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Medição, análise e melhoria. Processo de melhoria contínua. Projeto de mudança de ruptura.
Reengenharia de Processo.

Epígrafe
Projetos de mudança de ruptura conduzem os
esforços de melhoria contínua para a revisão e
aperfeiçoamento de processos existentes ou para
a implementação de novos processos, os quais

devem ser planejados e executados por equipes
multifuncionais fora das operações rotineiras.
Existem situações em que devem ser aplicadas
as metodologias da reengenharia de projetos.
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MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
	
  

Brasília - Implosão de prédio abandonado há 15 anos à beira do lado Paranoá. O
evento durou 5 segundos e foram empregados 150 quilos de dinamite.
Brasília - Prédio inacabado no Setor Hoteleiro Norte é implodido em cinco segundos, com a utilização de
150
quilos
dinamite.
Veja
maisde
foto
da implosão em www.isaacamorim.com.br
Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/. VT: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br
Foto: Isaac Amorim

Não há duvida que é necessário repensar a forma de funcionamento das nossas
organizações. As constantes mutações a que assistimos obrigam a um novo tipo de
organizações, mais flexíveis, mais ágeis, que respondam de forma mais adequada às
solicitações do mercado.
Michael Hammer

MELHORIA CONTÍNUA POR PROJETOS DE MUDANÇA DE RUPTURA

1 Embasamento
De acordo com o disposto no Anexo B, da
ABNT NBR ISO 9004:2000 – Processo de
Melhoria Contínua, os objetivos estratégicos
da organização devem ser planejados como
metas constantes de melhorias contínuas,
tendo em vista aumentar o desempenho das
equipes de trabalho e beneficiar as partes
interessadas (fornecedores, organização,
clientes e partes interessadas). “Existem

duas maneiras fundamentais para conduzir o
processo de melhoria contínua:
• projetos de mudança de ruptura, que
conduzem para a revisão e melhoria de
processos
existentes
ou
para
a
implementação de novos processos;
esses são usualmente executados por
equipes
multifuncionais
fora
das
operações rotineiras”;
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• atividades
pequenos

de melhoria contínua, em
passos
conduzida
pelas

pessoas nos processos existentes”. Esse
tema será objeto da próxima nota técnica.

2 Projetos de Mudança de Ruptura

“Projetos
de
mudanças
de
ruptura
geralmente
envolvem
reformulações
significativas de processos existentes e
convém que incluam:
• definição dos objetivos e um planejamento
do projeto de melhoria;
• análise do processo existente (o processo
como ele é) e identificação das
oportunidades de alteração;
• definição e planejamento de melhoria para
o processo;
• implementação da melhoria;
• verificação e validação do processo de
melhoria;
• avaliação
da
melhoria
alcançada,
incluindo aprendizagem”.
É imprescindível que os projetos de mudança
de ruptura sejam conduzidos por expertos e
que incluam a aplicação de métodos de
gestão de projetos. De acordo com a
metodologia recomendada para a aplicação
do PDCA, um novo planejamento de projeto
deve ser a base para o projeto de melhoria
contínua de um processo já implantado. É
recomendável que a “ABNT NBR ISO 10006:

2006 – Sistemas de Gestão da Qualidade Diretrizes para a Gestão da Qualidade em
Empreendimentos” seja consultada. Vide
também a “ANSI/PMI 99-001-2004 - Um Guia
do Conjunto de Conhecimentos em
Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)”.
“Convém que o processo de melhoria seja
repetido em problemas remanescentes,
desenvolvendo objetivos e soluções para
outros processos de melhoria”. Mantenha
registros de práticas e soluções, como
paradigmas para processos em fase de
implementação.
“Para facilitar o envolvimento e conscientizar
as pessoas em atividades de melhoria,
convém que a direção considere atividades
tais como:
• formar grupos com líderes eleitos por seus
membros;
• permitir às pessoas controlar e melhorar
seu local de trabalho;
• desenvolver
o
conhecimento,
a
experiência e as habilidades das pessoas
como parte das atividades globais de
gestão da qualidade da organização”.

3 Reengenharia de Processo
Se um processo possuir não conformidades
potenciais em sua concepção e, mesmo
assim, for implementado, o produto final será
de antemão condenado, pois todas as não
conformidades, antes não manifestas, se
transformam em anomalias reais.
De acordo com Hammer1 “a solução está em
‘deitar fora’ os atuais processos e começar
de novo, utilizando o poder da moderna
tecnologia da informação para redesenhar
completamente os processos, por forma a
alcançar profundos melhoramentos na sua
performance”.

“A reengenharia ... consiste no repensar
fundamental e no redesenhar radical dos
processos de trabalho com o objetivo de
obter melhorias dramáticas nas medidas
contemporâneas críticas da performance da
empresa, seja nos custos, na qualidade, no
serviço ou no tempo”.
• “Radical:
a
reengenharia
implica
redesenhar e não em aperfeiçoar, ajustar
ou modificar”.
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• “Processo: conjunto de atividades que,
tomadas sistematicamente, cria valor para
os clientes”.
• “Dramáticas: a reengenharia só é
chamada quando existe a necessidade de
uma revolução”.
“Não há duvida que é necessário repensar a
forma de funcionamento das nossas
organizações. As constantes mutações a que

assistimos obrigam a um novo tipo de
organizações, mais flexíveis, mais ágeis, que
respondam de forma mais adequada às
solicitações do mercado”.
“O Bussiness Process Reengineering pode
contribuir para isso. Contudo é necessário
estarmos conscientes que a reengenharia
não resolve todos os problemas, ainda
menos quando é mal interpretada e
aplicada”.

Referência: HAMMER, Michael e CHAMPY, James - "Reengineering the corporation". Por Michael Hammer Harvard
Business Review, Jul-Aug 1990. http://eden.dei.uc.pt/gestao/forum/temas/classicos/reengenharia.html
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