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Epígrafe
Conforme estabelecido nas normas da Família
ISO 9000, “o objetivo da melhoria contínua de um
Sistema de Gestão da Qualidade é aumentar a
probabilidade de melhorar a satisfação dos
clientes e de outras partes interessadas. As
ações para a melhoria incluem o seguinte:
• análise e avaliação da situação existente para
identificar áreas para melhoria;
• estabelecimento dos objetivos para melhoria;

• pesquisa de possíveis soluções para atingir os
objetivos;
• avaliação e seleção dessas soluções;
• implementação da solução escolhida;
• medição, verificação, análise e avaliação dos
resultados da implementação para determinar
se os objetivos foram atendidos;
• formalização das alterações”.
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PRINCÍPIOS DE GESTÃO DA QUALIDADE

Máxima do Kaizen: “fazer hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje!”.
Sem comprometimento de todos os colaboradores é impossível obter êxito na realização
dos objetivos e metas estabelecidos no planejamento estratégico.

MELHORIA CONTÍNUA
1 Embasamento
Na visão do autor deste trabalho, melhorar
continuamente é estabelecer processos
organizacionais, racionalmente planejados,
tendo em vista a evolução e o
aperfeiçoamento ininterrupto de práticas de
gestão, perceptíveis por todas as partes
interessadas na busca constante pela
excelência de resultados. Nesse contexto,
melhorar é:
• levantar, analisar e avaliar informações e
dados
representativos
da
situação
existente, com o propósito de identificar
oportunidades reais e potenciais de

aprimoramento de sistemas, processos e
produtos;
• manter-se atento às oscilações do
mercado especializado, tendo em vista
prospectar, estabelecer e gerenciar
negócios que sejam satisfatórios para
todos os integrantes da cadeia de
fornecimento (fornecedor  organização
 cliente  demais interessados);
• respeitar dispositivos legais de negócios e
requisitos gerais estabelecidos em termos
contratuais;
• fazer prosperar os empreendimentos;
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• conquistar e manter a fidelização de
parceiros comerciais;
• promover o crescimento ininterrupto de
todos os segmentos da organização;
• fomentar a otimização de sistemas
corporativos das áreas fim e meio;
• envidar esforços para progredir dentro dos
objetivos traçados em planos, propósitos e
metas;
• gerar condições propícias à realização de
produtos compatíveis com os requisitos
estabelecidos (de entrada, produção e
saída dos respectivos processos), que
satisfaçam, surpreendam e encantem
clientes reais e potenciais;
• proporcionar meios apropriados (a) ao
aperfeiçoamento e disseminação da
normalização técnica; (b) à produção de
metodologias de desenvolvimento de
projetos; (c) à definição de requisitos
legais, estatutários e regulamentares; (d) à
gestão e preservação do acervo
documental.
Melhoria contínua é o conjunto de
prescrições e providências voltado:

• ao planejamento estratégico plurianual;
• à racionalização e modernização das
estruturas organizacionais;
• ao provimento de recursos vitais para o
funcionamento ininterrupto de todas as
unidades organizacionais;
• à
otimização
de
sistemas
interrelacionados e interativos de processos,
com valores agregados;
• à realização de produtos de larga
aceitação pela clientela, que sejam
competitivos em preços e durabilidade,
em face da excelência de projetos e da
usabilidade comprovada.
A melhoria contínua deve ser compreendida
como visão de alcance futuro do estado ou
condição de excelência em gestão de
empreendimentos.
Essa
condição
de
excelência em gestão deve ser verificável em
pesquisas de (a) grau de satisfação de
clientes e (b) benchmarking, estabelecidas
para aferição periódica e sistemática da
performance organizacional no mercado
especializado.

2 Conquista da Melhoria Contínua
Evidenciar a melhoria contínua talvez seja o
maior dos desafios com que se deparam os
responsáveis pela gestão da qualidade.
Quando se trata de qualidade, não basta
atingir indicadores de excelência em gestão
e depois se acomodar face aos resultados
alcançados.
É
necessário
evoluir
continuamente. A permanência do status quo
em qualidade é, por si, um estágio involutivo,
pois a criatividade acontece quando a verve
é atiçada diante da confrontação com novos
desafios. Evoluir é perseverar em busca da
excelência de resultados; é envidar esforços
para manter-se à frente dos competidores.
Se o Sistema de Gestão da Qualidade estiver
estrategicamente alinhado com os demais
sistemas organizacionais, a Alta Direção não
terá dificuldades para orientar as tendências
do processo de melhoria e inovação de
forma proativa, ao invés de manter-se
postada à espera da revelação de
oportunidades para definir providências. É

conveniente que a organização atue de
forma integrada, sem exceção. Conforme
consta do conjunto de normas ISO 9000,
“para auxiliar a organização a assegurar o
seu futuro e a satisfação das partes
interessadas, convém que a direção crie uma
cultura que envolva ativamente as pessoas
na busca de oportunidades para melhoria do
desempenho de processo, de atividades e de
produtos. Para envolver as pessoas, convém
que a Alta Direção crie um ambiente onde a
autoridade é delegada de modo que as
pessoas sejam encorajadas e aceitem a
responsabilidade em identificar onde a
organização
pode
melhorar
seu
desempenho. Isso pode ser alcançado com
atividades tais como”:
• “estabelecimento de objetivos para as
pessoas, projetos e organização”;
• “comparação com as melhores práticas
(benchmarking) de desempenho dos
competidores e melhores experiências”;
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• “reconhecimento e recompensa pela
realização de melhoria”;
• “programas de sugestões e reações em
tempo hábil pela direção”.
É conveniente que os gestores aprendam:
• a reconhecer os méritos das ações de
melhoria implementadas pelos seus
comandados;
• que se habituem a compartilhar todos os
êxitos alcançados em melhorias de
sistemas, projetos e processos com os
membros da sua equipe;

• que proporcionem oportunidades de
crescimento profissional e intelectual a
todos colaboradores sob sua orientação;
• que incentivem as iniciativas em busca da
melhoria;
• que, na condição de líder de equipe, seja
prestimoso e oriente a todos os liderados
no alcance do sucesso profissional e
pessoal.
O líder de equipe deve conscientizar-se de
que os esforços são de todos os
colaboradores, mas as conquistas também.

3 Referência Normativa
3.1 ABNT NBR ISO 9000:2005 – Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e
Vocabulário
•

Seção 2.9 – Melhoria Contínua

“O objetivo da melhoria contínua de um
Sistema de Gestão da Qualidade é aumentar
a probabilidade de melhorar a satisfação dos
clientes e de outras partes interessadas. As
ações para a melhoria incluem o seguinte:
 análise e avaliação da situação existente
para identificar áreas para melhoria;
 estabelecimento
dos objetivos para
melhoria;
 pesquisa de possíveis soluções para
atingir os objetivos;
 avaliação e seleção dessas soluções;
 implementação da solução escolhida;

 medição, verificação, análise e avaliação

dos resultados da implementação para
determinar se os objetivos foram
atendidos;
 formalização das alterações”.
“Os resultados são analisados criticamente,
quando necessário, para se determinar
oportunidades adicionais de melhoria. Desta
maneira, a melhoria passa a ser uma
atividade contínua. A realimentação dos
clientes e de outras partes interessadas, as
auditorias e a análise crítica do sistema de
gestão da qualidade podem, também, ser
utilizadas para identificar oportunidades de
melhoria”.

3.2 ABNT NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos
•

Seção 8.5.1 – Melhoria Contínua

“A organização deve continuamente melhorar
a eficácia do Sistema de Gestão da
Qualidade por meio do uso da política da

qualidade, objetivos da qualidade, resultados
de auditorias, análise de dados, ações
corretivas e preventivas e análise crítica pela
direção”.

3.3 ABNT NBR ISO 9004:2010 – Gestão para o Sucesso Sustentado de uma
Organização – Uma Abordagem da Gestão da Qualidade
• Anexo B – Princípios de Gestão da
Qualidade

“Convém que a melhoria contínua do
desempenho global da organização seja um
objetivo permanente da organização”:

 B 7 - Princípio 6: Melhoria Contínua
“a) Principais Benefícios:
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 ganho no desempenho através de
melhoria
das
capacidades
organizacionais;
 alinhamento das atividades de melhoria
em todos os níveis em direção à
estratégia intencionada da organização;
 flexibilidade para reagir rapidamente às
oportunidades”.






“b) A aplicação do princípio da melhoria
contínua tipicamente leva a:
 emprego de uma abordagem consistente
em toda a organização para a melhoria



contínua
do
desempenho
da
organização;
oferecer às pessoas um treinamento em
métodos e ferramentas de melhoria
contínua;
introduzir melhoria contínua de produtos,
processos e sistemas como um objetivo
para cada indivíduo na organização;
estabelecimento de metas para orientar
e de medidas para acompanhar a
melhoria contínua;
reconhecimento e apreciação das
melhorias”.

3.4 Normas Relacionadas
No infográfico a seguir, além da Família ISO
9000, são apresentadas normas, cuja

observância é indispensável ao alcance da
melhoria contínua de uma organização:

4 Metodologias e Ferramentas
Muitos métodos podem ser empregados na
busca da melhoria contínua de resultados, na
dependência (a) do ramo de negócios e/ou
atividades, abrangência de mercado e do
porte da organização; (b) do estágio –
rudimentar, satisfatório ou avançado - do seu

patrimônio tecnológico; (c) da diversificação
e sofisticação dos produtos que realiza; (d)
do grau de maturidade e das ferramentas de
gestão disponibilizadas pela Alta Direção. As
metodologias PDCA, DMAIC e KAIZEN são
sugeridas nesta seção.
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4.1 PDCA
De conformidade com a seção 0.2 Abordagem de Processo, da NBR ISO 9001:
2008, a metodologia recomendada para a
gestão da qualidade é embasada no PDCA.
A sigla PDCA foi construída a partir das
iniciais das palavras inglesas Plan, Do,
Check e Act. A metodologia (inicialmente
intitulada de ciclo de Shewhart ou ciclo de
Deming) foi concebida como processo de
Inglês

Português

Plan

Pense

Do

Desenvolva

Check

Confira

Act

Aperfeiçoe

solução de problemas e ciclo de melhoria
contínua.
Após o fechamento do processo onde foi
aplicado, o ciclo deve recomeçar com o
planejamento subsequente do processo (vide
infográfico à página 2 desta Nota Técnica).
No quadro e nos infográficos abaixo, o PDCA
é apresentado nas versões em inglês e
português:
Recomendações

Planeje antes de iniciar. Defina objetivos e metas. Racionalize as
operações. Determine métodos para alcançar as metas.
Eduque, capacite e treine os colaboradores antes de iniciar as
operações. Seja metódico. Desenvolva e implemente os projetos com
disciplina técnica. Evite improvisações. Colete dados indispensáveis à
medição e análise de todas as etapas do processo.
Monitoração, medição, análise e melhoria. Verifique se os objetivos e
metas foram alcançados. Defina indicadores da qualidade e elabore
relatórios circunstanciados das medições efetuadas.
Ações corretivas e preventivas. Interfira no processo de conformidade
com os resultados alcançados. Tome providências para corrigir e
prevenir as anomalias detectadas (não conformidades reais e
potenciais). Faça girar o PDCA ao término de cada ciclo de vida do
processo. Introduza aperfeiçoamentos e inovações em projetos e
sistemas.

4.2 DMAIC
As iniciais dos termos em inglês DefineMeasure-Analyse-Improve-Control, compõem
a sigla DMAIC. Como esclarece Tom Kubiak,
todo o trabalho é visto “como uma série de
processos que podem ser definidos,

medidos,
analisados,
melhorados
e
3
controlados (DMAIC)”.
Embora alguns
autores nos advirtam que o DMAIC não é a
única metodologia de Seis Sigma em uso,
trata-se da mais divulgada e aplicada.
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Conforme relata Siqueira Campos4, trata-se
do roteiro lógico estabelecido cientificamente
para:
• Definir (Define) Problema – “etapa em que
são analisados os requisitos do cliente e
as necessidades do negócio, para
identificação dos processos críticos que
definirão a escolha dos projetos que serão
desenvolvidos”;
• Medir (Measure) Defeito – “etapa em que
são aplicadas as ferramentas estatísticas
que medem o desempenho dos processos,
permitindo a visualização do estado atual
dos mesmos, para definição das metas de
aprimoramento. Esta etapa é fundamental
para que, no futuro, possamos saber se
obtivemos sucesso nos projetos de
aprimoramento”;
• Analisar (Analyze) Dados – “etapa em
que são aplicadas as ferramentas
estatísticas que permitem descobrir a
causa-raiz dos problemas apresentados.
Esta etapa é crítica, pois define qual é a

Inglês

Português

causa, para que atuemos nela e, não, nas
suas consequências”;
• Melhorar (Improve)
ou
Aprimorar
Processo – “etapa em que são aplicadas
as ferramentas estatísticas que permitem
aprimorar o processo. Aqui, começa
realmente
o
aperfeiçoamento
dos
processos, eliminando os erros ou
desenvolvendo novas soluções”;
• Controlar (Control) Processo – “Etapa em
que são aplicadas as ferramentas
estatísticas,
possibilitando
que
os
aprimoramentos obtidos sejam mantidos
na organização e se transformem em
novos padrões”.
O modelo apresentado no quadro abaixo é
resultante de uma adaptação à composição
apresentada por Aguiar (2002) como os
passos seguidos no DMAIC por autores
consagrados para o desenvolvimento de
projetos / reprojetos em comparação ao
DMAIC de melhorias de processos.

Melhoria de Processo

Define

Definir

• Identifique o problema
• Defina requisitos
• Estabeleça metas

Measure

Medir

• Valide problema / processo
• Redefina problema / objetivo
• Meça passos-chave / entradas

Analyze

Improve

Control

Analisar

• Desenvolva hipóteses causais
• Identifique causas-raiz (poucas e
vitais)
• Valide hipóteses

Melhorar

• Desenvolva idéias para remover
causas-raiz
• Teste soluções
• Padronize solução / meça
resultados

Controlar

• Estabeleça medidas-padrão para
manter desempenho
• Corrija problema quando
necessário

Projeto / Reprojeto de Processo
• Identifique problemas específicos ou
amplos
• Defina objetivo / Mude a visão
• Esclareça o escopo e as exigências
do cliente
• Meça desempenho em relação às
exigências
• Colete dados sobre eficiência /
eficácia do processo
• Identifique “melhores práticas”
• Avalie projeto do processo
 Com / sem valor agregado
 Gargalo de processo /
desconexões
 Caminhos alternativos
• Redefina exigências
• Projete novo processo
 Desafie suposições
 Aplique criatividade
 Aplique princípios de fluxo de
trabalho
• Implemente novos processos
• Estabeleça medidas e revisões para
manter desempenho
• Corrija problema quando necessário
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4.3 KAIZEN (改	
  善 )
A palavra japonesa kaizen é traduzida como
“mudança para melhor”. Significa reunir
esforços e comprometer-se em realizar “hoje
melhor do que ontem, amanhã melhor do
que hoje!”. “O kaizen vai além da melhoria
contínua do processo. O kaizen é uma
crença de que a criatividade das pessoas é
infinita. O kaizen é nunca estar satisfeito com
as coisas como elas são. O kaizen significa
perseguir a condição ideal mesmo que esse
objetivo nunca seja alcançado”.6 Esse
compromisso em mudar para melhor, pode
ser comparado ao esforço constante do
atleta para quebrar o seu próprio recorde.
Segundo Masaaki Imai (Guru do Lean
Management) o kaizen se sustenta nos
seguintes sistemas de gestão:
• Controle da Qualidade Total (TQC em
inglês) e Gestão da Qualidade Total (TQM
em inglês);
• Just-in-time (sistema de administração da
produção que determina que nada deve
ser produzido, transportado ou comprado
antes do momento exato) e seus
mecanismos de comunicação visual,
como o kanban [metodologia de produção
que utiliza controles visuais (cartões e/ou
dispositivos
informatizados)
como
sinalizadores de estoque ou status de
uma determinada etapa do processo];
• Zero Defeitos (conforme Philip Crosby,
esforços para fazer corretamente da
primeira vez);
• Atividade de Pequenos Grupos Ativistas
da Qualidade (como os Círculos da
Qualidade);
• Prática de Captação e Aproveitamento de
Sugestões Individuais e de Grupo;
• Manutenção Produtiva Total (TPM em
inglês).

A metodologia kaizen se baseia no seguinte
decálogo:
• erradicar todas as formas de desperdícios.
O combate aos desperdícios requer
disciplina e comprometimento;
• melhorias graduais constantes; não de
ruptura pontual;
• todos os colaboradores têm de estar
envolvidos. O envolvimento deve abranger
os
níveis
estratégico,
táticos
e
operacionais de comando e execução. O
kaizen não é elitista;
• assenta numa estratégia enxuta e barata,
acredita em aumento de produtividade
sem investimentos significativos; não
aplica somas astronômicas em tecnologia
e consultoria;
• é universal e aplica-se a todas as culturas;
não serve apenas para os japoneses;
• apóia-se numa gestão visual, numa total
transparência
de
procedimentos,
processos, valores; torna os problemas e
os desperdícios visíveis aos olhos de
todos;
• focaliza a atenção no chão de fábrica, no
local onde realmente se cria (gemba em
japonês);
• orienta-se para os processos;
• dá prioridade às pessoas, à força de
trabalho; fundamenta-se na assertiva que
o esforço principal de melhoria deve vir de
uma nova mentalidade e estilo de trabalho
das pessoas (orienta o pessoal para a
qualidade, trabalho em equipe, cultivo da
sabedoria,
elevação
do
moral,
autodisciplina, círculos de qualidade e
prática de sugestões individuais ou de
grupo).
• o lema essencial da aprendizagem
organizacional é aprender a fazer
fazendo.
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Na seção “Apresentações” deste site o leitor
encontrará ensaios sobre as metodologias
PDCA, 5 ‘S’, 10 ‘S’, 8 R, 5 M, de fácil
aplicação e cujos resultados podem ser
rapidamente alcançados.

Segundo Peter Druker “a melhor forma de
prever o futuro é criá-lo”. “Eficiência é fazer
as coisas bem feitas. Eficácia é fazer as
coisas certas”. Efetividade é rerratificar
resultados. A melhoria contínua deve ser
conquistada cotidiamente.

Referências: 1 - www.eps.ufsc.br/disserta98/waldemar/; 2 - http://algiconsultoria.com.br/artigos/; 3 - Kubiak, Tom. Uma Abordagem de
Sistema Integrado. In: BANAS QUALIDADE – Dezembro/2003; 4 - http://www.siqueiracampos.com/art_jan_03.htm); 5 www.aecambui.com.br/index; 6 - http://www.gemba.com/portuguese/consulting.
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