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Resumo: O artigo apresenta uma discussão sobre os aspectos relacionados à eficiência e 
eficácia da gestão da melhoria contínua. A proposta desse trabalho é apresentar a melhoria 
contínua como uma tecnologia que extrapola os limites do cumprimento normativo dos 
sistemas de gestão da qualidade. Para tanto, realizou-se um trabalho fundamentado nos 
pressupostos do estudo de caso múltiplo comparativo, tendo, como elementos empíricos de 
investigação, organizações do ramo automotivo do sul de Minas Gerais. Considera-se que os 
elementos para sustentação da melhoria contínua são alcançados através do processo de 
aprendizagem organizacional. Dessa forma, a integração dos sistemas técnicos e sociais que  
define a prática da melhoria contínua é atingido a partir da articulação das atividades de 
treinamento e educação pertinentes ao desenvolvimento e maturação do processo de gestão 
dessa tecnologia.  
Palavras-chaves: Melhoria contínua; Sistema da qualidade; Maturidade. 

1. Introdução 
De acordo com Bessant et al. (2001), um dos fatores de competitividade para uma 

organização é a utilização adequada do conhecimento acumulado ao logo da sua história de 
sobrevivência no mercado e dos modelos comportamentais, por essa, desenvolvidos.  É 
necessário, portanto, o estabelecimento de uma cultura organizacional fundamentada no 
desenvolvimento constante da aprendizagem (ALSTRUP, 2000).   

Aprendizagem pode ser definida como uma mudança relativamente permanente no 
comportamento, resultante da experiência (CATANIA, 1999). Pode-se considerar que, no 
âmbito organizacional, uma das tecnologias que melhor traduz esse processo é a melhoria 
contínua (MC), fundamentada na filosofia kaizen, proveniente da indústria japonesa. Nesta 
abordagem, melhorias são buscadas, sistematicamente, com engajamento da gerência e 
pessoal de base que identificam oportunidades para melhoria e, através de iniciativas simples, 
procuram obter e manter ganhos de competitividade (MARCHIORI; MIYAKE, 2001).  

A alavanca para MC não se encontra apenas no nível operacional, mas na integração 
dos sistemas técnicos e sociais da organização. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de 
aperfeiçoamento de competências, qualificação da adequação do comportamento do indivíduo 
e sua funcionalidade, que definem a excelência do como fazer. O uso de ferramentas e 
técnicas pode ser considerado o indício mais visível da MC, no entanto, embora sejam 
essenciais, isoladamente não conduzem à qualidade ou à MC. Dessa forma, considerando que 
o domínio de cada uma das ferramentas se mostra à sua utilidade, pode-se dizer que há uma 
lacuna entre habilidade e competência para utilização da técnica, ou seja, uma lacuna entre 
treinamento e educação na sustentação da MC.  

O objetivo deste artigo é contribuir para a compreensão dos aspectos relacionados à 
eficiência e eficácia da gestão da MC a partir da relevância das atividades treinamento e 
educação. Para tanto, será apresentada uma revisão teórica sobre o processo de MC e 
discutida as bases para MC, como processo de aprendizagem organizacional, que definem o 
nível de excelência organizacional nessa prática.   
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2. As bases da Melhoria Contínua 
Os modelos de sistema de gestão da qualidade estruturam o processo de MC 

(VELÁZQUES, 2003), especialmente, como cumprimento normativo traduzido nos padrões 
de certificação da série de normas ISO 9000 e nos critérios dos prêmios da qualidade 
(MELLO et al., 2002). No entanto, o sucesso organizacional para MC não depende 
unicamente dos passos que devem ser seguidos para efetivar a melhoria, envolvendo 
capacitação e uso de ferramentas apropriados. Uma prática de melhoria unilateral não 
necessariamente pode ser considerada MC, uma vez que ressalta a aplicação de técnicas e 
ferramentas sem entendimento básico dos comportamentos os quais afetam o desempenho da 
atividade (MESQUITA; ALLIPRANDINI, 2003).   

Como uma abordagem orientada para o processo, na MC, segundo Imai (1994), são os 
processos que precisam ser aperfeiçoados para que os resultados melhorem, preenchendo a 
lacuna entre processo e resultado, entre as finalidades e os meios, entre as metas e as medidas, 
proporcionando a visão do quadro total.  

De acordo com Bessant et al. (1994), a MC pode ser descrita como um processo, em 
toda organização, focado na inovação incremental e contínua. É fundamental que o sistema 
social, traduzido em padrões comportamentais, da organização suporte a MC, assim como o 
sistema técnico, ou seja, o conjunto de ferramentas, a facilite. Dessa forma, a alavanca para 
MC não se encontra apenas no nível operacional, mas na integração dos sistemas técnicos e 
sociais da organização (PEREIRA; SOUZA, 2005).  

Em relação aos aspectos comportamentais que influenciam a prática da MC, Bessant 
et al. (2001) apontam três críticas principais, a saber: (1) freqüentemente são prescritivos; (2) 
são negligenciados em comparação ao uso das ferramentas (como as sete ferramentas da 
qualidade); (3) são substituídos pela divisão binária entre ter ou não ter MC. São 
desconsiderados, portanto, o aprendizado de novos padrões comportamentais e a evolução 
destes ao longo do tempo.  

Bessant e Caffyn (1997) identificaram competências essenciais para MC e verificaram 
que nem todas as organizações que dizem praticar a MC realizam uma gestão que considera 
aspectos relacionados ao desenvolvimento dessas. Contudo, alguns autores (ATTADIA; 
MARTINS, 2003; MESQUITA; ALLIPRANDINI, 2003; MARCHIORI; MIYAKE, 2001; 
DOOLEY; FLOR, 1998) observaram a dificuldade apresentada pelas organizações no 
discernimento dessas competências fundamentais à prática da MC. Essas representam os 
padrões de comportamentos que devem estar presentes na organização e são definidas por: (1) 
habilidade organizacional – capacidade ou aptidão para adotar uma abordagem particular para 
melhoria continua; (2) comportamento constitutivo – rotinas de comportamento que os 
funcionários adotam e que reforçam a abordagem da MC; (3) facilitadores – procedimentos e 
técnicas usadas para avançar o esforço de MC. 

Com base nesses aspectos, Bessant et al. (2001) elaboraram um modelo, descrito no 
QUADRO 1, que sugere que há diferentes  estágios de desenvolvimento e maturação do 
processo de  MC. Da mesma forma, faz referência aos níveis de maturidade do sistema de 
gestão da qualidade descritos na norma ISO 9004:2000 (ABNT, 2001) para auto-avaliação da 
organização. Expressam caminho percorrido desde a aquisição de habilidades, prática e, por 
fim, o domínio da tecnologia. Esse cominho, constituinte do processo de melhoria contínua, 
expande os elementos dos sistemas de gestão da qualidade (SASHKIN; KISER, 1994), uma 
vez que esses sistemas proporcionam a estrutura da gestão da MC (VELÁZQUES, 2003). 
Traduzem o alinhamento e integração dos objetivos estratégicos da organização, 
procedimentos técnicos e comportamento organizacional, relações que definem a MC. 

Considerando treinamento como uma atividade orientada para aquisição de 
habilidades para manejo das ferramentas e técnicas do processo de MC, nos níveis de 
maturação é possível observar com essa atividade é apresentada de forma a se inter-relacionar 
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e corresponder como componente do processo educativo para MC. Educação expressa a 
relação ensino-aprendizagem no qual as habilidades desenvolvidas assumem a característica 
de competências, que implica no conhecimento e domínio da habilidade adquirida. Possibilita, 
portanto, a competência para intervenção no processo de MC e desenvolvimento de valores 
que qualificam o normativo. 

Considerar a melhoria continua como um processo de aprendizagem permite verificar 
a forma idiossincrática do como fazer e como alcançar o nível da capacidade estratégica em 
MC que cada organização utiliza (PEREIRA; SOUZA, 2005). Os níveis de MC propostos não 
descrevem exatamente a realidade vivida pelas organizações, pois cada organização tem sua 
própria experiência em relação à MC (BESSANT et al., 2001).  

QUADRO 1 – Estágios da Melhoria Contínua 

Estágios da Melhoria Contínua Descrição 
 
Nível 1 - Pré-Melhoria Contínua 
 

A organização não possui nenhuma habilidade para melhoria. Pode ocorrer 
alguma atividade de melhoria, como problemas solucionados 
randomicamente.  

Nível 2 - Melhoria Contínua 
Estruturada 

Há comprometimento formal na construção do sistema de MC. Utilização 
de treinamentos e ferramentas simples voltadas à MC e  solução sistemática 
do problema. Ocorrência de medição das atividades de MC e dos efeitos na 
performance. Observam-se efeitos mínimos e localizados no desempenho 
da organização e introdução de veículos apropriados para estimular o 
envolvimento. 

Nível 3 - Melhoria Contínua 
Orientada para meta Ligação formalizada dos procedimentos de MC com as metas estratégicas. 

Nível 4 - Melhoria Contínua 
Pró- ativa 

Preocupação com autonomia no gerenciamento dos processos. Promoção 
de melhorias incrementais. Alto nível de experiência na solução de 
problemas. 

Nível 5 - Capacidade Total de 
Melhoria Contínua  

Aproximação do modelo de aprendizado organizacional. Competências 
adquiridas por meio de inovações estratégicas, incrementais e radicais, 
gerando vantagem competitiva.  

Fonte: Bessant et al. (2001). 
 
3. Metodologia 
 O trabalho fundamenta-se nos pressupostos teórico-metodológicos do Estudo de Caso 
Múltiplo Comparativo com o propósito de obter resultados contrastantes (YIN, 2005) que 
evidenciem o grau de maturidade organizacional para a prática da melhoria contínua.. Por 
meio de tal abordagem qualitativa, de natureza exploratória interpretativa, buscou-se captar as 
perspectivas dos informantes privilegiados das organizações investigadas a respeito de uma 
realidade, por eles, vivenciada, analisando uma situação complexa que contempla relações e 
interações entre seus componentes (CAMPOMAR, 1991).  São denominados informantes 
privilegiados, as pessoas que, devido a sua posição e ao tempo de permanência na 
organização, detêm um conhecimento aprofundado da história coletiva e das rotinas de 
atividades aí desenvolvidas (PASSOS et al., 2004).  Tais informantes privilegiados são 
pertencentes a três níveis organizacionais denominados: gerência, supervisão e operacional. O 
nível gerencial refere-se aos diretores, regentes e/ou responsáveis por departamento; o nível 
de supervisão corresponde aos subordinados diretos da gerência; e finalmente, o nível 
operacional relaciona-se àqueles que compõem diretamente a força de produção. Dessa forma, 
além de averiguar as formas de participação dos diversos membros da organização no 
processo MC, foi possível a confrontação das respostas, aumentando a confiabilidade da 
coleta de dados e posteriores resultados de pesquisa (VELÁSQUEZ, 2003). 
 A fim de averiguar os elementos dos níveis de maturidade MC (Quadro 1), não 
somente por um relato da evolução histórica, optou-se por organizações que se enquadrava 
em cada um dos níveis MC e na importância expressada por estas sobre a prática da MC. 
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Optou-se por organizações ramo automotivo do Sul de Minas Gerais devido às exigências de 
certificação e controle deste. A pré-determinação do nível maturacional das organizações 
quanto à prática MC, fundamentou-se no nível de maturidade do seu sistema de gestão 
qualidade e no histórico do processo de certificação, uma vez que, segundo Velásquez (2003), 
o sistema de gestão da qualidade é base para a MC e o tempo de certificação determina o grau 
de adesão aos requisitos do sistema. Assim, as cinco organizações estudadas possibilitaram 
(Figura 1) a observação e descrição das características dos cinco níveis de maturidade MC 
proposto por Bessant et al. (2001) e base do presente trabalho. 

 
FIGURA 1 –  Síntese das características das unidades de pesquisa 

Para levantamento das informações acerca da prática da MC que descrevem os 
elementos que a compõe, elaborou-se uma ferramenta integralmente original e complexa: o 
"Guia para Verificação do Processo de Melhoria Contínua na Organização". Trata-se de um 
roteiro para condução e orientação de entrevista, consolidado por especialistas da qualidade e 
teste piloto. Boa parte das questões desse questionário é de tipo fechado, de modo a 
possibilitar a produção imediata de medidas sobre o universo pesquisado. Entretanto, um 
número maior de questões do tipo aberto foi elaborado para permitir o registro de respostas 
textuais e interpretativas (PASSOS et al., 2004), por parte dos informantes, o que representa 
um enriquecimento qualitativo do instrumento. Outras informações adicionais foram 
capturadas através de observação direta e verificação de documentos.  

 
3.1. Ferramenta para levantamento da informações 

O “Guia para Verificação do Processo de Melhoria Contínua na Organização” é 
composto por 90 questões para o nível gerencial e de supervisão; e 56 questões para o nível 
operacional. Sua estrutura se fundamenta nos padrões comportamentais para MC (BESSANT 
et al., 2001). Tem-se, portanto: 1) identificação da organização e do informante; 2) 
caracterização da organização; 3) aspectos da certificação; 4) compreensão sobre MC; 5) 
hábito organizacional para MC; 6) sistema de MC; 7) foco organizacional para MC; 8) 
condução da MC; 9) compartilhamento da resolução de problemas; 10) alinhamento da MC; 
11) aprendizagem organizacional; 12) observações sobre o próprio processo de coleta de 
dados.  

Os dados de identificação referem-se à denominação, localização e endereço da 
organização. Da mesma forma, identifica o informante por meio dos dados de gestão 
administrativa verificando a sua qualificação profissional – cargo, função, posição, formação 
–, assim como sua experiência na organização. 
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Para caracterização da organização, as questões objetivam abordar histórico da 
organização, o ramo de atuação, além dos aspectos de gestão administrativa em termos 
formalização e funcionalidade. 

Quanto aos aspectos da certificação, considerando que o sistema de gestão da 
qualidade é base para MC (VELÁSQUEZ, 2003), as questões buscam verificar quais são e os 
motivos da certificação; o histórico da certificação; as vantagens e desvantagens; as principais 
dificuldades decorrentes da certificação; e finalmente, o papel da auditoria. 

Para abarcar compreensão da MC, as questões averiguam qual o entendimento básico 
do conceito de MC, como este pode ser observado; quais são as atitudes tomadas frente a um 
problema e qual o método de solução de problemas.  

A elaboração das questões referentes ao hábito organizacional para MC foi feita 
visando investigar qual o envolvimento dos diversos atores da organização na prática da MC e 
quais as ferramentas utilizadas, incluindo o sistema de informação. Por conseguinte, para 
verificar quais são os procedimentos que sustentam essa prática e qual ajuste destes na 
estrutura e infra-estrutura organizacional, foram elaboradas questões direcionadas ao sistema 
de MC dentro do processo de MC e ao alinhamento da MC com a organização. 

Expandindo essas características técnicas da MC, foram elaboradas questões 
pertinentes ao foco organizacional para a MC que buscam abordar a ligação dessa prática 
com os objetivos estratégicos da organização. Da mesma forma, como as pessoas são 
engajadas nesse processo, definindo a condução da MC, e como são realizadas as ações 
voltadas para o compartilhamento da resolução de problemas.  

No que tange o gerenciamento estratégico da MC de tal forma a promover se 
aprimoramento, as questões relacionadas à aprendizagem organizacional abrangem a criação 
da relação consistente entre os valores e procedimentos com o contexto organizacional e, por 
conseguinte, como possível desenvolver a capacidade de aprendizado de como fazer a MC em 
todos os níveis e funções da empresa.  

Para finalizar, o guia apresenta um espaço destinado à descrição das observações 
adicionais sobre a organização que não foram abarcadas pelas perguntas, e um outro espaço 
para as observações acerca do processo de coleta de dados, focalizando as circunstâncias que 
envolveram o levantamento das informações. 

 
4. Descrição das organizações 

As organizações A, B e C investigadas são empresas de grande porte, multinacionais e 
fornecedoras de primeiro nível na cadeia da indústria automobilística. A empresa A produz 
um sistema completo para montagem no motor. A planta estudada produz anel e é a maior do 
grupo, com aproximadamente dois mil colaboradores. As empresas B e C desenvolvem como 
produto o sistema de distribuição elétrica automotivo, mais conhecido como chicote elétrico. 

As três empresas apresentam programas específicos relacionados à MC, como 
elemento específico vinculado ao que se denomina sistema de gestão do negócio.  A empresa 
A possui uma definição corporativa das competências organizacionais. As empresas B e C 
fundamentam-se nos pressupostos do Sistema Toyota de Produção. Os programas são 
diferenciados nos três níveis organizacionais, sendo o nível operacional vinculado às 
características técnicas de ações corretivas e manutenção; e os níveis de supervisão e 
gerencial relacionados às características estratégicas de ações preventivas e de inovação. No 
nível operacional a prática MC fundamenta-se nos Círculos de Controle da Qualidade, com a 
finalidade de motivar a participação de todos. Assim, nas empresas A e B observa-se os 
programas de sugestões, com o apoio do departamento de Recursos Humanos, nos quais são 
realizados premiações para manter o nível de participação dos funcionários. Já na empresa C 
criou-se um departamento específico para desenvolver, monitorar e incentivar as práticas MC 
nas organizações. Observa-se nas três organizações que apesar do exercício de motivacional 
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de incentivo ao uso do conhecimento da atividade real dos colaboradores, a prática MC é 
orientada, principalmente, por quadros de gestão à vista que explicitam os indicadores da 
qualidade, produtividade e segurança. Esses são considerados os mais expressivos canais de 
informação estratégica nas organizações, uma vez que para além dos números, apresentam o 
vínculo e a proximidade entre os níveis gerencial e operacional, intermediada pela supervisão.  

QUADRO 2 –  Habilidades organizacionais para melhoria contínua nas empresas A, B, C, D e E 

Habilidade organizacional Comportamentos constitutivos A B  C D E 
Compreendendo a MC: 
habilidade para articular os 
valores básicos de MC.    
 

• Indivíduos de todos os níveis compartilham o 
valor de passos pequenos e de que todos podem 
contribuir, por meio do envolvimento ativo na 
tarefa de melhorias por incremento.   

     

 
Adquirindo o hábito da MC: 
habilidade para gerar 
envolvimento sustentável em 
MC. 
 

• As pessoas usam técnicas e ferramentas para 
apoiar a MC. 

• Sugestões são respondidas rapidamente: ou 
implementadas, ou justificada a não-implantação, 
para definir claramente as mudanças. 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 

X
 
 
 
 

 

 
Foco na MC: habilidade para 
unir as atividades de MC aos 
objetivos estratégicos da 
organização. 
 

• Indivíduos e grupos monitoram e mensuram os das 
atividades de melhoria e verificam o impacto nos 
objetivos estratégicos.  

• Atividades de MC são parte integrante do trabalho, 
individual e em grupos, não uma atividade 
paralela. 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

  

Conduzindo a MC: habilidade 
para conduzir, dirigir e 
sustentar a criação e a 
manutenção dos 
comportamentos para MC.   
 

• Gerentes conduzem por meio do exemplo, 
tornando-se ativamente envolvidos na 
implementação da MC. 

• A alta gerência torna disponíveis recursos 
suficientes para apoiar o desenvolvimento 
continuo do sistema MC 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X
 
 

X
 

X
 
 
 
 

Alinhando a MC: a habilidade 
para criar consistência entre os 
valores e comportamentos para 
MC e o contexto de 
organizacional (estruturas, 
procedimentos, etc.).   

• A responsabilidade dos indivíduos e grupos no 
projeto do sistema MC assegura o ajuste deste 
dentro da estrutura e infra-estrutura atual da 
organização.  

 

 
X 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 

  

Compartilhando a resolução 
de problemas: habilidade de 
mover as atividades de MC por 
meio de barreiras 
organizacionais. 

• As pessoas colaboram em grupos multifuncionais. 
• As pessoas entendem e compartilham o processo. 
• As pessoas são orientadas pelos clientes internos e 

externos em suas atividades de MC. 
• Há projetos específicos com atores externos 

(clientes, fornecedores, etc.).  
• Atividades de MC relevantes envolvem os 

representantes de níveis organizacionais 
hierárquicos diferentes. 

 

X 
X 
X 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
X 
X 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
X 
X 
 

X 
 

X 
 
 
 

X
X
X
 
 
 
 
 
 
 

 

MC no sistema de MC: 
habilidade para administrar 
estrategicamente o 
desenvolvimento da MC. 

• Há um processo de planejamento cíclico em que o 
sistema de MC é regularmente revisado e alterado. 

• Há uma revisão periódica do sistema MC em 
relação a toda a organização.  

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 
 

X 
 

  

Construindo a organização 
que aprende: habilidade de 
aprender por meio da atividade 
de MC. 

• Indivíduos procuram oportunidade para 
aprendizado e desenvolvimento pessoal. 

• Mecanismos organizacionais são usados para 
empregar o que foi aprendido em toda 
organização. 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

   

Fonte: Adaptado de Mesquita e Alliprandini (2003); Bessant et al. (2001). 
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As empresas D e E são pequenos fornecedores da cadeia automotiva. A empresa D é 
certificada nos requisitos ISO 9001:2000 desde 2000 e realiza a revisão anualmente. A 
empresa E afirma não possuir recursos financeiros para certificar-se e, por conseguinte, não 
consegue atrair e manter clientes. Tais empresas não possuem programas específicos 
relacionados à MC. A empresa D, manifesta uma prática formalizada de MC, enfatizando a 
medição do desempenho organizacional. A empresa E, por sua vez, não possui o 
conhecimento de tal prática. Contudo, realiza atividades arbitrárias de solução de problemas.  

Uma síntese das características organizacionais em relação à prática MC para cada 
uma das empresas pode ser observada no QUADRO 2 que apresenta as habilidades 
organizacionais e os comportamentos constitutivos propostos por Bessant e Caffyn (1997) e 
Bessant et al. (2001). A primeira coluna mostra as habilidades que uma organização deve 
apresentar para promover a prática da melhoria contínua. Relacionadas a cada uma das 
habilidades básicas, os comportamentos constituintes estão listados na segunda coluna. Estes 
representam os padrões de comportamentos que devem estar presentes na organização. 

 
5. Discussão 
 A partir da descrição das organizações estudadas, verifica-se que nenhuma possui o 
conceito MC radicado e compartilhado em todos os níveis da organização, apesar dos 
treinamentos constantemente realizados. Observa-se que estão presentes atividades de 
melhoria locais e não necessariamente voltadas para a estratégia organizacional 
(MESQUITA; ALLIPRANDINI, 2003). Por outro lado, averigua-se nos discursos das 
organizações, especialmente da empresa A, o esforço para sistematização do processo MC. A 
empresa B, por exemplo, tem como lema incansavelmente repetido: “a única coisa 
permanente é a mudança”. Essencialmente, para constituição de uma prática denominada 
melhoria contínua, faz-se necessário o domínio adequado das técnicas e competência para uso, 
proporcionado a partir de um processo de educação como mobilizador do potencial da 
organização. Como cumprimento de requisito, a prática da melhoria contínua, exige 
treinamento para o fornecimento isolado de técnicas e métodos para tal. Encerra os 
conhecimentos recebidos, de forma limitada e estereotipada, excluindo as particularidades que 
interferem na suscetibilidade do processo. O treinamento pode proporcionar a eficácia, mas 
não é suficiente para qualificar a eficiência da melhoria contínua. 

Foi possível perceber que nas empresas, usualmente, a MC ocorre quando se almeja 
melhorar os índices de desempenho. Considerando a MC como abordagem orientada para o 
processo (IMAI, 1994), tem-se que os resultados obtidos são diretamente relacionados aos 
esforços para melhoria, ou seja, os indicadores de desempenho informam o que no processo 
necessita ser aperfeiçoado para que os resultados melhorem.  Para Attadia e Martins (2003) a 
medição do desempenho, como avaliador do processo, é a principal ferramenta para se 
alcançar os objetivos da MC. 

Observou, ainda, que é possível considerar, como diferencial e base para a definição 
do nível de maturidade organizacional para MC, o processo de aprendizagem organizacional 
que cristaliza armadura estrutural da melhoria contínua no nível cultural. Segundo Jarger et al. 
(2004), há quatro precondições necessárias para assegurar a cultura da MC para todos os 
membros da organização (FIGURA 2). De forma muito simplificada, a proposta dos autores 
requer que todos compreendam o por quê a melhoria contínua é importante e como 
exatamente podem contribuir para torná-la efetiva. Também, indica a necessidade dos 
diversos atores da organização desenvolverem competências e habilidades para resolução de 
problemas. Aponta para suporte aos colaboradores, de tal forma a facilitar a participação e um 
sistema de medição de desempenho. Por fim, indica o imperativo de motivação dos 
indivíduos como suporte extra à melhoria. 
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FIGURA 2 – Os quatro elementos básicos da MC 
Fonte: Jarger et al. (2004). 

Segundo Robbins (1998), os componentes da cultura organizacional são divididos em 
dois grupos: formais e informais. Os componentes formais possuem o papel de definir o que é 
ou não aceitável dentro da organização. Os principais elementos deste conjunto são: 
procedimentos, regras e normas que expressam um conjunto de sinais que são utilizados para 
comunicar o que é esperado dos indivíduos que compõem a organização. No entanto, mesmo 
que bem definidos eles podem não ser eficazes caso se opuserem aos componentes informais. 
Estes componentes informais referem-se ao conjunto daquilo que a força de trabalho julga 
positivo ou negativo numa organização, constituem, portanto, o sistema de valores da 
organização. São considerados o núcleo da cultura organizacional e auxiliam na 
transformação das atividades de rotina em ações efetivas que caracterizam a organização.  No 
processo de maturação da melhoria contínua, observa-se que primeiramente são realizadas 
mudanças nos componentes formais da organização. No entanto, para se alcançar o nível onde 
a organização possui habilidade estratégica em melhoria contínua verifica-se a necessidade de 
se atentar aos componentes informais e criar mecanismos para emprega-los.  

No entanto, de acordo com Delitti e Derdyk (1995), geralmente, constata-se que as 
organizações despendem excessiva atenção para mudanças nos componentes formais num 
conjunto de regras pré-estabelecidos que compõem o treinamento, considerando este elemento 
único para eficiência e eficácia as atividades. São planejados todos os recursos de instrução e 
informação para sinalizar e descrever a habilidade correta e esperada. No entanto, somente as 
informações sobre o que fazer e como fazer, eventualmente, não são suficientes para instalar o 
desempenho esperado. Defronta-se, portanto, com os componentes informais da organização, 
exigindo o exercício da educação. 

A relação entre eficiência e eficácia na melhoria contínua é interdependente e 
complementar. Não é possível tratar um ou outro de forma isolada. Por exemplo, considerar 
por um lado, ser eficiente mas não eficaz, denotando um método falho;  ou, por outro, ser  
eficaz, mas não eficiente, apontando para uma possível subversão do método, são aspectos 
que não se aplicam à melhoria contínua. Esta exige a integração desses dois elementos, pois a 
falha de um ou do outro, é o suficiente para descaracterizá-la. A mesma relação é válida para 
relação cultura-ferramentas, e por conseguinte, educação-treinamento. 
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6. Conclusão 
A melhoria contínua pode ser denominada como um processo, em toda empresa, 

focado na inovação incremental e contínua (BESSANT et al., 1994).  Expressa a busca 
permanente por melhoramento e está relacionada à capacidade de resolução de problemas por 
meio de pequenos passos, alta freqüência e ciclos curtos de mudança (IMAI, 1994).  É 
fundamental que a cultura da organização suporte a melhoria contínua, assim como um 
conjunto de ferramentas a facilite. 

Além de estabelecer a relação entre qualidade e produtividade, os sistemas de gestão 
da qualidade consideram que vantagem competitiva proporcionada pelo conhecimento 
acumulado pelas organizações para qualidade, a partir da sua história de sobrevivência, 
influencia a concepção da melhoria contínua como parte estratégica das organizações. Nesse 
sentido, a melhoria contínua, é definida como um processo gradual de aprendizagem, além do 
cumprimento normativo, através da integração dos sistemas técnicos (conjunto de ferramentas 
para melhoria contínua) e sociais (cultura para melhoria contínua) da organização, por meio 
do aperfeiçoamento e potencializarão de competências que definem o nível da sua excelência.   

No âmbito da melhoria contínua, a aprendizagem, como modificação do 
comportamento organizacional conseqüente à experiência, estabelece o binômio de 
ajustamento da organização ao cliente. Este elemento é considerado fator para promoção da 
eficiência e eficácia do processo tanto produtivo quanto educativo. Abrange, portanto, a 
sistemática preestabelecida para melhoria e solução de problemas, bem como a capacitação e 
uso de ferramentas apropriadas, no sentido de mudança comportamental para aprimoramento 
das competências dessa prática.  

A identificação do nível de excelência em melhoria contínua que a organização se 
encontra é viabilizada pela integração da eficiência e eficácia das práticas que definem a 
melhoria contínua, da mesma forma pela relação treinamento-educação base para facilitação e 
sustentação da gestão da melhoria contínua. 
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