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MELHORIA CONTÍNUA

Segundo a ISO 9004:2000, anexo B:

É um processo que deve tem como objetivo aumentar o desempenho da

organização e beneficiar suas partes interessadas.

DEFINIÇÃO

Como filosofia, a melhoria contínua exige que todos na empresa a

adotem como parte do seu trabalho normal. Pode ser definida como um

conjunto de idéias à procura de melhorar continuamente os processos e

sistemas, tornando-os mais eficientes e eficazes.

Isso se aplica a todos os níveis da organização, desde os operadores de

produção até a direção.



HABILIDADES PARA A MELHORIA CONTÍNUA

HABILIDADES BÁSICAS

Representam o que uma 

organização deve apresentar 

para ser capaz de promover a 

boa prática da melhoria contínua

NORMAS COMPORTAMENTAIS

Representam os padrões de 

comportamento que devem estar 

presentes na organização

Neste tópico a melhoria contínua é voltada para aspectos mais abstratos das

organizações. Apresenta uma ferramenta para ampliar o foco, vislumbrando

comportamentos, habilidades, competências, aprendizagem e conhecimento.



HABILIDADES PARA A MELHORIA CONTÍNUA

HABILIDADES BÁSICAS NORMAS COMPORTAMENTAIS

Ligar as atividades de melhoria 

contínua em todos os níveis de 

estratégia da empresa

Indivíduos e grupos usam metas e 

objetivos estratégicos da organização 

para focar e priorizar suas atividades 

de melhoria.

(A) (1)

Adaptado de Caffin & Bessant, 1996

APLICAÇÃO:

(1) Equipes setoriais / Times de Melhoria.

(1)    Indicadores e objetivos setoriais.

Adaptado de Caffin & Bessant, 1996



HABILIDADES PARA A MELHORIA CONTÍNUA

HABILIDADES BÁSICAS NORMAS COMPORTAMENTAIS

Gerenciar estrategicamente o 

desenvolvimento do sistema de 

melhoria contínua nas estruturas da 

organização.

Sistema de melhoria contínua é 

constantemente monitorado e 

desenvolvido.

(B)

(2)

A avaliação progressiva assegura que 

a estrutura e a infra-estrutura da 

organização, bem como o sistema de 

melhoria contínua, consistentemente, 

reforcem e apóiem um ao outro.

(3)

Adaptado de Caffin & Bessant, 1996

APLICAÇÃO:

(2) Monitoramento através de Reuniões de PMC / Eventos gerenciais.

(2) Treinamento em melhoria contínua, demonstrando as lições aprendidas.

(3) Reestruturação das atividades de MC para facilitar o trabalho em equipe / Indicadores 

de melhoria contínua.



HABILIDADES PARA A MELHORIA CONTÍNUA

HABILIDADES BÁSICAS NORMAS COMPORTAMENTAIS

Gerar envolvimento sustentado em 

inovação incremental.

Gerentes de todos os níveis mostram 

compromisso ativo e liderança em 

relação à melhoria contínua.
(C)

(4)

Participação pró-ativa em melhoria 

incremental.
(5)

APLICAÇÃO:

(4) Incentivo da gerência para melhoria contínua em todos os níveis.

(4) Treinamento de subordinados pela gerência da área.

(5) Pessoas de todos os níveis iniciam atividades de melhoria contínua / Plano de 

sugestões.

Adaptado de Caffin & Bessant, 1996



HABILIDADES PARA A MELHORIA CONTÍNUA

HABILIDADES BÁSICAS NORMAS COMPORTAMENTAIS

Trabalhar efetivamente por meio das 

divisões internas e externas.

Trabalho efetivo de indivíduos e grupos 

por todos os níveis das divisões 

internas e externas.

(D) (6)

APLICAÇÃO:

(6) Alto nível de cooperação entre os departamentos e funções.

(6) Reuniões com fornecedores-chave / clientes para solução de problemas e melhorias.

Adaptado de Caffin & Bessant, 1996



HABILIDADES PARA A MELHORIA CONTÍNUA

HABILIDADES BÁSICAS NORMAS COMPORTAMENTAIS

Garantir que a aprendizagem ocorra e 

seja capturada e compartilhada em 

todos os níveis.

Aprendizagem por intermédio de 

experiências próprias e de outros, 

tanto positivas como negativas.
(E)

(7)

A organização articula e desdobra a 

aprendizagem de indivíduos e grupos.
(8)

APLICAÇÃO:

(7) Lições aprendidas (experiências positivas e negativas).

(7) Participação nas revisões de projetos.

(8) Abrangência da melhoria (matriz de controle).

Adaptado de Caffin & Bessant, 1996



HABILIDADES PARA A MELHORIA CONTÍNUA

HABILIDADES BÁSICAS NORMAS COMPORTAMENTAIS

Articular, demonstrar e comunicar os 

valores da melhoria contínua.

As pessoas “vivem” os valores da 

melhoria contínua.
(F) (9)

APLICAÇÃO:

(9) Buscar identificar as causas dos problemas e não os responsáveis.

(9) Pessoal administrativo acredito que fazer melhoria faz parte de seu trabalho.

Adaptado de Caffin & Bessant, 1996



A organização muda ao longo dos níveis, construindo as

habilidades básicas e desenvolvendo as normas

comportamentais da melhoria contínua.

NÍVEIS DE MATURIDADE DA MELHORIA



NÍVEIS DE MATURIDADE DA MELHORIA

Nível 1

Melhoria Contínua Natural

A organização não tem nenhuma das habilidades

essenciais e nenhum dos comportamentos-chave está

presente. Mas pode ter alguma atividade de melhoria,

como a solução de problema que ocorre ao acaso.

Nível 2

Melhoria Contínua Formal

A solução sistemática do problema, treinamento no

uso de ferramentas simples de melhoria contínua e

introdução de veículos apropriados para estimular o

envolvimento.

Nível 3

Melhoria Contínua Dirigida para 

a Meta

A organização está segura de suas habilidades e os

comportamentos que as suportam se tornam norma. A

solução de problema é direcionada para ajudar a

empresa a atingir suas metas e objetivos, havendo

monitoramento e sistemas de medição eficientes.

Nível 4

Melhoria Contínua Autônoma

A melhoria contínua é amplamente auto-dirigida, com

indivíduos e grupos fomentando atividades a qualquer

momento que uma oportunidade aparece.

Nível 5

Capacidade Estratégica em 

Melhoria Contínua

A organização tem todo o conjunto de habilidades e

todos os comportamentos que as reforçam tornam-se

rotinas engrenadas. Muitas características atribuídas

à “organização de aprendizado” estão presentes.

(Caffin et al., 1997)



Uma organização pode empreender uma grande variedade de

projetos e ações de melhoria.

Atividades de melhoria são iniciadas por diversos motivos,

podendo ou não beneficiar a organização.

TIPOS DE MELHORIA



NECESSÁRIA

TIPOS DE MELHORIA

SUPERFICIAL INCREMENTAL

. Reclamações de clientes

. Constatação de auditorias 

internas e externas

. Objetivos do setor 

(indicadores)

. Atividades inerentes ao 

setor

. Solução de problemas de 

desempenho

. Alto retorno financeiro

. Revisão de processos 

existentes

. Implantação de novos 

processos

. Gerentes da área

. Equipe Gates

. Pessoas do próprio 

processo

. Pequenos grupos de 

trabalho

. Equipe de Melhoria 

Contínua
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Classificaremos as melhorias em três tipos:



TIPOS DE AÇÕES DE MELHORIA

Se os gerentes forem conscientizados quanto aos tipos de melhorias

existentes - inclusive se são reativas ou pró-ativas - e aos tipos de ações

usados, poderão gerenciar e sustentar melhor os esforços de melhoria.



TIPOS DE AÇÕES DE MELHORIA

Ação de Contenção

Ação executada para aliviar ou conter um problema, 

uma não-conformidade ou uma situação indesejável. 

Ex.: retrabalho, reclassificação, segregação, reparo, 

rejeição, reposição e desconto.

Reativa

Ação Corretiva

Ação executada para eliminar a(s) causa(s) de um 

problema, de uma não-conformidade ou de uma 

situação indesejável. Ação executada para evitar 

recorrência. 

Reativa

Ação Preventiva

Ação executada para eliminar a(s) causa(s) de um 

possível problema, de uma possível não-conformidade 

ou de uma possível situação indesejável. Ação 

executada para prevenir ocorrência. 

Pró-ativa

Ação Inovadora

Ação executada para alterar um processo ou sistema a 

fim de atender melhor aos objetivos. Ex.: maior 

lucratividade, custo mais baixo, índices de satisfação 

de cliente mais altos.

As ações inovadoras podem requerer a modificação de 

processos, produtos ou serviços ou a implantação de 

novos processos, produtos ou serviços.

Pró-ativa



QUE TIPO DE EMPRESA QUEREMOS?

EMPRESA TIPO SERROTE
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PERDA DA MELHORIA

POR FALTA DE

SISTEMATIZAÇÃO DOS

PROCEDIMENTOS
MELHORIA

EMPRESA TIPO SERROTE



EMPRESA TIPO ESCADA
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MELHORIA

MANUTENÇÃO

QUE TIPO DE EMPRESA QUEREMOS?



Equipes de Melhoria definidas para atuar focada em melhorias o tipo

“INCREMENTAL”:

• Manufatura 1

• Manufatura 2

• Manufatura 3

• Suporte Fábrica

• Administrativo

EQUIPES DE MELHORIA



OBJETIVOS GERAIS

Agregar valor à organização

Evoluir através dos Níveis de Maturidade da Melhoria Contínua



PROCESSO DE MELHORIA CONTINUA

Identificar e definir 

um projeto de 

melhoria

Analisar o 

processo 

atual

Determinar 

as causas 

da variação 

Desenvolver as 

soluções e 

planejar a(s) 

ação(ões) 

Implementar 

a(s) ação(ões) 

escolhida(s) 

Avaliar os 

resultados 

Validar o 

processo de 

melhoria no 

local 

Fechamento

(2) (3)(1) (4) (5) (6) (7) (8)

• Identificar as oportunidades de 

melhoria

• Identificar processos a serem 

melhorados 

• Escolher um processo para 

trabalhar

• Definir o trabalho a ser feito e seu 

objetivo

• Avaliar os benefícios potenciais

• Obter aprovação

• Planejar o trabalho 

• Analisar e descrever a forma como 

o processo atual funciona

• Identificar componentes essenciais 

no processo

• Determinar seus resultados, 

quando possível, de forma 

mensurável 

• Medir o seu desempenho atual

• Identificar as principais 

fontes de variação do 

processo 

• quantificar esses dados 

• Identificar as principais 

causas raiz

• Identificar possíveis soluções 

para as principais causas

• Avaliar e selecionar as 

melhores soluções 

• Fazer um plano para 

implementação das soluções

• Determinar responsáveis 

para a implementação de cada 

solução

• Teste a solução, se 

for necessário / 

possível 

• Faça um plano, obter 

aprovações e 

implementar as 

melhorias escolhidos 

• Coletar dados para 

analisar e estudar os 

resultados do processo 

melhorado

• Garantir que todos os 

processos benefícios do 

processo foram 

identificados 

• Analisar e estudar a 

forma como a melhoria do 

processo foi conduzido 

• Garantir que as melhorias no processo estão 

finalizadas, para estabilizar a nova versão do 

processo 

• Garantir que os resultados do processo são 

monitorizados, a fim de assegurar que os ganhos são 

sustentados.

• Atualizar os procedimentos e instruções de trabalho 

de modo a atender ao processo atual.

• Identificar quaisquer necessidades de treinamento.

• Fechar o projeto formalmente 

• Elaborar e apresentar relatórios com os 

resultados obtidos 

• Celebrar sucesso e compartilhar os 

resultados

• Revisar o processo de melhoria 

registrando as lições aprendidas 

(experiências positivas e negativas)

• Identificar oportunidades para 

aperfeiçoamento das atividades de 

melhoria contínua

• Identificar outras áreas da empresa 

onde o trabalho realizado pela equipe 

possa ser implementado



MONITORAMENTO / CÁLCULO RETORNO FINANCEIRO

O monitoramento será realizado através de indicador:

O ganho será calculado e avaliado junto ao setor financeiro, onde o 

valor referente ao ganho será incluído no indicador após o retorno do 

investimento. 

O valor a ser incluído no indicador será calculado conforme abaixo

GANHO NO MÊS x 12 (R$)

GANHO EM MELHORIAS (R$)

FATURAMENTO + VARIAÇÃO DE ESTOQUE



onde, n = número de mês para fechar o 

ano, ou seja:

 Janeiro: n=12

 Fevereiro: n=11

 Março: n=10

 Abril: n=9

 Maio: n=8

 Junho: n=7

 Julho: n=6

 Agosto: n=5

 Setembro: n=4

 Outubro: n=3

 Novembro: n=2

 Dezembro: n=1

Abaixo segue a forma de cálculo usada 

neste gráfico:

PROJEÇÃO DA ECONOMIA NO ANO

OBJETIVO: Contribuir com 1,20% no ano 

no resultado.

Economia no mês (R$)

Faturamento Total do Ano (R$)

12 

% = *  n

INDICADOR



INDICADOR

Neste caso é apresentado de 

forma direta o valor da 

economia em cada mês (R$).

ECONOMIA NO ANO



INDICADOR

Neste caso é apresentado de 

forma direta o número de 

melhorias implementadas em 

cada mês.

NÚMERO DE MELHORIAS IMPLEMENTADAS



INDICADOR

Nestes gráficos, são apresentados 

os Paretos por equipe e tipo de 

melhoria implementada, 

considerando seu resultado no 

mês e acumulado no ano.

PARETO


