentes que o necessário não é apenas um ou 
mesmo diversos indicadores independentes, mas um conjunto de indicadores relaciona-
dos que captem os resultados-chave do desempenho corporativo.

A Figura 2 mostra um indicador simples que calcula o total aproximado de novos débitos 
assumidos pela WorlCom anualmente de 1995 a 2001. As Figuras 3 e 4 mostram a razão 
dos débitos de curto prazo da WorldCom e os de longo prazo anualmente em 1999 e 2000, 
trimestralmente em 2001 e no primeiro trimestre de 2002.

A natureza das questões relativas à gestão corporativa e os elementos-chave a serem tra-
tados normalmente variam de uma empresa para outra. Por exemplo, um programa finan-
ceiro da qualidade pode ser implementado principalmente para proteger a alta adminis-
tração, que deve certificar pessoalmente os resultados financeiros da organização. Outras 
empresas podem desejar estabelecer um programa de monitoramento para rastrear e vali-
dar as mudanças nos negócios ou contabilizar as práticas requeridas por órgãos regulado-
res governamentais. Outras, ainda, terão acionistas que desejem certificar-se de que seus 
investimentos estejam sendo responsavelmente administrados.

A melhor maneira de elaborar um sistema de monitoramento corporativo é para a alta 
administração, incluindo o conselho diretivo, a fim de definir claramente sua proposta e 
identificar os elementos-chave a serem tratados. O próximo passo é conduzir um grupo de 



facilitação com foco no cliente com representantes de todos os constituintes-chave. A pro-
posta dessa reunião é definir as questões específicas a serem tratadas. Os alvos possíveis 
do monitoramento do Seis Sigma incluem não apenas a contabilidade corporativa, mas 
também itens como as práticas de compensação, padrões de manutenção de estoque, ga-
nho de subsídios estrangeiros e contribuições relativas de diversas fontes de rendimento 
ou divisões de negócios.

O resultado desse grupo com foco no cliente é um conjunto multifacetado de indicadores 
corporativos que refletem o interesse de todos os constituintes. Tais indicadores serão prio-
ridade e o foco principal do programa corporativo da qualidade para a área financeira.

Medir

Os principais objetivos desta fase são determinar os valores iniciais para os principais in-
dicadores corporativos (conhecidos como Y) e identificar as tendências de dados do com-
ponente, necessários para o seu gerenciamento. 

No Seis Sigma, como nas análises financeiras tradicionais, há duas formas de determinar 
os valores dos indicadores: externamente, pela comparação dos valores do indicador da 
empresa principal com os valores de um grupo de empresas similares, e internamente, 
pela observação do desempenho histórico do indicador ao longo do tempo. 

Para comparações externas, pode-se recorrer às referências financeiras padrão para aju-
dar a definir o grupo similar em estudo na empresa. São pontos típicos de comparação:

• Setor. 

• Tamanho.

• Valor do crédito.

• Outras características gerais de negócios.

Tempo também é uma consideração, visto que o rápido crescimento ou incorporação e as 
atividades de aquisição podem render comparações indevidas.

À primeira vista, a comparação mais simples para qualquer empresa parece ser aquela 
sobre seus desempenhos passados, mas os dados históricos de desempenho são surpreen-
dentemente difíceis de serem estabelecidos nas aplicações de qualidade da área financeira. 
A onda de incorporação e aquisição dos últimos 15 anos afetou a grande maioria das em-
presas, portanto, a definição funcional da empresa pode ter mudado ano a ano.

Em outro lugar, a substituição da alta administração pode levar a realinhamentos estra-
tégicos fundamentais que tenham mudado as normas internas. Crescimento, emprego e 
outros padrões estabelecidos durante o período da expansão econômica prolongada, por 



exemplo, podem ser inaplicáveis durante os períodos de baixa. Como conseqüência, são 
difíceis as comparações históricas apropriadas, e o uso de técnicas tradicionais de monito-
ramento como o controle estatístico do processo é raro.

Observando novamente o exemplo da WorldCom, a Figura 3 mostra o gráfico do coeficien-
te do débito vs. Tempo, e a Figura 4 o compara com os cinco competidores mais similares 
em tamanho. Infelizmente, as comparações históricas dos coeficientes de anos anteriores 
não têm sentido devido às muitas incorporações ocorridas em 1998.

Rastrear as origens das informações necessárias para calcular os indicadores corporativos-
chave tem uma importância que vai além da mera coleta de dados. O exercício estabelece 
relações lógicas e aritméticas entre os indicadores (Ys) e seus precursores em níveis mais 
baixo da empresa.

Os componentes que são combinados aritmeticamente para produzir os Ys (maiúsculos) 
são freqüentemente chamados de y (minúsculo).

Por exemplo, o rendimento corporativo total ou os ganhos (Ys) normalmente são a soma 
do rendimento e ganho das unidades de negócio individuais (ys). Essa hierarquia de dados 
ajuda os gerentes da unidade individual a rastrear como seu desempenho afeta os indica-
dores de negócios da empresa e garante o alinhamento dos objetivos dos componentes de 
negócio com metas organizacionais mais amplas (veja “Painel de Gerenciamento”).

A exploração das relações entre os dados fornece uma oportunidade importante para revi-
sar e garantir a precisão e transparência das tendências dos dados do componente. Determi-
nados dados corporativos serão tratados confidencialmente dentro de um círculo limitado. 
Entretanto, a política deve permitir acesso livre aos dados dentro desse círculo para pelo 
menos alguma equipe além daquela que os compila e gerencia diariamente. Este aparente-
mente não foi o caso da WorldCom, onde promotores federais alegam que em uma empresa 
com mais de 60.000 funcionários, talvez um grupo de seis diretores e suas equipes foi capaz 
de conduzir a realocação imprópria de aproximadamente $4 bilhões em despesas.

Há sempre uma tendência de passar rapidamente pelas fases definir e medir do projeto. 
Mas nas aplicações financeiras, a importância de realizar essas fases de maneira discipli-
nada e metódica não é exagerada. Não apenas a definição do objetivo do projeto em jogo, 
mas também a profundidade da combinação de indicadores-alvo em estudo e a adequação 
dos valores iniciais são determinados durante essa fase. O rastreamento do Seis Sigma so-
bre essas normas estabelecidas faz a falsificação ou a corrupção serem difíceis de ocultar, 
desde que as tarefas das fases definir e medir tenham sido bem-feitas.

Analisar

A fase analisar oferece a oportunidade de identificar relações fundamentais com caracte-



rísticas-chave que movimentam os indicadores corporativos (Y e y) e de descobrir indica-
dores de liderança que podem revelar problemas.

Essa fase oferece as melhores oportunidades para:

• Revelar problemas latentes.

• Revelar novas formas de se agregar valor.

• Detectar manipulação de dados.

Procuramos por relações de Y e y com dois tipos de variáveis explicativas: características-
chave e indicadores de liderança. Ambos têm suas raízes no conceito familiar do Seis Sig-
ma de uma função de transferência, uma expressão que quantifica o impacto que alguns 
conjuntos de variáveis explicativas têm em uma produção de interesse (Y e y).

Embora muitas ferramentas comuns do Seis Sigma sejam aplicáveis, a fase analisar é o 
ponto em que outras ferramentas que não são normalmente ensinadas no Seis Sigma são, 
em sua maioria, colocadas em funcionamento em campos relacionados, tais como econo-
mia. Os profissionais especialistas em atividades baseadas em custo também acharão a 
abordagem familiar, pois o Seis Sigma aplica e estende muitas técnicas adotadas por ABC. 
Os gerentes sênior encontrarão retornos adicionais em seus investimentos no treinamen-
to e sistema ABC, já que isso proporciona um salto para iniciar o rastreamento e a busca 
por características-chave.

A diferença entre as características-chave (chamados de X) e os indicadores de lideran-
ça não é totalmente nítida, mas os Xs são geralmente características internas para uma 
empresa, características estas que influenciam diretamente os Ys e ys de interesse (veja 
Figura 5). Por exemplo, a participação de mercado ou ganho/perda da fatia (X´s) pode ser 
determinante do rendimento (um Y); da mesma forma, a produtividade (um X) pode deter-
minar a margem de contribuição (um y).

As características-chave (Xs) normalmente têm uma influência imediata sobre os Ys e ys, 
ou sutilmente os orientam. Nos exemplos acima, itens como utilização, produtividade e 
participação de mercado têm normalmente efeito imediato nos Ys e ys correspondentes. 
Por outro lado, itens como eficácia da força de venda e a fatia de ganho/perda geralmente 
afetam os resultados financeiros no mês ou trimestre seguinte.

Mesmo os Xs que possuem um efeito contemporâneo podem ser medidos mais rapidamen-
te do que os ys e, portanto, têm de fato um efeito na liderança. A utilização e a produtivida-
de podem ser registradas semanal ou mensalmente, enquanto que os indicadores financei-
ros afetados são analisados mensal ou trimestralmente. O processo do relatório financeiro 
normalmente leva dias ou semanas para ser completado, adicionando ainda mais tempo 
à condução dos Xs. Na média, até mesmo o rastreamento de Xs pode demorar um ou dois 



meses de liderança quando os Ys e ys correspondentes são indicadores financeiros. Por-
tanto, rastrear características-chave permite que antecipemos os resultados financeiros 
com antecedência e revela questões não-aparentes.

Os indicadores de liderança representam o valor adicionado de maior potencial que a qua-
lidade financeira pode oferecer à alta administração. Há, normalmente, fatores externos 
que indiretamente influenciam ou se correlacionam com os resultados organizacionais, 
porém com percepção mais adiantada. Uma empresa de locação de aviões, por exemplo, 
pode antecipar o rendimento em muitos trimestres baseando-se no volume dos negócios 
e nas viagens individuais diárias. As mudanças no preço do combustível podem afetar não 
apenas as margens dos expedidores por muitos trimestres, mas pode também modificar, 
como previsto anteriormente, o equilíbrio do mercado ferroviário, rodoviário e aéreo. 
Também é possível encontrar indicadores de liderança que preverão maiores indicadores 
dos negócios financeiros para seis a nove meses à frente ou mais.

A compreensão das características-chave, dos indicadores de liderança e das funções de 
transferência por meio das quais se influenciam os indicadores corporativos se relaciona 
diretamente à gestão corporativa, pois intensificam enormemente a capacidade de detec-
ção de corrupção nos relatórios financeiros. Ys e ys camuflados que não mais obedecem 
às relações conhecidas com as características-chave são fáceis de detectar. Isso cria uma 
inter-relação de indicadores, características-chave e indicadores de liderança interligados 
e assim se pode monitorar as relações, e não somente os indicadores. 

Elaborar

Um grande desafio ao proporcionar transparência nas finanças corporativas para os gru-
pos de interessados no negócio é o de comunicar claramente informações financeiras em 
um formato utilizável. Hoje em dia, essas informações são encontradas nos formulários 
SEC e nos relatórios anuais das empresas. Os programas financeiros da qualidade devem 
tratar da necessidade de processos mais flexíveis que transmitam a cada um dos acionistas 
as informações que procuram. Para tanto, a principal atividade na fase elaborar é identifi-
car quais Ys, ys, Xs e indicadores de liderança serão rastreados para análise em uma base 
constante, e como. 

Algumas quantidades, incluindo as métricas financeiras úteis nas operações, serão sele-
cionadas por relatórios de rotina. Este é o caso dos painéis de instrumentos da alta ad-
ministração online da General Eletrics, direcionados especificamente ao gerenciamento 
financeiro e operacional. Outras, como os Ys relacionados às finanças corporativas, serão 
atualizadas regularmente, mas reportadas somente em caráter de exceção.

Painéis de instrumento e cabines proporcionam um ambiente conveniente para a comuni-
cação dos resultados de maneira rápida e uniforme a todos os constituintes. Por meio do 



uso do verde, amarelo e vermelho destacável ou pelos limites impressos no quadro ou tela, 
os painéis de instrumentos e as cabines oferecem uma comparação visual dos indicadores 
para suas normas. A digitalização, onde aplicada, automatiza e simplifica a preparação de 
painéis de instrumentos, integra a tendência dos dados e possibilita a integração de pai-
néis de instrumentos de unidade de negócios individuais.

A fase elaborar é também a hora de reformular prioridades e se livrar de detalhes e redun-
dâncias desnecessários. Talvez o maior perigo de um sistema de monitoração corporativa 
é o de tratar de muitas questões em muito pouco tempo. A partir da escolha dos Ys através 
da identificação dos y, Xs e indicadores de liderança, a brevidade vem depois apenas da 
perfeição na obtenção das metas afirmadas do programa. E a digitalização, embora dese-
jável, não deve ser uma desculpa para o adiamento da ação se a infraestrutura requerida 
não estiver no lugar. Mantenha o foco nos Ys e limite o escopo para buscar recursos. A 
monitoração de poucos indicadores-chave com um projeto bem-sucedido é de longe mais 
eficiente do que a monitoração de uma grande quantidade daqueles que não o são.

Verificar

As tarefas principais da fase verificar são assegurar que um sistema disciplinado de relató-
rios e planos de reação estejam implementados e validar o programa resultante.

O plano de reação é estabelecido por meio de uma combinação ordenada de procedimen-
tos de operação padrão, como é normalmente necessário nas fases controlar e verificar 
de muitos projetos Seis Sigma. A essência de um plano de reação é a análise da causa-raiz. 
Para garantir uma visão geral apropriada, o responsável pelo gerenciamento deve ser no-
tificado sempre que uma investigação esteja a caminho, mesmo que não haja suspeita de 
qualquer impropriedade.

Evidentemente, nenhuma dessas práticas foi colocada em funcionamento na WorldCom. 
As Figuras 2, 3 e 4 deixam claro que há um crescimento nas maiores mudanças estruturais 
nas finanças da WorldCom em 2000 e 2001. Esse fato sozinho não demonstra nenhum pro-
cedimento errado nem aponta uma causa-raiz. Na verdade, esses eventos sugerem que a 
fraude citada na WorldCom foi um sintoma do colapso financeiro da empresa, e não sua 
causa. 

O monitoramento Seis Sigma desses indicadores deve ter estimulado a investigação muito 
antes que qualquer fraude realmente ocorresse. As mudanças na estrutura de débitos da 
WorldCom foram calculáveis a partir de relatórios públicos financeiros arquivados em 30 
de Março e 14 de Agosto de 2001. A própria auditoria interna da empresa trouxe à luz a 
evidência da fraude pela primeira vez em 25 de Junho de 2002.

Os sistemas de monitoramento corporativo do Seis Sigma detectarão, de tempos em tem-
pos, modificações nas relações financeiras que foram resultados positivos de troca de es-



tratégia de gerenciamento ou condições econômicas e serão, portanto, os precursores das 
boas notícias. Entretanto, a proposta de colocar uma barreira na corrupção requer proce-
dimentos eficientes e um plano disciplinado de relatórios e de reação para funcionar todo 
o tempo.

O que pode ser diferente de caso para caso é o caminho a ser seguido, uma vez que a expli-
cação tenha sido encontrada. Uma variedade de constituintes será provavelmente servida 
por um sistema de monitoramento corporativo, portanto grupos diferentes podem ser 
notificados em momentos diferentes, dependendo do Y de qual deles for afetado. Muitos 
fatores, como notícias de modificações nas circunstâncias do negócio sinalizadas pelo indi-
cador de liderança, serão reportados internamente para o gerenciamento apropriado. No 
extremo oposto, preocupações ligadas a propriedades da gestão corporativa serão levan-
tadas e, se necessário, apresentadas para análise regulamentar.

A tarefa de implementação final é a validação. A análise do cenário pode ser usada para 
testar situações em que o gerenciamento e o grupo de foco dos clientes identificados no 
início sejam os mais importantes. Os dados simulados que refletem essas circunstâncias 
devem ser submetidos ao esquema de monitoramento para verificar a detecção e os mem-
bros da equipe responsáveis pela visão geral devem ser entrevistados para confirmar que 
entenderam seus papéis e sabem os procedimentos que devem seguir.

O Seis Sigma pode fazer a diferença

O curso conturbado dos eventos recentes nos negócios norte-americanos identificou uma 
necessidade de reconsiderar práticas de relatórios financeiros corporativos e forneceu aos 
reguladores, analistas, diretores e acionistas as informações de que precisavam para apli-
car padrões mais quantitativos e rigorosos na avaliação do desempenho de uma empresa. 
Novos requerimentos de certificação para a alta administração e novas expectativas de 
que as corporações impõem o aumento da responsabilidade pessoal nos níveis mais altos 
da empresa e obrigam os líderes seniores a terem meios confiáveis de observar os traba-
lhos internos de suas organizações.

As práticas financeiras da qualidade, enraizadas no Seis Sigma, podem ajudar a definir 
uma cultura que responderá a essas necessidades, promoverá concordância legal e regu-
ladora, facilitará o melhor gerenciamento e recuperará a confiança no investidor nas ins-
tituições.
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*Os valores de 1998 e 2001 são exclusivos do débito tributável para aquisição.                     
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Indicadores-chave (Ys)

• Componentes-chave:

• Declaração de renda

• Fluxo de caixa.

• Folha de balanço.

• Indicadores de compensação:

• Bônus para a gerência vs. salário base.

• Comportamento do gerenciamento de compra e venda.

• Padrões comerciais do estoque.

Características-chave (Xs)

• Estrutura de débitos.

• Número de funcionários.

• Produtividade.

• Quantidade terceirizada.

• Preço.

• Número de ações contra a empresa.

• Áreas perdidas

Indicadores de liderança

• Produção industrial. 

• Métricas de capacidade global.

• Demanda nos mercados de fornecedores e clientes.

• Satisfação do cliente.

• Cancelamentos da indústria.

• Tendências de empregos regionais. 

Boxe 1 – Gestão à Vista

Ao gerenciar por exceção, gerentes eficientes lidam com uma carga de trabalho pesada. 



Eles desejam:

• Ser avisados em circunstâncias excepcionais de maneira oportuna.

• Informações que possam revelar causas-raiz potenciais.

• Observar o impacto provável na saúde financeira de seus negócios.

• Tudo acima avisado com a maior antecedência possível.

Os painéis de instrumentos de gerenciamento são uma maneira crescentemente popular 
de intensificar o monitoramento financeiro por meio do Seis Sigma. Esses painéis usam 
gráficos, quadros, figuras e outras técnicas visuais para comunicar os principais indicado-
res corporativos, e proporcionam um padrão uniforme para alertar os gerentes sobre os 
problemas críticos de negócios. No contexto do monitoramento financeiro da qualidade, 
esses indicadores podem refletir uma condição futura e atual dos negócios.

Os painéis de instrumentos podem ser implementados manualmente ou em qualquer grau 
de automação. Mas sua digitalização basicamente é capaz de habilitar a automação dos 
processos para entradas de dados, análises e relatórios, reduzindo assim os erros e me-
lhorando a eficiência, o tempo e o custo. Os painéis digitais (ou cabines) oferecem aos 
acionistas o devido acesso aos indicadores que direcionarão as operações, as finanças, o 
crescimento e a produtividade de um negócio. 

As cabines digitais devem relatar indicadores que forem:

• Cruciais e passiveis de tomadas de ação.

• Padronizados com a corporação.

• Verificáveis.

• Indicadores de liderança/características-chave.

• Baseados em dados atuais em tempo real.

Muitos processos atuais de negócio são manuais, portanto, a criação de uma cabine digital 
pode ser um esforço enorme e caro.

Alguns dos desafios mais comuns são:

• Sistemas de dados que não se comunicam entre si.

• Definições operacionais que diferem da empresa.

• Fontes múltiplas e possivelmente inconsistentes para os mesmos dados.

• Grande esforço exigido para montar e automatizar as informações para a apresentação.



A disposição organizada pode ajudar um negócio a superar muitos dos desafios acima:

1. Iniciar pela coleta e apresentação manual dos dados.

2. Mudar para automação e apresentação selecionável conforme o usuário.

3. Mudar a concepção dos negócios para esperar que todos os sistemas e novos dados al-
cancem as exigências da cabine digital.

4. Desenvolver um mapa para a completa automação e migrar os processos repetitivos.

É importante limitar o escopo para conseguir os recursos.  

Fonte: Quality Progress, Janeiro de 2003, pp. 29-35.

Traduzido por Cinthia Garcia Alencar, da Setec – Consultoria de Interface
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