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Resumo: Na atual busca de vantagem competitiva entre as organizações é necessário que a 
empresa possua uma gestão voltada para a melhoria de toda a estrutura organizacional. Por 
outro lado o interesse pela Aprendizagem Organizacional como fator importante de 
diferenciação na busca por melhor desempenho, também tem sido amplamente explorado. 
Esse trabalho estuda o relacionamento entre as ferramentas da melhoria contínua e da 
aprendizagem organizacional como forma de alavancagem desta última.  
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1. Introdução 

Qualquer atividade pode ser melhorada (SHIBA et al, 1997; SLACK at al, 2002) se 
sistematicamente for planejada a melhoria, compreendendo a prática atual, planejando 
soluções e implementando-as, analisando o resultado e suas causas, e iniciando o ciclo 
novamente.  

As melhorias originam-se a partir do uso de uma abordagem científica, de ferramentas 
e de uma estrutura para o esforço individual e por equipe. Uma abordagem científica 
considera diversas soluções possíveis até que a melhor e não apenas a mais óbvia é realmente 
identificada. 

O foco deste trabalho é analisar a importância das ferramentas e técnicas relacionadas 
à melhoria contínua da qualidade em relação à aprendizagem organizacional. As ferramentas 
e técnicas da qualidade são elementos fundamentais na análise e solução dos problemas. 
Deste modo, a qualidade não pode estar separada das ferramentas e técnicas usadas no 
planejamento, controle e melhoria da qualidade. Dessa maneira as ferramentas e técnicas 
podem auxiliar no desenvolvimento de uma estrutura que propicie que a organização possa 
efetivamente absorver e utilizar conhecimento. Conseguindo analisar e solucionar problemas 
com maior facilidade e absorver o aprendizado gerado por essas experiências.  

Compreender de que maneira ferramentas e técnicas da melhoria contínua podem 
auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem organizacional é o objetivo desse trabalho. 
Essa análise será realizada através de um estudo bibliográfico que permita uma maior 
compreensão sobre o assunto, já que a pesquisa é de caráter exploratório. Com a melhor 
compreensão e efetiva utilização das ferramentas espera-se que haja melhor eficácia na 
melhoria contínua planejada e que essas ferramentas possam auxiliar na sistematização da 
aprendizagem em diversos aspectos, 

Para Bessant e Francis (1999) o potencial para a melhoria contínua se tornar um 
mecanismo capacitador na aprendizagem organizacional somente agora tem sido reconhecido. 
Já que a aprendizagem organizacional tem se transformado em um fator relevante para prover 
diferencial competitivo é interessante observar quais fatores podem auxiliar na efetiva geração 
de aprendizado. 
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2. Melhoria Contínua 

A melhoria continua é um processo que envolve todos dentro de uma organização, 
empregados e gerência da mesma forma. É um processo que envolve o rearranjo e reprojeto 
progressivo de elementos da organização, isto requer a observação contínua dos padrões que 
conectam e relacionam diferentes elementos da organização e os conecta com o ambiente, é 
um processo que relaciona conjuntamente dados, interpretação, pesquisa, experimentação e 
difusão; e isto envolve o indivíduo, o time e a organização como um todo. Desta forma, 
melhoria contínua procura desenvolver novas estruturas cognitivas, esquemas de interpretação 
e bases de ação e andamento (MITKI et al, 1997).  

De acordo com Shiba et al (1997) existe três tipos de melhoria que podem ser 
observados através do modelo WV na figura 1. O modelo WV é um auxílio para compreender 
os três estágios da melhoria da qualidade. O modelo WV descreve a forma geral da resolução 
do problema como alternância entre o pensamento (reflexão, planejamento, análise) e 
experiência (obtenção de informação do mundo real, através de entrevistas, experimentos ou 
mensurações numéricas). O caminho entre estes dois níveis ao longo do tempo tem a forma de 
um W, seguido de um V, por isso a denominação WV. 

 
Figura 1: Três tipos de Resolução de Problemas 
Fonte: Shiba et al (1997)  

 
O modelo WV ilustra três tipos de melhoria: controle de processo, melhoria reativa e 

melhoria proativa. Cada um dos tipos de melhoria apontados por Shiba et al (1997) envolvem 
uma série de ferramentas da melhoria contínua que serão apresentadas conjuntamente com as 
etapas da melhoria.   

Controle de processo: monitoração do processo para garantir que está funcionando da 
forma pretendida e traze-lo de volta à operação correta se o processo sair de controle. 

Se o processo produz resultados fora de seus limites de controle, o trabalhador executa 
ação corretiva da forma pré-determinada e descrita no manual de manutenção para corrigir o 
problema do processo. Este ciclo é conhecido por SDCA (padronizar, executar, verificar, 
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atuar). O sistema de monitoramento de controle de processo inclui o uso de inspeção e 
algumas das 7 ferramentas de Controle da Qualidade, como por exemplo a carta de controle. .  

A carta de controle e outras ferramentas do controle estatístico do processo 
possibilitam que resultados de um processo sejam plotados ao longo do tempo, e mostram 
claramente se o processo esta fora de controle (tem variação não controlada) ou sob controle 
(não tem variação não controlada).  

Dale e Shaw (1991) afirmam que o Controle Estatístico do Processo (SPC) é uma 
técnica usada para controlar e gerenciar um processo através do uso de métodos estatísticos. 
Apenas pelo Controle Estatístico do Processo são alcançadas poucas melhorias, embora o 
controle possa causar o tipo certo de perguntas a serem questionadas e facilitar o grau de 
entendimento do processo.  

Melhoria reativa: de acordo com Shiba et al (1997) trata da correção e melhoria dos 
processos existentes reagindo a falhas como defeitos, esperas e perdas. A essência da 
abordagem reativa é a padronização do processo de resolução de problemas utilizando, por 
exemplo, as 7 etapas e as 7 ferramentas do Controle de Qualidade, que serão apresentadas 
posteriormente (ver Tabela 1).  

O problema a ser trabalhado na resolução reativa de problemas deve ser: fácil de 
entender e aprender, fácil de usar e fácil de monitorar. Para que o processo de resolução de 
problemas possua as características acima é necessário que haja etapas padrão para a 
resolução reativa de problemas, essas são as chamadas 7 etapas do Controle de Qualidade. 
Essas etapas individualmente, ou com a utilização de sub-etapas requerem métodos 
específicos para a efetiva utilização. Isso leva à necessidade de ferramentas, cujo objetivo 
seria auxiliar no entendimento do processo, para providenciar o meio de melhorá-lo. 

Para que haja melhora nas habilidades de resolução de problemas Shiba et al (1997) 
acreditam que deve haver um processo que se repita e que as pessoas que utilizam possam 
identificar o processo e reutiliza-lo. Tornando a resolução padronizada e sistemática. A 
padronização das etapas de melhoria e de suas ferramentas é uma estratégia para o movimento 
da melhoria em massa, em que todos devem estar envolvidos e compreender como se realiza a 
resolução de problemas. 

Dentro da melhoria reativa existe o conceito da melhoria iterativa, que utiliza o ciclo 
PDCA para começar o processo de melhoria novamente, voltando a etapa inicial das 7 etapas 
do Controle de Qualidade, ao invés de refazer as últimas etapas do ciclo anterior. Portanto a 7 
etapas do Controle da Qualidade se relacionam perfeitamente com o ciclo PDCA, apenas 
destrinchando o ciclo em um maior número de etapas. Essa relação pode ser observada na 
Tabela 1.  
 
Tabela 1: Relação do PDCA com as 7 Etapas do Controle de Qualidade e as 7 Ferramentas 
do Controle de Qualidade.  
Fonte: Shiba et al (1997) 
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Planejar 
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a solução  Executar a solução 
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5. Avaliar os efeitos 

Lista de verificação, gráficos, 
diagrama de Pareto, histograma, 
diagrama de correlação, diagrama de 
causa-e-efeito, cartas de controle. 

Verificar 

6. Padronizar a solução 

7. Refletir sobre o 
processo (e o problema 
seguinte) 

 Atuar 

 
A Tabela 1 mostra o modo que as 7 etapas e as 7 ferramentas do Controle de 

Qualidade são tipicamente utilizadas conjuntamente. Enquanto as sete etapas definem e 
esclarecem o processo de resolução de problemas para a melhoria as sete ferramentas do 
Controle de Qualidade fornecem os meios para executar as etapas.  

Melhoria proativa: não se parte de uma idéia clara a respeito de uma melhoria 
necessária específica. Existe apenas a noção geral de que há um problema, é necessário 
explorar amplamente a situação para entender o que está acontecendo para então formular um 
problema. A metodologia da abordagem proativa não esta tão bem estabelecida como para a 
abordagem reativa. (SHIBA et al, 1997). 

Os dados utilizados inicialmente para a melhoria proativa são dados qualitativos. São 
dados usados para projetar um produto ou fazer outras opções de direção dos negócios. São 
tipicamente linguagem ou imagens. As 7 novas ferramentas do planejamento da qualidade e o 
QFD (Desdobramento da Função Qualidade) são úteis para melhoria proativa, especialmente 
nas etapas iniciais.  

No modelo utilizado (WV), métodos proativos são usados para explorar amplamente a 
área problema e concentrar-se em um problema específico ao qual as 7 etapas do Controle de 
Qualidade serão aplicadas. As 7 novas ferramentas do planejamento da qualidade fornecem o 
meio para entender situações complexas e fazer planos apropriados, são apresentadas na 
Tabela 2. 
 
Tabela 2: As 7 novas Ferramentas do Planejamento da Qualidade em Relação ao PDCA, às 
7Etapas do Controle de Qualidade e às 7 Ferramentas do Controle de Qualidade.  
Fonte: Shiba et al (1997) 
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Verificar 5. Avaliar os efeitos Lista de verificação, 
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diagrama de causa-e-
efeito, cartas de controle. 

Atuar 6. Padronizar a 
solução 
7. Refletir sobre o 
processo (e o problema 
seguinte)  

 Diagrama de setas, 
Diagrama PDPC, 
Diagrama de 
afinidades. 

(Provê 
repetições) 

(Provê etapas) (Provê ferramentas) (Provê ferramentas)  

 
As 7 ferramentas para a melhoria proativa se relacionam com o PDCA, com as 7 

etapas do Controle de Qualidade e às 7 ferramentas do Controle de Qualidade. Como pode ser 
observado na tabela há um continum entre os métodos proativos e reativos, as 7 novas 
ferramentas do planejamento da qualidade são úteis no contexto reativo, podem auxiliar na 
solução do tema, seleção da solução e planejamento da ação, entre outros.  

Uma das utilizações mais comuns da melhoria proativa é a do desenvolvimento de 
produto. A Melhoria proativa tem como objetivo satisfazer o cliente através de clarificação de 
suas exigências imprecisas ou idéias confusas, uma vez que com freqüência os clientes 
somente possuem imagens de suas necessidades e exigências. A abordagem proativa 
transforma necessidades vagas ou invisíveis em especificações precisas sobre novos produtos.  

Outras ferramentas são utilizadas para o desenvolvimento de novos produtos, dentro 
da melhoria proativa, para que esses produtos já sejam projetados com qualidade. Algumas 
ferramentas são: 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis): de acordo com Rozenfeld et al (2006) é 
uma ferramenta que busca, em princípio, evitar falhas no projeto do produto ou do processo, 
por meio da análise das falhas potenciais e propostas de ações de melhoria. 

QFD (Quality Function Deployment): traduzida como desdobramento da função 
qualidade, traduz os desejos do consumidor, para o projeto do produto e para instruções 
técnicas ao longo dos vários processos da empresa, envolvidos na consecução do produto. 
Segundo Rozenfeld et al (2006) a ferramenta consiste em um conjunto de passos e tabelas 
específicas que permitem a transformação das necessidades dos clientes em especificações do 
projeto.  

Para Shiba et al (1997) o QFD auxilia efetivamente no processo de melhoria proativa 
voltado para o desenvolvimento de produtos, utilizado para ouvir a voz do cliente, da 
compreensão de suas necessidades, identificação de suas exigências principais e sua definição 
operacional. 

Outra ferramenta muito importante para a melhoria é o ciclo PDCA que será melhor 
explicado abaixo. O ciclo PDCA, como já dito anteriormente, é uma série de etapas que 
auxiliam no controle de processos, melhoria reativa e proativa.  

Ciclo PDCA: Implícito no modelo WV esta a idéia de realimentar a melhoria - voltar 
no ciclo para trabalhar no problema seguinte ou aprofundar a melhoria de um processo já 
aperfeiçoado. Esse é o famoso ciclo PDCA (planejar, executar, verificar, atuar). 

O princípio de iteração do PDCA lhe dá um sistema para realizar melhorias por etapas, 
executando o melhor que você pode dentro de ciclos de melhoria relativamente curtos. O 
PDCA é um sistema para realizar melhorias contínuas a fim de atingir o alvo ou níveis de 
desempenho cada vez maiores.  

As etapas do ciclo PDCA são:  
• Planejar (plan): Determinar analítica e quantitativamente quais são os problemas 

chave em um processo ou atividades existentes e como eles poderiam ser 
corrigidos. 
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• Executar (do): Implementar o plano. 
• Verificar (check): Confirmar quantitativa e analiticamente que o plano funciona e 

resulta em melhor desempenho. 
• Atuar (act): Modificar o processo anterior adequadamente, documentar o processo 

revisado e utilizá-lo.  
Na Tabela 3 serão apresentadas sucintamente algumas características das melhorias 

apresentadas acima para facilitar uma posterior relação com os elementos da Aprendizagem 
Organizacional. 
 
Tabela 3: Principais características do diferentes tipos de melhoria 

Melhoria Características Principais 
Controle de 
Processos 

Estabelecer o padrão e retornar ao mesmo caso o processo saia de controle. 

Melhoria Reativa Envolve o ciclo PDCA e a resolução Sistemática de Problemas, correção e 
melhoria dos processos existentes, padronização do processo de resolução de 
problemas. 

Melhoria Proativa Não se tem idéia do problema específico, necessário compreender a situação 
para depois formular o problema. Tem importância fundamental para o 
desenvolvimento de produtos, criando novas idéias e. satisfazendo o cliente 
através de clarificação de suas exigências imprecisas. 

 

4. Ferramentas da Melhoria  

Segundo Bunney e Dale (1997), muitos autores na questão do gerenciamento da 
qualidade concordam que o uso e seleção das ferramentas e técnicas são vitais para suportar e 
desenvolver o processo de melhoria da qualidade. As ferramentas da qualidade são 
inseparáveis do processo de melhoria contínua e foram largamente difundidas porque elas 
fazem com que as pessoas envolvidas no controle da qualidade vejam através de seus dados, 
compreendam a razão dos seus problemas e implantem as soluções para eliminá-los. 

Para McQuater et al (1995) ferramentas e técnicas são métodos práticos, habilidades, 
meios ou mecanismos que podem ser aplicados á tarefas específicas. Entre outras coisas elas 
são usadas para facilitar mudanças positivas e melhorias.Uma ferramenta pode ser descrita 
como um equipamento que possui um papel claro e específico. Ela frequentemente tem foco 
limitado e é usada para um fim pré-determinado.  

Outras ferramentas interessantes para a melhoria são as chamadas ferramentas 
organizacionais, que estão relacionadas com a fabricação, comercialização e assistência 
técnica do produto. Essas ferramentas não estão associadas diretamente com os três tipos de 
melhoria descritos por Shiba et al (1997), mas apresentam relações com os elementos da 
Aprendizagem Organizacional.  

5S: preparação do ambiente para implementação do trabalho em equipe, para solução 
de problemas e programas da qualidade. 

Brainstorming: É uma técnica usada para se gerar uma série de idéias sobre 
determinado assunto, problema ou questão. Através do brainstorming pretende-se romper 
com o pensamento rígido incorporando idéias criativas. 

5W2H: ferramenta usada para auxiliar o planejamento do desdobramento de ações.  
Padronização: processo de reunião das pessoas envolvidas em uma atividade, 

discussão do melhor procedimento para realizá-la, treinamento das pessoas e certificação de 
que a execução está de acordo com o que foi estabelecido. 
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SETFI : ferramenta usada para analisar problemas existentes e priorizar a resolução 
dos problemas, de acordo com uma pontuação definida relacionada aos fatores de segurança, 
emergência, tendência, facilidade e investimento. 

Análise de Valor: processo no qual todas as alternativas para atingir o valor ótimo de 
um produto ou serviço são consideradas, sendo a melhor, cuidadosamente analisada. 

Benchmarking: Método sistemático de procurar os melhores processos, as idéias 
inovadoras e os procedimentos de operação mais eficazes que conduzem a um desempenho 
superior, para conseguir vantagem competitiva. 

Para um maior entendimento das aplicações de algumas ferramentas pode ser 
observada a tabela 4.  
 
Tabela 4: Análise da aplicação das ferramentas e técnicas.  
Fonte: Bunney e Dale (1997) 

 
 

5. Relação entre Aprendizagem Organizacional e Ferramentas e Técnicas de Melhoria  

Nesta etapa serão investigadas as relações que ocorrem entre a aprendizagem 
organizacional e as ferramentas e técnicas da melhoria contínua. Relações essas, encontradas 
na literatura. Para isso serão analisados alguns autores que explicam como o processo de 
aprendizagem ocorre através de elementos da aprendizagem organizacional. Esses elementos 
são passos, etapas necessárias para que a aprendizagem ocorra de forma efetiva.   

Garvin (1993) propõe cinco atividades através dos quais a aprendizagem 
organizacional pode ocorrer, sendo cada uma delas acompanhada de uma mentalidade 
distinta, um conjunto de procedimentos e um padrão de comportamentos. Essas atividades 
serão descritas abaixo: 

Resolução sistemática de problemas: esta atividade se apóia na solução de 
problemas, e nos últimos anos ganhou grande destaque através dos princípios dos 
movimentos de qualidade. Suas idéias principais são hoje universalmente conhecidas: 

Aplicação 

Ferramentas Coleta 
de 

dados 

Solução 
de 

Problemas

Relacionamento 
Consumidor/Cliente

Introdução 
de novo 
Produto 

Conscientização 
da Qualidade 

Diagrama de 
causa-e-efeito X     

Diagrama de 
Pareto  X    

Controle 
Estatístico do 
Processo 

 X   X 

FMEA X   X  
QFD X  X X  
Folha de 
verificação X     

Histograma  X    
Diagrama de 
correlação  X    

Gráficos    X X 
Análise de 
valor X    X 
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diagnóstico baseado no método científico em detrimento do “ensaio/erro” (utilização de rotina 
de diagnóstico e ação segundo o PDCA), uso de dados e não suposições para a tomada de 
decisões e uso de ferramentas simples, como histogramas, diagramas de causa-e-efeito para 
organizar os dados e proceder a inferências. 

As ferramentas têm grande envolvimento com a resolução sistemática de problemas, 
pois as mesmas associadas ao treinamento dos empregados, fazem com que a empresa 
desenvolva uma cultura própria de resolução de problemas.  

Experimentação: esta atividade envolve a procura sistemática de novas maneiras para 
se fazer as coisas e o teste de novos conhecimentos, para isto o uso do método científico é 
essencial. Diferentemente da resolução de problemas, porém, a experimentação é quase 
sempre motivada por oportunidades de expandir horizontes e não pelas dificuldades correntes. 

 Aprender através de experiências passadas: consiste na revisão dos sucessos e 
fracassos e posterior avaliação e registro, para que as lições estejam disponíveis. Visando 
extrair conhecimento para não repetir os mesmos erros e valorizar os acertos. Mesmo com 
acertos não significa que as coisas devem ser feitas da mesma forma.  

Aprendizado com outras experiências: a observação das experiências realizadas por 
outras organizações pode constituir importante caminho para a aprendizagem, assim, o 
benchmarking tem sido realizado como uma ferramenta importante para se repensar a própria 
organização. Esse intercâmbio de informações é relacionado tanto com informações relativas 
a erros quanto com práticas de sucesso.  

Rápida transferência de conhecimento: o conhecimento precisa circular rápida e 
eficientemente por toda a organização; novas idéias têm maior impacto quando são 
compartilhadas coletivamente do que propriedade de uns poucos.  

De acordo com Kim (1996) o aprendizado organizacional para ser duradouro e 
significativo, deve avançar tanto no nível operacional quanto no conceitual. O aprendizado 
operacional significa melhorar comportamentos ou métodos, a fim de melhorar o desempenho 
de um determinado sistema. O aprendizado conceitual diz respeito à mudança dos modelos 
mentais sobre como o mundo funciona. O aprendizado em um só nível não produz bons 
resultados em longo prazo. 

 
Figura 2: Modelo da Gestão Sistêmica da Qualidade 
Fonte: Kim (1996) 
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Para o mesmo autor integrar o Controle de Qualidade Total (CQT) e o pensamento 

sistêmico pode acelerar o aprendizado organizacional além dos atuais recursos dos métodos 
do CQT. As duas abordagens formam um par sinérgico em que os pontos fortes individuais se 
complementam e proporcionam um aprendizado equilibrado em todos os níveis da 
organização.  

O modelo da Gestão Sistêmica da qualidade apresentado por Kim combina o 
pensamento sistêmico e sua base conceitual com o Controle de Qualidade Total e sua ênfase 
operacional em um paradigma administrativo integrado, como pode ser observado na Figura 
2. O modelo une a força conceitual do pensamento sistêmico (parte de cima) e o foco 
operacional dos métodos da Qualidade Total (parte de baixo) em um processo sem emendas. 

O processo PDCA segundo Kim (1996), utilizado no aprendizado operacional, ajuda 
na coleta dos dados, esquematização e análise dos mesmos determinando melhorias a serem 
realizadas para melhorar os processos de negócio. Para que isso ocorra as ferramentas e 
técnicas são imprescindíveis no processo de aprendizado conceitual.  

Para entender o pensamento sistêmico e mudanças de modelos mentais utilizados no 
aprendizado conceitual podemos observar Senge e as cinco disciplinas do aprendizado.  

Domínio pessoal: é a disciplina de continuamente esclarecer e aprofundar a visão 
pessoal, relacionada à aprendizagem individual dos membros da organização.  

Modelos mentais: são as idéias profundamente arraigadas, generalizações ou imagens 
que influenciam a visão de mundo e suas atitudes, essas idéias limitam a formas bem 
conhecidas de pensar e agir.  

Objetivos comuns: são aqueles que são compartilhados pelos membros de uma 
organização. Se a empresa consegue compartilhar a imagem futura que pretende criar, seus 
membros aprendem espontaneamente, obtendo o engajamento de todos; 

Aprendizado em grupo: é a disciplina voltada para a ação coordenada que realiza a 
passagem da aprendizagem individual para a aprendizagem coletiva.  

Por fim, o pensamento sistêmico assume o caráter de quinta disciplina e está 
relacionado à aprendizagem envolvendo todo o sistema da organização É considerada a quinta 
disciplina, pois integra as demais, mostrando que o todo pode ser maior que a soma de todas 
as partes isoladas.  

No caso da Gestão Sistêmica da Qualidade, o pensamento sistêmico é útil para obter 
novas percepções mais profundas da natureza de sistemas complexos, identificar pontos de 
alavancagem no sistema e testar hipóteses sobre a viabilidade de várias políticas (KIM, 1996) 

Segundo Bessant e Francis (1999) foi desenvolvido um modelo de comportamento que 
descreve a evolução da capacidade da melhoria contínua. Em essência este modelo provê uma 
especificação para comportamentos particulares os quais necessitam ser adquiridos e 
implantados na organização para que a organização alcance um determinado nível de 
capacidade. Isto é um processo de evolução de aprendizado, com uma acumulação e 
integração gradual dos comportamentos chave ao longo do tempo.  Com essa evolução da 
“prática” (adquirindo e acumulando comportamentos relevantes da melhoria contínua) ocorre 
uma evolução correspondente na melhoria da performance através da organização. Na tabela 
5 podem ser observadas as principais características desse modelo. 

 
Tabela 5: Evolução da melhoria continua 
Fonte: Bessant et al (2001) 

Nível Desempenho 
0-Nenhuma atividade de melhoria Sem impacto da melhoria contínuia 
1 - Explorando as idéias Somente efeitos localizados e mínimos. Algumas 

melhorias na moral e motivação.  
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2 - Melhoria contínua sistemática 
e estruturada 

Efeitos locais. Medição das atividades de melhoria 
contínua e dos efeitos no desempenho.  

3 - Melhoria contínua estratégica Gestão pelas diretrizes ligando projetos locais aos 
objetivos estratégicos amplos. Monitoração e medição 
dirigem a melhoria nessas questões. 

4 - Inovação autônoma Benefícios estratégicos, incluindo aqueles relacionados 
com maiores inovações e com solução de problemas.  

5 - A organização que aprende Inovação estratégica. Habilidade em desenvolver novas 
competências baseadas nas vantagens competitivas. 

 
Um dos principais usos do modelo é descrever os diferentes estágios (níveis) na 

evolução da capacidade da melhoria contínua e posicionar corretamente uma determinada 
organização. Com isso a organização pode começar a definir uma estratégia de 
desenvolvimento de melhoria contínua, levando em consideração os comportamentos que 
precisam ser reforçados e os novos comportamentos que precisam ser introduzidos.  

O processo de se movimentar através dos níveis apresentados na tabela 4 envolve 
adquirir e acumular os comportamentos chave e é essencialmente um processo de aprendizado 
prática e domínio dos comportamentos que compõem uma habilidade em particular Bessant et 
al (2000). Para Bessant e Francis (1999) o potencial para a melhoria contínua se tornar um 
mecanismo capacitador na aprendizagem organizacional somente agora tem sido reconhecido.  

De acordo com Bessant et al (2000) experiências em uma variedade de exemplos de 
casos sugerem que o desenvolvimento é essencialmente um processo evolucionário, e é 
possível identificar vários estágios discretos na jornada pelos níveis da melhoria contínua. 
Aprendizagem esta presente tanto dentro de um estágio em particular e entre estágios. 

Bessant e Francis (1999) exemplificam a transição do nível 1 para o 2 envolve uma 
abordagem sistemática que provê uma estrutura na qual capacita o comportamento para a 
identificação e solução de problemas. Este processo não ocorre facilmente, mas envolve 
considerável aprendizado. Um dos mecanismos que auxilia o processo de aprendizado para a 
passagem de nível é o treinamento em ferramentas e técnicas básicas para a melhoria 
contínua. Mostrando novamente a importância das ferramentas e técnicas para o aprendizado 
organizacional. Após uma breve explanação sobre a Aprendizagem Organizacional e seus 
elementos é interessante apresentar esses elementos e seus relacionamentos com os tipos de 
melhoria e ferramentas e técnicas de melhoria. A Tabela 6 apresenta sucintamente os 
elementos da Aprendizagem Organizacional descritos acima e os relaciona tanto com os tipos 
de melhorias propostas por Shiba como com ferramentas envolvidas no processo de melhoria. 
A tabela descreve também resumidamente o porquê da relação.  
 
Tabela 6: Relação entre os elementos da Aprendizagem Organizacional, tipos de Melhoria e 
ferramentas da melhoria. 

Elementos da 
Aprendizagem 
Organizacional 

Tipo de melhoria 
relacionado 

Ferramentas e 
Técnicas 

Explicação 

Resolução sistemática 
de problemas 

(Garvin) 

Melhoria Reativa  Ciclo PDCA; 
Ferramentas do 
Controle de Qualidade 
como histogramas e 
diagramas de causa-e-
efeito  

Diagnóstico baseado 
no método científico 

Experimentação  
(Garvin) 

Melhoria Proativa Ciclo PDCA; 7 novas 
Ferramentas da 

Esta atividade 
envolve a procura 
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Qualidade;  
FMEA; 
QFD; 

sistemática de novas 
maneiras para se 
fazer as coisas, no 
caso de 
desenvolvimento de 
produtos são novos 
conceitos a serem 
desenvolvidos. 

Aprender através de 
experiências passadas 

(Garvin) 

Melhoria Reativa 
Melhoria Proativa 

Ciclo PDCA. O ciclo PDCA como 
forma de melhoria 
iterativa auxilia no 
aprendizado através 
de experiências 
passadas. 

Aprendizado com 
outras experiências 

(Garvin) 

 Benchmarking. 
(Ferramentas 

Gerenciais) 

Utiliza o 
benchmarking como 
o principal meio de 
perceber as 
experiências de 
outras organizações. 

Gestão Sistêmica da 
Qualidade 

(Kim)  

Melhoria Reativa 
Melhoria Proativa 

Ciclo PDCA; 7 
Ferramentas do 
Controle de Qualdiade; 
7 novas Ferramentas da 
Qualidade.  

O ciclo PDCA ajuda 
na coleta dos dados, 
esquematização e 
análise dos mesmos 
determinando 
melhorias a serem 
realizadas para 
melhorar os 
processos de negócio. 

Aprendizagem 
Operacional 

 (Kim) 

Melhoria Reativa Ciclo PDCA;  
7 Ferramentas do 
Controle de Qualidade.  

Melhorar 
comportamentos ou 
métodos, melhoria 
dos processos 
existentes, com a 
análise de dados. 

Aquisição de 
habilidades e 
comportamentos para 
alcançar uma 
organização que 
aprende através da 
melhoria contínua  

(Bessant e Francis) 

Melhoria Reativa  Ciclo PDCA;  
7 Ferramentas do 
Controle de Qualidade 

Para que a empresa 
evolua é necessário 
comportamentos 
chave, para  passar do 
nível 1 para o 2 
(tabela 5) deve 
adquirir identificação 
e solução de 
problemas. 

 

6. Discussões e Conclusões 

Conclui-se que as ferramentas da melhoria apresentam papel importante na 
aprendizagem organizacional. Através de diversos autores pôde ser discutida a importância da 
melhoria da qualidade e de suas ferramentas.  
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Os relacionamentos apresentados acima mostram que os tipos de melhorias e 
ferramentas da contribuem de diversas maneiras para o Aprendizado Organizacional e para 
construir uma Organização que Aprende.  

Esse trabalho apresenta apenas uma visão introdutória e exploratória sobre o assunto, 
apresentando apenas as visões de alguns autores de ambas as áreas, Melhoria da Produção e 
Aprendizagem Organizacional. Com a intenção de ampliar o conhecimento nessas áreas de 
estudo.  
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