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1. Introdução 

Os mercados de atuação das empresas não mais se restringem às regiões 

nacionais ou vizinhas. As empresas passaram a realizar negócios em um 

âmbito mundial, lidando muitas vezes com culturas completamente diferentes. 

Este fenômeno atual é conhecido como globalização, que se estende a diversos 

campos do conhecimento como, por exemplo, da informação, do 

comportamento, do projeto e desenvolvimento de novos negócios e da 

econom.ia, vindo a se refletir cada vez mais na vida política, cultural e, 

consequentemente, no bem-estar de toda uma sociedade. 

No âmbito do fenômeno da globalização, milhares de empresas multinacionais 

se superaram e se destacaram para poder competir de modo eficaz em todo o 

mundo. Este sucesso obtido por algumas empresas na competição mundial é, 

geralmente, devido a um novo modo de gerenciar ou de ver o dia-a-dia segundo) 

um novo paradigma. Muitas vezes, este novo paradigma ou este novo modo de 

gerenciar as operações é conhecido, entendido, divulgado ou comercializado 

dentro do meio empresarial sob a forma de uma filosofia, teoria ou ferramenta 

gerencial. 

O mercado do conhecimento gerencial vive uma onda de novos nomes e siglas 

que tentam vender e difundir o que tem dado certo ou mesmo o que poderia dar 

certo para se aumentar a competitividade nos mercados de atuação e os lucros 

das empresas. Como quase que uma conseqüência deste fato, as empresas de 

consultoria têm prosperado e alcançado lucros cada vez maiores por conta da\ 

implantação dessas fórmulas consagradas, sejam elas baseadas nat 

experiência prática das empresas de sucesso ou seja por terem sido 

elaboradas por uma personalidade consagrada no mundo dos negócios e dos 

congressos especializados. 

Seja qual for a origem ou o motivo para o surgimento desta ou daquela nova 

teoria, é necessário perceber que elas são desenvolvidas dentro de uma cultum 

específica e naturalmente refletem um maior ou menor grau, o modo de ver e 
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perceber do indivíduo pertencente àquela cultura. Essas teorias possuem, 

normalmente, uma série de premissas e conceitos-chave que foram obtidos ou 

criados em consonância com a realidade cultural e comportamental de uma 

cultura específica. 

Podem-se citar vários exemplos dessa onda de filosofias, teorias ou 

ferramentas, como os casos da "reengenharia", da "qualidade total", do 

"kaizen", das "organizações de aprendizagem", do conceito de "arquiteturas 

estratégicas", da "teoria das restrições", do "gerenciamento por objetivos", da 

necessidade e possibilidade de "liderança e motivação de funcionários", da 

filosofia do "just-in-time", e muitas outras. Normalmente, buscou-se um nome 

atual ou comercializável para conhecimentos que já tinham sido de alguma 

forma desenvolvidos no passado. 

No entanto, não importa se o conhecimento tinha sido proposto há muitos anos, 

o que importa é que, através de um novo nome e de uma nova embalagem, o 

conhecimento gerencial, muitas vezes, tem sido comercializado na forma de um 

produto, o qual carrega consigo a realidade cultural e as premissas 

comportamentais da sociedade de onde se originou, sem falar, é claro, das 

promessas de melhoria nos processos e nos negócios das empresas 

interessadas. 

Na verdade, a cultura nacional influi de forma limitada na elaboração desses 

conceitos-chave destas teorias, filosofias ou ferramentas, dada a diversidade 

existente dentro dos próprios países e regiões. Sempre que uma teoria 

gerencial é estruturada, desenvolvida e estabelecida, a influência da cultura do 

grupo de atuação dos indivíduos-autores é a mais importante, uma vez que o 

indivíduo analisa as informações necessárias ao desenvolvimento da teoria 

segundo sua realidade imediata e próxima. Mesmo no caso de criação do 

conceito de um novo paradigma, o rompimento com a situação presente se dá 

com a conivência aos valores internos da pessoa, frutos de sua vivência e 

experiência cotidiana e, portanto, este rompimento com a cultura aceita pelo 
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indivíduo não é completamente realizado, pois parte de percepções já 

existentes. 

Neste aspecto, a cultura organizacional talvez seja o fator de maior influência 

na elaboração e desenvolvimento de uma nova teoria ou filosofia de 

gerenciamento. Mas, é preciso considerar que esta, por mais que seja 

localizada a um espaço menor, está sempre impregnada dos valores e das 

verdades aceitas pela cultura originária como um todo. 

Dentre as filosofias gerenciais mais difundidas, a Qualidade Total é uma das 

que mais teve aceitação e respaldo a nível mundial. Hoje, não se pode imaginar 

a competição em mercados mundiais sem se pensar em implantação de um 

programa de Qualidade Total, ou, no mínimo, na implantação de uma das 

Normas da Série ISO 9000, que são normas para a garantia da qualidade e, 

portanto, desdobramento do aspecto macro da filosofia da Qualidade Total. 

Portanto, a palavra "qualidade" tem se transformado em uma necessidade 

premente para as empresas que pretendam se perpetuar no mercado e o 

Melhorameto Contínuo pode ser visto como uma espécie de coração desta 

filosofia. 

O sucesso da Qualidade Total e a sua conseqüente necessidade fiZeram com 

que muitas empresas no mundo todo investissem em programas voJtados para 

a implantação desta, não mais tão nova, filosofia que em sua essência carrega 

o reflexo comportamental de uma sociedade específica, a japonesa. 

Ao Japão normalmente atribui-se a origem da filosofia da Qualidade Total. 

Sabe-se que, na verdade, esta filosofia, ou pelo menos suas idéias iniciais, 

nasceu em berços ocidentais, mas que foi transplantada para a cultura 

japonesa por conta de consultores e pesquisadores ocidentais consagrados, 

como W. Edwards Deming, J. M. Juran e Armand V. Feigenbaum. Sem falar do 

próprio Kaoru lshikawa, pertencente à cultura oriental, que veio ao coração da 
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industria ocidental - EUA - para aprender e adaptar as estratégias estudadas e 

observadas à realidade japonesa. 

O Japão soube aproveitar e aprimorar estes conceitos e, assim, desenvolveu 

sua indústria de tal forma a se tornar uma das mais eficazes e temidas em 

termos de competição mundial. 

A forte relação entre a Qualidade Total e o Japão fez com que esta filosofia 

acabasse por refletir, entre seus conceitos-chave, a cultura japonesa e a cultura 

existente dentro das empresas japonesas. Esta cultura foi, de certa forma, 

exportada para os mais diversos países, através das diversas empresas 

nacionais que perceberam a necessidade de oferecer um nívet maior de 

quaHdade aos seus clientes, a fim de se manterem no mercado e enfrentar a 

concorrência japonesa e de outros países. Estas empresas inicialmente 

procuraram copiar, o mais próximo possível, estes conceitos relacionados à 

qualidade, como o Melhoramento Contínuo, a formação de equipes de trabalho, 

a participação do funcionário, o novo modelo de "puxar a produção", dentre 

outros. Hoje, todas estas ferramentas e métodos foram incluídos dentro da 

filosofia da Qualidade Total. 

O Brasil, inicialmente através de suas empresas mais competitivas ou através 

das multinacionais instaladas em seu território, também participa deste 

movímento mundial em busca da qualidade e da garantia de mercados 

existentes e prospecção de novos mercados em outros países. 

Os programas da Qualidade Total se tornaram numerosos no Brasil·, gerando 

uma força resultante muito grande no sentido de mudança cultural e de 

adaptação à nova filosofia. O esforço para adaptar-se à esta fifosofia, e 

consequentemente, aos aspectos culturais inerentes a ela, é grande e, ainda, 

entendido como necessário. 

No entanto, como tem sido noticiado no mundo empresarial, todo este esforço 

não significa garantia de sucesso no longo prazo. Nem mesmo signmca que a 
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empresa que escolheu o caminho da Qualidade Total vai conseguir recuperar 

os investimentos nesta área. O caminho tem sido árduo para muitas empresas 

e os custos, sejam quais forem, sempre são altos. 

Um dos aspectos inerentes à filosofia da Qualidade Total é o Melhoramento 

Contínuo. Este se baseia quase que totalmente em atitudes e comportamento 

que reflitam um nível alto de comprometimento pessoal, pois é através das 

pessoas, principalmente as de nível operacional, que se conseguem as 

melhorias incrementais sugeridas por este aspecto da filosofia da Qualidade 

Total. 

O Melhoramento Contínuo baseia-se em um comportamento crítico e evolutivo, 

com a utilização de técnicas e ferramentas específicas, por parte dos 

funcionários, sendo guiado por uma vontade de se buscar melhorias através de 

um inconformismo com a situação vigente e da convicção pessoal de que tudo 

pode ser melhorado. 

Neste sentido, o Melhoramento Contínuo é uma das pontes de ligação da 

empresa com o seu futuro e é a garantia de que, quando ele chegar, a empresa 

estará desempenhando os seus papéis de uma maneira melhor do que 

desempenha hoje e, portanto, satisfazendo aos anseios de seus clientes, 

funcionários, acionistas, fornecedores e comunidade. 

Inicialmente e de maneira mais ampla, o tema é relevante na medida em que 

trata de aspectos essenciais para o sucesso das empresas brasileiras, da 

satisfação de seus funcionários e, de forma mais abrangente, do bem-estar da 

sociedade brasileira. 

Esta impressão pode ser vista a partir do grau de importância que a Qualidade 

Total vem desempenhando para as economias mundiais e, mais 

especificamente, para a economia brasileira, extremamente dependente de sua 

balança de comércio exterior e, portanto, do grau de aceitação do produto 

brasileiro em mercados muitas vezes mais exigentes e competitivos. 
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Neste sentido, hoje, a Qualidade Total é vista como um fator essencial e 

necessário para a garantia do nível de competitividade das empresas. No 

Brasil, existem diversos sistemas produtivos e de serviços já funcionando 

segundo os princípios da Qualidade Total. Deve-se entender como sistema 

produtivo e de serviços uma forma organizada de produzir segundo uma 

filosofia ou técnica adotada e implementada por determinada organização. 

No entanto, o que muitas vezes parece ser um caminho seguro e eficaz para o 

sucesso competitivo, torna-se o causador de um grande fracasso e, até mesmo, 

da falência da empresa. Casos deste tipo são sempre encontrados nas revistas 

especializadas. A Qualidade Total, apesar de ser importante para a 

perpetuação do empreendimento não garante por si só os resultados esperados 

por uma alta administração mal preparada em termos de estratégia de negócios 

e sem visão do seu futuro e do futuro do mercado. 

Hoje, já há à disposição uma crescente, mas ainda limitada, literatura a respeito 

do fracasso de alguns programas da Qualidade Total. Muitas empresas já 

começam a se deparar com uma diminuição de expectativas em relação às 

promessas de lucros atribuídas a esta filosofia. No Brasil, a literatura a este 

respeito é muito limitada, mas já suficiente para mostrar que os altos custos 

despendidos na implantação de um programa da Qualidade Total podem levar 

todo o empreendimento à falência, caso os resultados pretendidos não sejam 

alcançados. Muitas vezes é preciso saber até onde satisfazer, ou melhor, 

surpreender e encantar os clientes. 

Vários autores estudaram as causas atribuídas ao fracasso de empresas que 

utilizaram a Qualidade Total como forma de garantir lucros no longo prazo, mas 

que, na realidade, viram suas receitas não acompanharem o aumento de suas 

despesas, mesmo com medidas para melhoria da qualidade de seus produtos 

ou serviços e programas de satisfação do cliente. 

Na literatura que trata das questões da Qualidade Total, são listadas as causas 

prováveis atribuídas a este fracasso de algumas empresas. Como um exemplo, 
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segundo Ralph 8. 8ettman, no artigo "/s your quality program dragging?", 

existem doze ações básicas que devem ser realizadas pelas empresas para 

que um programa da Qualidade Total não se torne um fracasso: 

a) Certifique-se de que o seu programa da qualidade está suportando a direção 

estratégica do negócio; 

b) Mantenha a alta direção visivelmente e explicitamente envolvida no 

programa da qualidade; 

c) Obtenha o suporte da gerência média; 

d) Ajude os funcionários a entender como a empresa opera; 

e) Certifique-se de que todos que acabaram de realizar um treinamento em 

qualidade tenham a oportunidade de participar de um time de melhoria; 

f) Certifique-se de que todos os times tenham suporte e aprovação, para que 

possam acumular um histórico de sucesso; 

g) Providencie a assistência da gerência quando necessário; 

h) Reconheça os resultados alcançados pelos times; 

i) Trate a implementação do programa da qualidade como uma mudança 

cultural; 

j) Faça o benchmark dos principais indicadores de sucesso; 

k) Avalie o programa da qualidade contra um critério de excelência, como o 

Prêmio Malcolm 8aldrige americano, ou as normas da Série ISO 9000; e 

I) Encorage a Melhoria Contínua. 

Um outro artigo "How to make TQM and C/ Programs Worl<', escrito também no 

periódico Quality Progress, por James 8. Rieley, são mostrados elementos 

críticos para o sucesso dos programas da qualidade: 
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a) As pessoas precisam acreditar que a organização pode melhorar 

continuamente; 

b) A organização precisa ter o comprometimento de todos na jornada para a 

qualidade; 

c) Os custos de implantação da qualidade devem ser calculados com base nos 

recursos investidos em relação aos retornos no longo prazo; 

d) A organização precisa ter um processo formal e estruturado de planejamento 

do programa da qualidade. Este processo é conhecido como Hoshin 

Planning, que possui como bases a participação gerencial, a 

responsabilidade e iniciativas individuais, o foco nas causas-raiz, eliminação 

das avaliações de desempenho tradicional, qualidade em primeiro lugar e 

foco no processo; 

e) Uso de ferramentas gerenciais; 

f) Foco no consumidor; 

g) Entendimento da variabilidade natural dos processos; 

h) Reconhecimento e recompensa dos times de melhoria; 

i) Importância dos times; 

j) Utilização de um programa-piloto; 

k) Utilização do bom-senso. 

Em ambos os casos pode-se notar um forte apelo à mudança cultural através 

de uma formação e assimilação de uma nova cultura organizacional que inclua 

a qualidade como um de seus elementos-chave. Sem dúvida nenhuma, uma 

empresa que pretenda implantar qualidade precisa fazer com que a sua cultura 

organizacional assimile este conceito e que as pessoas passem a trabalhar 

segundo estes princípios. Neste ponto, é importante frisar que o fato de 
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assimilar não significa necessariamente mudar toda uma forma de 

comportamento e, principalmente, mudar os valores e premissas pessoais, isto 

é, substituir uma cultura existente por outra nova, derivada de outro país com 

características diferentes. Mas, uma vez que se prega a necessidade de uma 

mudança cultural profunda para o sucesso na implantação de um programa da 

Qualidade Total, surge uma pergunta: até que ponto é possível mudar 

premissas básicas de comportamento das pessoas a fim de se alcançar a 

atitude desejável, isto é, até que ponto é possível fazer com que as pessoas se 

comportem da mesma forma que um outro indivíduo pertencente a outro grupo 

cultural do qual a filosofia da Qualidade Total adquiriu a maioria de suas 

características? 

Indo mais adiante, é preciso se perguntar quais são as vantagens de se gastar 

dinheiro para, se possível, modificar a cultura organizacional e, 

consequentemente a pessoal, a fim de se imitar ou seguir um modelo bem 

sucedido em outro país com uma cultura distinta? 

O caso da Xerox Corporation demonstra bem esta contradição. 

A Xerox Corporation, através de seu presidente, David Kearns, procurou seguir 

um conjunto de cinco passos básicos para alcançar a Qualidade Total em suas 

subsidiárias no mundo todo. Este programa básico foi utilizado nas mais 

diferentes culturas de forma padronizada. O artigo "Quality in Copiers, 

Computers and FloorC/eaning" (Management Review. February 1989. p.61-63), 

nos traz um discurso cujo título é "Xerox: Satisfying Customer Needs with a 

New Culture", onde são mostrados os cinco passos ou etapas para o sucesso 

da Xerox na implantação de um programa da Qualidade Total em todo o 

mundo. Todos estes passos são encontrados de uma forma ou de outra dentro 

daqueles já citados acima, sem novidades. No entanto, o que chama a atenção 

foi que, no início de seu discurso, o presidente da Xerox Corporation relata que, 

antes da implantação de qualquer um desses passos em qualquer uma de suas 

subsidiárias, foi feito um estudo para que fossem determinadas as diferenças 

existentes entre um homem de negócios americano e um homem de negócios 
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japonês, com o objetivo de modelar a abordagem da Xerox para a qualidade ao 

comportamento típico americano. 

Neste sentido, percebe-se que, dada a preocupação na adaptação ou mesmo 

na aculturação da filosofia, existiu uma necessidade grande em se respeitar a 

cultura local para, pelo menos, diminuir as chances de fracasso devido a uma 

possível não-adaptação de seus funcionários a um modo de pensar bastante 

distinto, o japonês. Mas, por outro lado, uma vez estabelecida a diferença e, 

posteriormente, feita a aculturação da filosofia ao ambiente americano, esta foi 

de certa forma imposta às subsidiárias no mundo todo, o que parece uma 

contradição, pois por um lado se reconhece a importância do fator cultural, mas 

por outro lado passa-se por cima das outras culturas distintas existentes em 

outras subsidiárias Xerox. 

Outro fator importante é que qualquer cultura possui uma série de 

características inerentes que podem representar vantagens competitivas para a 

empresa. Portanto, se a empresa força uma mudança cultural abrangente e 

sufoca as manifestações típicas da cultura local, e a empresa pode estar 

perdendo uma fonte substancial de diferenciação competitiva. 

Outro provável aspecto negativo desta assimilação total de uma cultura distinta 

pode ser a criação de traumas comportamentais nos funcionários. É, no 

mínimo, estranho e, talvez, contraditório que uma empresa possa eficazmente 

modificar sua cultura interna e igualar-se a uma cultura de uma outra sociedade 

completamente distinta. Seria possível que os funcionários entrassem na 

empresa e passassem a se comportar naturalmente de uma maneira e, ao sair 

da empresa ao final do dia, encontrar sua comunidade e família e comportar-se 

de outra forma, isto é, a mesma pessoa passa a ter valores distintos, algumas 

vezes contraditórios, em momentos diferentes do mesmo dia, num ciclo 

contínuo. 

Portanto, para resumir o que foi exposto, parece que o problema da adaptação 

cultural de teorias, filosofias e ferramentas gerenciais importadas é de fato 
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muito relevante, pois, dependendo da escolha feita pela empresa, é possívd 

que estejam sendo cometidos erros no percurso em busca da Qualidade Toti 

e, mais especificamente, do Melhoramento Contínuo, que, mais tarde, podem 

representar até mesmo o fracasso do programa. 

É preciso deixar evidente que esta dissertação procurará focalizar esforços 1111 

filosofia do Melhoramento Contínuo e na diferença cultural entre Brasil e Japão_ 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral desta dissertação é rever a filosofia da Qualidade Total, 

principalmente o seu principal aspecto, o Melhoramento Contínuo. Esta revisão 

servirá como base para procurar aplicar o estudo de Geert Hofstede e seus 

indicadores na adaptação do Melhoramento Contínuo para sua aplicação em 

empresas no Brasil. 

A Teoria de Hofstede define um grupo de quatro índices que juntos permitem 

uma delimitação relativa entre culturas nacionais. Baseado nesta delimitação 

relativa será feita uma análise crítica acerca da aplicação do Melhoramento 

Contínuo em empresas brasileiras. 

2.1.1. Delimitação Espacial e Temporal 

Este trabalho procurará utilizar uma bibliografia consagrada na área da 

qualidade, abrangendo os autores que mais se destacaram no assunto, sejam 

acadêmicos ou consultores de reconhecida competência e renome 

internacionais. 

Será dada ênfase à abordagem japonesa da qualidade para fins de 

comparação cultural das abordagens japonesa e brasileira. 

Para que a dissertação não seja superficial ou perca seu foco, foi selecionada 

dentre as características abrangentes da Qualidade Total, aquela que, 

aparentemente, mais se relaciona com a perpetuação do empreendimento. 

Neste sentido, para este trabalho, foi escolhida a filosofia do Melhoramento 

Contínuo para fins de análise comparativa entre as duas diferentes abordagens 

culturais. Portando, será utilizada inicialmente, para fins de fundamentação 

teórica, uma bibliografia abrangente para a coleta de conceitos gerais sobre 

Qualidade Total e, posteriormente, será mostrada uma revisão bibliográfica 

mais detalhada e específica acerca do Melhoramento Contínuo. 
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Em relação aos estudos efetuados na área de Cultura e Cultura Organizacimaf, 

será utilizada uma bibliografia básica para fins de, em uma primeira. etapa, 

conceituação e car.acterização destes temas. Será dada ênfase aos aspeácils 

culturais japoneses e brasileiros. 

Né2parte específica referente a uma metodologia de medição relativa de·cuflura; 

será utilizado o estudo efetuado por Geert Hofstede, através de artigos e dos 

seus livros constantes na bibliografia. 

Finalmente, uma parte do trabalho será realizada com o apoio de casos 

descritos e baseados em empresas brasileiras de conhecido renome na áree C!fa 

qualidade. Estes casos serão retirados da bibliografia citada, que descrevem o 

funcionamento e as repercussões do Melhoramento Contínuo em empresas 

brasileiras. 

2.2. Considerações Específicas · 

2.2.1. Hipótese 

A hipótese da dissertação é que ~o tempo e os traumas da implantação. de 

teorias, filosofias e ferramentas gerenciais importadas diminuem na medida er;n 

que estas são adaptadas à cultura local, antes da implantação efetiva. 

Para se obter os mesmos resultados obtidos por outros países, por exemplkol a 

competitividade no mercado de atuação, não necessariamente se deve copiar e 

implantar uma teoria, filosofia ou ferramenta gerencialmente consagrada sem· 

uma prévia aculturação da mesma. Na verdade, a empresa- tem três 

possibilidades para a implantação de uma nova filosofia de gestão: em pril11eiio 

lugar, a empresa pode simplesmente utilizar a mesma metodologia utilizada) no 

país de origem e modificar ou ajustar a sua cultura a ela; em segundo lug;ar, 

pode haver um ajuste mútuo; e, finalmente, por último, uma modificaÇcãm 

-completa a a metoaologia importada -para aaa-p-ta-=-la- à c-ultura loca C -sem peraer 

os benefícios da técnica ou filosofia já consagrada. 
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2.2.2. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos serão apresentados na forma de passos a serem 

apresentados ao longo deste trabalho. Estes objetivos específicos representam 

uma hierarquia de prioridades necessárias para que na dissertação, ao final, se 

consiga comprovar ou rejeitar a hipótese. Eles são: 

a) Fazer uma revisão da bibliografia básica relativa aos assuntos Cultura, 

Cultura Organizacional, Qualidade Total e Melhoramento Contínuo, a fim de 

obter os conceitos gerais e características principais. Esta revisão 

bibliográfica será feita procurando-se limitar sua abrangência aos aspectos 

importantes para este trabalho, como a diversidade cultural existente entre 

Brasil e Japão e os aspectos do Melhoramento Contínuo e da Qualidade 

Total que se relacionam diretamente ao tema cultura; 

b) Continuar o estudo feito na Copenhagen Business School- sobre a Teoria de 

Geert Hofstede a respeito do impacto da implantação de teorias gerenciais 

importadas, elaboradas com base em outras culturas, em uma sociedade 

com características comportamentais diferentes. Além disso, será estudado o 

conceito desenvolvido por Hofstede a respeito da medição relativa de cultura 

através dos quatro índices postulados por ele: 

• Power Distance lndex (PDI); 

• lndividua/ism lndex (IDV); 

• Masculinity lndex (MAS); e 

• Uncertainty Avoidance lndex (UAI); 

.-

c) Determinar as características culturais japonesas intrínsecas e extrínsecas à 

teoria do Melhoramento Contínuo e compará-las, em um primeiro momento, 

às características da cultura brasileira. 
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d) Descrever de forma abrangente a filosofia da Qualidade Total representada 

por seus maiores e reconhecidos pensadores e práticos. Esta descrição é 

essencial para a formação do contexto teórico no qual esta dissertação está 

baseada. Juntamente com a descrição e o estudo de Geert Hofstede está 

redigida uma análise das diferenças culturais existentes entre os diversos 

meios (culturas) nos quais as teorias gerenciais se formam. É importante 

ressaltar que esta dissertação cobrirá tecnicamente os aspectos de cultura 

de dois povos em especial: o brasileiro e o japonês. 

2.2.3. Formulação do Problema 

O problema a ser estudado-- e analisado é a necessidade de adaptação ou 

aculturação da filosofia do Melhoramento Contínuo à cultura de empresas 

brasileiras. 

Esta necessidade surgiu devido. ao fracasso que alguns programas de 

implantação da Qualidade Total tiveram por conta de vários fatores, dentre eles 

a falha em se conseguir mudar a-- cultura da organização para que esta se 

comportasse de acordo com a filosofia japonesa.-

A adaptação ou aculturação terá como bases a Teoria Geert Hofstede e uma 

comparação entre a cultura brasileira e a japonesa, 
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3. Medida Relativa de Cultura - O estudo de Geert Hofstede. 

Apesar de o principal objetivo deste trabalho ser a consolidação dos conceitos 

da Qualidade Total e do Melhoramento Contínuo por parte do autor, é também 

mostrado o estudo feito por Geert Hofstede sobre a medição relativa de 

culturas. Este estudo servirá de base para que seja feita uma comparação 

cultural entre os povos brasileiro e japonês e para se definir a aplicabilidade do 

Melhoramento Contínuo, conforme definido na hipótese formulada para esta 

dissertação. 

É também estudado, durante a elaboração nesta parte da dissertação, os 

conceitos de cultura e cultura organizacional, com o objetivo de aumentar o 

campo de informações acerca do comportamento organizacionat tendo em vista 

a necessidade atual de se adaptar às mais diversas teorias gerenciais. Esses 

conceitos são vistos de uma forma breve, apenas para subsi.diar a nível de 

informações básicas a conclusão a ser feita ao final deste trabalho. 

A nível específico, é feita uma pesquisa sucinta do que seria a cultura brasileira 

e a japonesa, tomando-se por base autores deste ramo de pesquisas, além dos 

indicadores de Hofstede e suas características inerentes. 

Para este trabalho, não se pretende deter muito nas características e 

qualidades culturais destes dois povos, mas sim numa fomrla relativa de 

medição destas culturas. 

As características principais de cultura japonesa e brasileira· servirão para 

prover um embasamento teórico e ilustrativo para a validação dos conceitos 

utilizados a partir da teoria de Geert Hofstede. 
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3.1. Uma breve visão de cultura e cultura organizacional. 

A autora Maria das Graças de Pinho Tavares de Cutura Organizacional, explora 

o irracional nas organizações e passa pelos conceitos de mitos, heróis e ritos. 

Será também utilizado o conhecimento referente à dinâmica da mudança 

organizacional em comparação com a estrutura de poder. Outro aspecto 

mostrado no livro "Cultura Organizacional" é sobre a comparação de culturas, 

onde a autora mostra as condições e os fundamentos para a mudança cultural. 

O livro de Roberto DaMatta, "Carnavais, Malandros e Heróis: Para uma 

Sociologia do Dilema Brasileiro", é também estudado para a obtenção de uma 

caracterização geral da cultura brasileira. 

Segundo Fernando Motta e Miguel Caldas, no livro "Cultura Organizacional e 

Cultura Brasileira", cultura pode ser definida como: 

"Um conceito antropológico e sociológico que comporta múltiplas definições. 

Para alguns, a cultura é a forma pela qual uma comunidade satisfaz as suas 

necessidades materiais e psicossociais. Implícita nessa idéia está a noção de 

ambiente como fonte de sobrevivência e crescimento. Para outros, cultura é 

adaptação em si, é a forma pela qual uma comunidade define seu perfil em 

função da necessidade de adaptação ao meio ambiente. Nesses dois casos 

está presente a idéia de feedback. A adaptação bem sucedida leva à evolução 

nessa direção. A adaptação mal sucedida tende a levar à correção e à evolução 

em outra direção." 

Não se pretende neste trabalho estudar e aprofundar o conceito de cultura, no 

entanto, algumas considerações podem ser feitas, principalmente em relação 

ao ambiente organizacional. 

Nas organizações este conceito também pode ser adaptado de forma 

específica. Pode-se verificar que em uma organização, os indivíduos também 

proouram satisfazer suas necessidades materiais e psicossociais. Os indivíduos 
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procuram, através dos ganhos salariais ou outros tipos de recompensas, 

promover para si mesmos e para os indivíduos imediatamente próximos 

(família, clã, comunidade, dentre outros) uma satisfação ou uma aproximação 

disto, de suas necessidades materiais. Dentro de uma organização pode-se 

também observar que os indivíduos se organizam em grupos com idéias 

semelhantes, procurando formar uma consciência uniforme que lhes dê a 

sensação de estarem na direção correta. 

Outro aspecto a ser analisado na definição de Fernando Motta e Miguel Caldas 

é o papel da adaptação. Para estes autores, a cultura é uma adaptação em si, 

isto é, a comunidade passa a ter o poder de modificar-se em razão do meio na 

qual está inserida. Isto é muito importante para o escopo deste trabalho, uma 

vez que o ambiente da Qualidade Total passa a exigir dos funcionários, dentro 

de uma organização, que modifiquem suas maneiras de pensar e agir, 

principalmente em relação ao aspecto do Melhoramento Contínuo que prevê 

que as pessoas passem a ter um comportamento de descontentamento criativo, 

. isto é, passem a questionar a forma de como são feitas as coisas. 

Ainda segundo Fernando Motta e Miguel Caldas, cultura pode "partir do 

inconsciente humano", isto é, todas as interpretações do meio já estariam 

presentes na mente das pessoas. A interpretação e a interação com o novo 

seria feita através destas forma já pré-programadas, através de uma 

combinação de traços presentes no inconsciente. Portanto, para fins deste 

trabalho, pode-se entender que a metodologia do Melhoramento Contínuo 

nunca será igualmente interpretada pelos brasileiros da mesma forma como foi 

criada pelos japoneses. Por mais que copiemos exatamente igual uma 

metodologia de implantação, os próprios figurantes da execução desta 

metodologia a modificarão na prática do dia-a-dia. 

Para Edgar Schein, no seu livro "Organizational Culture and Leadership", pode

se definir, mais especificamente, cultura organizacional como: 
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"Cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo 

inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas 

de adaptação externa e integração interna e que funcionaram bem o suficiente 

para serem considerados válidos e ensinados a novos membros como a forma 

correta de perceber, pensar e sentir em relação a estes problemas." 

Nesta definição percebe-se mais fortemente a consideração acerca da 

adaptação cultural. É previsto que, para uma organização prosperar ou mesmo 

sobreviver, é preciso que seus membros venham a sentir a necessidade de 

adaptação ao meio onde competem. Este meio promove uma série de 

contextos competitivos, obrigando as pessoas a procurarem modificar-se e 

aprender algo novo que esteja dando certo em outras organizações. Este algo 

de novo pode muito bem ser, e com freqüência é, uma teoria gerencial 

importada, desenvolvida em outras culturas. Os indivíduos passam a buscar 

uma forma de entender os novos conceitos e a transmiti-los por toda a 

organização. 

Ao longo desta transmissão são formados novos grupos de indivíduos que 

tornam-se comprometidos com o novo modo de ver as coisas. As crenças são 

lentamente formadas, pelo menos no caso do Melhoramento Contínuo, e as 

pessoas passam a identificar as outras através do compartilhamento da mesma 

crença. Por isso, é facilmente verificável que em organizações onde a 

Qualidade Total foi implementada, as pessoas que não se engajaram nas novas 

idéias passam a ser excluídas do grupo. Na medida em que os grupos 

formados no início do processo de implantação vão obtendo sucesso através 

das novas técnicas aprendidas, mais e mais indivíduos vão "comprando a 

idéia". Assim, uma nova cultura organizacional passa a se configurar ao se 

verificar que a maioria dos funcionários e aqueles com poder de decisão vão 

agindo no cotidiano de acordo com o novo meio de ver as coisas, isto é, com a 

nova teoria gerencial adotada. 
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A transmissão da nova maneira de pensar e agir, será decisiva para a 

organização que pretende se aventurar por uma nova filosofia gerencial, muitas 

vezes este aspecto se torna decisivo para a empresa e seus membros. 

A transmissão se dá através de uma comunicação efetiva e de forma que seja 

entendida por todos. 

Segundo Marcelo Marinho Aidar e Mário Aquino Alves, no livro "Cultura 

Organizacional e Cultura Brasileira", os novos conceitos, filosofias e valores 

organizacionais introduzidos por alguns destes modelos vêm sendo 

"traduzidos", simplificados, regionalizados e transformados em linguagem 

próxima à realidade social dos funcionários de nível operacional das 

organizações brasileiras, através do uso de formas mais fáceis e locais de 

entendimento. 

Estas formas podem ser entendidas por todos e são de fácil penetração no 

pensar cotidiano dos funcionários. É comum o uso de histórias em quadrinhos, 

literatura de cordel e vídeos de treinamento, entre outros mecanismos de 

linguagem, que "estimulam o processo de identificação de seu público-alvo 

como os personagens das histórias e com as mensagens transmitidas." 

Conforme Mcluhan e Fiore, parte-se da premissa de que se por um lado a 

comunicação é um elemento fundamental da cultura - sem a qual ela não 

existiria - por outro lado os meios de comunicação estão fortemente 

condicionados a uma determinado contexto cultural. 

Este aspecto é importante na medida em que pressupõe que as metodologias 

importadas não necessariamente precisam ser adaptadas, mas sim os meios 

de transmiti-las são os que devem sofrer uma consideração mais importante. 

Em termos de Qualidade Total, principalmente, verificamos uma grande 

dependência do sucesso de sua implantação em relação à participação dos 

níveis hierárquicos mais inferiores. É preciso entender que o sucesso na 

implementação de um programa de Melhoramento Contínuo passará por um 
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entendimento por parte de todos os funcionários de suas premissas básicas, e 

isto exigirá uma forma de comunicar-se eficaz. 

No entanto, não faz parte do escopo atual deste trabalho discutir estas formas 

de comunicação dentro de uma organização. Mas é importante que se entenda 

que a metodologia de implantação deve prever formas de comunicação a serem 

utilizadas com níveis hierárquicos necessários. 

No caso do Brasil, a distância socio-cultural entre as camadas da sociedade 

provoca uma desigualdade muito grande em termos de formas de comunicar

se. Isto pode ser um problema no momento em que se espera uma participação 

efetiva dos níveis hierárquicos inferiores no processo de Melhoramento 

Contínuo. 

Outras referências também são utilizadas para a complementação dos 

conhecimentos nesta área. Estas referências são citadas na bibliografia no final 

deste trabalho. 
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3.2. Introdução ao estudo de Geert Hofstede 

O trabalho de Geert Hofstede baseou-se em uma pesquisa feita em uma 

companhia multinacional americana com subsidiárias no mundo todo, a IBM. 

Foi elaborada uma série de perguntas relacionadas ao fator comportamental e 

cultural e estas perguntas foram aplicadas em todas as subsidiárias nos mais 

diversos países. 

Como resultado desta pesquisa foram encontrados, após uma completa análise 

estatística, um conjunto de 31 indicadores comportamentais. Destes 31, apenas 

4 foram selecionados por apresentarem uma relação muito forte com a 

realidade relativa. 

Hofstede procura mostrar que sua pesquisa reflete as culturas dos povos 

analisados, pois baseia-se em uma medição relativa e, portanto, não traz 

consigo medidas absolutas, que poderiam caracterizar uma cultura corporativa 

local. O que importa neste trabalho é determinar relativamente o 

comportamento genérico de um país através de uma lógica a qual procura 

visualizar qual sociedade é mais forte em relação a determinada qualidade ou 

característica em comparação com uma outra. 

O trabalho de Hofstede procura determinar o quanto são mais fortes as 

diferenças na percepção da mesma realidade entre pessoas que foram 

condicionadas por diferentes educações e experiências de vida. 

Hofstede define cultura como "um programa mental coletivo das pessoas em 

um ambiente". Ele afirma que cultura não é uma característica de indivíduos, 

mas, sim, uma característica de um grande número de pessoas que foram 

condicionadas pela mesma educação e experiência de vida. 

A mudança cultural, apesar de difícil, é possível. Mas isto ocorre de maneira 

lenta e gradual na forma da mudança da programação mental coletiva dos 

indivíduos. 
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Outra característica importante é que, normalmente, os habitantes de uma 

região cuturalmente homogênea ou parecida, não visualizam, com a mesma 

facilidade de um estrangeiro, as peculiaridades de sua própria cultura 

específica. 

Hofstede procura caracterizar as culturas nacionais através de quatro índices: 

• Distância de Poder (Power Distance lndex- PDI); 

• Precaução a Incertezas (Uncertainty Avoidance lndex- UAI); 

• Individualismo-Coletivismo (lndividualism lndex- IDV); e 

• Masculinidade-Feminilidade (Masculinity lndex - MAS). 

Para o autor, a compreensão a respeito da organização baseada no conjunto 

destes índices indica que esta, na teoria e na prática, só pode ser 

compreendida em termos relativos, e nunca em termos absolutos. A 

conseqüência disto é que uma teoria, filosofia ou ferramenta desenvolvida em 

um país culturalmente distinto, não pode ser aplicada em outro sem passar por 

alguma forma de adaptação. 

Os quatro índices apresentados refletem, segundo Hofstede, um 

comportamento geral coletivo e não o comportamento individual. 
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3.2.1. Distância ao Poder (Power Distance lndex) 

O primeiro destes índices, Distância de Poder- PDI, indica em qual extensão a 

sociedade aceita o fato de que o poder nas instituições e organizações é 

distribuído de forma não igualitária, de que existem privilégios e onde a 

autoridade pessoal absoluta é aceita. Isto é refletido nos valores dos membros 

de menor poder da sociedade bem como naqueles de maior poder. Considera 

que estrutura vertical, relacionamento lateral mínimo, dependência de cadeia de 

comando, regras e procedimentos estabelecidos pelos superiores são tidos 

como "naturais" e aceitos com mais facilidade em alguns países. Assim, em 

países onde esta dimensão é forte, os subordinados têm maior respeito pelos 

superiores, esperam que instruções sejam dadas, são mais hesitantes em 

contradizer/argumentar com os chefes, etc. 

Este indicador foi construído tomando-se como base três questões básicas: 

a) Respostas dos subordinados sobre a questão: "Qual a frequência, na sua 

experiência, o seguinte problema ocorreu: subordinados terem medo de 

expressar falta de concordância com seus superiores?"; 

b) Percepção dos subordinados sobre o modo de decidir de seus chefes 

(autocráticos, paternalistas, etc); 

c) Preferência dos subordinados sobre a maneira de estilo de gerencimento e 

tomada de decisão de seus chefes (autocráticos, paternalistas, consultivos, 

etc). 

Como resultado da compilação e classificação destas respostas foi constituída 

uma lista que classifica os países em relação a este índice: 
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. ·. TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO POWER 0/STANCE INOEX 
... 

·'·• .. ' .. 

ClàSsificaçilci · ·.Pais PDI ·· . ,classificação .. Pt!fs '· PDI 

1 Malásia 104 27/28 Coréia do Sul 60 

2/3 Guatemala 95 29/30 Irã 58 

2/3 Panamá 95 29/30 Taiwan 58 

4 Filipinas 94 31 Espanha 57 

5/6 México 81 32 Paquistão 55 

5/6 Venezuela 81 33 JAPÃO. ... . .. 54:.· 

7 Palses árabes 80 34 Itália 50 

8/9 Equador 78 35/36 Argentina 49 

8/9 Indonésia 78 35/36 África do Sul 49 

10/11 Índia 77 37 Jamaica 45 

10/11 África Ocidental 77 38 USA 40 

12 luguslávia 76 39 Canadá 39 

13 Cingapura 74 40 Holanda 38 

14·. BRASIL 69 41 Austrália 36 

15/16 França 68 42/44 Costa Rica 35 

15/16 Hong Kong 68 42/44 Alemanha 35 

17 Colômbia 67 42/44 Inglaterra 35 

18/19 El Salvador 66 45 Suiça 34 

18/19 Turquia 66 46 Finlândia 33 

20 Bélgica 65 47/48 Noruega 31 

21/23 África Oriental 64 47/48 Suécia 31 

21/23 Peru 64 49 Irlanda 28 

21/23 Tailândia 64 50 Nova Zelândia 22 

24/25 Chile 63 51 Dinamarca 18 

24/25 Portugal 63 52 Israel 13 

26 Uruguai 61 53 Áustria 11 

27/28 Grécia 60 

TABELA PDI - CLASSIFICAÇÃO DO POWER 0/STANCE JNOEX: Fonte: HOFSTEDE, Geert, Cultures and 

Organizations; Software or the mind; McGraw-Hill Book Company, 1991. 
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Esta tabela nos revela como diversos países são relativamente comparados, 

sem indicadores absolutos, entre si. 

A tabela nos mostra um alto valor de PDI para os países latinos (tanto Europa 

Latina, como França e Espanha, como América Latina), além da Ásia e países 

africanos; pequenos valores de PDI foram encontrados para USA, Inglaterra e 

seus domínios (colônias). Para a restante parte da Europa e Europa oriental, os 

dados apresentam uma variação mediana, exceto para a luguslávia, que foi 

classificada com um alto PDI. 

Em suma, o valor encontrado para o PDI dos diversos países nos informa sobre 

a relação de dependência em um determinado país. Nos países com pequeno 

valor de PDI existe uma limitada dependência entre subordinados e chefes, 

existe também uma preferência pela administração participativa, isto é, existe 

uma interdependência entre subordinados e chefes. A distância emocional entre 

eles é relativamente pequena: subordinados argumentam e contradizem seus 

chefes com freqüência. Nos países com alto valor de PDI, existe uma 

considerável dependência entre subordinados e chefes. Subordinados 

responderam que, de certa forma, preferem uma espécie de dependência. 

Nestes casos a distância emocional entre subordinados e seus chefes é 

grande: subordinados raramente contradizem ou argumentam com seus chefes 

diretamente. 

A literatura do gerenciamento que trata do assunto "Liderança" freqüentemente 

ignora que para existir uma real liderança deve existir em contrapartida uma 

subordinação natural. Autoridade somente sobrevive onde for combinada com 

obediência. Portanto, as teorias gerenciais que nos falam de "Liderança" 

raramente reconhecem que existem diferentes modelos comportamentais e 

culturais que determinarão o sucesso ou não de suas implantações nas 

empresas que pretendam promover a liderança entre seus gerentes. Países 

com alto valor de PDI são mais facilmente levados a desenvolver valores de 

liderança e a aceitar em suas indústrias e culturas organizacionais teorias 

importadas (principalmente do Estados Unidos) sobre Liderança. Países com 
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baixo PDI, tendem a desenvolver e a absorver teorias ligadas ao gerenciamento 

em grupos e comunidades de decisões. 

Esta análise mais detalhada feita sobre o indicador PDI não se repetirá para os 

próximos indicadores. 
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3.2.2. Precaução a Incertezas (Uncertainty Avoidance lndex) 

O segundo índice, Precaução a Incertezas- UAI, reflete a extensão em que a 

sociedade se sente ameaçada pela incerteza e por situações ambíguas, 

tentando evitar estas situações através de vários mecanismos como, 

providenciar alta estabilidade na carreira, estabelecendo mais normas formais, 

não tolerando idéias e comportamentos diferentes e incomuns, acreditando em 

verdades absolutas e buscando especialistas nos vários campos de atuação. 

Paralelamente, as sociedades caracterizadas por um alto grau de precaução a 

incertezas também é caracterizada por um alto índice de ansiedade e 

agressividade que cria, dentre outras coisas, um forte sentimento nas pessoas 

para trabalhar intensamente, da mesma forma as pessoas procuram fazer com 

que as regras sejam respeitadas e desenvolver um compromisso de longo 

prazo com o trabalho. 

O estudo de Geert Hofstede aponta os seguintes índices para os países 

pesquisados: 
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-
.TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO UNCERTAINTY A VOIDANCE INDEX 

.. - ... ..... 

. ClassificaÇão Pais. UAI Classificação ·. -Pais iJAI 

1 Grécia 112 28 Equador 67 

2 Portugal 104 29 Alemanha 65 

3 Guatemala 101 30 Taililndia 64 

4 Uruguai 100 31/32 Irã 59 

5/6 Bélgica 94 31/32 Finlilndia 59 

5/6 El Salvador 94 33 Suíça 58 

7 .JAPÃO 92. 34 África Ocidental 54 

.a luguslávia 88 35 Holanda 53 

9 Peru 87 36 África Oriental 52 

~0/15 França 86 37 Austrália 51 

10115 Chile 86 38 Noruega 50 

10115 Espanha 86 39/40 África do Sul 49 

10/15 Costa Rica 86 39/40 Nova Zelilndia 49 

10/15 Panamá 86 41/42 Indonésia 48 

1110/15 Argentina 86 41/42 Canadá 48 

16/17 Turquia 85 43 USA 46 

f6/17 Coréia do Sul 85 44 Filipinas 44 

18 México 82 45 Índia 40 

19 Israel 81 46 Malásia 36 

20 Colômbia 80 47/48 Inglaterra 35 

21/22 Venezuela 76 47/48 Irlanda 35 

2M22 BRASIL 76 49/50 Hong Kong 29 

23 Itália 75 49/50 Suécia 29 

24/25 Paquistão 70 51 Dinamarca 23 

24/25 Áustria 70 52 Jamaica 13 

26 Taiwan 69 53 Cingapura 8 

'27 Palses árabes 68 

TABELA UAI- CLASSIFICAÇÃO DO UNCERTAINTY AVO/DANCE INDEX: Fonte: HOFSTEDE, Geert, Cultures and 

Organàzations; Software or the mind; McGraw-Hill Book Company, 1991. 
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3.2.3. Individualismo-Coletivismo (lndividualism /ndex) 

O terceiro índice ou dimensão, Individualismo-Coletivismo - IDV, reflete o 

comportamento do indivíduo em relação ao seu grupo, se este laço é mais 

rígido ou mais flexível no sentido de oferecer oportunidades para exibição de 

comportamentos individuais. No caso do individualismo, supõe-se que a pessoa 

cuide mais de si mesma e dos membros mais próximos de sua família, como 

esposa e filhos, somente. No caso do coletivismo, a pessoa é caracterizada por 

uma alta ligação com seus grupos de origem e com os grupos aos quais 

pertence. Estas pessoas esperam que os grupos aos quais pertencem (família, 

clã, organizações, etc) "tomem conta" deles e, em troca por este cuidado, eles 

devotam total lealdade ao grupo. 

A grande maioria das pessoas no nosso mundo vive em sociedades nas quais o 

interesse do grupo prevalece sobre os interesses individuais. Estas sociedades 

são chamadas de coletivistas. 

Em contrapartida, em relação ao que foi dito anteriormente, uma minoria das 

pessoas no nosso mundo vive em sociedades onde prevalecem os interesses 

do indivíduo sobre os da comunidade e do grupo. Estas sociedades são 

chamadas de individualistas. 

Segundo Hofstede, indivíduos que habitam sociedades classificadas como 

individualistas, priorizam três aspectos considerados fundamentais: 

a) Tempo pessoal: possuem um trabalho que permite o desenvolvimento de 

atividades pessoais e da família imediata; 

b) Liberdade: possuem uma considerável liberdade para determinar sua própria 

abordagem no trabalho diário; 

c) Desafio: possuem desafios no trabalho para cumprir, o que em muitos casos 

pode desenvolver um considerável senso de comprometimento. 
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Estas três características normalmente frisam uma certa independência do 

indivíduo em relação à organização. 

Segundo Hofstede, indivíduos que habitam sociedades classificadas como 

coletivistas, priorizam três aspectos considerados fundamentais: 

a) Treinamento: possuem oportunidades de treinamento nos locais de trabalho, 

principalmente para desenvolver habilidades novas ou aprimorar as antigas. 

b) Condições físicas: possuem boas condições físicas nos seus ambientes de 

trabalho (boa ventilação e luz, espaço adequado de trabalho, etc); 

c) Uso de habilidades: normalmente utilizam todos seus recursos e habilidades 

para desenvolver seus trabalhos. 

Estas características refletem uma certa ligação entre o indivíduo e a 

organização, demonstrando uma certa dependência entre ambos. 

Outra ·conclusão é que países classificados como mais individualistas, possuem 

indivíduos em suas sociedades que preferem dar maior valor à liberdade ao 

invés da igualdade entre seus membros. 

A tabela abaixo classifica os países estudados por Hofstede em termos dos 

valores obtidos para individualismo e coletivismo relativamente entre as 

sociedades: 
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. ·', . . ·. . ' ·. 

-•.. •· ·. __ ·.TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO INDIVIDUALISM INDEX 

·. . ··.··-~ . 

Classificação Pais. IDV Classificação .. Pais iDV 

1 USA 91 28 Turquia 37 

2 Austrália 90 29 Uruguai 36 

3 Inglaterra 89 30 Grécia 35 

4/5 Canadá 80 31 Filipinas 32 

4/5 Holanda 80 32 México 30 

6 Nova Zelândia 79 33/35 África Oriental 27 

7 Itália 76 33/35 luguslávia 27 

8 Bélgica 75 33/35 Portugal 27 

9 Dinamarca 74 36 Malásia 26 

10/11 Suécia 71 37 Hong Kong 25 

10/11 França 71 38 Chile 23 

12 Irlanda 70 39/41 África Ocidental 20 

13 Noruega 69 39/41 Cingapura 20 

14 Sulça 68 39/41 Tailândia 20 

15 Alemanha 67 42 El Salvador 19 

16 África do Sul 65 43 Coréia do Sul 18 

17 Finlândia 63 44 Taiwan 17 

18 Áustria 55 45 Peru 16 

19 Israel 54 46 Costa Rica 15 

20 Espanha 51 47/48 Paquistão 14 

21 In dia 48 47/48 Indonésia 14 

22123 JAPÃO 46 49 Colômbia 13 

22123 Argentina 46 50 Venezuela 12 

24 Irã 41 51 Panamá 11 

25 Jamaica 39 52 Equador 8 

26127 BRASIL 38 53 Guatemala 6 

26/27 Palses árabes 38 

TABELA IDV- CLASSIFICAÇÃO DO INDIVIDUALISM INDEX: Fonte: HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations; 

Software or the mind; McGraw-Hill Book Company, 1991. 
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Como pode ser visto na tabela acima, o coletivismo é a regra no nosso mundo 

enquanto que o individualismo é a exceção. 

Outra conclusão do estudo de Hofstede é que países com alto grau de 

individualismo normalmente possuem fortes economias, caracterizando-se 

como países ricos, enquanto que países coletivistas são na sua maioria pobres. 
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3.2.4. Masculinidade-Feminilidade (Masculinity lndex) 

O último índice ou dimensão, Masculinidade-Feminilidade - MAS, expressa a 

extensão a qual os valores dominantes da sociedade são "masculinos" - isto é, 

assertividade (determinação), a aquisição de dinheiro e bens, o não-cuidar dos 

outros, a qualidade de vida ou de pessoas. Estes valores são chamados de 

masculinos, pois dentro de quase todas as sociedades, os homens marcam um 

alto número de pontos, estatisticamente falando, mesmo que a sociedade 

possua uma caracterização "feminina". 

Existe uma relação entre masculinidade e feminilidade. Quanto mais masculina 

uma sociedade, maior é a diferença entre os valores masculinos e femininos 

dentro desta sociedade. Outra caracterização é que nas sociedades 

caracterizadas como masculinas, mesmo as mulheres apresentam um elevado 

grau de preferência pela aquisição de bens e dinheiro, uma forte determinação 

e investimentos em carreiras profissionais. 

A divisão entre um país mais masculino/feminino baseia-se na extensão em que 

as seguintes características são mais fortes em cada sociedade. Nas 

sociedades tidas como masculinas, as seguintes características são 

predominantes: 

a) Ganhos: apresentam oportunidades de grandes ganhos; 

b) Reconhecimento: recebe-se reconhecimento quando se faz um bom 

trabalho; 

c) Crescimento profissional: possuem oportunidade para avanços dentro da 

hierarquia no trabalho; 

d) Desafio: possuem trabalhos desafiadores, trabalhos que desenvolvem um 

senso pessoal de comprometimento. 

No lado oposto, o polo feminino caracteriza-se por: 
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a) Gerenciamento: possuem um bom relacionamento entre os níveis 

hierárquicos; 

b) Cooperação: trabalha-se com pessoas que procuram cooperar umas com as 

outras; 

c) Lar: vivem em áreas que são satisfatoriamente queridas e aceitas por suas 

famílias; 

d) Segurança de emprego: possuem uma certa estabilidade em seus 

empregos, garantindo assim trabalho pelo período em que se deseja. 

A tabela abaixo resume os valores encontrados por Hofstede em termos do 

indicador MAS (Masculinity lndex): 
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TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO MASCUUN/TY INDEX 
... . -'". 

i··;_ ·. 

Classificação Pars MAS Classificação Pais .. MAS 

f' '. _. 

JAPÃO 
. , ·· .. '95 28 Singapura 48 

2 Austria 79 29 Israel 47 

3 Venezuela 73 30/31 Indonésia 46 

4/5 Itália 70 30/31 Africa Ocidental 46 

4/5 Sulça 70 32/33 Turquia 45 

6 México 69 32/33 Taiwan 45 

718 Irlanda 68 34 Panamá 44 

718 Jamaica 68 35/36 Irã 43 

9/10 Inglaterra 66 35/36 França 43 

9/10 Alemanha 66 37/38 Espanha 42 

11112 Filipinas 64 37/38 Peru 42 

11112 Colômbia 64 39 Atrica Oriental 41 

13114 África do Sul 63 40 El Salvador 40 

13114 Equador 63 41 Coréia do Sul 39 

15 USA 62 42 Uruguai 38 

16 Austrália 61 43 Guatemala 37 

17 Nova Zelândia 58 44 Tailândia 34 

18/19 Grécia 57 45 Portugal 31 

18/19 Hong Kong 57 46 Chile 28 

20/21 Argentina 56 47 Finlândia 26 

20/21 In dia 56 48/49 Juguslávia 21 

22 Bélgica 54 48/49 Costa Rica 21 

23 Palses árabes 53 50 Dinamarca 16 

24 Canadá 52 51 Holanda 14 

25/26 Malásia 50 52 Noruega 8 

25/26 Paquistão 50 53 Suécia 5 

27 BRASIL 49 

TABELA MAS- CLASSIFICAÇÃO DO MASCULINITY INDEX: Fonte: HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations; 

Software or the mind; McGraw-Hill Book Company, 1991. 
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Uma conclusão a que chegou Hofstede em seus estudos sobre este indicador 

(MAS) é que os valores de femininidade entre os povos variam menos que os 

masculinos. 

A família dentro de uma sociedade caracterizada como masculina procura 

socializar suas crianças para valores de determinação, ambição e competição. 

Organizações em sociedades tipicamente masculinas procuram dar maior 

importância a resultados e procura recompensar as pessoas em termos 

proporcionais aos ganhos e avanços obtidos. 

A família em uma sociedade caracterizada como feminina procura socializar 

suas crianças voltadas para valores como a modéstia e a solidariedade. As 

organizações procuram premiar seus funcionários com base na igualdade, isto 

é, premia a todos, conforme a necessidade. 

Nas culturas masculinas, as indústrias possuem uma vantagem competitiva na 

fabricação, especialmente em grandes volumes, fazendo as coisas 

eficientemente, bem e rápido. Enquanto que nas culturas femininas, a 

vantagem competitiva se dá em termos de empresas de serviços, como 

consultorias e transporte, além de fabricação customizada, isto é, conforme os 

anseios específicos de determinado cliente, de forma personalizada. Outra 

vantagem competitiva neste tipo de cultura aparece nas áreas de bioquímica e 

agricultura. 

Estes conceitos postulados e descobertos por Hofstede serão mais 

profundamente explorados ao longo nos próximos capítulos na dissertação. 

Neste momento, procurou-se dar apenas uma idéia acerca de suas premissas 

básicas. 

A teoria de Hofstede ainda avança no campo da análise das teorias gerenciais 

americanas mais importantes. Ele faz uma análise dessas teorias tendo por 

base as características relativas entre as culturas. Hofstede afirma em seus 

artigos, "Management Scientists are Human" e "Motivation, Leadership, and 
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Organization: Do american theories apply abroad?" que a ampla gama de 

teorias gerenciais refletem quase que inexoravelmente a cultura de seus 

autores e da sociedade qual pertencem. Neste sentido, para que estas práticas 

possam ter o mesmo grau de aplicabilidade e sucesso em outras culturas é 

preciso que sofram alguma modificação em seus conceitos básicos. 

Ao longo desta dissertação pretende-se explorar com maior profundidade as 

considerações feitas por Hofstede e pretende-se, também, utilizar seus 

resultados para que seja feita uma análise da implantação do Melhoramento 

Contínuo em empresas brasileiras. 
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3.3. Análise da Cultura Japonesa 

Este capítulo é dedicado a um breve estudo, baseado em bibliografia da área e 

nos indicadores já apresentados de Hofstede. 

Os japoneses constituem uma cultura bastante exótica e, aos nossos olhos, 

extremamente diferente em termos de características sociais, de negociação, 

família dentre outros aspectos da vida em sociedade. 

Segundo HALL (1990, p.152), os japoneses não se distinguem apenas pelas 

suas características de negociação, como por exemplo: ir direto ao ponto. Nas 

culturas ocidentais de forma geral, as negociações são conduzidas em apenas 

duas etapas básicas: ajustes preliminares, os quais refletem as premissas 

básicas e os objetos da negociação, e a conclusão propriamente dita, a qual 

reflete o fechamento da negociação. Os japoneses, ao longo de uma 

negociação, costumam não ir direto ao ponto a ser discutido. Passam a maior 

parte do tempo de uma reunião tratando de aspectos subliminares ao foco. 

Obviamente, ao término de uma típica rodada de reuniões, chega-se ao ponto 

principal, mas somente quando o lado japonês de negociação desenvolveu uma 

ampla confiança nos negociadores opostos. 

Ainda segundo HALL (1990, p.153), a simplicidade refletida na extrema 

serenidade, ordem e disciplina é uma característica fundamental. A 

simplicidade, que veremos mais adiante, é um dos pressupostos básicos da 

produtividade e do Melhoramento Contínuo japonês. 

As casas japonesas e seus espaços refletem amplamente a consonância do 

homem com a natureza à sua volta, ambos vistos em perfeita harmonia. Os 

espaços particulares refletem não só a simplicidade do seu dono como também 

dizem muito a respeito dos hábitos e preferências da pessoa. Um jardim 

japonês pode ser visto como uma mistura de sensações olfativas, que mudam 

para sensações de temperatura, umidade, luz, sombras e cores. É possível 

para um japonês, enquanto passeia por seu jardim com seu convidado, parar 
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em pontos pré-determinados e mostrar (ou esperar que o convidado perceba} 

as sensações daquela área. 

Estes aspectos descritos no parágrafo anterior nos mostram como é 

proporcionalmente distinta de nossa cultura latina, a visualização do meio, 

ambiente e seus espaços dentro da perspectiva japonesa. Esta diferença 

transforma seus (dos japoneses) sentidos em corpos dotados de extremo sensJr 

olfativo e visual. As percepções são aguçadas em igualdade com a capacidade 

de extrema simplicidade. 

Nas indústrias japonesas, os espaços acabam por refletir também esta 

tendência: extremamente planejados, e meticulosamente observados.c 

facilitando, desta forma, o aprimoramento, sempre baseado em normas de 

simplicidade e exatidão. 

Outra característica importante da cultura japonesa é o respeito pelos mais 

velhos na maior parte devido ao ensinamentos de Confúcio (derivado do antigo 

nome Kong Fu Ze): "conhecer o seu lugar dentro da hierarquia de idade e 

respeito é extremamente importante para a socialização do japonês como 

indivíduo". 

A filosofia chinesa de Confúcio, afetou inexoravelmente o comportamento do 

indivíduo japonês. A filosofia lida diretamente com as questões de poder e 

igualdade. A estabilidade da sociedade é baseada nas diferenças nas relações 

entre as pessoas, portanto estas relações devem obedecer regras explícitas de 

tratamento e respeito definidas para relacionamentos sociais entre amig~,, 

marido-mulher, pai-filho, irmãos, etc. As pessoas aceitam e entendem as 

diferenças existentes e inerentes da sociedade, mas procuram utilizar o poder 

de forma moderada regidos por um senso forte de obrigação para com c; 

equilíbrio do todo. 

Apesar de falarmos de indivíduos, a cultura não pode ser caracterizada pelas 

pessoas individualmente. É um conjunto de fatores medianamente distribuídos 
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ao :longo de uma população para descrever comportamentos comuns, ou 

melhor, os mais comuns. A lógica não pode ser entendida em termos usados 

para definir a dinâmica da personalidade dos indivíduos. Portanto, é necessáriG 

repetir este ponto para que possamos entender a importância dos indicadores~ 

de Hofstede para definirmos cultura de um povo específico. 

No caso japonês, considerando o indicador PDI, podemos classificá-lo, de uma 

maneira geral (em termos de cultura), como uma nação cujas organizações são 

paternalistas, isto é, refletindo um alto valor de PDI para o Japão. Enquantm 

nações como Suécia, Inglaterra e USA são classificadas como pluralistas. 

O alto valor de PDI para o Japão determina que o país está claramente em 

termos políticos dividido em esquerdas e direitas, com uma pequena 

representação de centro, normalmente fraca. Esta organização política pode ser 

refletida nas organizações e nos estilos de seus processos de tomada de 

decisão utilizados pelos seus administradores: polarizados entre versões 

contrárias. 

Normalmente, inclusive na França e Itália, os partidos políticos que apeiam o 

governo classificam-se como centro-direita, sendo que "direita" significa uma 

fana de compromisso com a igualdade e "esquerda" um alto compromisso com 

temas ligados aos menos favorecidos dentro de um discurso de igualitarismo. 

É importante frisar que, dada a época em que o estudo foi feito, muitas destas 

análises vêm se modificando. A realidade comportamental, assim como a 

política, vêm sofrendo alterações e adaptações. O discurso do igualitarismo 

vem obtendo a cada dia mais adeptos no mundo todo, principalmente na 

Europa. O Japão também vem se modificando, refletindo uma tendência 

mundial. 

Outro tipo de análise que pode ser feita em termos de um alto PDI para ·~ 

Japão, é que as organizações de trabalhadores não são tão fortes como nos 

países com baixo PDI. Muitas vezes estas organizações de trabalhadores são 

41 



desenvolvidas e mantidas pelas vias de leis e interferência direta ou indireta do' 

governo. 

Como já foi dito por razões já citadas anteriormente, a influência chinesa de 

Confúcio determinou, em certa medida, um total respeito à hierarquia na vida 

japonesa, o que necessariamente se reflete dentro das empresas. Talvez este 

respeito pela hierarquia já era uma característica do povo japonês, sendo que o 

confucionismo apenas reforçou e transformou em regras e dogmas. 

Em relação ao indicador UAI, no qual o Japão possui uma altíssima 

classificação, tem sido demonstrado que se a soma de situações dentro de, 

circunstâncias cruciais na vida da pessoa, ultrapassa um certo limite dentro de 

um determinado período de tempo, a pessoa é levada a sofrer com desordens 

mentais e psicológicas de forma radical. 

Para aliviar e diminuir este tipo de conseqüência, normalmente no país é criada 

uma série de regras fortes de orientação, seja em que áreas forem, e também é 

comum se observar uma estabilidade no emprego alta. O stress, as regras e a 

estabilidade no emprego criam o que se pode chamar em termos estatísticos de 

Síndrome de Precaução a Incertezas (Uncertaínty Avoídance syndrome). A 

ligação conceitual entre a questão do stress e os outros dois aspectos é 

relacionada com o nível médio de ansiedade de uma nação. Quando este é 

alto, as pessoas sentem maior stress; mas, ao mesmo tempo, elas tentam lidar 

com este tipo de situação através de uma busca para um maior nível de 

segurança, a qual torna-se visível tanto na criação de regras, como na 

estabilidade no empregos. 

Da mesma forma que para países com alto índice de UAI, como o Japão, as 

características principais se relacionam com o stress, regras orientativas e 

estabilidade no emprego, situações como progressão na carreira profissional. 

decisões individuais, trabalhar para um gerente estrangeiro, competição entre 

os empregados, trabalhar para pequenas organizações e trabalhar em 

empresas que possuem uma alta taxa de mudanças ao longo de suas vidas, 
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tendem a se tornar situações de risco, as quais poucas pessoas podem lidar, 

dado o stress excessivo que causam. 

A alta classificação de valor para o Japão no índice UAI, não significa que o 

japonês em si torna-se avesso a qualquer tipo de competição. O que foi dito nos 

parágrafos anteriores é que se evita tomar decisões individuais em nível 

competitivo, preferindo-se deixar para o grupo a tarefa de decidir e agir 

conforme a maioria, protegendo o indivíduo de possíveis falhas. 

O alto UAI para o Japão, e países latinos em geral, propicia a formação de 

organizações extremamente burocráticas nas quais os relacionamentos entre 

as pessoas, cargos e funções são rigidamente descritos. Estas empresas se 

organizam naturalmente em forma de "pirâmides" para demonstrar sua 

hierarquia de funcionamento. 

A sociedade japonesa, assim como a chinesa, se caracteriza por um baixo valor 

na classificação do índice IDV. Esta classificação é claramente expressa pela 

comum atitude japonesa de "pedir desculpas públicas" quando o indivíduo toma 

alguma decisão que afeta o coletivo. O indivíduo não é direcionado pelos seus 

próprios desígnios, mas sim por um compromisso coletivo, o qual deve ser 

preservado e mantido. 

Outra característica decorrente de um baixo IDV é que as sociedades mais 

coletivistas tornam-se mais tradicionais, criando uma espécie de barreira natural 

para absorção de novas tecnologias. Este é um dilema para países pobres com 

baixo IDV. No entanto, na sociedade japonesa, a tecnologia não deixa de ser 

transferida ou aceita, pois é, antes de mais nada "adaptada" e "fragmentada" 

em fases intermediárias, facilitando sua absorção pelas pessoas nas empresas. 

Normalmente as novas tecnologias são adaptadas ao que já existe no ambiente 

das empresa, isto é, no seu meio tradicional. A transposição cultural, no caso 

ideal, significa identificar uma nova síntese de cultura a qual reterá os 

elementos da velha cultura considerados essenciais, mas que ao mesmo tempo 
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permitirão o funcionamento da nova tecnologia. A este respeito, podemos 

classificar o Japão como o país que mais sucesso teve nesta adaptação. 

Neste momento, é importante chamar a atenção a respeito deste fato. Segundo 

HOFSTEDE (1991, p.153), esta aculturação fez parte do processo evolutivo do 

Japão. No Brasil, de forma geral, como será visto mais adiante, também temos 

um baixo grau de IDV, o que nos classifica como coletivistas e, portanto, mais 

tradicionais em termos de ambiente empresarial. Analisando o estudo de 

Hofstede, as teorias importadas, no nosso caso também devem ser adaptadas 

e fragmentadas a fim de nos acostumarmos e aceitarmos as mudanças 

tecnológicas necessárias aos dias de hoje. 

Isto é realmente uma pena, pois os administradores atuais e seus subordinados 

precisam em todo o mundo aprender a aprender e assimilar novas tecnologias, 

sendo a maioria delas vindas de países desenvolvidos, como os EUA. 

Um aspecto importante a se considerar é que, segundo Hofstede, países como 

China e Japão vêm apresentando paulatinamente aumentos no seus índices de 

IDV, isto é, ambos têm se tornado mais individualistas conforme as novas 

tecnologias importadas vão sendo inseridas em suas culturas. O apoio de 

políticas governamentais neste sentido é bastante encorajador, uma vez que 

redireciona toda uma nação para uma nova forma de pensar em competição 

internacional. 

Em países menos individualistas, como o Japão e luguslávia, o trabalho em 

equipes e times quase que se transforma na imagem viva do país. Países 

coletivistas possuem um maior anseio por organizarem-se no trabalho de forma 

grupal, conforme já foi dito anteriormente. 

Outra característica importante existente no Japão é que existe uma tendência 

do indivíduo olhar para a organização onde trabalha como se fosse um 

extensão de suas casas, famílias ou clãs. A mesma perspectiva ocorre no outro 

sentido, a empresa também procura "cuidar" de seus empregados do "berço até 
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o túmulo", no entanto, nunca é demais frisar que a cultura japonesa vem 

sofrendo uma mudança rápida e, talvez irreversível, em termos de seu 

coletivismo. Hoje, o indivíduo já quase que não mais encara a empresa onde 

trabalha como uma extensão de suas casas, principalmente nas grandes 

organizações multinacionais. O Japão vem sofrendo uma transformação no 

sentido de torná-lo mais individualista e menos coletivista. 

Em termos do indicador MAS (Masculinity lndex) o Japão encontra-se como o 

primeiro classificado por Hofstede. O índice MAS para o Japão é o mais 

elevado considerando todos os cinqüenta e três países incluídos na pesquisa. 

Apesar de o Japão apresentar um altíssimo grau do indicador MAS, não foi 

detectada na pesquisa feita por Hofstede diferenças estatisticamente 

significativas em termos de diferenciação entre homens e mulheres no que diz 

respeito a ocupação (cargo ou atividade) desenvolvidos nas empresas e em 

relação ao grau de instrução. Normalmente, em países com alto MAS, como no 

Japão, Alemanha, Suécia e Austrália as diferenças em termos de educação e 

ocupação são mais nítidas, a exceção à regra fica então sendo o próprio Japão. 

Uma observação importante a ser feita é que esta diferença normalmente 

encontrada em países com alto MAS, se torna mais forte quando estamos nos 

referindo aos níveis hierárquicos mais altos dentro das empresas, onde a 

diferença entre homens e mulheres, seja em termos de instrução ou ocupação, 

se tornam muito aparentes. Nos níveis hierárquicos mais baixos esta diferença 

praticamente desaparece, não sendo estatisticamente significativa, isto é, as 

mulheres e os homens não se sentem fortemente competindo entre eles. 

Outra análise que pode ser feita para o Japão é que países com alto grau de 

masculinidade tendem a apresentar como característica de seus indivíduos uma 

forte tendência a não demonstrar emoções, enquanto que países mais 

"femininos" seus indivíduos tendem a demonstrar mais claramente suas 

emoções. Este fato pode se refletir na saúde das pessoas no longo-prazo, uma 
' 
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vez que a demonstração de emoções promove um efeito negativo sobre o 

stress. 

O alto grau de MAS de um país, faz com que as grandes corporações sejam 

mais associadas ao direito de interferir na vida privada de seus empregados, 

enquanto que em países com baixo grau de MAS, as pessoas tem uma 

tendência a preferir pequenas organizações para trabalhar e deixar para as 

grandes instituições governamentais a responsabilidade pelas necessidades e 

pelo bem comum. As grandes corporações pertencem ao mundo "masculino". 

Finalmente, em países com alto grau de masculinidade, as pessoas tendem a 

ser mais céticas, além de privilegiarem o conhecimento de uma malha social ao 

invés de .fortalecerem suas habilidades para o trabalho, em termos de avanço 

em suas carreiras. 

Uma característica que não pode deixar de ser mencionada para o caso 

japonês é que receber e dar feedback pessoal parece ser claramente 

impossível. Para os japoneses é mais fácil concentrar-se na tarefa e na 

atividade desenvolvida que lidar com questões interpessoais. 

Na pesquisa de Hofstede foi feita uma análise de c/usters para os indicadores 

UAI e PDI, e se identificou que países latinos (todos), no quadrante de alto PDI 

e alta UAI, formaram um único cluster, incluindo o Japão. Pode-se concluir 

desta análise de cluster que os comportamentos descritos para o Japão em 

termos de PDI e UAI, se repetirão para todos os países latinos, inclusive, é 

claro, o Brasil. A análise dos traços culturais brasileiros em termos dos 

indicadores de Hofstede será feita com maiores detalhes no próximo sub-item 

deste capítulo. 
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3.4. Análise da Cultura Brasileira 

Analisando o estudo de Hofstede, foi detectado para o Brasil um baixo índice de 

confiança interpessoal e baixa cooperação entre subordinados. Isto é 

naturalmente decorrente de um alto PDI encontrado para o Brasil. Uma exceção 

são os Estados Unidos, que apesar de apresentarem um baixo grau em PDI, 

também se caracterizaram por demonstrar uma baixa confiança interpessoal. 

Outra decorrência do alto nível do grau de PDI encontrado para o Brasil 

{também valendo para a Argentina, Chile, Colômbia, França, Índia, Irã, Itália, 

Paquistão, Peru, Portugal, África do Sul, Espanha, Tailândia, Turquia e 

Venezuela) pode-se classificá-lo como um país violento em termos políticos, 

dada sua classificação no terceiro quarto dos países classificados em PDI. 

Países com altíssimo PDI, não sendo o caso do Brasil, normalmente 

apresentam governos altamente estáveis, mas de características autoritárias. 

Todos os comentários feitos para o Japão em termos de PDI e UAI, se repetem 

naturalmente para o Brasil, conforme o sub-item anterior. 

Em termos do indicador IDV, o Brasil classifica-se similarmente ao Japão, 

sendo que é importante frisar que o Japão talvez seja o país que mais vem 

evoluindo no sentido de deixar de ser coletivista para tornar-se individualista. O 

Brasil apresenta fortes tendências coletivistas, o que dificulta a absorção de 

tecnologias importadas, conforme já explicitado no sub-item anterior, uma vez 

que a análise do indicador IDV para o Brasil é similar à análise feita para o 

Japão. 

Portanto, é importante deixar claro que em termos dos indicadores PDI, UAI e 

IDV, as análises culturais são bastante similares considerando-se o Brasil e o 

Japão. Este fato mostra que, para o caso do Melhoramento Contínuo, que é o 

principal aspecto da Qualidade Total, não há necessidade de considerar-se 

estes indicadores para uma possível adaptação cultural de metodologia de 

implantação. 
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Em termos do indicador MAS, o Brasil torna-se radicalmente diferente do 

Japão. Por caracterizar-se como um país mais "feminino", mas não de forma 

exagerada, pois encontra-se quase que no ponto médio da tabela de Hofstede. 

Esta comparação será abordada em maiores detalhes no item seguinte, o qual 

servirá para compararmos as culturas dos dois países, apontando claramente 

suas diferenças. 
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3.5. Análise acerca da comparação cultural 

Neste item será realizada uma comparação cultural entre as características 

predominantes do povo japonês com as características do povo brasileiro. 

Para fazermos esta comparação nos utilizaremos de tabelas que compilam os 

conceitos anteriormente descritos. 

É importante, neste momento, fazermos um resumo da comparação cultural 

entre os dois países. 

Em termos de Distância ao Poder (Power Distance lndex) o Brasil obteve na 

pesquisa de Hofstede um valor de 69 pontos, classificando-se como 14° país 

em termos de PDI. O Japão alcançou um valor de 54 pontos, classificando-se 

como 33° país em termos de PDI. O total de pontos é de 1 04, portanto, 

podemos considerar os dois países de forma similar, sendo que o Brasil 

apresenta, relativamente ao Japão um maior PDI, porém podemos considerar 

ambos como alto PDI. 

As conseqüências destas classificações estão resumidas na tabela abaixo. 

Devemos interpretar ambos os países como alto PDI, no entanto, devemos 

considerar o Brasil mais fortemente afetado pelas características descritas por 

Hofstede para os países com alto PDI. 
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Análise da dimensão Distância ao Poder 
BaixoPDI Alto PDI 

A falta de igualdade na sociedade deve Deve haver uma ordem de falta de 
ser minimizada. igualdade no mundo, onde todos têm 

um lugar certo. Uma posição mais alta 
ou mais baixa é protegida por esta 
ordem. 

Todas ·as pessoas devem ser Poucas pessoas devem ser 
interdependentes. interdependentes; a maioria deve ser 

dependente. 
A hierarquia reflete uma falta de A hierarquia significa uma falta de 
igualdade de papéis, que foi igualdade existencial. 
estabelecida por conveniência. 
Os superiores consideram os Os superiores consideram os 
subordinados como "pessoas como eu subordinados como um outro tipo de 
mesmo». pessoa. 
Os subordinados consideram os Os subordinados consideram os 
superiores como "pessoas como eu superiores como um outro tipo de 
mesmo". pessoas. 
Existe acesso aos superiores. Não há quase acesso aos superiores. 
O uso do poder deve ser legitimado e é O poder é um fato básico da sociedade 
sujeito ao julgamento se é bom ou que supera o bem e o mal. Não há 
ruim. necessidade de legitimação. 
Todos devem ter os mesmos direitos. Os donos do poder devem receber 

privilégios. 
Os que detêm o poder devem parecer Os que detêm o poder devem parecer 
que não o possuem. o mais forte possível. 
Deve-se culpar o sistema. Deve-se culpar os subordinados. 
A maneira de mudar um sistema social A maneira de mudar um sistema social 
é redistribuir o poder. é derrubando aqueles que estão no 

poder. 
As pessoas de vários níveis de poder As outras pessoas são potencialmente 
se sentem menos enganadas e mais fonte de armações e raramente se 
preparadas para acreditar em outras deve acreditar nelas. 
pessoas. 
Uma harmonia latente coexiste entre Existe um conflito latente entre os mais 
os mais poderosos e os menos poderosos e os menos poderosos. 
poderosos. 
A cooperação entre os menos A cooperação entre os menos 
poderosos pode ser baseada em poderosos é difícil de obter devido à 
solidariedade. desconfiança entre as pessoas. 
HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations; Software o r the mind; McGraw-Hill Book Company, 1991. 
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Outra comparação que se deve fazer é em relação ao indicador de Precaução a 

Incertezas (Uncertainty Avoidance lndex). 

Neste aspecto, os dois países, tanto o Brasil quanto o Japão também são 

parecidos, no entanto o Japão possui uma classificação bastante alta, enquanto 

que o Brasil, nem tanto. 

O Brasil ocupa a 21 8 /228 posição, demonstrando um alto grau de UAI, com um 

total de pontos de 76 em 112. 

O Japão ocupa a 78 posição, demonstrando um altíssimo grau de UAI, com um 

total de pontos de 92 em 112. 

A análise a ser feita deve considerar que os dois países são classificados como 

alto grau de Precaução a Incertezas, no entanto o Japão deve ser considerado, 

relativamente ao Brasil, como muito mais alto em termos de UAI. 

A posição do Brasil não é tão significativa. 

A posição do Japão é extremamente significativa, sendo muito forte neste 

quesito. 

A tabela a seguir apresenta uma análise deste indicador de forma genérica, 

procurando destacar as características de cada tipo ou grau de UAI. 
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Análise da dimensão Precaução a Incertezas 
"-··· Baixo UAI -Alto UAI 

A incerteza é inerente à vida e é mais A incerteza inerente à vida deve ser 
facilmente aceita. Cada dia é vivido do tratada como se fosse uma ameaça e 
jeito que se apresenta. deve-se fugir dela. 
Baixo nível de stress é observado. Alto nível de stress é observado. 
O tempo é livre. O tempo é dinheiro. 
O trabalho pesado não é uma virtude. Há uma forte tendência a se trabalhar 

intensamente. 
Comportamentos agressivos não são Comportamentos agressivos são 
tolerados. esperados. 
E preferida uma menor demonstração Mostrar as emoções é mais valorizado. 
das emoções 
Os conflitos e a competição fazem Os conflitos e a competição podem 
parte do jogo e são encarados de desencadear agressões e devem ser 
forma construtiva. evitados. 
Existe uma maior aceitação sobre os Existe um forte apelo pelo consenso. 
conflitos de interesses. 
O ambiente não apresenta sinais fortes O nacionalismo é forte. 
de nacionalismo. 
Pessoas jovens são mais bem Pessoas jovens são suspeitas. 
toleradas e aceitas. 
Existe uma maior tendência a arriscar- Existe uma grande tendência à 
se e a assumir riscos ao longo da vida. segurança na vida. 
Maior tendência no relativismo. Há uma busca pelas verdades 

absolutas. 
Devem existir poucas regras e normas. Existe uma necessidade por regras 

escritas e regulamentos. 
Se as regras não podem ser Se as regras não podem ser cumpridas 
cumpridas, devemos mudá-las. é porque somos ineficientes. 
A crença é depositada nos generalistas A crença é depositada nos 
e no senso comum. especialistas e no seu conhecimento. 
As autoridades existem para servir o Pessoas comuns são incompetentes 
cidadão. perto das autoridades. 
HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations; Software o r the mind; McGraw-Hill Book Company, 1991. 
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Outro indicador importante dentro deste estudo é o Individualismo-Coletivismo. 

Neste indicador podemos notar que tanto o Brasil quanto o Japão classificam

se de forma semelhante. 

O Brasil obteve um valor de 38 pontos em um total de 91, apresentando um 

baixo IDV e classificando-se em 26°/27° lugar. 

O Japão obteve um valor de 46 pontos em um total de 91, apresentando um 

baixo IDV e classificando-se em 22°/23° lugar. 

É importante ressaltar que neste indicador o Japão é mais individualista que o 

Brasil e vem apresentando uma tendência de aumento ao longo do tempo, 

pelos efeitos de ocidentalização de sua sociedade. 

Abaixo é feita uma análise deste indicador. 
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. ''.- · .. Análise da dimensão lndividualismo ... Coletivismo 
.. - . . . . . . - Coletivista· t . ·-· .. .-\lndividualista · 

Na sociedade, as pessoas nascem em Na sociedade, todos são encarados 
grandes famílias ou clãs, onde são como tendo a obrigação de tomar 
protegidas e devem lealdade. conta de si mesmos e da família 

imediata. 
O conceito de "nós" prevalece. O conceito do "eu" prevalece. 
A identidade é baseada no sistema A identidade é baseada no indivíduo. 
social. 
Existe uma dependência emocional Há uma independência emocional 
entre o indivíduo e as instituições. entre o indivíduo e as instituições. 
O envolvimento com as organizações é O envolvimento com as organizações é 
moral. calculado. 
o sentimento é o de pertencer à A ênfase é na iniciativa. A liderança é o 
organização. Ser sócio é o ideal. ideal. 
A vida privada é invadida pelas Todos possuem o direito de ter uma 
organizações e pelos clãs aos quais se vida privada e suas próprias opiniões. 
pertence. As opiniões são 
predeterminadas. 
A organização ou o clã são os Autonomia, variedade, prazer e 
provedores de conhecimento, ordem, segurança financeira são encontrados 
confiança e segurança. no sistema. 
As amizades são predeterminadas por Há uma necessidade por amizades 
relações sociais estáveis, no entanto específicas. 
há uma busca por prestígio nestas 
relações. 
São valorizadas as decisões do grupo. São valorizadas as decisões 

individuais. 
HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations; Software or the mind; McGraw-Hill Book Company, 1991. 
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Finalmente, a última dimensão a ser analisada é a relativa ao indicador de 

Masculinidade-Femininidade (Masculinity lndex) - MAS. 

Neste aspecto, o Brasil possui uma diferença marcante em relação ao Japão. 

No Brasil este indicador apresenta uma cotação baixa, valendo apenas 49 

pontos em um total de 95, ocupando a 278 posição. 

O Japão, por sua vez possui um grande destaque neste indicador. Está 

ocupando a primeira posição, alcançando o total de 95 pontos. 

Na tabela abaixo é feita uma análise dos principais aspectos referentes a este 

indicador. 

~· · .... ~ ...... · .··.··. Análise da dimensão Masculinidade ~ ' ·. . ~ 
._ .. ,... 

Feminino••··· ~ . . ~ Masculino· 
Os homens não precisam ser Os homens devem ser assertivos e 
assertivos e decididos. decididos. 
Os papéis sexuais são mais fluidos. Os papéis sexuais são claramente 

definidos e diferenciados. 
Deve haver igualdade entre os sexos. Os homens devem dominar a 

sociedade. 
Qualidade de vida é importante. O que conta é a performance. 
Trabalha-se para se viver. Vive-se para trabalhar. 
Pessoas e meio-ambiente são Dinheiro e bens são importantes. 
importantes. 
Interdependência é o ideal. Independência é o ideal. 
Servir gera motivação. Ambição dá a direção. 
As pessoas simpatizam com os menos As pessoas admiram aqueles que 
afortunados. obtêm sucesso. 
Pequeno e lento são bonitos. Grande e rápido são bonitos. 
HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations; Software or the mind; McGraw-Hill Book Company, 1991. 
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Em resumo, podemos classificar as culturas do Japão e do Brasil conforme a 

tabela abaixo: 

BRA . - JPN Total Observações 
.. .. 

·' -· .... 

-
!<·: ... '"· ... ··· ... :.·::.': .. :· ... · •. ·-.· ....... · ... ·p·o, i( ii PowerDistance lndex 69 14° 54 33° 104 (1) . .. 

· .. · . .. 

Uncertainty .• UAI 76 21°/ fr 92 70 fr 112 (2) 

Avoidancelndex 22° 
.. '· . 

.. . 

lndividualism ./ndex IDV 38 26°/ .(\.. 46 22°/ .(\. 91 (3) 

27° 23° 
_. .. 

Masculinitylndex MAS 49 27° ·.O. 95 10 i! 95 (4) 

Observações: 

(1) Não apresentam diferença significativa. Deve-se atentar para o fato de que o 

Brasil, em comparação ao Japão, possui um maior grau de PDI. 

(2) Não apresentam diferença significativa. Deve-se atentar para o fato de que o 

Japão é altamente forte neste indicador, sendo o Brasil quase que mediano. 

(3) Não apresentam diferença significativa. Deve-se atentar para o fato de que o 

Japão vem apresentando uma diminuição na dimensão coletivista e 

aumentando o seu individualismo, provavelmente devido à sua 

ocidentalização. 

( 4) Apresentam diferenças significativas. Deve-se, além disso, atentar para o 

fato de que o Japão classifica-se como primeiro nesta dimensão em relação 

a todo o resto do mundo. 
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Ao ser feita uma análise da tabela acima percebe-se que o único indicador que 

realmente conta para uma diferenciação entre o Brasil e o Japão é o indicador 

de Masculinidade-Femininidade (MAS). 

Este indicador nos mostra que o Brasil é um país mais "feminino", isto é, 

caracteriza-se por possuir um bom relacionamento entre os níveis hierárquicos, 

em termos de cooperação procura-se trabalhar com pessoas que cooperem 

umas com as outras, no lar as pessoas vivem em áreas que são 

satisfatoriamente queridas e aceitas por suas famílias, e no emprego, possuem 

uma certa estabilidade, garantindo assim trabalho pelo período em que se 

deseja. 

Evidentemente, estas características apresentadas pelos povos mais 

"femininos", como o Brasil, devem ser olhadas de forma crítica, considerando

se a influência dos fatores econômicos e sociais, como instabilidade política, 

depressão econômica, juros altos, características produtivas do país {primeiro, 

segundo e terceiro setores), dentre outros. A própria globalização tem agido ao 

longo do tempo no sentido de uniformizar as culturas dos povos, pelo menos 

daqueles que concorrem em mercados internacionais, como é o caso do Brasil 

e, principalmente, do Japão, que é totalmente voltado para o exterior. 

O Brasil, por apresentar uma fraca classificação neste indicador (MAS), 

caracteriza-se pelas características descritas na tabela de "Análise da dimensão 

Masculinidade", apresentada neste capítulo. 

De uma maneira geral, o Brasil, dado o indicador MAS, apresenta como 

característica que os homens não precisam ser tão assertivos e decididos, os 

papéis sexuais são mais fluidos, isto é, há uma certa tolerância com o papel da 

mulher no mercado de trabalho, apesar de em muitas empresas, estatais 

principalmente, a mulher ainda ficar relegada a uma papel menor. 

Existe uma certa busca na igualdade entre os sexos, o que permitirá no 

decorrer do tempo, uma maior atuação das mulheres no mercado de trabalho. 
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Isto é importante na medida em que as mulheres possuem certas 

características interessantes no mercado competitivo, principalmente no trato 

com pessoas e vendas. O setor de serviços também seria privilegiado, ao 

contrário, em tese, do Japão, onde os valores tidos como "masculinos" são mais 

importantes e decisivos para formar uma organização. 

Ainda no caso do Brasil, segundo Hofstede, privilegia-se a qualidade de vida ao 

mesmo tempo que "trabalha-se para viver". De certa forma, conforme o estudo 

de Hofstede, os brasileiros teriam maior interesse pelas pessoas e meio

ambiente, demonstrando assim uma tendência de maior preocupação com 

valores mais sociais. 

Procura-se também, no caso brasileiro, uma interdependência entre pessoas 

dentro da organização. A motivação surge a partir do fato de servir ao próximo, 

ao mesmo tempo em que as pessoas simpatizam mais com os menos 

afortunados, mais uma vez demonstrando uma preocupação mais abrangente, 

com o mundo e o próximo a sua volta. 

Esta análise baseia-se nas conclusões de Hofstede e, sem dúvida, são 

passíveis de críticas. Por exemplo, dependendo do nível hierárquico dentro de 

uma mesma empresa, pode ser que o grupo analisado reflita mais estes 

valores. Outro exemplo seria em relação ao tipo de organização, pois 

dependendo do fato de a mesma ser multinacional ou estatal, com certeza os 

valores serão distintos. 

Portanto, é importante frisar que o estudo de Hofstede é interessante em 

termos de procurar medir cultura, no entanto nos deixa a desejar no momento 

em que começamos a considerar os vários tipos, modos e regiões existentes 

em cada país, principalmente no caso do Brasil. 

O Japão seria o inverso do que foi escrito para o Brasil, pois apresenta uma 

caracterização mais forte em termos de valores tidos como masculinos, isto é, 

os homens sentem-se na obrigação de serem mais assertivos e decididos, os 
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papéis sexuais são claramente definidos e diferenciados, os homens devem 

dominar a sociedade e o que conta é a performance. Pode-se perceber que os 

valores neste tipo de cultura não deixa margem para a participação feminina, o 

que, sem dúvida, ocasiona uma certa perda, uma vez que os valores femininos 

são cada vez mais importantes no mundo de hoje, onde a habilidade de lidar 

com pessoas torna-se cada vez mais importante. 

No Japão também pode-se verificar que o funcionário vive para trabalhar, o 

dinheiro e os bens são mais importantes que as pessoas e o meio-ambiente, 

por exemplo. 

Os japoneses se caracterizam por sua ambição, que seria o fator determinante 

para a tomada de decisão na vida, as pessoas admiram os que obtêm sucesso. 

Da mesma forma de como foi feito para o caso brasileiro, é preciso ser crítico 

em relação a estas características postuladas por Hofstede. Um aspecto 

importante é perceber que este estudo é limitado a níveis gerenciais dentro de 

uma única organização (IBM) e que o Japão, sem dúvida nenhuma, é um dos 

países no mundo em que a cultura se modifica mais rápido, dada a sua 

abertura para os mercados mundiais e sua postura de competição em relação 

ao resto do mundo. 
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4. Os Princípios da Qualidade Total e do Melhoramento Contínuo 

O primeiro tópico a ser analisado é a Qualidade Total e seus conceitos 

formadores. Esta revisão inicial para fins de proposta procurará descrever os 

aspectos básicos e ressaltar aqueles que se relacionam com as diferenças 

culturais e com o Melhoramento Contínuo. 

Posteriormente, será feita uma revisão básica dos conceitos do Melhoramento 

Contínuo. 

4.1. Conceituação e elementos básicos 

Muitas técnicas e filosofias de Administração voltadas para a qualidade foram 

desenvolvidas ao longo dos tempos e criaram nomes famosos, cujos enfoques 

gerenciais norteiam hoje as maiores e mais modernas empresas. 

Esta revisão procurará resgatar de uma forma resumida os principais aspectos 

formadores da filosofia da Qualidade Total, através de quatro de seus mais 

destacados autores. Será feita uma síntese das abordagens, métodos e 

técnicas utilizados e difundidos por personalidades que formaram o 

pensamento moderno em relação à Qualidade de produtos, processos e 

serviços. Em particular, serão analisados os ensinamentos de W. Edwards 

Deming, M. Joseph Juran, Philip B. Crosby e Kaoru lshikawa, homens que se 

tornaram verdadeiros "gurus" da Gestão para a Qualidade. Outra personalidade 

a ser estudada é Masaaki lmai e seu conceito do Melhoramento Contínuo -

Kaizen- que será estudado em parte específica no subitem 4.2, adiante. 
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4.1.1. Os conceitos principais de W. Edwards Deming 

W. Edwards Deming foi a personalidade da Qualidade mais conhecida no 

mundo dos negócios. Deming nasceu em 1900 e cresceu em uma propriedade 

rural no Wyoming. Após trilhar seu caminho pela Universidade de Wyoming e 

ter feito um programa de mestrado na Universidade do Colorado, ele se tornou 

Ph.D. em física por Yale em 1924. Enquanto trabalhava no Departamento de 

Agricultura dos EUA nos anos 30, ele conheceu Walter Shewhart, que lhe 

mostrou o que era controle estatístico e a sua importância para o aumento da 

qualidade dos produtos. Durante a guerra, Deming ensinou controle estatístico 

da qualidade ligado à produção de armamentos. Em 1947, foi recrutado pelas 

forças de ocupação do General MacArthur para ajudar o Japão a se preparar 

para o censo de 1951. Em 1950, proferiu a primeira de uma série de palestras 

para líderes da indústria japonesa, levando, mais tarde, à criação do Prêmio 

Deming. Virtualmente ignorado em seu próprio país, Deming trabalhou em 

relativa obscuridade nos Estados Unidos até ser "descoberto" - quando tinha 80 

anos- através de um documentário de televisão. 

As idéias de Deming nortearam o conhecimento a respeito da qualidade. Uma 

de suas idéias principais é a constância de propósitos. Este conceito serve 

como "um agente liberador do poder de motivação intrínseca criando satisfação, 

orgulho e felicidade no trabalho e no aprendizado para todos os empregados". 

Os atributos da liderança, a obtenção do "conhecimento profundo", a aplicação 

de metodologias estatísticas, a compreensão e utilização das fontes de 

variação e a perpetuação do ciclo de melhoria contínua da Qualidade estão no 

coração da filosofia de Deming. Os 14 pontos para gestão descrevem esta 

transformação, que deve ser continuamente aperfeiçoada. 

Os 14 pontos de Deming para a gestão são: 

Princípio 1 - Criar uma constância de propósitos para aperfeiçoamento do 

produto e do serviço para tornar-se competitivo, perpetuar-se no mercado e 

gerar empregos; 
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A administração tem dois conjuntos de problemas, os de hoje e os de amanhã, 

admitindo-se que exista um amanhã para a empresa que espera não fechar 

suas portas. 

Os problemas de hoje dizem respeito às necessidades imediatas da empresa: 

como manter a qualidade, como ajustar a produção às vendas, orçamento, 

emprego, lucros, serviços, relações públicas e previsão. A maioria das 

empresas americanas tende a conviver com esses problemas, sem prestar a 

devida atenção ao futuro. Como os administradores da empresa mudam de 

emprego de dois em dois ou de três em três anos, seus interesses são de curto 

prazo. Vivem em função dos próximos dividendos trimestrais, sem se importar 

se a empresa terá sobrevivido daqui a cinco anos. 

Quando os empregados trabalham numa firma que investe para o futuro, 

sentem-se mais seguros e têm menos probabilidade de procurar emprego em 

empresas que pareçam mais promissoras. 

As empresas podem achar que possuem um estatuto que declara a constância 

de propósito. Mas este estatuto deve ser seguido e divulgado constantemente 

pela alta administração. O mais importante é "dar o exemplo". Os indivíduos da 

organização só se sentirão seguros e confiantes quando a constância de 

propósitos for vivenciada e demonstrada por todos do escalão superior, neste 

caso as pessoas se tornam mais confiantes em implementar modificações e a 

aceitar melhor as novas tecnologias. As pessoas precisam acreditar na eficácia 

de uma determinada mudança e para isto não basta um estatuto afirmando a 

intenção da alta direção, é preciso dar o exemplo. 

Estabelecer a constância de propósito significa (a) inovação, (b) pesquisa e 

educação, (c) constante aperfeiçoamento do produto e do serviço, e (d) 

manutenção de equipamentos, móveis e instalações fixas e novos meios de 

produção, tanto na administração, quanto na fábrica. 
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(a) Inovação - Não é o lançamento de um produto novo e vistoso 

simplesmente para se ter alguma coisa nova para vender. O produto (ou 

serviço) tem que possuir um mercado, que seja capaz de ajudar as pessoas a 

viver melhor materialmente, de uma forma ou de outra. 

Uma firma que pretende continuar operando não pode tomar decisões sobre 

inovação sem um plano que responda às seguintes perguntas: 

• Quais serão os materiais necessários, e qual será seu custo? 

• Qual será o método de produção? 

• Qual é o pessoal novo que terá que ser contratado? 

• Quais serão as novas habilidades necessárias e para quantas pessoas? 

• Como os atuais empregados serão treinados para ter estas novas 

habilidades? 

• Como serão treinados os supervisores? 

• Qual será o seu custo de produção? 

• Qual será o custo da comercialização? 

• Quais serão os custos e os métodos do serviço? 

• De que forma o cliente usará o produto ou serviço? 

• Como a empresa ficará sabendo se o cliente está satisfeito? 

Por mais óbvias que possam parecer estas perguntas é espantoso o número de 

empresas que vão em frente sem respostas. 

A inovação, pela sua própria natureza, requer fé no futuro. 
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(b) Destinar recursos à pesquisa e à educação - Para preparar-se para o 

futuro, uma empresa tem que investir hoje. Não pode haver inovação alguma 

sem pesquisa e não pode haver pesquisa sem empregados com a instrução 

apropriada. 

(c) Aperfeiçoamento contínuo do produto e do serviço- Esta obrigação para 

com o consumidor nunca deixa de existir. Podem-se obter maiores ganhos 

através de um processo contínuo de aperfeiçoamento do projeto e do 

desempenho de produtos existentes, até mesmo de produtos que pareçam 

estar enfrentando dificuldades. 

É possível e muito fácil uma organização entrar em decadência e até fechar 

suas portas se fizer o produto errado ou oferecer o tipo errado de serviço, muito 

embora todos os seus empregados e administradores trabalhem com 

dedicação, aplicando métodos estatísticos e todos os outros instrumentos 

auxiliares que possam aumentar a eficiência. 

(d) Investir na manutenção dos equipamentos, mobiliário e instalações fixas e 

em novos instrumentos auxiliares da produção, tanto na administração, quanto 

na fábrica - É claro que uma empresa não pode aperfeiçoar um produto com 

equipamentos que funcionem mal ou lançar um produto novo com maquinaria 

antiquada. É preciso investir nestas áreas. 

Princípio 2- Adotar a nova filosofia. Nós vivemos numa nova era econômica. A 

administração ocidental deve despertar para o desafio, conscientizar-se de suas 

responsabilidades e assumir a liderança em direção à transformação; 

A qualidade tem que se tornar a nova filosofia. O Japão iniciou uma nova era 

econômica de confiabilidade e perfeito funcionamento. Existem novos padrões. 

Não nos podemos mais dar ao luxo de tolerar erros, defeitos, mau trabalho, 

materiais ruins, estragos de manipulação, operários com medo e sem uniforme, 

mau treinamento ou falta total de treinamento, executivos mudando de emprego 
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com freqüência e serviço desatento e mal-humorado. Os defeitos têm seu 

custo. 

O custo de vida depende inversamente dos bens e serviços que podem ser 

comprados com determinado dinheiro. Serviços confiáveis reduzem o custo. 

Atrasos e erros aumentam-no. 

Os consumidores americanos aceitam que, quando ocorre um acidente 

industrial - o fechamento de fábrica por causa de algum acidente - eles 

acabarão pagando a conta. Chegam até a fazer graça com isso. Quem ainda 

não disse: "Você sabe quem acabará pagando por isso?". 

Assim, os consumidores dos bens e serviços acabam pagando os atrasos e 

erros, o que baixa seu padrão de vida. 

As empresas raramente ficam sabendo da insatisfação de seus fregueses. 

"Estes não reclamam. Simplesmente compram o produto de outra empresa". 

Deming opina que temos que acreditar na qualidade da mesma forma que 

antes acreditávamos no progresso. 

Segundo Deming: "O segundo ponto quer dizer, na verdade, para mim, uma 

transformação da administração. A administração tem tido estruturas que terão 

que ser desmontadas. Há 20 anos que não servem mais. Nunca foram certas, 

mas, num mercado em expansão, não se podia perder. As fraquezas 

apareceram quando surgiu a concorrência. Teremos que demolir por inteiro o 

estilo americano de administração que, infelizmente, se difundiu por todo o 

mundo ocidental. Na realidade, um dos problemas é que as empresas 

americanas obrigaram suas subsidiárias no Canadá e em outros países a 

adotá-lo, espalhando, assim, a doença pelo mundo. É uma pena". 

"A concorrência criou um aperto. A administração deu todas as desculpas 

possíveis. Falou-se de tudo, exceto da assustadora verdade de que os 
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americanos foram vencidos. E foram vencidos em administração. Ela tem se 

concentrado em resultados". 

Princípio 3- Acabar com a dependência de inspeção para a obtenção da 

qualidade. Elimine a necessidade da inspeção em massa priorizando a 

internalização da qualidade do produto; 

Inspeção com o objetivo de encontrar as peças defeituosas e jogá-las fora é 

tardia, ineficaz e cara. Em primeiro lugar, não se podem encontrar os produtos 

com defeitos, pelo menos em sua totalidade. Em segundo lugar, isto é caro 

demais. O resultado desse tipo de inspeção é a sucata, a queda da qualidade 

não deve ser encarada como o fruto da inspeção, mas do aperfeiçoamento do 

processo, isto é, a qualidade deve ser melhorada através do estudo constante 

do processo para fins de aperfeiçoamento e não através da ênfase na inspeção. 

Para fins práticos, sempre será preciso alguma inspeção, pelo menos para se 

saber o que está fazendo. É claro que a inspeção - ou revisão - é necessária 

para se obterem dados para gráficos de controle. A inspeção passa a ser uma 

forma de descobrir o que se está fazendo. 

Em alguns casos, uma inspeção 1 00% pode ser necessária por motivos de 

segurança ou para evitar embaraço e, às vezes, até para se minimizar o custo 

total. 

Em todos os outros, porém, o objetivo da firma deve ser eliminar a inspeção 

visando a qualidade. 

A inspeção será, sem dúvida, necessária durante a fase em que a qualidade 

esteja sendo melhorada, mas ainda não tenha atingido um ponto no qual ela se 

torne desnecessária devido aos rendimentos decrescentes. Pode ser preciso, 

por exemplo, inspecionar ou testar os materiais que entram para se saber qual 

é o fornecedor que oferece a melhor qualidade. Muitos problemas podem ser 

eliminados nesta fase. 
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Princípio 4- Acabar com a prática de negócio compensador baseado apenas 

no preço. Ao invés disso, minimizar o custo total. Insista na idéia de um único 

fornecedor para cada item, desenvolvendo relacionamentos duradouros 

calcados na qualidade e na confiança; 

Tão comum nos Estados Unidos, tal prática tem três desvantagens principais. 

Em primeiro lugar, leva quase que invariavelmente a uma proliferação de 

fornecedores. A variação causa problemas para a produção e prejudica a 

qualidade A queda da qualidade vira uma bola de neve, fazendo com que ela 

caia cada vez mais. Dito de outra forma, defeitos geram defeitos. Não há 

melhor maneira de se colocar esta questão. São dois conceitos: boa qualidade 

gera boa qualidade. 

Em segundo lugar, faz com que os compradores troquem de fornecedor. 

Em terceiro lugar, provoca uma confiança nas especificações, que se 

transformam em barreiras a uma constante melhora. 

Um comprador atenderá melhor à sua empresa estabelecendo uma relação de 

longo prazo de lealdade e confiança com um único fornecedor, com o 

departamento de engenharia e outros departamentos trabalhando juntos para 

reduzir os custos e melhorar a qualidade. 

Negociações notáveis com o fornecedor mais barato são a prática aceita de 

transação comercial nos Estados Unidos. É claro que a economia é uma 

qualidade admirável e que os custos são importantes. Mas se o baixo custo é 

uma garantia de baixa qualidade em qualquer ponto da cadeia de oferta, o 

produto final, embora barato, também será de má qualidade. Na verdade, 

muitas vezes a baixa qualidade do produto final pode ser atribuída a problemas 

com materiais usados na produção. 

Outra armadilha é o "custo a mais". Por este estratagema, um fornecedor faz 

uma oferta tão barata que tem quase certeza de que ganhará a concorrência. 
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No meio da produção, o freguês verifica que algumas modificações são críticas. 

O fornecedor aceita fazê-las, mas eleva o preço dos itens. É tarde demais para 

o freguês combinar outra coisa. O resultado consiste nos "estouros de custos", 

tão conhecidos de nossos governos. 

A determinação de qualidade é uma coisa completamente diferente e requer um 

certo grau de conhecimento e habilidade. 

Melhor que os manuais cheios de padrões pelos quais os fornecedores são 

obrigados a ser avaliados para vender seus produtos seria a evidência de um 

compromisso efetivo da administração do fornecedor com os Quatorze 

Princípios, especialmente o Quinto Princípio, sobre o aperfeiçoamento 

constante dos processos. 

Um fornecedor com a garantia de contratos a longo prazo tem mais 

probabilidade de arriscar-se a inovar ou modificar processos de produção que 

outro com um contrato a curto prazo, que não se pode dar ao luxo de adaptar 

um produto às necessidades de um comprador. Existem outras vantagens nos 

relacionamentos a longo prazo. A contabilidade e outros trabalhos burocráticos 

ficam simplificados com uma diminuição do número de fornecedores e com 

menos pontos de expedição. 

Princípio 5- Aperfeiçoar constantemente e continuamente todo o processo 

para planejamento, produção e serviço, com o objetivo de aumentar a qualidade 

e a produtividade e, consequentemente, reduzir os custos; 

A melhora não é um esforço que se faça de uma só vez. A administração é 

obrigada a melhorar continuamente. "A qualidade tem que entrar no estágio do 

projeto" e o trabalho de equipes é essencial ao processo. Quando os planos já 

estão em andamento, as mudanças ficam caras e causam atrasos. 

Todo mundo e todo departamento da empresa precisa estar comprometido com 

um aperfeiçoamento constante. Ele não pode ficar limitado meramente ao 

sistema de produção ou de prestação de serviços. As compras, o transporte, a 
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engenharia, a manutenção, as vendas, o pessoal, o treinamento e a 

contabilidade -todos eles têm um papel a desempenhar. 

O Dr. Deming enfatiza que a administração tem que abrir esse caminho. Só ela 

pode dar início à melhora da qualidade e da produtividade. Os operários por si 

só podem conseguir muito pouca coisa, sem o comprometimento da alta 

direção e dos escalões gerenciais. 

A mentalidade estatística é crítica para a melhora de uma sistema. Só se 

podem tomar decisões inteligentes com o auxílio de dados interpretados 

corretamente. Mas depender apenas do emprego da estatística é uma das 

maneiras certas de se fechar a empresa. Uma empresa precisa seguir os 

Quatorze Princípios simultaneamente. 

Princípio 6- Estabelecer treinamento no local de trabalho; 

São muito freqüentes os casos de operários que aprendem o trabalho com os 

colegas ou que são obrigados a depender de instruções impressas 

ininteligíveis. Muitas vezes, o treinamento é pouco ou nenhum. Também é 

comum os operários não ficarem sabendo quando fizeram seu trabalho 

corretamente. 

É muito importante eliminar os efeitos de um treinamento mal feito. Só se pode 

fazer isso se o novo método for inteiramente diferente ou se a pessoa for 

treinada em outras capacidades para um trabalho diferente. 

O Dr. Deming frisa que o treinamento não deve terminar enquanto o 

desempenho ainda não estiver sob controle estatístico e ainda houver alguma 

coisa a ganhar. 

Todos os empregados terão que receber algum treinamento quanto ao 

significado da variação e será preciso transmitir-lhes alguns conhecimentos 

rudimentares de gráficos de controle. Quando são introduzidos novos 

equipamentos ou processos, também é preciso retreinamento. 
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Princípio 7- Adotar e estabelecer liderança. O objetivo da liderança é auxiliar 

as pessoas a realizarem um trabalho melhor. Assim, como a liderança dos 

trabalhadores, a liderança empresarial necessita de uma completa 

reformulação; 

Liderança é a tarefa da administração. Cabe à administração descobrir as 

barreiras: ênfase nos números, e não na qualidade, produzir o produto 

depressa, e não adequadamente, ouvidos moucos para suas sugestões, tempo 

demasiado gasto refazendo o trabalho, ferramentas ruins, problemas com o 

material adquirido. 

A função do administrador é liderar, ajudar as pessoas a fazerem melhor seu 

trabalho. Ao contratar as pessoas, a administração assume a responsabilidade 

por seu sucesso ou fracasso. O Dr. Deming alega que a maioria das pessoas 

que não vão bem no trabalho não são pessoas que fingem estar doentes para 

fugir ao serviço, mas pessoas que estão simplesmente mal colocadas. Se 

alguém tiver alguma incapacidade ou for incapaz de fazer um trabalho, o 

administrador tem a obrigação de encontrar um lugar para essa pessoa. 

Princípio 8- Eliminar o medo, pois todos poderão trabalhar de forma eficiente 

para a empresa; 

A maioria das pessoas que executam um trabalho, principalmente quem ocupa 

cargos administrativos, não entende do trabalho, mas o que está certo ou 

errado. Além do mais, para elas está claro como podem compreendê-lo. Muitas 

têm medo de fazer perguntas ou de assumir seu cargo. 

"A perda econômica causada pelo medo é espantosa". 

As pessoas têm medo de apontar problemas por temerem dar início a uma 

discussão ou, pior ainda, serem culpadas pelo problema. Além disso, é tão raro 

tomar-se alguma providência para resolver os problemas que não há estímulo 

para expô-los. E é muito freqüente não existir mecanismo algum para a solução 

de problemas. As pessoas têm medo de perder seus aumentos ou promoções 

70 



ou- o que é pior ainda- seu emprego. Temem que seus chefes se sintam 

ameaçados e retaliem de alguma forma se elas forem muito enfáticas ou 

fizerem muitas perguntas. Temem pelo futuro da empresa e pela segurança de 

seu emprego. Têm medo de admitir que cometeram um erro e, com isso, o erro 

nunca é corrigido. 

Dr. Deming afirma que, para se conseguirem qualidade melhor e maior 

produtividade, é preciso que as pessoas se sintam seguras. 

Os empregados não devem ter medo de informar que há um equipamento 

quebrado, de pedir mais instruções ou de chamar a atenção para condições 

que interfiram na qualidade. 

O medo desaparece à medida que a administração melhora e que os 

empregados ganhem confiança na administração. 

"O medo tem um custo elevadíssimo. O medo está em toda parte, tirando das 

pessoas seu orgulho, ferindo-as, tirando-lhes a oportunidade de contribuir para 

a empresa. É inacreditável o que acontece quando se afasta o medo". 

Princípio 9- Quebrar barreiras entre departamentos. Os funcionários dos 

setores de pesquisa, projetos, vendas, compras ou produção devem trabalhar 

em equipe, tornando-se capazes de antecipar problemas que possam surgir 

durante a produção ou durante a utilização dos produtos ou serviços; 

Tendo-se aperfeiçoado no Japão, a produção Just-in-Time está se 

popularizando nos Estados Unidos. Por este sistema, o material chega na 

medida do necessário , de modo que não se fica com dinheiro e espaço 

imobilizado em estoque. Mas a produção Just-in-Time não funciona sem um 

trabalho em equipe. 

O pessoal da produção e o de vendas têm dificuldade de aceitar o método da 

produção Just-in-Time. O gerente da fábrica pode ficar com medo de ficar sem 

peças. O pessoal das vendas e o dos serviços gostam de ter todo um estoque à 
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mão para os clientes não terem de esperar. Aparar as arestas e afastar estes 

temores requer a cooperação de todos os departamentos. 

No que tange à produção Just-in-Time , o Dr. Deming coloca dois pontos. Em 

primeiro lugar- diz ele - esta prática é "simplesmente desapropriada, a não ser 

que o processo seja estável. Se não for, ninguém ficará sabendo quem vai 

precisar disso ou daquilo e quando". 

Em segundo lugar - observa ele - "muitos fabricantes americanos estão 

tentando começar a adotar a produção Just-in-Time, sem saber que este 

processo demora anos. A produção Just-in-Time tem que ser seqüencial. É 

uma ocorrência natural. É o resultado final, antes de mais nada, de coisas feitas 

corretamente". 

Princípio 1 O - Eliminar slogans, exortações e metas dirigidas aos 

empregados, que exigem zero defeitos ou patamares de produtividade cada vez 

mais elevados; 

Os slogans nunca ajudaram alguém a fazer um com trabalho. "Provocam 

frustração e ressentimento". 

Os slogans americanos são ricos em imaginação. "Zero defeito". "Faça certo da 

primeira vez". Mas quando é que alguém pode fazer certo da primeira vez 

quando o material usado está fora do gabarito, sem cor ou com outro defeito, ou 

se sua máquina não está em perfeita ordem?. Em suma, a administração não 

consegue proporcionar os meios para os fins por ela proclamados. 

Implícita nestes slogans está a hipótese de que os empregados poderiam, se 

tentassem, trabalhar melhor. Eles ficam ofendidos, e não estimulados por tal 

insinuação. Obrigados a trabalhar com equipamentos inadequados ou que 

funcionam mal, má iluminação ou ventilação, com pouco espaço de trabalho e 

chefia incompetente, interpretam os slogans e as exortações como um sinal de 

que a administração não só não entende seus problemas, como também não 

se dá ao trabalho de descobri-los. 
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Princípio 11 - Eliminar padrões artificiais (cotas numéricas) para o chão de 

fábrica. Elimine a Administração por Objetivos (APO). Elimine a administração 

através de números e metas numéricas; 

As cotas ou outros padrões de trabalho como "o trabalho medido de um dia" ou 

os "índices", impedem a qualidade mais que qualquer outra condição de 

trabalho. Na realidade, quando se adotam de forma generalizada padrões de 

trabalho, eles são uma garantia de ineficiência e alto custo. Quase sempre 

comportam margens para itens com defeito e sucata - o que é uma garantia de 

que a administração tolerará defeitos e sucata. 

A administração estabelece intencionalmente um padrão de trabalho muito 

elevado para se livrar dos empregados que não conseguem atingi-lo. Quando 

se estabelecem índices para quem trabalha mais, a queda do ânimo é mais 

profunda ainda. 

Além disso, quando os empregados completam suas cotas do dia, param de 

trabalhar e ficam andando de um lado para outro até o fim do turno. 

Um padrão de trabalho adequado deve definir o que é e o que não é aceitável 

em termos de qualidade. 

Um sistema que promova um ambiente de receptividade e reconhecimento é 

preferível a outro que meça as pessoas pelas quantidades que elas produzam. 

Em vez de determinar cotas para um trabalho, o Dr. Deming sugere o estudo do 

trabalho, devem-se entregar as questões complicadas ou não-rotineiras a um 

especialista. 

Princípio 12- Remover barreiras que despojem as pessoas de orgulho no 

trabalho. A atenção dos supervisores deve voltar-se para a qualidade ao invés 

de números. Remova as barreiras que usurpam dos funcionários das áreas 

administrativas e de planejamento/engenharia o justo direito de orgulhar-se do 

produto de seu trabalho. Isto significa a abolição das avaliações de 

desempenho ou por mérito e da administração por objetivos ou por números; 
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Percebe-se claramente que os empregados entendem muito bem que, com a 

melhora da qualidade, também aumenta a produtividade. Entendem muito bem 

que seus empregos, mais que os da administração, dependem da aceitação de 

seu produto ou serviço pelo mercado. No entanto, não têm força para mudar as 

coisas. Muitas vezes, os administradores ficam chocados ao ouvir o que está 

errado. 

Os empregados raramente recebem um retorno, em termos de informação, de 

seu trabalho, a não ser nas épocas de avaliação de desempenho ou aumentos 

salariais, quando já é tarde demais. 

Também os equipamentos não funcionam direito e que seus pedidos de ajuda 

são atendidos com atraso, quando o são. A manutenção é desleixada e 

raramente é permanente. O material pode vir com defeito, mas ninguém quer 

saber disso. 

Outra fonte de descontentamento é a inspeção que rejeita os defeitos, mas não 

dá orientação alguma de como preveni-los. 

Por fim, os empregados se queixam dos chefes interessados exclusivamente 

em completar o trabalho, e não em sua qualidade. 

Nas suas andanças pelas empresas americanas, o Dr. Deming notou que os 

administradores trabalham além do horário normal e enfrentam, de bom grado, 

muitas situações constrangedoras, mas fogem dos problemas das pessoas que 

trabalham para eles. Para lidar com "problemas pessoais", tendem a criar 

programas de "participação de empregados". Esses programas revelam uma 

notável tendência ao esvaziamento porque a administração nunca investe os 

empregados de autoridade, nem segue suas decisões e recomendações. Os 

empregados ficam mais decepcionados ainda. 

Princípio 13 - Estabelecer um programa rigoroso de educação e auto

aperfeiçoamento para todo o pessoal; 
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Não basta ter boas pessoas na organização. Elas têm que estar sempre 

adquirindo novos conhecimentos e novas habilitações necessárias para 

trabalhar com materiais e métodos de produção novos. A educação e o 

retreinamento - um investimento em pessoal - são requisitos do planejamento 

de longo prazo. 

À medida que a produtividade vai aumentando, vai sendo necessário um menor 

número de pessoas em alguns casos. 

A educação e o treinamento têm que ajustar as pessoas aos novos trabalhos e 

às novas responsabilidades. Haverá necessidade de mais educação nas áreas 

estatísticas, manutenção e do relacionamento com os fornecedores. 

Será necessária, em todos os níveis, uma educação voltada para técnicas 

estatísticas simples, porém, úteis. 

Princípio 14- Colocar todos da empresa para trabalhar de modo a realizar a 

transformação. A transformação é tarefa de todos. 

A administração terá que se organizar como equipe para por em prática os 

outros 13 Princípios. Todos os empregados da empresa, inclusive os 

administradores, devem passar a ter uma idéia precisa de como melhorar 

continuamente a qualidade. A iniciativa tem que partir da administração. 

Como começar? Deve-se seguir o Ciclo de Shewhart. No Japão ele é chamado 

de Ciclo de Deming. Alguns conhecem-no como "Ciclo PDCA", que são as 

iniciais, em inglês, de "planejar, fazer, verificar e agir". Hoje, está integrado ao 

processo de planejamento. 

Passo 1.- Estudar um processo e decidir que mudança poderia melhorá-lo. 

Organizar a equipe apropriada. Talvez pessoas do setor de compras, o 

fornecedor ou o engenheiro de produto. Quais são os dados necessários? Os 

dados já existem, ou será preciso fazer testes? Não se deve prosseguir sem um 

plano. 
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Passo 2.- Fazer os testes ou a mudança, de preferência em pequena escala. 

Passo 3.- Observar os defeitos. 

Passo 4.- O que aprendemos? Repetir o teste se necessário, talvez em 

outro ambiente. Verificar os efeitos colaterais. 

Os 14 Princípios de Deming, norteadores da qualidade, determinam uma 

reação em cadeia que pretende, ao final, aumentar o bem-estar da sociedade 

como um todo, através da geração de mais empregos. Esta reação em cadeia 

pregada por Deming inicia-se com a melhoria da qualidade, que provoca a 

redução dos custos e o aumento da produtividade, seguidos pelo aumento na 

participação no mercado, o que garante a perpetuação do negócio e que, ao 

final, vai gerar mais empregos. 

O Melhoramento Contínuo também é visto como vital para a sobrevivência da 

empresa no longo prazo e foi chamado "O Ciclo de Deming de Aperfeiçoamento 

Contínuo", que se constitui de uma seqüência de quatro ações, visando a 

superação do estágio atual de um processo. Este ciclo começa por um 

planejamento, seguido de uma realização e implementação do planejado. 

Depois é feita uma verificação baseada em indicadores de performance 

previamente definidos e, finalmente, um processo de correção e ajuste do que 

foi realizado. Uma vez determinadas as ações corretivas nesta última etapa, 

passa-se novamente ao planejamento, desta vez, baseado no conhecimento 

adquirido no ciclo anterior, em busca da melhoria, continuamente. 

Além do uso do Ciclo de Shewhart para se conseguir a transformação é 

essencial que todos comecem a pensar que seu trabalho dá satisfação ao 

cliente. Existem clientes internos e externos. 

O Dr. Deming ressalta que "não é só a constância de propósito, mas também a 

coerência". É importante as pessoas trabalharem juntas com uma compreensão 

mútua dos 13 Princípios e de como os colocar em prática. Caso contrário, 
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seguirão diversas direções, bem-intencionadas, mas mal orientadas, 

enfraquecendo seus esforços e, às vezes, trabalhando para fins conflitantes. 

A direção tem que estar incomodada e insatisfeita com o desempenho passado 

e precisa ter coragem de mudar. Tem que haver uma ânsia de transformar seu 

estilo de administração. 

O Dr. Deming considera vital uma massa crítica. Assim como os empregados 

não podem agir sozinhos, a direção também não pode. Um número suficiente 

de pessoas precisa compreender os 14 Princípios para saber o que fazer e 

como fazer. 

Toda atividade é um processo e pode ser melhorada. Todos pertencem a uma 

equipe, para trabalhar no Ciclo de Shewhart para abordar um ou mais tópicos 

específicos, por exemplo: constância de propósito, melhora constante do 

produto e do serviço, projetos de produtos e serviços futuros, compra de 

materiais, comercialização, eliminação da avaliação anual, remoção das 

barreiras ao orgulho da execução na fábrica. 

O Dr. Deming assegura que o uso do Ciclo de Shewhart levará à "melhoria 

constante dos métodos e procedimentos". Ele pode ser aplicado a qualquer 

processo, também servindo para descobrir causas especiais detectadas por 

indícios estatísticos. 

Para Deming, os maiores problemas para o fracasso de um programa da 

Qualidade Total seriam a falta de constância de propósito, a ênfase nos lucros a 

curto prazo, a avaliação pelo desempenho, a rotatividade da mão-de-obra e a 

direção de uma empresa com base apenas em números visíveis. 

Deming cita os obstáculos que inibem a produtividade: o primeiro seria o pouco 

caso com planejamento de longo prazo, o segundo seria a confiança na 

tecnologia para resolver problemas e o último seria a busca de exemplos a 

serem seguidos em vez de se criarem soluções. 
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Segundo Deming, a administração nos Estados Unidos sofre de doenças 

profundamente arraigadas e potencialmente fatais, se não forem tratadas. 

A cura dessas doenças - segundo o Dr. Deming - exige nada menos que "uma 

reviravolta completa do estilo ocidental de administração". 

O Dr. Deming relaciona ainda as 7 Doenças Fatais para qualquer tipo de 

administração de empresas: 

Doença I- Falta de constância de propósito. 

Se a constância de propósito- o primeiro dos 14 Princípios- for essencial para 

se continuar operando, sua ausência é um presságio de fracasso para uma 

empresa. Uma firma sem constância de propósito não pensa além do próximo 

dividendo trimestral e não tem planos a longo prazo para continuar operando. A 

dedicação à nova filosofia tem que se difundir por toda a empresa. Não basta 

anunciar intenções de melhorar a qualidade, mesmo repetidamente. Medidas 

concretas como, por exemplo, gastar dinheiro em treinamento e equipamentos 

ou interromper as operações quando há algo errado podem ajudar a convencer 

os empregados. A administração tem que destinar algum tempo à explicação 

completa do método Deming. 

Doença li - Ênfase em lucros a curto prazo. 

As empresas de hoje são controladas por magos das finanças e advogados que 

manipulam números pretensiosamente, mas não fazem mudanças substanciais 

na produção e na qualidade. Os acionistas, cuja renda depende de dividendos, 

precisam ter uma garantia de que sua empresa ainda existirá e ainda estará 

pagando dividendo dentro de alguns anos. É comum as empresas 

despacharem produtos no último dia do mês, sem levar em conta a qualidade, 

meramente para inflar os números. 

A ênfase nos lucros a curto prazo é alimentada pelo medo de a empresa passar 

a ser controlada por mãos pouco amistosas. 
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Doença 111- Avaliação do desempenho, avaliação do mérito ou revisão anual. 

Nesta categoria se enquadram os programas populares de administração por 

objetivos (APO) e a administração pelos números. 

Em primeiro lugar, as avaliações de desempenho estimulam o desempenho a 

curto prazo em detrimento do planejamento a longo prazo. Desestimulam o 

risco, promovem o medo, minam o trabalho de equipe e jogam as pessoas 

umas contra as outras em busca das mesmas recompensas. As pessoas 

trabalham para si mesmas, e não para a empresa. 

Tais avaliações deixam "as pessoas amargas, desanimadas, abatidas, algumas 

até mesmo deprimidas, todas elas incapacitadas para o trabalho semanas 

inteiras após tomarem conhecimento da avaliação, incapazes de compreender 

por que são inferiores. É injusto, pois atribuem a pessoas do mesmo grupo 

diferenças que podem ser inteiramente causadas pelo sistema no qual 

trabalham. 

Doença IV - Mobilidade da direção. 

As escolas de administração cultivam a idéia de que se pode treinar um bom 

administrador em técnicas de aplicação universal. Mas como é que os 

administradores podem comprometer-se com a mudança a longo prazo se 

estão constantemente aumentando seus currículos? Como é que os 

administradores podem realmente conhecer uma empresa se trabalham nela há 

apenas dois ou três anos? No Japão, os executivos percorrem os escalões 

numa progressão que leva décadas para atingir a cúpula. 

"As pessoas precisam de tempo para aprenderem a trabalhar juntas". A 

mobilidade dos empregados nos Estados Unidos, acrescenta ele, é um 

problema quase tão grave quanto a da administração. A principal causa é a 

insatisfação com o emprego. 

Doença V - Dirigir uma empresa apenas com base em números visíveis. 
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É claro que os números visíveis são importantes, os números "desconhecidos e 

que não podem ser conhecidos" são mais importantes ainda. 

É impossível, por exemplo, medir o efeito, sobre as vendas, de um cliente 

satisfeito ou os ganhos, em termos de qualidade, resultantes da cura das 

doenças fatais de uma empresa. Estes resultados só aparecerão com o tempo. 

Doença VI - Custo exagerado da assistência médica. 

Em algumas empresas é a maior despesa. 

Doença VIl - Os custos exagerados de garantia, agravados por advogados que 

trabalham com honorários de risco. 

Os Estados Unidos são o país onde há mais ações judiciais no mundo. 
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4.1.2. Os conceitos principais de Joseph M. Juran 

Outro pesquisador que se tornou famoso na área da Qualidade Total é Joseph 

M. Juran. Juran destacou-se ao lado de Deming como o consultor que ajudou o 

Japão a alcançar a supremacia na qualidade. Uma das idéias básicas de Juran 

é a responsabilidade atribuída a toda gerência pela condução das soluções dos 

problemas de qualidade. 

O livro "Quality Contrai Handbook" de Juran, publicado em 1951, se tornou a 

Bíblia do movimento de aperfeiçoamento da Qualidade, tanto no Japão como 

nos EUA. Nascido na Romênia em 1904, Juran mudou-se com sua família para 

Minnesota em 1912. Ele recebeu o grau de engenheiro da Universidade de 

Minnesota e entrou para o departamento de inspeção - o que hoje seria 

chamado de controle da qualidade - da "HAWTHORNE WORKS" em 1924. 

Nesta época, as fábricas Hawthorne empregavam 40.000 pessoas- 5.000 delas 

em inspeção. Em 1926, ele trabalhou com um grupo dos Laboratórios BELL 

para propor a primeira teoria para técnicas de controle estatístico de processos 

em fábricas. No início da 28 Guerra Mundial, Juran passou a trabalhar na 

administração da qualidade. Com a continuação da guerra, ele se tornou 

consultor e escritor, mas até que uma editora publicasse seu livro-texto, - após 

ter passado por vários editores - Juran tinha poucos clientes. O livro lhe trouxe 

uma legião de admiradores, mas nenhum mais ardente que os japoneses. 

Em seu livro "What's Total Quality Contrai? - The Japanese Way", lshikawa 

reconhece o mérito da visita de Juran ao Japão em 1954 como tendo ajudado 

os japoneses a mudar de um esforço que lidava primeiramente com tecnologia, 

baseada em fábricas, para um enfoque global direcionado para a gestão total. 

As idéias básicas de Juran são elaboradas baseadas em três premissas 

(Trilogia de Juran). A primeira é relativa ao Planejamento da Qualidade 

(processo de preparação para obtenção dos objetivos da qualidade), a segunda 

é o Controle da Qualidade (processo para obter os objetivos da qualidade 
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durante as operações) e, a última é o Aperfeiçoamento da Qualidade (processo 

para produzir com níveis superiores e inéditos de execução). 

Para falar sobre Juran é preciso antes de tudo considerar a Trilogia Juran. O 

gerenciamento para a qualidade é feito pelo uso dos três processos gerenciais 

de planejamento, controle e melhoramento. Chamados de: 

• Planejamento da Qualidade; 

• Controle da Qualidade; 

• Melhoramento da Qualidade. 

Vamos nos referir a esses processos como a Trilogia Juran. 

As abordagens conceituais são idênticas àquelas usadas no gerenciamento das 

finanças. Entretanto, as etapas dos procedimentos são especiais, e as 

ferramentas usadas também são especiais. 

Planejamento da Qualidade: É a atividade de desenvolver os produtos e 

processos necessários para atender às necessidades dos clientes. Envolve 

uma série de etapas universais, basicamente como se segue: 

I - Determinar quem são os clientes; 

11 - Determinar quais são as necessidades dos clientes; 

111- Desenvolver características do produtos que respondam às necessidades 

dos clientes; 

IV - Desenvolver processos que sejam capazes de reduzir essas 

características de produtos; 

V - Transferir os planos resultantes às forças operacionais. 

Controle da Qualidade: Esse processo consiste nos seguintes passos: 
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I - Avaliar o desempenho da qualidade real; 

11 - Comparar o desempenho real com as metas da qualidade; 

111- Atuar nas diferenças. 

Melhoramento da Qualidade: Esse processo é a maneira de elevar o 

desempenho da qualidade a níveis inéditos (inovação). A metodologia consiste 

de uma série de etapas universais: 

I - Estabelecer a infra-estrutura necessária para assegurar um melhoramento 

da qualidade anual; 

11 - Identificar as necessidades específicas para melhoramento - os projetos 

de melhoramento; 

111 - Para cada projeto estabelecer uma equipe de projeto que tenha 

claramente a responsabilidade de fazer com que o projeto seja bem

sucedido; 

IV- Fornecer os recursos, motivação e treinamento necessário às equipes 

para: diagnosticar as causas, estimular o estabelecimento de uma solução 

e estabelecer controles para manter os ganhos. 

Segundo Juran, cada um desses três processos foram generalizados em uma 

seqüência universal de etapas. A figura abaixo mostra estas três seqüências de 

maneira abreviada: 
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Gerenciamento para a Qualidade 

Planejamento da Qualidade Controle da Qualidade Melhoramento da Qualidade 

1. Determinar quem são os 1. Avaliar o desempenho real do 1. Estabelecer a infra-estrutura; 

clientes; produto; 

2. Identificar os projetos de 

2. Determinar quais são as 2. Comparar o desempenho real às melhoramento; 

necessidades dos clientes; metas do produto; 

3. estabelecer equipes de projeto; 

3. Desenvolver caracterfsticas do 3. Atuar sobre as diferenças. 

produtos que respondam às 4. Fornecer os recursos, 

necessidades dos clientes; motivação e treinamento 

necessário às equipes para: 

4. Desenvolver processos que 

sejam capazes de produzir as • diagnosticar as causas, 

caracterfsticas de produtos; 

• estimular o estabelecimento de 

5. Transferir os planos resultantes uma solução 

para as forças operacionais. 

• estabelecer controles para 

manter os ganhos. 

Os três processos de trilogia da qualidade estão inter-relacionados. A próxima 

figura mostra esta inter-relação. 

O diagrama de trilogia Juran é um gráfico com tempo no eixo horizontal e custo 

da má-qualidade (deficiências da qualidade) no eixo vertical. A atividade inicial 

é o planejamento da qualidade .Os planejadores determinam quem são os 

clientes e quais são as suas necessidades. Os planejadores em seguida 

desenvolvem projetos de produto e processo que são capazes de responder a 

essas necessidades. Finalmente, os planejadores passam os planos para as 

forças operacionais. 

A tarefa das forças operacionais é a de operar os processos e produzir os 

produtos. À medida que as operações prosseguem, logo se percebe que o 

processo não é capaz de produzir 100 por cento de trabalho útil. A próxima 

figura mostra que vinte por cento do trabalho deve ser refeito como resultado 

das deficiências de qualidade. Esse desperdício torna-se então crônico porque 

o processo operacional foi planejado dessa maneira. 
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Sob os padrões de responsabilidade convencionais, as forças operacionais são 

incapazes de se livrar daquele desperdício crônico planejado. O que elas 

fazem, em vez disso, é executar controle de qualidade - para prevenir que as 

coisas piorem. O controle inclui a extinção de incêndios, como esse pico 

esporádico. 

O quadro também mostra que com o tempo o desperdício crônico é reduzido a 

um nível muito abaixo do nível originalmente planejado. Esse ganho é 

conseguido pelo terceiro processo na trilogia: melhoramento da qualidade. Com 

efeito, percebeu-se que o desperdício crônico é também uma oportunidade para 

melhoramento, de modo que passos foram dados para aproveitar essa 

oportunidade. 

O diagrama da trilogia relaciona-se a deficiências de produto. A escala vertical 

pode apresentar, portanto, unidades de medida como custo da má qualidade, 

freqüência de erros, porcentagem de defeitos e freqüência de chamadas da 

assistência técnica. Nessa mesma escala, a perfeição seria o zero. Quando os 

números sobem, significa que a situação piora. 

O resultado de reduzir as deficiências dos produtos é a redução do custo da má 

qualidade, cumprir mais promessas de entregas e reduzir a insatisfação do 

cliente. 
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O diagrama da trilogia relaciona-se a deficiências de produto. A escala vertical 

pode apresentar, portanto, unidades de medida com custo da má-qualidade, 

freqüência de erros, porcentagem de defeitos e freqüência de chamadas da 

assistência técnica. Nessa mesma escala, a perfeição seria zero. Quando os 

números sobem, significa que a situação piora. 

O resultado de reduzir as deficiências dos produtos é a redução do custo da má 

qualidade, cumprir mais promessas de entregas e reduzir a insatisfação do 

cliente. 

Juran acentua o que ele chama de "enfoque no projeto ao aperfeiçoamento da 

qualidade", nos quais os problemas são identificados e então "priorizados por 

soluções". Ele foi pioneiro na utilização da Análise de Pareto para atingir as 

primeiras oportunidades de aperfeiçoamento, separando os "poucos, mas 

vitais" dos "muitos, porém triviais". 

Os conceitos primordiais em relação à qualidade elaborados por Juran são: 

86 



I. Qualidade é adequação ao uso; 

11. Sobrevivência e crescimento dependem da ruptura para novos níveis 

de execução; 

111. As necessidades do cliente são traduzidas nas características do 

produto e do processo; 

IV. O custo da não qualidade é uma ferramenta para chamar a atenção do 

problema; 

V. As perdas crônicas devem ser identificadas e eliminadas; 

VI. A análise de Pareto é utilizada para atingir o começo das oportunidades 

de aperfeiçoamento separando o "pouco, mas vital" dos "muitos, porém 

triviais"; 

VIl. O conceito da Trilogia da Qualidade fornece o caminho universal para 

pensarmos sobre Qualidade. 

Para Juran, o papel da alta gerência é fundamental no processo para a busca 

da Qualidade Total. Este papel é desempenhado segundo algumas ações 

voltadas para a qualidade. Segundo Juran, a alta gerência deve aceitar 

treinamento em como gerenciar qualidade, deve criar e liderar um conselho de 

qualidade que guie e coordene o processo através do qual a empresa atinja os 

seus objetivos da qualidade, deve determinar pessoalmente quais objetivos da 

qualidade devem entrar no plano diretor da empresa, deve aprovar os métodos 

de dimensionamento dos objetivos da qualidade, deve rever pessoalmente o 

progresso contra os objetivos, deve participar de cerimônias de 

reconhecimento, e deve aprovar revisões no sistema de recompensa. 

Juran defende que a melhoria da qualidade ocorre projeto a projeto de acordo 

com uma seqüência universal. Esta seqüência inclui como primeiro passo a 

"viagem do sintoma para a causa" que se constitui das seguintes etapas: 

comprovação das necessidades, identificação do projeto, organização para 
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dirigir cada projeto e organização para diagnóstico (análise do projeto) e o 

próprio diagnóstico, representando a aquisição de conhecimentos. O segundo 

passo da seqüência seria a "viagem da causa para a solução", que inclui a ação 

corretiva nas descobertas, a ultrapassagem das barreiras culturais à mudança e 

o controle do novo nível. 

Segundo Juran, todos os projetos deverão ter responsabilidade claramente 

definidas e objetivos fixados com base nas técnicas da Administração por 

Objetivos (APO), o que contraria um dos princípios pregado por Deming. Juran 

ainda nos mostra que os objetivos da qualidade são ditados pelo mercado e 

não devem se limitar à realidade da empresa. 
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4.1.3. Os conceitos principais de Philip B. Crosby 

Outro autor que se destacou nesta área é Philip B. Crosby. Crosby é fundador 

da Universidade da Qualidade em Winter Park, Flórida; autor de muitos livros, 

incluindo o influente best-seller de 1979 "Quality is Free". Filho de um médico 

de interior, Crosby é freqüentemente considerado como ator menor por muitos 

profissionais da qualidade (incluindo Deming), que dizem ser ele "um motivador 

a quem falta uma metodologia". 

A fama de Crosby começou em 1962 quando ele era diretor da qualidade da 

Martin Company, que estava na época construindo os mísseis Pershing. Como 

todos os outros fornecedores militares, a Martin descobriu que poderia entregar 

itens de alta qualidade somente através de um programa de inspeção rigorosa 

e da então chamada engenharia da confiabilidade. 

Com base em sugestões de Crosby, o gerente da fábrica Martin em Orlando, 

Flórida, decidiu oferecer aos operários incentivos para diminuir o índice de 

defeitos. Em dezembro de 1961, a Martin entregou um míssil Pershing, para ser 

lançado de terra, com "discrepância zero". 

Encorajado por este sucesso, o gerente geral aceitou um desafio do comando 

de mísseis do exército para entregar o primeiro míssil Pershing um mês antes 

do prazo estabelecido. Prometeu também que o míssil não teria qualquer erro 

no produto e nem em sua documentação, e que todo o equipamento seria 

·totalmente operacional dez dias após sua entrega (a norma dizia noventa dias). 

Em fevereiro de 1962, Martin entregou no prazo um míssil perfeito que entrou 

em operação em menos de 24 horas. A partir daí, "Zero Defeito" se tornou a 

bandeira da indústria americana. 

Segundo Crosby, a qualidade pode ser conseguida por uma deliberada ação 

gerencial. A base filosófica para a cultura da qualidade desejada é delineada 

pelos quatro princípios da Gestão da Qualidade. O primeiro é a definição de 

qualidade elaborada por Crosby: "qualidade é definida como conformidade aos 

89 



requisitos". O segundo é que o "sistema que leva à qualidade é a prevenção". O 

terceiro fala que o "padrão de execução é o zero defeito". E o quarto é que a 

"medida da qualidade é o preço da não-conformidade". 

A semelhança de Deming, Crosby também possui um programa de 14 passos 

para o processo de desenvolvimento da Qualidade. Estes passos são 

projetados para estruturar e posicionar a organização para melhorias 

operacionais e de comunicação. Os 14 passos são: 

Passo 1.- Comprometimento com a Qualidade (Empenho da Direção); 

Este passo reflete um dos principais fatores de sucesso para a implantação de 

programas de Qualidade Total. Sem o empenho e o comprometimento da 

Direção as pessoas ficam desacreditadas e não se dedicam suficientemente ao 

programa a ser implantado. 

Passo 2.- Grupo de melhoria da Qualidade; 

São essenciais para se formar uma consciência coletiva sobre o poder de 

mudança das pessoas. Os funcionários começam a perceber que suas idéias e 

ações fazem diferença para a organização. Por outro lado, a participação 

permite com que as pessoas se sintam mais úteis e integradas aos objetivos da 

empresa. 

Passo 3.- Mensuração (estabelecer padrões); 

Os padrões se tornam importantes uma vez que retiram o "achismo" do 

ambiente de trabalho e, além disso constituem uma ferramenta importante para 

a delegação de poder para os funcionários. 

Passo 4.- Custos da Qualidade; 

A mensuração dos custos atribuídos à não qualidade são importantes na 

medida em que permitem que se visualize os avanços e as possibilidades de 

melhoria nos processos. 
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Passo 5.- Consciência; 

É preciso que haja uma consciência por toda a empresa acerca das 

possibilidades de melhorias e ganhos nos processos. A Direção precisa estar 

consciente do seu papel de apoio para o sucesso das iniciativas dos 

empregados. 

Passo 6.- Ação Corretiva; 

É preciso atuar nas causas dos problemas, eliminá-las definitivamente. 

Passo 7.- Planejamento "Zero Defeito"; 

Segundo Crosby, é possível se alcançar o "Zero Defeito", mas para isso deve

se promover este anseio como meta concreta em toda a organização. 

Passo 8.- Educação do empregado; 

A educação e o treinamento são fatores essenciais para se promover o 

Melhoramento Contínuo por toda a empresa. Sem treinamento as pessoas não 

têm possibilidade de visualizar novos caminhos e possibilidades de melhoria. 

As ferramentas estatísticas devem ser aprendidas por todos. 

Passo 9.- Dia do zero defeito; 

O "Zero Defeito" deve ser promovido por toda a empresa e deve ser divulgado 

como a filosofia mestre da organização. 

Passo 10.- Estabelecimento de Objetivo; 

Além de se estabelecer os padrões para cada processo e treinar os 

funcionários na sua execução, também se deve divulgar os objetivos para cada 

um deles. Isto permite que as pessoas possam direcionar os seus trabalhos no 

sentido de melhorá-los constantemente. 

Passo 11.- Remoção da causa do erro; 
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Os erros devem ser vistos como uma oportunidade de aprimoramento, 

principalmente porque permitem a eliminação definitiva de suas causas e, 

conseqüente melhoria da performance de um processo. 

Passo 12.- Identificação; 

A identificação de problemas deve ser uma atitude valorizada na empresa. Não 

se pode mais permitir que problemas sejam ignorados por receio de punição. 

Passo 13.- Conselhos da Qualidade; e 

Os Conselhos da Qualidade permitem uma participação ampla de todos os 

níveis hierárquicos da organização, demonstrando o pensamento de cada um e 

diminuindo as barreiras entre departamentos. 

Passo 14.- Fazer tudo de novo. 

O processo de implantação da qualidade deve ser contínuo e ser sempre 

verificado no sentido de correção de problemas e do Melhoramento Contínuo. 

Tal programa é claramente dirigido à alta administração e apresenta como 

ponto forte uma forma estruturada de mudança na cultura da organização, 

voltando-a para a qualidade. 

Segundo Crosby, a "qualidade é o resultado de uma cultura cuidadosamente 

construída; ela deve ser a estrutura de uma organização - não parte da 

estrutura real. Não é difícil para um grupo de gestão moderno produzir 

qualidade como se estivesse visando aprender como mudar e executar". 
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4.1.4. Pontos em comum entre Deming, Juran e Crosby 

Estes três autores possuem alguns pontos em comum que são mostrados a 

seguir: 

• A Gerência Participativa como instrumento para um Sistema da Qualidade; 

• Apoio irrestrito e comprometimento da alta administração como fator 

indispensável para se desenvolver um Sistema para a Qualidade; 

• Treinamento de todos os envolvidos e aperfeiçoamento contínuo do 

processo; 

• A qualidade como princípio é fator de aumento da produtividade, redução de 

custos e aumento das vendas. Contribui para mais empregos e melhora a 

qualidade de vida do homem; 

• A motivação do homem é a base do sucesso de qualquer programa. 
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4.1.5. Os conceitos principais de Kaoru lshikawa 

lshikawa notabilizou-se pelo desenvolvimento do CQT - Controle da Qualidade 

Total-, através do qual, "com a participação de todos os empregados, incluindo 

o presidente, qualquer empresa pode oferecer produtos (ou serviços) melhores 

a um custo mais baixo, aumentar as vendas, melhorar os lucros e transformar a 

empresa em uma organização melhor". 

Apesar do CQT ter surgido nos Estados Unidos, pode-se dizer que é no Japão 

onde ele é melhor desempenhado. Isto porque os japoneses insistiam na 

participação de todos durante qualquer etapa de um processo produtivo, desde 

do diretor executivo até os operários, em toda linha de montagem. O 

comprometimento das pessoas para com suas tarefas é total. 

Passado o pós-guerra é possível dizer que o fator humano foi de grande 

importância para que ocorressem os chamados milagres econômicos. Foi 

possível que se utilizasse a energia total de seu pessoal da maneira mais eficaz 

possível. 

Em excelentes empresas como a Nippon Kokan K.K., Toyota, IBM, dentre 

outras, o programa de CQT é utilizado. Os trabalhadores das fábricas são 

reunidos em pequenos grupos de qualidade, comunicam-se livremente com 

capatazes e engenheiros, suas sugestões muitas vezes são aceitas, há um 

sentimento colegial onde o desenvolvimento durante as reuniões é de 

mutualidade, enfim, os trabalhadores são dedicados, educados e estão prontos 

para executarem suas tarefas da melhor forma possível, apoiados pelo "círculo 

de qualidade". 

O CQT faz com que haja canais de comunicação dentro da empresa, fazendo 

com que o ambiente se torne mais leve na resolução de tarefas e eventuais 

problemas que esta possa enfrentar. Permite que as empresas descubram uma 

falha antes mesmo que esta se torne desastrosa uma vez que todos estão 
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acostumados com uma relação aberta de confiança e sabedoria, prestimosas e 

verdadeiras. 

O programa oferece a garantia da qualidade verdadeira, sendo possível obter 

qualidade a cada processo, passo a passo, chegando a uma produção final 

com defeito zero. É válido ressaltar que em todo processo não é válido só 

encontrar defeitos e falhas e corrigi-los; faz-se necessário identificar qual a 

causa que levou a ocorrência destes defeitos e depois removê-las para que não 

surjam mais problemas. 

O CQT encoraja também a detectar dados considerados falsos, levando as 

empresas a evitarem o embasamento em dados errôneos, por exemplo de 

vendas e produção. 

Sendo assim, podemos dizer que as vantagens que o CQT proporciona são 

muitas. 

Voltando ao ponto de vista de lshikawa, ele prega que o programa de CQT 

funciona melhor onde há um senso de confiança mútua. Se o homem é bom por 

natureza, esta confiança pode ser facilmente cultivada. Ele diz que 

diferentemente da cultura ocidental, o oriental sempre defendeu a tese de que o 

homem é bom por natureza, daí a facilidade de se levar a ferro e fogo um 

sistema que só tende a trazer bons resultados se houver a colaboração de 

todos em seu grau mais pleno. 

lshikawa faz uma crítica a nossa confiança no Taylorismo, dizendo que os 

engenheiros e administradores estabelecem os padrões de trabalho sob o 

Taylorismo e os operários na linha de montagem obedecem seus comandos. 

Sob este aspecto, lshikawa acredita que perde-se tempo demais quando se 

trata operários como mercadorias que podem, a qualquer momento, serem 

trocadas ou substituídas. Afirma também que é desumano demais, tanto para o 

administrador/supervisor, quanto para o operário, dando margem para o 

surgimento da inquietação, desavenças e fofocas entre os trabalhadores. 
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lshikawa fala sobre o respeito a humanidade e do tratamento de cada operário 

como uma pessoa completa. Ele deseja que a administração seja mais 

autocrítica. 
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4.1.6. Diferenças entre o Controle da Qualidade ocidental e o oriental 

São muitas as diferenças entre as atividades de controle da qualidade no Japão 

e nos EUA e Europa ocidental. Isto é oriundo aos antecedentes culturais e 

sociais exclusivos de cada nação. As atividades de controle da qualidade não 

podem ser conduzidas em vácuo social e cultural, daí a importância destes 

fatores, uma vez que estas se desenvolvem dentro da estrutura das diferentes 

sociedades e culturas. 

Estas diferenças podem ser no que se refere a profissionalismo, ao Japão ser 

uma sociedade vertical, a sindicatos de trabalhadores, ao método de Taylor, ao 

absenteísmo, ao elitismo x consciência de classe, aos sistemas de pagamento, 

à taxa de rotatividade, aos períodos de inatividade e ao sistema de emprego 

vitalício, às diferenças no sistema de escrita, às nações homogêneas, às 

nações multirraciais e aos trabalhadores estrangeiros, à educação e ao 

relacionamento com subcontratantes, à democratização do capital, e por fim ao 

papel do governo no que se trata de controle ou estímulo. 

No que diz respeito à questão do profissionalismo, nos Estados Unidos e na 

Europa Ocidental, dá-se um grande ênfase ao profissionalismo e à 

especialização. Nos países ocidentais, quando um especialista em Qualidade 

Total entra em uma empresa, ele vai diretamente para a divisão de Controle da 

Qualidade; isto faz com que este indivíduo fique com uma visão bastante 

limitada, uma vez que o sistema serve para desenvolver um especialista. 

Já no oriente, no caso do Japão, dá-se muito pouca ênfase no profissionalismo, 

fazendo que um indivíduo ao entrar em uma empresa, passe por diversos 

departamentos/divisões como projetos, fabricação, controle da qualidade, etc. 

Criam-se a partir daí, pessoas não especialistas e nem profissionais limitados, 

mas pessoas com uma gama enorme de habilidades para desenvolver vários 

tipos de tarefas. 
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O Japão é uma sociedade vertical onde a relação entre os que estão nos níveis 

superiores e os que estão nos níveis inferiores é muito forte; porém em 

contrapartida, há uma fraqueza horizontal. Isto significa que as divisões 

diretamente envolvidas nas atividades comerciais, como projeto, marketíng, 

produção e compras são muito fortes, porém as divisões auxiliares são 

relativamente fracas. 

Na Europa e na América, os sindicatos de trabalhadores são organizados em 

linhas funcionais. Qualquer problema com algum dos sindicatos pode atrapalhar 

interrompendo a produção de toda uma organização, como por exemplo, um 

estaleiro que possui aproximadamente 40 sindicatos diferentes. 

Em uma situação bastante extrema pode vir a ocorrer até mesmo o fechamento 

do estaleiro. Já no Japão os sindicatos envolvem a empresa inteira. 

Falando um pouco do Taylorismo, método utilizado nos Estados Unidos e na 

Europa, este sugere que os especialistas e os engenheiros formulem padrões 

normativos técnicos e padrões normativos de trabalho. Assim sendo os 

operários devem executar o que lhes mandam fazer, seguindo os padrões 

estabelecidos para eles. No mundo de hoje, onde os trabalhadores são 

instruídos e autoconscientes, este método não mais pode ser imposto, uma vez 

que não reconhece as aptidões internas dos trabalhadores, ignorando a 

humanidade e tratando os operários como máquinas. Não é difícil de acreditar 

que estes se ressintam do tratamento recebido e não demonstrem nenhum 

·interesse pelo trabalho. 

Se as pessoas são tratadas como máquinas, o trabalho torna-se desagradável, 

desinteressante e insatisfatório. Sob estas condições, não é possível se esperar 

produtos com alta qualidade e alta confiabilidade. Taxa de absenteísmo e de 

rotatividade são os parâmetros que podemos utilizar para determinar a força ou 

fraqueza de um estilo administrativo e da moral dos operários de qualquer 

empresa. 
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No Japão do pós-guerra, existem muito mais pessoas se formando em 

faculdades do que nos tempos anteriores à guerra. Por isso o elitismo parece 

estar desaparecendo. 

Nos Estados Unidos e Europa, o sistema de pagamento baseia-se no mérito, ou 

seja, é um sistema que paga mais àqueles que são mais eficientes que os 

outros, sem levar muito em conta a questão da idade e do trabalho em grupo. 

O Japão também tem se utilizado deste elemento de pagamento por mérito, 

porém continua mais forte ainda a questão da antigüidade e posição. lshikawa 

faz uma crítica dizendo que a justificativa para este esquema de pagamento por 

mérito é a idéia de que as pessoas possam ser levadas a trabalhar por dinheiro. 

O desejo pelo dinheiro e a alegria que acompanha o trabalhador, preenchem 

necessidades básicas como as condições mínimas de sobrevivência, a busca 

incessante da riqueza pelo homem e a satisfação material (por exemplo, de 

fazer uma viagem de férias para o exterior). 

A satisfação de realizar bem um trabalho inclui a alegria de terminar um projeto 

ou alcançar um objetivo. Deve-se poder sentir a alegria advinda da cooperação 

com os demais e o reconhecimento dos demais, levando-se em consideração 

que o homem não vive só, e sim como um ser social, um membro de um grupo, 

de uma família, de um círculo de qualidade total, de uma empresa, de uma 

cidade, de uma nação, e, enfim, do mundo. Assim, torna-se um assunto da 

maior importância para a aquele indivíduo ser reconhecido pela sociedade. 

A alegria do crescimento pessoal também inclui experimentar a satisfação de 

ser capaz de utilizar ao máximo suas próprias aptidões e de crescer como 

pessoa, ter autoconfiança e tornar-se uma pessoa realizada, usar sua própria 

inteligência, trabalhar voluntariamente e desta forma contribuir para a 

sociedade. 

Nos Estados Unidos e na Europa, a taxa de rotatividade no emprego é muito 

alta. No Japão, o padrão de emprego é familiar e em muitos casos pratica-se o 
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emprego vitalício. Se as fábricas são bem administradas, os trabalhadores não 

passam de uma fábrica para outra. Em vez disso, as empresas japonesas 

enfatizam educação e treinamento, especialmente educação em qualidade 

total. Se os empregados têm boa educação e bom treinamento, este fato em si 

já pode beneficiar imensamente tanto os empregados quanto a própria 

empresa. lshikawa acredita que nos Estados Unidos e na Europa é muito difícil 

praticar o mesmo tipo de treinamento e educação dados pelas empresas 

japonesas. 

Se for adequadamente administrado, um sistema de emprego vitalício 

verdadeiro pode ser desejável sob o ponto de vista da humanidade, da 

democracia e da administração. 

O Japão é uma nação de uma raça e uma língua. Não existe nenhuma outra 

nação no mundo que tenha apenas uma raça e uma população que exceda os 

100 milhões. Na Europa, a maioria das nações são de uma única raça, mas em 

suas fábricas existem muitos trabalhadores estrangeiros; desta forma ao 

estabelecer padrões de trabalho a fábrica precisava basear-se em um sistema 

de comunicação que não dependesse de palavras faladas e, portanto, era uma 

situação difícil. 

Sendo uma nação de uma raça com uma população de mais de 1 00 milhões de 

pessoas, significa que o Japão pode ter um mercado doméstico atraente, pois 

tem um número de vantagens na produção que outras nações não têm. 

Ainda permanece nos países ocidentais um estilo de capitalismo no qual 

apenas uns poucos capitalistas possuem uma empresa na condição de 

acionistas majoritários, nestes casos, o dono pode operar diretamente a 

empresa. Nos últimos anos, entretanto, os administradores são contratados 

para operar estas empresas. No Japão, não encontramos mais administradores 

proprietários nas grandes empresas em decorrência da dissolução dos 

"zaibatsus" após a guerra, levando à democratização do capital. 
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No ocidente, os proprietários contratam o presidente da empresa este deve 

conseguir lucro a curto prazo e o seu desempenho é periodicamente analisado 

e verificado. Caso este não desempenhe suas funções de forma satisfatória e a 

contento, é automaticamente despedido. 



4.1. 7. Características do Controle da Qualidade japonês 

Após a guerra, muitos métodos de controle foram introduzidos no Japão. É 

possível verificar, através do que já foi citado anteriormente que são cada vez 

maiores as diferenças entre os países ocidentais e orientais. 

Utilizando amplamente as características do controle de qualidade japonês, os 

produtos japoneses podem vangloriar-se de ter a mais alta qualidade no mundo 

e de serem exportados para todo o globo. 

O controle da qualidade japonês é distinguível do praticado no ocidente pelas 

seguintes características: 

• Controle da qualidade em toda a empresa; 

• Participação de todos os membros da organização no controle da qualidade; 

• Educação e treinamento em controle da qualidade; 

• Atividades de círculos de controle da qualidade; 

• Utilização de métodos estatísticos; 

• Atividades de controle da qualidade em toda a nação. 

Estas são características que podem apresentar tanto vantagens quanto 

desvantagens e o que se tenta fazer é eliminar da melhor maneira possível as 

chamadas desvantagens enaltecendo as vantagens. 

É válido ressaltar também que o controle de qualidade começa e termina com 

um fator primordial em qualquer lugar do mundo, que é a educação. Para 

promover o Controle da Qualidade como participação de todos, a educação em 

Controle da Qualidade precisa ser dada a todos os empregados, do presidente 

aos operários de linha de montagem. 
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O Controle da Qualidade é uma revolução no pensamento administrativo, e 

portanto, os processos de pensamentos de todos os empregados precisam ser 

modificados e para tanto a educação deve ser repetida várias vezes. Não existe 

nenhum país como o Japão no que se refere a promover tão fortemente a 

educação em Controle da Qualidade. 

No próximo tópico será explorado com maiores detalhes a filosofia de Masaaki 

lmai do Melhoramento Contínuo- Kaizen. 
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4.2. O Melhoramento Contínuo - Kaizen 

Um dos autores que mais se destacaram no assunto do Melhoramento 

Contínuo foi Masaaki lmai. Esta revisão se baseará nos princípios básicos 

definidos por este autor. 

Masaki lmai formou-se pela Universidade de Tóquio e especializou-se em 

Estudos Americanos. Morou nos Estados Unidos durante cinco anos, na 

década de 50. Durante este período, sua atividade principal era acompanhar 

grupos de empresários japoneses pelas maiores fábricas americanas, para que 

eles descobrissem "o segredo da produtividade americana". 

lmai nos mostra em seu livro "Kaizen: A Estratégia para o Sucesso Competitivo" 

que o Melhoramento Contínuo depende de uma profunda transformação na 

mentalidade, na filosofia, nos métodos e nos objetivos das empresas. Ele nos 

revela que o Melhoramento Contínuo é a chave do sucesso competitivo 

japonês. 

Em seu livro, lmai afirma que esse sucesso tem pouco a ver com os fatores 

culturais, e que estas práticas podem ser empregadas com o mesmo sucesso 

em qualquer lugar, "a distinção não está na nacionalidade, e sim na 

mentalidade". 

Isto contradiz diretamente os conceitos postulados por Hofstede. Esta 

contradição será melhor analisada após os estudos de casos a serem feitos no 

próximo capítulo. 

O Melhoramento Contínuo é uma maneira de pensar voltada para o processo, 

enquanto que o pensamento ocidental é orientado para os resultados e para a 

inovação. É suposto no Melhoramento Contínuo que qualquer corporação tem 

problemas e a solução desses problemas começa com a disposição de todos 

em admitir livremente que essas dificuldades existem. 
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Por ser orientado para o processo, o Melhoramento Contínuo compõe-se de um 

sistema de administração voltado para o reconhecimento dos esforços de 

aprimoramento das pessoas. Isto contrasta com a prática ocidental que avalia 

as pessoas com base estritamente nos resultados e não nos esforços feitos. O 

conceito de Melhoramento Contínuo enfatiza a função de apoio e estímulo da 

administração aos esforços das pessoas. 

A essência do Melhoramento Contínuo é simples e direta: significa 

aprimoramento. Este aprimoramento deve envolver a todos, inclusive gerentes 

e operários. A filosofia do Melhoramento Contínuo afirma que o modo de vida -

seja no trabalho, na sociedade ou em casa - merece ser constantemente 

aprimorado. 

O Melhoramento Continuo baseia-se ainda no conceito de manutenção, 

juntamente com o de aprimoramento. Este conceito se refere à padronização 

necessária para que seja possível se promover o aprimoramento, isto é, a 

padronização permite que todos conheçam os patamares atuais e as rotinas 

existentes para que, a partir daí, possa-se melhorar. 

O conceito de aprimoramento se divide em dois aspectos. O primeiro é o 

aprimoramento drástico, também chamado de inovação, o segundo é a 

mudança gradual, incrementai e diária. Segundo lmai, as empresas japonesas 

geralmente favorecem o enfoque gradual, e as empresas ocidentais, o de 

grandes saltos. O Melhoramento Contínuo é orientado para as pessoas, 

enquanto que a inovação é orientada para a tecnologia e o dinheiro. 

Segundo lmai, a qualidade é qualquer coisa que pode ser melhorada e o 

Melhoramento Contínuo parte da crença de que as pessoas têm um desejo 

inerente de qualidade e valor. A liderança não depende apenas das 

características pessoais, mas em grande parte depende da experiência 

adquirida. 
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Em seu livro, lmai nos mostra que o Controle da Qualidade é uma abordagem 

sistêmica e estatística do Melhoramento Contínuo, fazendo com que seus 

usuários adquiram o hábito de trabalhar com dados concretos e não com 

palpites ou pressentimentos. 

Faz parte também dos princípios do Melhoramento Contínuo a busca de 

soluções definitivas para os problemas. As soluções definitivas são encontradas 

com a descoberta da causa-raiz do problema. Portanto, a abordagem implícita é 

a de tratar as causas e não os sintomas. 

A noção de processo se estende ao conceito de cliente e fornecedor internos. 

Sob o regime do Melhoramento Contínuo, o fornecedor deve procurar ouvir 

sempre o cliente para a busca de problemas e, consequentemente, do 

aprimoramento. 

Masaaki lmai também faz referência ao Ciclo PDCA tão divulgado por Deming e 

já explorado acima na parte que trata de Qualidade Total. Este ciclo seria a 

ferramenta que garante a contínua revisão das rotinas partindo de um patamar 

estabelecido a fim de se buscar fazer melhor em relação ao que foi feito no 

passado. 

A prática do Melhoramento Contínuo pode ser divida em três partes: a primeira 

orientada para a administração, a segunda orientada para o grupo e a terceira 

orientada para a pessoa. 

No primeiro caso, procura-se, atingir uma série de objetivos em todas as ações. 

Estes objetivos permanentes são: 

• Atingir o máximo de qualidade com o máximo de eficiência; 

• Manter o mínimo de inventário; 

• Eliminar o trabalho pesado; 
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• Usar ferramentas e métodos para maximizar a qualidade e a eficiência e 

minimizar o esforço; e 

• Manter uma atitude de questionamento e a mente aberta para o 

aprimoramento constante, com base no trabalho em equipe e na 

cooperação. 

O desenvolvimento da filosofia do Just-in-Time seria um bom exemplo desta 

abordagem. 

O Melhoramento Contínuo orientado para o grupo seria a busca de solução de 

problemas através da utilização de ferramentas estatísticas por pequenos 

grupos. Estes pequenos grupos representariam uma maneira informal e sem 

confrontações de resolução dos problemas. 

A filosofia do Melhoramento Contínuo também nos fala de mudança da cultura 

corporativa. A nova cultura deve ter como objetivo primordial a satisfação do 

consumidor. Portanto, todo esforço feito para aprimorar os processos, produtos 

e serviços deve ser relacionada à satisfação do cliente, seja ele interno ou 

externo. Dentro deste contexto de mudança cooperativa, a filosofia do 

Melhoramento Contínuo procura se basear em uma atmosfera cooperativa. 

Para concluir esta breve revisão dos conceitos pertinentes à esta filosofia, 

Masaaki lmai afirma que "a mudança de cultura para dar lugar ao 

Melhoramento Contínuo exigirá mudanças nas práticas de pessoal". 

Os conceitos formulados por lmai abrangem a preocupação com a cultura. Este 

trabalho pretende analisar estas informações e concluir, considerando os casos 

a serem estudados no próximo capítulo, se realmente deve-se implantar o 

Melhoramento Contínuo, independentemente da cultura local, ou se seria 

realmente necessário fazer uma adaptação da metodologia de implantação do 

Melhoramento Contínuo à realidade organizacional. 
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lmai afirma que a implantação do Melhoramento Contínuo independe de nação, 

povo ou cultura. Serve para todos. As mudanças nas práticas de pessoal, 

segundo lmai, são conseqüências da nova filosofia. A mudança da cultura 

corporativa é gradual e dependente do Melhoramento Contínuo. Portanto, para 

lmai, não há necessidade de se modificar a metodologia de implantação do 

Melhoramento Contínuo antes de realmente se começar a implantá-lo. 

Após a análise dos casos práticos, no próximo capítulo, será feita uma 

conclusão, que poderá ou não confirmar a hipótese formulada neste trabalho. 
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5. Análises de Casos de Implantação do Melhoramento Contínuo 

Neste capítulo serão estudados casos de implantação do Melhoramento 

Contínuo 'em três empresas brasileiras: Adubos Trevo - Grupo Trevo (Unidade 

Fabril de Cubatão), Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Diretoria 

Administrativa e Aços Especiais ltabira- Acesita. 

Estes estudos não têm como objetivo descrever em detalhes as ações tomadas 

nestas companhias. O objetivo primordial é verificar e relatar como o ser 

humano foi tratado e encarado ao longo de um processo prático de 

Melhoramento Contínuo. 

Estes casos foram relatados no livro da Fundação Christiano Ottoni, composto 

de casos reais de implantação de Melhoramento Contínuo, Programa 5S, 

Gerenciamento da Rotina, Desdobramento das Diretrizes, Garantia da 

Qualidade e implantação de QFD. Todas estas metodologias foram aplicadas 

em diversas empresas nas áreas de manufatura, administração e serviços. 

A Fundação Christiano Ottoni vem desenvolvendo o seu projeto com a crença 

no modelo japonês de qualidade para o aprimoramento da Gestão Empresarial. 

Esta opção foi considerada dado o grande apelo e importância que se confere 

ao crescimento do ser humano, como fator mais importante na transformação 

das organizações. 

A Fundação Christiano Ottoni vem constatando que as empresas que atribuem 

importância a este fator são as que vêm obtendo os melhores resultados na 

implantação da Qualidade Total. 

É considerada como satisfatória e enriquecedora a experiência da Fundação 

Christiano Ottoni nos mais diversos segmentos onde atua. Na análise das 

empresas que estão apresentando seus resultados, constata-se a participação 

de diferentes setores da economia tais como a agro-indústria, a mineração, a 

produção de aço, de alumínio e de cobre, manufaturados para a indústria 
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automotiva, a produção de bens de consumo duráveis, a construção pesada e 

de edifícios, a produção de bebidas, bem como áreas de saúde (hospitais e 

consultórios) e de educação. 

As três empresas escolhidas representam a experiência adquirida no 

Melhoramento Contínuo em todas essas áreas citadas acumulada pela FCO. 

Apesar de os resultados não terem sido verificados no local, continuam 

apresentando grande valor para estudo, uma vez que seguiram uma mesma 

metodologia da FCO e foram todos apresentados e discutidos em seminários 

de empresas. 

Dados estes aspectos considera-se útil o relato destas empresas para subsidiar 

os estudos pretendidos por esta dissertação. 
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5.1. Adubos Trevo- Grupo Trevo (Unidade Fabril de Cubatão) 

O trabalho surgiu da necessidade de aumentar a confiabilidade da fábrica de 

granulação quanto à programação definida pelo PCPM, bem como reduzir 

desperdício e retrabalho. As unidades clientes internas são as misturas, que 

utilizam os produtos da granulação como matérias-primas para desenvolver seu 

processo. 

O desenvolvimento do trabalho levou o grupo à conclusão que a fase de troca 

de fórmulas era a mais crítica, e que, apesar de se ter ressaltado mais o acerto 

do nutriente fósforo na fórmula SSPgr, a solução do problema poderia ser 

estendida para todas as fórmulas, desde que fosse elaborado um padrão que 

as abrangesse. 

Isto foi feito, e o resultado superou a expectativa inicial de reduzir em 20% o 

problema. O ganho final foi de 54%. Como efeito final, observou-se um 

envolvimento muito forte de todos e consenso do poder do PDCA quando se 

associa à vontade de fazer e conhecimento do que está sendo trabalhado. 

A indústria de fertilizantes visa suprir o segmento de agricultura com um produto· 

que contenha os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas. 

Sem este suprimento de nutrientes, a produção agrícola não seria suficiente 

para abastecer a população, visto que o solo não conseguiria repor sozinho e 

em tempo hábil os nutrientes que foram consumidos pelas plantas. 

Os nutrientes básicos, necessários às plantas, são: nitrogênio, fósforo e 

potássio. Estes elementos existem na natureza, porém nem sempre de uma 

forma disponível para as plantas. Uma fábrica de granulação visa transformar 

matérias-primas líquidas e sólidas, que contêm estes nutrientes, em forma 

granulada, e com todos os nutrientes nos grânulos, de forma a facilitar a 

aplicação e o manuseio pelo agricultor, e principalmente, a absorção dos 

nutrientes pelas plantas. 
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A escolha do problema deveu-se basicamente a dois fatores: melhor 

atendimento ao cliente interno (unidades de mistura) e redução dos custos 

devido a diminuição de desperdício do produto. 

Foi feita uma Análise de Pareto, através da qual se elaborou uma estratificação 

das áreas que poderiam influenciar no resultado indesejado. Os estratos 

escolhidos foram os seguintes: 

• Produção - por ser a principal área envolvida e estar em jogo as questões 

operacionais. 

• PCP - por atraso na informação quando da alteração da programação. 

• Laboratório- por demora na resposta de análises químicas e físicas. 

A conclusão a que se chegou foi de que as áreas de PCP e Laboratório não 

estavam influenciando no resultado indesejado. A responsabilidade total era da 

área de Produção. 

Foram nomeados como responsáveis pelo projeto de melhoria as pessoas do 

próprio grupo já formado, que havia sido responsável pela análise das causas 

do problema selecionado. 

Definiu-se que a observação no local seria realizada pelos supervisores de 

turno e operadores de painel, no mínimo em cinco trocas de fórmulas, 

considerando um período máximo de 1 mês. As conclusões foram as seguintes: 

• Cada operador adotava um critério diferente de troca. 

• Faltava para os operadores e supervisores conhecimento técnico do 

processo mais aprofundado. 

A meta continuava sendo de reduzir em 20% a perda até novembro de 1993. 
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Desde a fase de observação no local, os operadores de painel já estavam 

participando do trabalho. Assim sendo, foi mantida a participação dos mesmos 

em toda a análise. 

O grupo, após a utilização de um Diagrama de lshikawa, escolheu as seguintes 

causas como as mais prováveis: 

• Falta de reciclagem em treinamento. 

• Regiões de difícil permanência para limpeza dos equipamentos. 

• Falta de procedimento na troca da fórmulas. 

Foi definida como causa fundamental a falta de procedimento para troca de 

fórmulas, que foi confirmada pelas observações no local. As outras causas 

foram descartadas, pois todos os operadores tinham o conhecimento básico, 

eliminando a causa provável de falta de reciclagem em treinamento, e, apesar 

das condições serem desfavoráveis, limpeza era realizada. 

O próximo passo era garantir que todos os operadores envolvidos no processo 

de troca de fórmulas, tivessem o conhecimento do padrão definido, para que 

fosse obtido o bloqueio efetivo da causa fundamental. Assim sendo, o grupo 

elaborou um plano para implantar a ação (5W1 H do plano de implantação). 

Foi realizado treinamento no próprio local de trabalho, com a participação de 

todos os operadores envolvidos nesta atividade. Foi estendido por tempo 

suficiente de forma que todos os turnos passassem por no mínimo duas trocas 

de fórmulas. 

Após o treinamento o padrão de troca de fórmulas passou a ser seguido, e 

todos os resultados registrados para posterior verificação. 

Em termos de comunicação, verificou-se que todas as pessoas envolvidas já 

estavam cientes do novo padrão. 
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Foi definido que o acompanhamento seria realizado pelos supervisores de turno 

a partir do início da utilização do padrão. 

Foram feitas algumas reflexões acerca do trabalho. O trabalho sofreu 

significativos atrasos devido à alteração do problema a ser atacado, erros de 

interpretação da metodologia do PDCA e não cumprimento do cronograma de 

reuniões de trabalho. 

Como pontos positivos pode-se destacar: 

• A obtenção de um ganho superior à meta inicial. 

• Motivação do grupo obtida pelo resultado do trabalho. 

• Ganho de conhecimento na metodologia e no processo em si, por todos 

os envolvidos. 

Este foi o primeiro trabalho de PDCA realizado e desenvolvido pela área de 

produção, podendo-se considerar que o maior ganho foi a crença na 

funcionalidade do método, que será de grande valia para futuros trabalhos. 

Tanto foi assim, que atualmente o ataque às causas remanescentes já é uma 

realidade. Este trabalho vem sendo revisado e o processo de granulação está 

sendo padronizado. 

Um aspecto muito importante deste caso é que a meta inicial foi superada. Isto 

significa dizer que a metodologia funcionou a contento, superando as 

expectativas iniciais. 

O próprio Ciclo PDCA, que é o reflexo prático do Melhoramento Contínuo, prevê 

que na sua fase de planejamento (P) seja feito um treinamento para 

entendimento e compreensão da nova metodologia que passará a ser utilizada 

para a solução de problemas na empresa. 

Foi verificado neste caso que houve uma grande participação de todos desde o 

início, além de uma vontade muito grande de aprender. Esta vontade foi 
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provavelmente fruto do consenso do poder do PDCA em outras empresas por 

parte de todos o funcionários envolvidos. 

Pode-se concluir que a filosofia do Melhoramento Contínuo realmente torna-se 

mais forte e com maiores chances de sucesso quando as pessoas já se 

comprometem desde o início, demonstrando a crença de que o caminho 

proposto pela metodologia importada é realmente efetivo e que deve ser 

perseguido. 

Foi realizado um treinamento para nivelamento e difusão do conhecimento 

acerca da filosofia do Melhoramento Contínuo, o que provoca, sem dúvida, uma 

crença, por parte dos envolvidos, de que este é realmente o caminho. Esta 

crença favorece uma real mudança de cultura por própria iniciativa das pessoas 

envolvidas. 

Este caso mostra que o Melhoramento Contínuo realmente não precisa de uma 

"aculturação". Já é inerente à própria filosofia uma mudança de cultura e de 

comportamento através dos próprios resultados por ela alcançados, isto é, o 

sucesso e a satisfação de superar ou, até mesmo, de simplesmente conseguir 

melhorar um processo tido como problemático, faz com que o grupo não só 

queira modificar-se como também contagia todo o resto da organização no 

sentido da mudança efetiva. 

Foi também verificado que aconteceram erros na interpretação da metodologia 

do PDCA e também o não cumprimento do cronograma das reuniões de 

trabalho. Isto é sem dúvida natural, uma vez que o grupo estava aprendendo 

um novo modo de pensar e agir. O que realmente importa é que uma crença foi 

se formando e se tornou efetiva. Toda uma organização foi contagiada e, 

através disto, toda uma nova cultura foi formada com a crença da 

funcionalidade do método. 

Esta última observação é muito importante, pois demonstra de maneira inegável 

uma seqüência lógica de raciocínio. Na verdade, o que as pessoas querem e, 
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portanto precisam, é acreditar em algo novo, em algo que as façam se sentir 

orgulhosas do trabalho realizado. Mas para acreditar em algo novo é exigido 

muito esforço por parte de todos para se concretizar a mudança. Este esforço, 

por ser realmente grande, somente ocorre quando as pessoas passam a querer 

algo que lhes dê vantagens e orgulho. Na realidade das empresas, este algo 

novo não pode ser aprendido com o uso exclusivo de treinamento, mas também 

com a visualização do sucesso da nova metodologia em outros processos ou 

empresas. Mas isto também não basta, é preciso ainda experimentar, é preciso 

testar na prática o funcionamento da metodologia. 

Por isso, mais uma vez recorre-se à experiência relatada por lmai, realmente 

não é necessário, pelo menos no caso do Melhoramento Contínuo, adaptá-lo à 

uma nova cultura, não é necessário modificá-lo para que as pessoas o 

entendam mais facilmente, pois ele já é de entendimento fácil. Na verdade, é 

até desejável que as pessoas queiram se modificar e, principalmente, sejam 

incentivadas a isto pela alta administração, responsável por fornecer confiança 

no novo caminho através do exemplo e da constância de propósitos. É preciso 

formar uma nova cultura organizacional efetiva. As pessoas querem, desejam e 

suportam isso, desde que visualizem vantagens e o orgulho pelo próprio 

trabalho. 
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5.2. Companhia Paranaense de Energia - COPEL- Dir. Administrativa 

Na Companhia Paranaense de Energia - COPEL - foi levantado como 

problema a indisponibilidade de veículos por problema de manutenção. 

Devido à importância da frota de equipamentos de transportes no processo 

operacional da COPEL, o trabalho desenvolveu ações para aumentar a sua 

disponibilidade em função da manutenção dos equipamentos de transportes 

utilizados na região metropolitana de Curitiba. 

Foi criado em março de 1994 um grupo de estudo que, utilizando a técnica do 

PDCA, procurou elevar o índice de disponibilidade para o mínimo de 90%, 

gerando uma economia virtual de aproximadamente US$ 95.000/ano, 

melhorando a confiabilidade dos usuários (clientes) e o moral da equipe 

responsável pela manutenção destes equipamentos de transporte. 

Através de pesquisa, constatou-se que a indisponibilidade de equipamentos de 

transporte era devido à manutenção que se apresentava como uma das 

maiores insatisfações dos clientes; na avaliação do tempo real dos serviços, 

62% dos clientes se queixaram desse item específico. 

A área de transportes da COPEL atende à frota da Região Metropolitana de 

Curitiba, composta de 575 equipamentos de transporte, de um total de 2386. A 

manutenção de restante da frota, compreendendo 1811 equipamentos de 

transportes é terceirizada. 

Foram avaliados os ganhos possíveis: 

• US$ 95.000/ano, devido à redução do custo virtual de equipamentos de 

transportes parados. 

• Aumento do grau de satisfação do cliente. 

• Elevação da disponibilidade operacional da frota. 
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• Racionalização de mão-de-obra e do espaço físico da oficina. 

O grupo de melhoria analisou os gráficos seqüenciais montados e foi verificado 

que os veículos médios, diesel e motocicletas estão sistematicamente abaixo 

da meta, o que foi confirmado pelo gráfico de Pareto. Considerando que os 

processos de manutenção envolvem áreas de manutenções diferentes, optou

se por atuar em cada uma delas, a princípio independentemente, abrangendo 

cerca de 83% dos problemas. 

Desta forma o problema teve seu foco alterado, passando a ter a seguinte 

denominação: "Índice de indisponibilidade de caminhões, camionetas e 

motocicletas acima do esperado". 

Considerando que a indisponibilidade residia nas linhas de caminhões, 

camionetas e motocicletas, abriram-se vários PDCA independentes nas fases 

de manutenção, sendo PDCA "A" relativo a caminhões, PDCA "B" relativo a 

camionetas Chevrolet, PDCA "C" relativo a camionetas Toyota e PDCA "O" 

relativo a motocicletas. 

Após o "giro" dos vários PDCA acima definidos chegou-se à conclusão de 

necessidade de alteração do padrão. 

1. recebimento do equipamento de transporte para manutenção fica a 

cargo do recepcionista técnico que acompanha passo a passo as 

etapas de manutenção, interage com a Supervisão/Gerência na 

superação de dificuldades em qualquer fase de manutenção e mantém 

o cliente informado quanto a anomalias e/ou alterações dos prazos para 

conclusão dos serviços de manutenção. 

2. A emissão de Autorizações para Execução de Serviços (AES), em caso 

de demora, o Supervisor de manutenção dá início ao serviço, sem a 

AES, com base no relatório de anomalias do equipamento de transporte 

e emite requisição de peças provisórias. 
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3. Liberação do equipamento de transporte para que a manutenção seja 

feita por oficina terceirizada, quando saturar a capacidade interna ou o 

tempo de espera para início dos serviços for superior a 3h30min. 

4. Realização do teste final das motocicletas pelo recepcionista-técnico. 

Em termos de comunicação e treinamento foram tomadas as seguintes ações: 

1. A comunicação deverá ser efetuada através de reuniões específicas, 

das quais participaram Supervisores, Gerentes e Recepcionistas

técnicos. 

2. Divulgação via editais localizados nas diversas áreas de manutenção. 

3. Cursos de curta duração - até 40 horas - para áreas de manutenção. 

Quando não puderem ser ministrados pelo supervisor eram realizados 

pela área de treinamento da empresa. 

4. Cursos externos para Mecânicos, junto a Concessionárias das marcas 

dos equipamentos de transporte. 

5. Auto-desenvolvimento através de boletins técnicos. 

6. Uso de terminais de computador. 

Em junho/95 a disponibilidade média atingiu 92,4%. Definiu-se então o índice 

92% como a próxima meta a ser atingida, a qual proporcionará ganho adicional 

de R$ 156.000,00, além da parcela de R$ 87.000,00 previstos no trabalho, 

totalizando R$ 243.000,00, equivalente ao tempo de uso integral de 30 veículos 

populares. 

Mesmo com todo este movimento positivo em relação ao aumento da 

disponibilidade da frota da Região Metropolitana de Curitiba, os ganhos não 

foram significativos para dois clientes, em razão do tempo de viabilização do 

equipamento de transporte para a manutenção competir com o próprio tempo 
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da manutenção, face a sua localização (localidades distantes da oficina). Com 

isto foi possível a descentralização da manutenção destas duas áreas, a partir 

de julho/95, representando 20% da frota anteriormente atendida. 

Os resultados deste trabalho em conjunto com a descentralização das duas 

áreas viabilizou: 

• Redução de 56% da área física da oficina, representando uma redução no 

aluguel de R$ 160.000,00/ano. 

• Redução de 30% no quadro de pessoal, gerando uma economia de R$ 

160.000, 00/ano. 

• Redução de horas extras gerando uma economia de R$ 33.000,00. 

• Total dos ganhos: R$ 826.000,00/ano. 

Além destes ganhos foram possíveis os seguintes ganhos qualitativos: 

• Conscientização da equipe de manutenção com relação ao trabalho 

voltado para a qualidade. 

• Adequação do estoque de peças de reposição.· 

• Redução de dificuldades das áreas-fim o atendimento direto ao cliente. 

• Melhoria do perfil geral da frota de equipamentos de transporte. 

• Maior integração entre as diyersas áreas da estrutura de transportes. 

Este caso nos mostra alguns aspectos importantes para a conclusao deste 

trabalho. 

Pode-se verificar que os resultados foram alcançados e até expandidos, apesar 

de a metodologia do Melhoramento Contínuo não ter sido adaptada conforme 

os indicadores de Hofstede ou qualquer outro meio. 
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Conforme verificado no relato do caso, o moral da equipe responsável pelo 

projeto de melhoria aumentou. Isto significa que não aconteceram traumas 

relativos ao processo de mudança de cultura, pelo contrário, as pessoas até se 

sentiram realizadas por terem a oportunidade de aprender algo de novo e 

orgulharem-se do trabalho realizado. 

Conforme previsto pelo Ciclo PDCA, que é a essência do Melhoramento 

Contínuo, foi realizado treinamento para nivelamento e aprendizado da nova 

filosofia e método de resolver problemas. Pode-se observar neste caso, que o 

treinamento era ministrado pelo próprio supervisor do grupo, demonstrando 

com isto, pelo menos, que o caminho a ser seguido pela empresa encontra 

respaldo nos níveis superiores imediatos, e provavelmente, na alta 

administração, o que demonstra a constância de propósitos já relatada por 

Deming e estudada nos capítulos anteriores. Outro ponto importante é a própria 

existência de treinamento para o grupo, demonstrando que é preciso entender 

primeiro para poder aceitar. Isto gera algumas considerações. 

Em primeiro lugar, fica evidente o papel do treinamento para facilitar a 

aceitação de uma nova cultura por parte das pessoas. O treinamento tem o 

papel crucial de promover uma auto-confiança e incentivar a busca pela 

mudança. O próprio Ciclo PDCA, que é a essência do Melhoramento Contínuo, 

prevê na sua fase de planejamento (P), que seja fornecido treinamento às 

pessoas. 

Em segundo lugar, pode-se interpretar o treinamento como uma forma não 

ortodoxa ou formal de modificar-se uma metodologia. O papel do treinamento 

não se restringiria apenas a fazer com que as pessoas compreendam os 

princípios proferidos pela nova cultura, mas também formar uma via informal de 

"mão-dupla", pois permite que as pessoas entendam e acreditem nos novos 

valores, como também permite que as pessoas adaptem os novos valores às 

suas realidades de forma fácil e informal. 
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Por ser informal, esta adaptação pode até permitir uns certos erros de início, 

como, por exemplo, não cumprimento de cronogramas, atrasos, metas não 

atingidas, dentre outros, mas tudo isto faz parte do processo natural de 

aprendizado, que culminaria com uma mudança efetiva de cultura 

organizacional. 

Esta talvez seja a parte mais importante. Talvez seja mais interessante 

promover um processo informal de mudança corporativa do que procurar 

modificar uma metodologia importada. Segundo lmai, no seu estudo do 

Melhoramento Contínuo, não é necessário mudar a metodologia, pois ela 

"independe da cultura onde está sendo implantada", mas, com certeza a cultura 

da organização será modificada através das práticas e dos exemplos do dia-a

dia. 

Neste relato de caso, pode-se verificar também que houve uma preocupação 

com a divulgação dos resultados através da empresa. Isto confirma o que foi 

dito por lmai. A cultura organizacional passa a se modificar naturalmente 

através da observação do sucesso dos primeiros grupos de melhoria, isto é, 

através das práticas de melhoria. Os exemplos positivos realçam nas pessoas a 

vontade e o engajamento necessário para aceitar a modificação e o novo passa 

a incentivar e não mais a provocar medos. 

Outros benefícios foram relatados neste caso. Por exemplo a "conscientização 

da equipe de manutenção com relação ao trabalho voltado para a qualidade". 

Pode-se observar que a nova cultura passa a ser aceita e respeitada. 

Provavelmente deve ocorrer na empresa uma espécie de conscientização geral, 

onde aqueles que não se envolveram passam a ser marginalizados e excluídos 

pelos que já assimilaram os novos valores. Passa a existir uma cultura 

organizacional nova que fará parte de vida cotidiana e do modo de pensar dos 

funcionários, seja na empresa ou nas suas comunidades e casas. 

Uma vez formada esta nova cultura organizacional, passa a existir uma maior 

integração entre os membros que a aceitaram. As barreiras interdepartamentais 
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deixam de ser tão rígidas e rigorosas e passam a diminuir, com o intuito de 

promover o conhecimento de novos processos, de cliente interno e de 

fornecedor interno. A qualidade, cuja essência maior é o Melhoramento 

Contínuo, promove uma maior integração entre os setores de forma prazerosa 

ao longo do tempo. 
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5.3. Aços Especiais ltabira - Acesita 

Na Acesita - Aços Especiais ltabira - foi desenvolvido um projeto de redução 

do consumo de energia elétrica na laminação de tiras a quente por solicitação 

da direção da própria Acesita. Este trabalho foi realizado e desenvolvido com a 

utilização do ciclo PDCA, cujos resultados básicos encontrados são: 

• Consumo de 90.000 kw/h mês de energia elétrica devido ao acionamento 

"a vazio" (sem produção) de 341 motores, de acordo com a filosofia do 

projeto implantado. 

• Melhoria na lógica eletro-eletrônica para reduzir ou eliminar o acionamento 

"a vazio" dos motores. 

• Modificação do projeto original. 

• Desenvolvimento de novas práticas operacionais. 

• Bloqueio efetivo, com uma redução no consumo de energia elétrica de 

1,75% do total consumido na LTQ e um saldo atual de 16,66% (15,0 Mw/h 

mês) devido à instalação de novos equipamentos. 

• Redução do consumo de energia de 88,2 Mw/h mês. 

• Realizadas modificações no desenhos elétricos, conforme padrões 

técnicos estabelecidos pela Acesita. 

• Atualização dos procedimentos operacionais. 

Como benefícios foram alcançados a conscientização das pessoas envolvidas 

no processo produtivo para eliminar desperdícios, facilidade de operação e 

segurança dos equipamentos, dentre outros. 

Após diversas análises estatísticas concluiu-se que o problema ficou 

claramente identificado como sendo de desperdício de energia elétrica. Foi 
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decidido agir imediatamente para eliminar este problema, porque a energia 

elétrica é um insumo básico para a produção e, portanto, está diretamente 

ligada ao custo final dos produtos. 

Foi feita uma análise das causas mais prováveis que apontaram: 

1. Filosofia do projeto original - Na época de sua elaboração não se dava 

tanta importância à conservação de energia comparada com os dias 

atuais. 

2. Modificação do projeto original - Várias modificações foram feitas sem 

uma análise criteriosa dos efeitos que trariam quanto ao aumento de 

consumo de energia elétrica. 

3. Novas práticas operacionais - Estão sempre sendo introduzidas ao 

processo para garantir a qualidade do produto e, muitas vezes, acarreta 

um aumento de consumo de energia, sem uma orientação de como evitá

lo. 

A causa que mais contribuiu para o desperdício foi a filosofia do projeto, porém 

foi decidido atacar também as outras duas causas mencionadas, distribuindo a 

tarefa dentro da equipe. 

Analisando tecnicamente o projeto elétrico-eletrônico, como também as práticas 

operacionais, concluiu-se ser possível bloquear as causas fundamentais do 

problema. 

Para bloquear as causas do problema, houve uma reunião na qual foram 

divididas com os membros do grupo as ações a serem tomadas. Além disso 

foram formuladas as diretrizes básicas para as ações propostas: 

• Não afetar a qualidade e a produtividade. 

• Não afetar equipamentos. 
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• Menor custo possível. 

• Automatizar o máximo possível. 

• Divulgar as melhorias a todos os envolvidos (operação e manutenção). 

As soluções encontradas para cada causa apontada foram as seguintes: 

1. Filosofia do projeto original - Melhorar a lógica eletro-eletrônica para 

eliminar acionamento "a vazio" dos motores. 

2. Modificação do projeto original - Melhorar estas modificações, eliminando 

desperdícios de energia. 

3. Novas práticas operacionais - Rever todas as práticas operacionais que 

causam desperdício de energia, incluindo nas mesmas orientações de como 

evitá-lo. 

Além destas soluções foi avaliada uma outra que consistia em incluir no 

computador a ser instalado na área uma programação lógica para solucionar os 

problemas de desperdício de energia ao longo da linha. Esta proposta se tornou 

inviável, pois precisaria de um prazo longo (acima de 6 meses) para 

implantação, não havia a certeza de que se atingiria todos os pontos de 

desperdício e o alto custo de alteração do escopo do projeto original, que já 

estava pronto. 

Por se tratar de diversas ações, foi delegado aos responsáveis pelas ações a 

serem tomadas, o detalhamento do "como será feito", seguindo a estratégia de 

ação definida anteriormente. 

Em relação ao orçamento inicial, foi verificado um acréscimo de 20%, referente 

a peças e acessórios para complementar as melhorias. O custo final do projeto 

foi pequeno em relação ao que foi pretendido economizar, eliminando o 

desperdício de energia elétrica e teve-se ainda os ganhos adicionais que virão 
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com a conservação do equipamento, redução do consumo de lubrificantes e 

menor custo de manutenção. 

O importante deste projeto de melhoria contínua, baseado no ciclo PDCA, foi a 

parte de treinamento incluída nas ações a serem tomadas. Dentro do 

treinamento, o plano de ação foi divulgado para toda a equipe. Obteve-se a 

certeza de que todos entenderam e concordaram com as medidas propostas. 

Todas as melhorias implantadas estão sendo acompanhadas no local para 

verificação dos resultados. 

Como efeitos secundários foram verificados alguns positivos e outros negativos: 

• Em alguns equipamentos a segurança foi melhorada. 

• Facilidade de operação dos equipamentos. 

• Tomada de consciência das pessoas envolvidas no processo produtivo 

para eliminar desperdícios. 

• A economia de energia conseguida com as melhorias, hoje cobre a 

demanda de consumo de dois novos equipamentos que entraram em 

operação, com um saldo mensal de 15,0 Mw/h. 

• Nível da água do hidrociclone aumentou. 

• A válvula de refrigeração do desbastador é utilizada com maior frequência. 

O bloqueio foi efetivo, as causas fundamentais do problema foram encontradas 

e bloqueadas. 

Em termos de comunicação, educação e treinamento foram tomadas medidas 

abrangentes e eficazes como: 
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1. Os resultados alcançados foram comunicados a todos os envolvidos e 

funcionários, através de documento oficial do Controle do Processo, 

devidamente aprovado pelas áreas responsáveis. 

2. Foi exposto a todos o motivo das alterações, passando informações 

complementares de consumo de energia dos equipamentos quando 

acionados "a vazio". 

3. Foi feito relatório técnico explicando as modificações no projeto elétrico e 

divulgado para a equipe de manutenção. 

Como reflexões finais pode-se destacar: 

1. O cronograma inicial teve que ser revisto posteriormente, por estar com os 

prazos apertados. Isto ocorreu por ter como meta a participação na 

campanha de solução de problemas. 

2. Na avaliação das causas influentes foram consideradas todas as 

hipóteses possíveis. 

3. O grupo era o melhor para a solução do problema e houve a participação 

de todos. 

4. As reuniões foram produtivas e transcorreram de forma harmoniosa sem 

imposições e divergências, sendo que no início eram de 15 em 15 dias e, 

na fase de conclusão, uma vez por semana. 

5. Houve reclamações quanto à divisão das tarefas, mas, com espírito de 

equipe, conduziram-se os trabalhos sem maiores conseqüências, 

procurando redividir as tarefas. 

6. O grupo ganhou conhecimentos e melhorou a técnica da solução de 

problemas. 
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Analisando este caso podemos observar alguns fatos que nos são 

apresentados ao longo do relato do mesmo. 

Foi observado que o orçamento original não se cumpriu, isto é, houve um 

acréscimo de US$ 200,00 referente a peças e assessórios para complementar 

as melhorias feitas pelo grupo de trabalho. Apesar de este acréscimo não ser 

de grande relevância em termos de valor, se compararmos com os custos do 

projeto de melhoria, é importante frisar que o previsto não foi realizado. Pode-se 

ainda pensar que ao invés de o investimento total ter superado o previsto, o 

contrário também seria possível, isto é, poderia ter sido verificada uma 

economia em relação ao inicialmente previsto. 

Outra consideração importante que se pode fazer é que este projeto foi 

realizado com base no Ciclo PDCA, isto é, tomou-se como base a filosofia do 

Melhoramento Contínuo, que é o escopo deste trabalho. Sem dúvida, percebe

se, através do relato apresentado, que houve uma espécie de adaptação do 

Melhoramento Contínuo às pessoas ou o contrário, isto é, foi mostrado que 

houve uma preocupação com treinamento antes de se iniciar o projeto de 

melhoria. 

Este treinamento pode ser caracterizado como uma forma de "aculturação". É 

importante deixar evidente que o próprio Ciclo PDCA pressupõe, na sua fase de 

planejamento (P), que seja realizado um treinamento dos participantes do 

projeto. Este fato nos mostra que a própria metodologia de implantação 

considera que as pessoas devem ser adaptadas através da instrução ao novo 

modo de pensar requerido pela nova filosofia. 

Esta conclusão nos faz refletir sobre o que Masaaki lmai nos relata ao 

descrever o Melhoramento Contínuo. Ele nos afirma que a metodologia de 

implantação independe da cultura local. O que ocorre, segundo lmai, é que se 

verifica uma mudança de práticas ao longo da utilização da nova metodologia 

ou filosofia, configurando ao final, uma mudança na cultura organizacional e 
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não o contrário, isto é, não é preciso fazer uma adaptação à realidade local da 

metodologia importada, especialmente no caso do Melhoramento Contínuo. 

A mudança das práticas pode ser verificada neste caso. As pessoas 

participantes "tomaram consciência da necessidade de redução dos 

desperdícios", caracterizando que ocorre uma mudança de crenças a partir do 

momento em que se é exposto à nova metodologia ou filosofia. 

Outro fato para o qual devemos atentar é que não só o orçamento foi superado, 

isto é, não se cumpriu o previsto, como também o cronograma inicial teve que 

ser revisto posteriormente, "por estar com os prazos apertados". Segundo o 

relato feito, o motivo para isto ter ocorrido foi justamente a realização de uma 

campanha para treinamento no método de solução de problemas, que faz parte 

do Melhoramento Contínuo. 

Isto significa dizer que mais uma vez percebe-se que há sem dúvida uma 

expectativa inicial por parte dos integrantes dos grupos de melhoria em realizar 

os projetos propostos em menor tempo e com um custo menor, o que, de certa 

forma, demonstra uma necessidade de adaptação de qualquer metodologia ou 

filosofia à realidade local. No entanto, podemos verificar que o sucesso da 

implantação do Melhoramento Contínuo não dependeu desta adaptação. 

Na verdade, o que pode se verificar é que, inicialmente, ocorre uma dificuldade 

inerente a qualquer projeto, dado que tanto a alteração de prazo quanto de 

orçamento não foram significativas para o sucesso do projeto. Além disso, pelo 

relato, pode-se verificar também que o melhor processo é a experimentação 

prática, isto é, é preferível e recompensador aprender a nova metodologia ou 

filosofia e aplicá-la na prática, deixando com que o desenrolar dos 

acontecimentos provoque nas pessoas uma vontade e um orgulho pela 

mudança aprendida e alcançada. 
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6. Conclusão 

6.1. A experiência japonesa e a experiência ocidental 

Ao longo desta dissertação foram vistos muitos aspectos que se 

complementam. Estes aspectos, ora estiveram detidos no campo da qualidade, 

ora no campo da administração, principalmente em relação ao aspecto cultura 

de povos e cultura organizacional. 

Foram estudados os conceitos da globalização e das teorias gerenciais 

importadas logo no início, provocando uma certa dúvida: não seria melhor 

adaptarmos as teorias gerenciais que surgem mundo afora à realidade cultural 

de cada país?. Este foi o grande desafio. O objetivo foi simplificado por conta 

até mesmo da abrangência de tamanha tarefa. Passou-se a considerar apenas 

a Qualidade Total. Mas, ainda assim, dada a força que esta filosofia veio 

adquirindo ao longo do tempo, englobando uma série de teorias gerenciais e 

quase que se confundindo com a própria Administração de Empresas, optou-se 

por reduzir ainda mais o escopo com o objetivo de não ser superficial. 

Sabe-se que o Melhoramento Contínuo ou Kaizen é o centro da Qualidade 

Total, é a sua essência. E, por isso, foi escolhido para estudo. A Qualidade 

Total não funciona sem esta inquietude permanente de querer melhorar os 

processos, o produto ou o serviço. 

No entanto, antes de se rever o Melhoramento Contínuo como teoria e prática, 

foi feita uma revisão abrangente do conceito Qualidade Total, através do estudo 

revisitado de seus maiores autores e práticos. Este estudo foi altamente 

relevante e serviu para concretizar os ensinamentos aprendidos ao longo do 

mestrado e de consultorias realizadas. 

Outro aspecto considerado neste trabalho foi o fator cultural. O estudo de Geert 

Hofstede foi o motivo para se procurar a aprender um pouco de cultura e sua 
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influência na implantação de teorias gerenciais importadas. Especificamente o 

Melhoramento Contínuo. 

Neste capítulo veremos como conclusão basicamente as diferenças entre o 

Controle da Qualidade à maneira japonesa e o Controle da Qualidade visto da 

maneira ocidental. Estas diferenças mostrarão os caminhos que devem ser 

tomados pelos empresários e gerentes ocidentais para conseguirem implantar 

de forma completa o CQT - Controle da Qualidade Total -, considerando 

também o estudo feito por Geert Hofstede que contemplou as diferenças 

culturais entre os povos e já estudadas ao longo deste trabalho. 

Ao rever a Qualidade Total e o Melhoramento Contínuo, levando em 

consideração o estudo de Hofstede, percebeu-se claramente que o 

Melhoramento Contínuo realmente não depende de cultura para ser 

implementado. Depende apenas de exemplos conseguidos através da prática 

nos projetos de melhoria. 

Nesta conclusão do trabalho, serão tratados vários aspectos como o CQT -

Controle da Qualidade Total (à maneira oriental e ocidental), o Melhoramento 

Contínuo, como sua parte mais essencial, o estudo de Hofstede, os postulados 

e os conceitos da Gestão da Qualidade Total, dentre outros. Todos estes 

aspectos juntos formaram um estudo enriquecedor e determinante para 

assimilação de novos temas e concretização de outros já estudados e 

vivenciados ao longo de consultorias em qualidade. 

É importante ter em mente que este trabalho se resumiu às culturas brasileira e 

japonesa, vistas da forma como Hofstede propõe. Este aspecto foi bastante 

curioso, pois através do estudo de Hofstede, percebeu-se que as diferenças 

entre o Brasil e o Japão detiveram-se apenas em um dos indicadores: 

Masculinidade-Feminilidade (MAS), no qual o Japão destaca-se como o país 

mais "masculino" em termos de cultura, enquanto que o Brasil encontra-se 

praticamente no meio da escala, classificado levemente como "feminino". 
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Os outros indicadores (Power Distance lndex - PDI, Uncertainty Avoidance 

lndex - UAI e lndividualism lndex - IDV) não apresentaram, no caso 

comparativo entre Brasil e Japão, quase que nenhuma discordância, portanto 

não serviram de base para este trabalho. 

Antes de considerarmos o nosso principal assunto, é importante explicar de 

forma sucinta as diferenças básicas entre o Controle da Qualidade Total (TQC) 

e o Controle da Qualidade Total por toda a empresa (CWQC) japonês. 

Normalmente o conceito de Qualidade Total japonês é definido como Qualidade 

Total à maneira japonesa, para se evitar confusões. A diferença básica é que 

no Japão a Qualidade Total, também conhecida como CWQC, nos propõe uma 

implementação através da participação de todos os membros da organização. 

Em ambos os casos, o Melhoramento Contínuo permanece como a essência 

principal da filosofia. 

Antes de tudo é preciso entender como funciona o Controle da Qualidade 

japonês e, depois, podemos discutir sua internacionalização, considerando as 

práticas apresentadas e o indicador de Hofstede, já estudados. 

O Japão aprendeu os métodos do Controle da Qualidade modernos e os 

métodos de controle estatístico do Ocidente após a 11 Guerra Mundial. Apesar 

dos princípios da física e mátemática serem os mesmos em todo o mundo, o 

controle da qualidade não poderia ser implementado da mesma forma que o foi 

no ocidente, devido a problemas relacionados ao controle e ao gerenciamento 

envolvendo as grandes diferenças entre os povos, considerando principalmente 

aspectos de natureza social. Consequentemente, no Japão foi adotado um 

modelo de Controle da Qualidade Total baseado nas diferenças entre os 

aspectos culturais japoneses e os ocidentais. 

Estas diferenças entre os povos americano e japonês foram cruciais para a 

concretização do TQC no mundo. O modelo japonês funcionou, isto é, as 

empresas japonesas conseguiram assimilar uma teoria não muito testada e 

aprimorá-la ao ponto de ser altamente confiável e vital para as empresas de 
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todo o mundo. O que se pergunta agora é: uma vez que o Japão adaptou o 

TQC à sua cultura, será que o Brasil não deveria fazer o mesmo?. 

Esta pergunta foi respondida ao longo desta dissertação. Percebeu-se que a 

filosofia da Qualidade Total, uma vez testada e aprovada, pode ser 

implementada em qualquer parte do mundo, independentemente da cultura 

local, mesmo que este trabalho tenha considerado apenas o aspecto do 

Melhoramento Contínuo. No entanto, como já foi dito, o Melhoramento Contínuo 

reflete a essência da Qualidade Total. 

Basicamente, segundo Kaoru lshikawa, foram identificadas 14 áreas de 

diferenças importantes se considerarmos, não só a cultura japonesa, como 

também os aspectos técnicos relacionados à qualidade: 

1. Nos países ocidentais, de uma maneira geral, foi identificada uma grande 

ênfase no profissionalismo e na profissionalização. Parece que a 

Qualidade Total foi feita apenas para especialistas em qualidade; 

2. Existe uma diferença marcante entre as uniões de trabalhadores no 

ocidente e no Japão. No Japão, as organizações de trabalhadores são 

feitas e construídas levando em consideração apenas a empresa, 

enquanto que no ocidente estas organizações contemplam todo o 

segmento industrial; 

3. No ocidente existe um maior grau de elitismo e consciência de classe 

entre os universitários; 

4. Nos países ocidentais, é dada grande ênfase ao sistema taylorista de 

trabalho; 

5. O sistema de pagamento no ocidente é baseado no mérito (motivar 

pessoas apenas com base em recompensas financeiras). O Japão usa um 

sistema de senioridade e de ranqueamento entre seus funcionários; 
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6. No ocidente é verificado um alto grau de turnover e de demissões. No 

Japão ainda prevalecia um sistema de emprego por toda a vida, hoje em 

dia, este fato vem se modificando de forma rápida, o emprego vitalício já 

não é mais uma realidade; 

7. O Japão é caracterizado como uma sociedade vertical; 

8. Em termos religiosos, existe a diferença entre o catolicismo e o budismo. 

O primeiro valorizando a relação entre o bem e o mal, enquanto que o 

segundo valoriza aspectos da natureza humana; 

9. O sistema de escrita baseado em símbolos (kanji- caracteres chineses) 

forçam um aprendizado mais duro e forte, necessitando de grande 

empenho pessoal; e os japoneses, coreanos e chineses são mais 

interessados em educação; 

1 O. Em termos educacionais, no Japão há uma obrigação pela educação e 

treinamento, enquanto que no ocidente, ainda há uma predominância por 

uma educação não-compulsória; 

11. Uma diferença forte em termos culturais é a maior mistura de raças nos 

povos e países ocidentais, enquanto que no Japão existe uma maior 

homogeneidade entre as pessoas; 

12. As relações entre fornecedores e produtores são mais amigáveis no Japão 

que no ocidente. Existe uma busca pela parceria de forma mais completa 

no oriente que no ocidente; 

13. O oriente possui uma visão de ganhos de longo prazo, enquanto que no 

ocidente prevalece uma busca por lucros e ganhos de curto prazo. 

14. Os governos possuem um papel marcante. No oriente há um menor 

controle com maior estimulação das atividades produtivas, permitindo uma 

livre competição. 

135 



Os países ocidentais devem decidir como modificar, adaptar e aplicar o 

Controle da Qualidade japonês, levando em consideração estas diferenças 

identificadas por Kaoru lshikawa. 

Ainda segundo lshikawa, o controle da qualidade japonês também se distingue 

do similar ocidental se levarmos em consideração seis características sociais 

encontradas nos modelos ocidental e oriental: 

1. O Japão possui o controle da qualidade por toda a empresa (CWQC), que 

significa a participação de todos os departamentos e de todos os membros 

da organização no controle da qualidade; 

2. O Japão investe de forma muito mais intensa em educação e treinamento 

em relação ao ocidente. Este investimento é basicamente feito em 

controle da qualidade; 

3. No Japão são realizadas auditorias de controle da qualidade com base em 

prêmios nacionais e em procedimentos internos; 

4. O Japão praticamente popularizou o uso dos Círculos de Controle da 

Qualiade - CCQ; 

5. No Japão há a utilização de métodos estatísticos básicos por todas as 

pessoas, como também a utilização das ferramentas básicas da qualidade 

e de métodos avançados. O importante é que estas técnicas não são só 

utilizadas por pessoal especializado, mas por todos dentro da 

organização; 

6. Existem no Japão atividades promovidas a nível nacional para divulgar o 

controle da qualidade. Além disso, estas atividades são em sua maioria 

promovidas por entidades não-governamentais. 

Para implementar com sucesso o Controle da Qualidade japonês, os países 

ocidentais devem estudar e aplicar estas seis características, enquanto 

implementam os seus próprios sistemas de Controle da Qualidade. Existem, 
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ainda, as diferenças entre as empresas estrangeiras estabelecidas no Japão e 

as empresas japonesas estabelecidas em outros países. Não serão vistas em 

detalhes as diferenças predominantes destes casos neste trabalho. 

Deve-se levar em consideração as 14 áreas de diferenças e as seis 

características quando se pensa sobre a internacionalização do Controle da 

Qualidade por toda a empresa (CWQC). É claro que os países ocidentais não 

devem imitar 100% as 14 áreas citadas e as 6 características. Eles devem, ao 

invés disso, modificar e aplicar conforme suas culturas suportam, 80%, 50% ou 

30% delas, dependendo também das circunstâncias e características do país e 

da própria empresa. 

O Controle da Qualidade japonês é altamente rico em variações: desde que 

haja muitas diferenças (históricas, tradições e locais) entre as próprias 

empresas japonesas, cada uma delas vem desenvolvendo seu próprio estilo e 

implementando seus próprios sistemas de Controle da Qualidade. 

Evidentemente no Brasil, conforme visto nos casos estudados, também 

ocorrerão modificações. No entanto, é preciso deixar bem claro que estas 

modificações devem ocorrer ao longo do processo de implementação. Parece 

que a prática e os exemplos defendidos por Masaaki lmai, unidos pela 

constância de propósitos, postulada por Deming, definirão os rumos da 

implementação da Qualidade Total e, consequentemente, do Melhoramento 

Contínuo em qualquer organização. 

Esta conclusão foi obtida através de estudo teórico, experiência em consultorias 

e pela análise dos casos. Ficou evidente que, mesmo com erros cometidos 

pelos grupos de projetos de melhoria, o Melhoramento Contínuo encontra seu 

caminho mais apropriado ao longo da experimentação na própria empresa. Esta 

experimentação promove uma "aculturação" à realidade local. 

Mas o que seria o Controle da Qualidade japonês? Uma boa definição foi feita 

por Kaoru lshikawa "Para praticar o Controle da Qualidade é preciso 
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desenvolver, desenhar/projetar, produzir e suprir os clientes com produtos e 

serviços mais econômicos, mais úteis e sempre satisfatórios". 

Para alcançar este objetivo, as empresas devem aplicar o Controle da 

Qualidade, fazendo o melhor uso das seis características mencionadas 

anteriormente neste capítulo. Para que o Controle da Qualidade seja um 

sucesso, as empresas e organizações devem aplicá-lo firmemente por toda a 

sua estrutura, envolvendo todas as pessoas e funcionários. Quando uma 

organização resolve implementar e promover o Controle da Qualidade à 

maneira japonesa (CWQC), as seguintes características são necessárias: 

1. Alcançar os seis objetivos citados anteriormente, descritos por lshikawa; 

2. Obter a participação de todos os departamentos. A sociedade japonesa é 

descrita como uma sociedade vertical, e suas empresas acompanham 

esta formação. Portanto é desejável que o chefe de um determinado 

departamento promova pessoalmente o CWQC no seu departamento e 

desenvolva relações horizontais. Além disso o Controle da Qualidade deve 

ser implementado em cooperação com os fornecedores, os distribuidores 

e as companhias afiliadas. 

3. Todas as pessoas em todos os departamentos da empresa devem 

estudar, praticar e participar do Controle da Qualidade. A participação de 

todos, desde o presidente até os trabalhadores, representantes de vendas 

e trabalhadores contratados é extremamente importante e necessária. 

Além disso é importante a participação das companhias afiliadas, 

conforme dito no ponto 2, acima. 

4. Para manter os consumidores satisfeitos quando compram e usam os 

produtos e serviços da empresa, é essencial que se promova o Controle 

da Qualidade. Mas, ao mesmo tempo, outros tipos de controles não 

devem ser ignorados, como controle de custos (controle de receitas e de 

preços), controle da quantidade (volume de produção, de vendas e de 
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estoque), controle de fornecimento, controles relacionados à segurança e 

à qualidade de vida. 

5. Os Círculos de Controle da Qualidade são importantes, mas são somente 

uma parte do programa de CWQC, basicamente representam apenas um 

terço ou um quinto do CWQC, conforme experiências vivenciadas em 

vários projetos de consultoria. É importante deixar claro que, baseado nas 

experiências descritas nos casos relatados e analisados no capítulo 

anterior deste trabalho, as atividades de Círculos de Controle da 

Qualidade (projetos de melhoria) não duram quando não fazem parte de 

um programa de qualidade mais amplo, como o CWQC, que envolve 

todas aquelas características citadas por lshikawa, acima. 

Mas o que se entende por CWQC? Segundo Kaoru lshikawa, podemos definir a 

Qualidade Total como a participação de todos, por toda a empresa, de forma 

contínua e com constância de propósito em, basicamente três pontos de 

extrema importância: 

1. A verdadeira essência e propósito do CWQC é implementar a garantia da 

qualidade, especialmente no desenvolvimento de novos produtos em 

consonância o controle da qualidade. A principal razão para que produtos 

japoneses sejam reconhecidos como de altíssima qualidade no mundo e 

ao mesmo tempo possuam preços baixos é porque o CWQC é utilizado 

fortemente no momento de concepção de novos produtos. A segunda 

razão é a utilização Círculos de Controle da Qualidade- CCQ -, visando o 

Melhoramento Contínuo através dos projetos de melhoria desenvolvidos 

pelos grupos de trabalho da empresa. 

2. CWQC significa controle da qualidade, onde qualidade deve ser 

interpretada no sentido amplo descrito anteriormente. 

3. Mesmo utilizando esta interpretação ampla, CWQC significa ainda 

controlar todo o negócio, girando o PDCA (planejar, executar, verificar e 
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agir) repetidas vezes. Essencialmente, CWQC significa controle do 

gerenciamento, o que significa fomentar o Melhoramento Contínuo em 

toda a empresa, através de uma mudança de atitude administrativa e 

operacional. O Ciclo PDCA é a tradução prática do Melhoramento 

Contínuo. 

Qual a profundidade em que uma empresa pode ir em relação aos três pontos 

acima? Isto dependerá das decisões tomadas por seu presidente e corpo de 

diretores, levando em consideração a natureza da empresa. Esta é a adaptação 

a ser feita. Ela ocorre de forma natural e harmoniosa, desde que haja 

comprometimento da alta direção, refletido através da constância de propósitos, 

cujo elemento primordial é o próprio exemplo dado no dia-a-dia. 

Quando uma empresa aplica o CWQC conforme definido no ponto 3, acima, 

não se deve esquecer nunca da sua essência: a garantia da qualidade, 

conforme definido no ponto 1. Para o desenvolvimento e implementação de 

CWQC el')1 países ocidentais é importante lembrar a importância da garantia da 

qualidade e o uso do controle da qualidade na fase de desenvolvimento de 

novos produtos. 

A seguir é apresentado um resumo das opiniões e aspectos levantados até 

agora neste texto sobre a internacionalização do CWQC: 

1. Qualidade nunca será melhorada no curto prazo. É necessário dois ou três 

anos (a menor estimativa), cinco anos (a média) e algumas vezes dez 

anos para fazer um produto de altíssima qualidade, conforme experiência 

em consultoria. Especialmente quando uma empresa implementa o 

CWQC fora do Japão, é provável que este processo leve pelo menos dez 

anos, portanto não tenha pressa. 

2. O Controle da Qualidade deve ser implementado de forma contínua, 

enquanto a empresa vende seus produtos e serviços. 
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3. CWQC significa fazer o que deve ser feito, e não fazer algo especial. Mas 

o que deve ser feito mudará dependendo do quanto já avançou a empresa 

na seu programa de CWQC e do quanto a empresa entende e aplica bem 

seus princípios básicos. 

4. Para implementar os conceitos acima descritos, todos os empregados 

devem mudar suas maneiras de pensar. Esta maneira de pensar deve ser 

gradativa e lenta. Os empregados precisam adquirir em primeiro lugar 

uma grande confiança nas novas regras, precisam acreditar nas 

mudanças. O objetivo é promover uma mudança cultural espontânea e 

gradual, baseada na confiança. A nova cultura organizacional será 

gradativamente aceita e realizada por todos. No caso do CWQC, e 

consequentemente do Melhoramento Contínuo, esta é uma conclusão 

inevitável a qual se chegou neste trabalho. 
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6.·2. Os mal-entendidos do ocidente frente à experiência japonesa 

Muitas pessoas vão ao Japão todos os anos para visitar as organizações 

japonesas e observar o funcionamento do Controle da Qualidade japonês, 

procurando sempre saber porque os produtos japoneses são de alta qualidade 

e ao mesmo tempo possuem preço baixo. Mas alguns mal-entendidos são 

sempre verificados por parte dos ocidentais em relação ao posicionamento 

japonês em termos de controle da qualidade de seus produtos: 

1. Produtos japoneses são de alta qualidade somente devido às atividades 

de Círculos de Controle da Qualidade. Na verdade, as atividades de CCQ 

são altamente importantes, mas representam apenas um terço ou um 

quinto das atividades do CWQC, baseado em atividades de consultoria. 

2. A razão pela qual produtos japoneses são de alta qualidade é devido ao 

alto gabarito de seus trabalhadores. Na realidade, tanto em fábricas 

japonesas localizadas no Japão, quanto em fábricas japonesas 

localizadas no ocidente, os trabalhadores melhoraram a qualidade e 

diminuíram o percentual de produtos defeituosos. Como exemplo pode-se 

citar a fábrica da Motorola comprada e administrada pela Matsushita, além 

da NUMI, uma joint-venture entre a Toyota e a General Motors. Isto 

mostra que o gerenciamento tem muito mais influência na qualidade de 

um produto, não importando o país onde está sendo feita a 

implementação. 

3. Os sindicatos ocidentais dificultam e impedem a implementação do 

CWQC. De fato, no Japão as empresas possuem individualmente seus 

próprios sindicatos. No entanto, da mesma forma que no ponto 2 acima, 

empresas japonesas localizadas no ocidente souberam implantar o 

CWQC apesar das organizações sindicais, mais uma vez é importante 

destacar que o gerenciamento é o ponto vital para o sucesso dos 

programas de qualidade. No entanto, é fato que sindicatos fortes e 
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baseados no antigo estilo na relação patrão-empregado dificultam, por 

exemplo, a utilização de trabalhadores multifuncionais. 

4. As atividades de Círculos de Controle da Qualidade são as mesmas que 

as atividades desenvolvidas no CWQC. Na verdade, como já foi dito, as 

atividades de CCQ devem ser conduzidas como parte do CWQC, 

representando um terço ou um quinto do total, conforme experiência em 

oonsultorias. Um fato importante é que sem o apoio das pessoas com 

responsabilidade executiva (presidente, diretores, gerentes, chefes) as 

atividades de CCQ dificilmente continuam. Devemos atentar para o fato de 

que as atividades de CCQ refletem os projetos de melhoria determinados 

pelo Melhoramento Contínuo. 

5. A alta gerência normalmente acha que as atividades de CCQ são uma 

forma de controle da força de trabalho, deixando de vê-las como uma 

extensão do departamento de controle da qualidade, para vê-las como 

uma parte integrante do departamento de pessoal ou industrial. Isto não 

reflete a essência do CWQC. Sob estas condições, a qualidade não 

poderá ser melhorada, não haverá progresso no desenvolvimento de 

novos produtos, e, com certeza, as atividades de CCQ não terão apoio e 

respaldo para continuar. O departamento de controle da qualidade deve 

conduzir as atividades de melhoria por toda a empresa, mas apenas 

conduzir. As pessoas devem ter a liberdade necessária, promovida 

através do entendimento e treinamento, para executar as atividades de 

melhoria e monitoramento da qualidade. 

6. Por definição, os CCQ são grupos formados por um pequeno grupo dentro 

de um mesmo departamento. No entanto, um pequeno grupo pode ser 

formado, tendo como membros pessoal de diferentes departamentos. 

Estes tipos de grupos devem ser distinguidos dos CCQ, times da 

qualidade, força-tarefa ou times de projetos. Segundo lshikawa, o grupo 

de CCQ deve operar continuamente com os mesmos membros. Por outro 

lado, os times da qualidade caracterizam-se por possuírem participantes 
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temporários, cujos membros mudam conforme o projeto. Nos países 

ocidentais não é feita uma distinção clara entre os dois grupos. 

Estes desentendimentos surgiram não só em empresas ocidentais, quanto nas 

empresas japonesas, também. É importante compreendê-los para que a 

abordagem de implantação do Controle da Qualidade japonês seja completa e 

aproveite todo seu potencial. 
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6.3. O Controle da Qualidade japonês no mundo 

Muitos países já começaram a implementar o Controle da Qualidade ao estilo 

japonês no mundo inteiro, adotando seus pontos fortes e modificando alguns 

aspectos. As modificações são muitas, dependendo do país e das suas 

características culturais. Como foi visto, existe uma série de mal-entendidos, 

cuja maioria deles advém das diferenças sociais existentes entre as várias 

culturas. Abaixo serão apontados alguns problemas que surgem da prática da 

implementação do estilo japonês de Controle da Qualidade, segundo Kaoru 

lshikawa. 

1. Nos países onde os caracteres chineses (kanj1) são utilizados - como 

Coréia e China - existe uma certa similaridade em relação ao Japão em 

seus aspectos históricos, religiosos, escrita, empenho pela educação e 

pela promoção do sistema CWQC. As atividades de CCQ nestes países 

são desenvolvidas como uma parte do CWQC, como deveria ser. Ao 

julgar pelo progressivo estágio de evolução da garantia da qualidade 

nestes países, pode-se notar que evoluíram de um estágio de orientação 

através da inspeção na garantia da qualidade para uma estágio de 

orientação pelo controle do processo, e estão se aproximando do estágio 

de garantia da qualidade aplicado ao desenvolvimento de novos produtos. 

2. Outro fato marcante é o que acontece em empresas onde o capital 

pertence a organizações japonesas. Neste caso, as atitudes e políticas da 

matriz afetam diretamente as empresas localizadas em outros continentes. 

O CWQC só é completamente implementado quando os dirigentes das 

empresas no exterior realmente compreendem o sentido do Controle da 

Qualidade Total por toda a empresa. Isto normalmente ocorre quando a 

matriz envia para suas filiais um dirigente responsável pela implementação 

e que já conheça fortemente a cultura do CWQC. Outro tipo de problema 

ocorre com este tipo de empresa quando estabelecida em países em 

desenvolvimento. A instabilidade e os riscos de operação levam a 
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organização a não implementar completamente o CWQC, apesar de 

possuírem dirigentes envolvidos com este tipo de programa. 

3. Existe ainda uma série de empresas que apenas promovem atividades de 

CCQ. Inicialmente se pensava que as atividades de CCQ somente teriam 

sucesso naqueles países que possuíam um tipo de escrita similar aos 

caracteres chineses (kanjt), no entanto, verificou-se que isto não era 

verdade, pois as atividades de CCQ dependiam apenas das pessoas, e 

pessoas comprometidas podem ser encontradas em qualquer lugar do 

mundo, independente de cultura. As atividades de CCQ podem ser 

implementadas com sucesso em qualquer parte do mundo, bastando para 

isto que o CWQC seja implementado por toda a organização de forma 

firme e consistente. No entanto, se as atividades de CCQ continuarem a 

serem vistas nos países em desenvolvimento como forma de controle da 

mão-de-obra, não perdurarão no longo prazo. É importante que a alta 

administração veja as atividades envolvidas no CWQC como essenciais e 

vitais, promovendo sua implementação de forma completa, permitindo 

assim que as atividades de CCQ sobrevivam no longo prazo. 

4. Não se deve fazer a implantação do Controle da Qualidade exatamente 

igual ao feito no Japão. As empresas precisam ver que devem adapta-lo 

às características de sua própria cultura e realidade. Muitas companhias já 

alcançaram a qualidade assegurada, fazendo o controle da qualidade 

orientado ao processo, mas é preciso frisar que o CWQC implementado 

em sua totalidade requer que este controle seja também estendido ao 

desenvolvimento de novos produtos. 

5. A divisão brusca em status de funcionários também é uma barreira para a 

implementação do CWQC. Foi observado que em vários tipos de 

organizações que os funcionários, naturalmente, procuram se dividir em 

grupos com interesses e posições parecidas, formando camadas que não 

se interagem ou que possuem grande dificuldade de interagir. Por isto, no 

CWQC são promovidas frases do tipo "o próximo funcionário é seu cliente" 
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e o "gerenciamento entre funções" para encorajar a quebra destas 

barreiras entre os departamentos. Os seres humanos possuem uma 

tendência de formar grupos onde quer que estejam, seja em qualquer 

lugar do mundo, portanto este é um problema que necessariamente será 

sempre enfrentado por quem quer que queira implementar o CWQC. 

6. Outro tipo de problema encontrado é como unificar as idéias e 

pensamentos da alta gerência e da média gerência, isto é, é preciso que 

ambas pensem e implementem o CWQC da mesma forma e com os 

mesmos anseios. Normalmente ocorre que a gerência média se divide em 

apoiar as iniciativas promovidas pelo CWQC, enquanto que outra parte ou 

fica contra ou permanece indiferente às iniciativas. Aqueles que mostram 

uma postura contra a implementação do CWQC, normalmente são 

encorajados a mudar de opinião quando percebem e sentem os benefícios 

advindos desta filosofia. Para implementar o CWQC é importante unificar 

o pensamento da média e alta gerências. Um grande obstáculo à esta 

unificação é a forma em que os ocidentais visualizam seus trabalhos. No 

ocidente parece que as pessoas trabalham para si mesmas e não para um 

bem maior, como a própria empresa inserida em um contexto maior de 

sociedade. É comum observarmos situações em que se troca de emprego 

apenas por causa de um maior salário, não se preocupando com os 

aspectos mais gerais e abrangentes do trabalho. 

7. O CWQC exige e requer um movimento da alta administração em direção 

aos níveis inferiores mais baixos no que concerne o respeito pela 

humanidade. As empresas precisam implementar um processo de 

liderança cujo papel principal é desempenhado pela alta cúpula no sentido 

de divulgar e impor atitudes de respeito e reconhecimento do indivíduo, 

além de incentivar o voluntarismo, a criatividade e a geração de idéias que 

surjam de baixo para cima, isto é, que seja criado na empresa um 

ambiente onde o pessoal de níveis mais baixos possam expressar suas 

idéias e sejam facilmente aceitas pelo níveis mais acima, devido ao 
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exemplo dado pela alta administração. A autoridade das gerências médias 

precisa ser questionada e substituída pela liderança para facilitar a 

·comunicação entre os níveis hierárquicos. As atividades de CCQ são 

realmente ativadas quando existe um canal de comunicação através dos 

vários níveis hierárquicos, permitindo a participação e o voluntarismo. Em 

muitas organizações, é comum percebermos uma barreira criada neste 

momento devido ao medo da gerência média perder poder, o que não é 

uma verdade se o gerente realmente vier a se tornar um líder, procurando 

promover o voluntarismo e apoiando as decisões dos níveis mais baixos. 

8. Outro grande problema já citado neste texto é a falsa idéia formada pelos 

especialistas de que somente eles são e podem ser responsáveis pelas 

atividades da qualidade. Isto mais uma vez decorre do fato de que acham 

que perderão poder de decisão para os grupos de CCQ. Muitas vezes o 

que atrapalha é até mesmo o medo de se perder o emprego ou a posição 

já conquistada. 

Como já foi dito, poucas são as empresas que implementam o CWQC no 

desenvolvimento de produtos novos em cooperação com as atividades de CCQ. 

No entanto, esta postura deve ser modificada, permitindo que todos os níveis 

em todos os departamentos da empresa implementem de forma completa o 

Melhoramento Contínuo, inclusive incluindo os fornecedores e distribuidores. 

Quando empresas fora do Japão procuram implementar o CWQC, elas 

precisam modifica-lo para adapta-lo ao país ou à própria companhia, que possui 

sua cultura local e específica. Esta adaptação deve considerar os aspectos 

culturais do país e da organização, além de considerar também os aspectos 

sociais da comunidade e da sociedade onde está inserida. Quando a cultura é 

muito diferente do modelo japonês, o CWQC não deve ser implementado de 

forma idêntica ao Japão, mas sim adaptado, retirando seus aspectos negativos, 

em relação à cultura local, o que não foi o caso do Brasil, conforme visto neste 

trabalho. O que é importante deixar claro é que esta adaptação deve ser feita 

pelas próprias pessoas envolvidas, isto é, conforme visto nos estudos de casos, 
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o treinamento e a divulgação de resultados ajudam a formar uma idéia geral de 

mudança, proporcionando, então, uma mudança de cultura organizacional. 

Por exemplo, os especialistas em controle da qualidade devem modificar suas 

maneiras de ver que o Controle da Qualidade é feito somente para 

especialistas, isto é, eles mesmos. Eles devem promover e estabelecer um 

sistema de garantia da qualidade que realize o controle da qualidade desde a 

fase de concepção do produto, incluindo o controle de processos. Eles devem 

promover também o treinamento e a educação em todos os níveis, inclusive na 

alta administração. É necessário treinar os trabalhadores de forma que se 

tornem especialistas e formar operadores multifuncionais . 

. É necessário modificar o sistema baseado nas idéias tayloristas, que ignoram o 

indivíduo, tratando-o apenas como uma máquina. 

É necessário modificar o sistema que paga e recompensa as pessoas com 

base apenas na sua eficiência, renegando aqueles outros trabalhadores que, 

apesar de não terem se destacado individualmente, possuem grande potencial 

para o trabalho em grupos. 

Uma educação em Controle da Qualidade deve promover a satisfação dos 

trabalhadores em alcançar seus objetivos e fazer seus trabalhos de forma 

eficaz. A alegria de compartilhar e cooperar deve ser difundida, do mesmo 

modo que a alegria de ser reconhecido pelos colegas seja possível e comum 

por toda a empresa. 

Deve-se permitir a todos a certeza do reconhecimento devido ao crescimento 

pessoal, dada a iniciativa de cada um. 

A alta gerência e a média gerência precisam dar um basta no elitismo e 

promover a democracia por toda a organização, além de também promover o 

respeito pela humanidade e pelas iniciativas individuais e coletivas que 

expressem a criatividade. 
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Não se deve enxergar os distribuidores e fornecedores como inimigos, mas sim 

encará-los de forma cooperativa que irão promover uma prosperidade mútua de 

parte a parte. 

Além disso tudo, é necessário que a alta cúpula deixe bem claro sua política 

para a qualidade e deve difundi-la por toda a organização. Deve também 

escolher membros que compreendam de forma completa todos os princípios do 

CWQC e do Melhoramento Contínuo, com o objetivo de deixar claro em todos 

os escalões da organização o modo de funcionamento da qualidade por toda a 

empresa. 

A alta direção precisa ter constância de propósito e implementar o CWQC de 

forma firme e com perspectiva de longo prazo. 

É extremamente importante contratar pessoal local, pertencente a cultura local, 

para se formar a organização. No entanto, é importante perceber que deve ser 

dado muito treinamento e educação nos princípios do Melhoramento Contínuo e 

doCWQC. 

Como considerações finais é importante que se compreenda que as culturas 

dos países vêm se modificando de forma inegável, devido em grande parte ao 

efeito da globalização. Este efeito vem propiciando uma espécie de unificação 

no modo de pensar, principalmente dentro das empresas multinacionais. 

A globalização tem provocado uma revisão crítica nos indicadores de Hofstede, 

uma vez que, se considerarmos a época em que foram criados, não se pode 

mais afirmar com certeza que as culturas se caracterizam daquela maneira 

como foi apresentada. 

Os efeitos econômicos e sociais da globalização promoveram no mundo quase 

que uma única forma de pensar e agir, especialmente se considerarmos as 

grandes organizações. E, no que diz respeito ao Melhoramento Contínuo, estas 

organizações realmente procuram modificar suas culturas organizacionais em 

vista da nova metodologia. Portanto, o que acontece na prática é o contrário do 
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que se propôs neste trabalho. Na verdade, não é interessante para as 

empresas modificar uma filosofia importada apenas para diminuir os traumas e 

receios de sua implantação. É realmente preciso enfrentá-los com o objetivo de 

fazer com que as pessoas construam um novo modo de ver as coisas e os 

processos. As empresas possuem real interesse em fazer uma mudança 

cultural interna e nunca o contrário, que seria adaptar a metodologia à sua 

cultura já existente. 

No início deste trabalho se falou do caso da Xerox Corporation. Foi mostrado 

que uma única metodologia foi aplicada em todas as suas filiais. Esta 

metodologia foi trazida da filial Xerox do Japão para os Estados Unidos, e, a 

partir daí foi concretizada e estabelecida. O presidente da Xerox nos Estados 

Unidos chamou todos os presidentes de filiais no mundo inteiro e divulgou a 

metodologia, para que fosse implantada em cada uma delas. 

É interessante perceber que não houve uma adaptação da metodologia às 

culturas locais, no entanto, a Xerox passou a ganhar prêmios de qualidade 

mundo afora, inclusive no Brasil. Pode-se imaginar que, conforme dito por 

lshikawa, que houve uma adaptação informal da metodologia no momento de 

sua implantação nas mais diversas filiais por parte dos próprios presidentes e 

funcionários, da mesma forma como foi verificado nos estudos de casos deste 

trabalho. 

Esta conclusão foi retirada de uma aula proferida no PEC - Programa de 

Educação Continuada - da EAESP/FGV pelo Sr. Allan Cardoso, Diretor 

Corporativo da Qualidade da Xerox, na época de entrevista. Ele afirmou que, ao 

relatar a implantação da metodologia da qualidade em todas as filiais Xerox no 

mundo todo, houve uma adaptação natural da mesma feita pelos presidentes 

locais, em função da cultura nacional e da empresa. O Brasil inclusive foi 

destaque pois foi ganhadora do Prêmio Nacional da Qualidade em toda a 

empresa, isto é, nas fábricas e nas áreas de apoio. 
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Em relação à hipótese formulada para este trabalho ("o tempo e os traumas da 

implantação de projetos de Melhoramento Contínuo em empresas brasileiras 

diminuiriam, caso houvesse antes da implantação uma adaptação cultural da 

metodologia, considerando os aspectos locais e os indicadores de Hofstede, 

para este fim"), concluiu-se que, especialmente no caso Brasil-Japão, o 

Melhoramento Contínuo não precisa ser adaptado. 

As razões para isto são as seguintes: 

Em primeiro lugar, os indicadores de Hofstede não pareceram refletir de forma 

consistente as culturas de povos, mas sim a cultura organizacional da IBM 

(onde foi feito o estudo no mundo inteiro). Além disso, a IBM possui 

funcionários de nível mais ou menos semelhante espalhados em seus níveis 

organizacionais, o que significa dizer que a cultura refletida é homogênea, não 

apresentando distinção aparente entre os mais diversos níveis organizacionais. 

Isto é importante na medida em que para outros tipos de organizações existe 

um grande salto entre culturas dentro de uma mesma empresa, por exemplo 

entre os operários e a alta direção. 

Em segundo lugar, dentre os quatro indicadores estudados e propostos por 

Hofstede, apenas um se destacou na comparação entre o Brasil e o Japão. 

Este indicador foi o de Masculinidade-Femininidade (MAS), já descrito no 

capítulo dedicado à revisão do estudo de Hofstede. 

Em terceiro lugar, os casos estudados não demonstraram uma necessidade 

forte para uma modificação da metodologia de implantação do Melhoramento 

Contínuo antes de realmente implantá-la. Na verdade, conforme já analisado 

para cada caso, existe uma adaptação cultural inerente ao processo de 

implantação, mas ela é feita ao longo da implantação, através de treinamento e 

da prática dos grupos de melhoria. Mesmo em experiências de consultorias, 

nunca foi observada a necessidade de adaptação cultural. 
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Em quarto lugar, conforme já descrito nesta conclusão, as empresas não se 

interessam por uma adaptação de metodologia para manter, ou alterar pouco, a 

cultura da organização. As empresas realmente desejam que a cultura seja 

modificada, as próprias pessoas passam a desejar isto, uma vez mostrados os 

resultados benéficos do melhoramento gradual. Começa a existir na empresa 

uma crença nas mudanças por parte dos funcionários que "compram a idéia" 

depois de visualizarem as vantagens do novo método. 

Em quinto lugar, conforme já descrito nesta conclusão, o fenômeno da 

globalização vem promovendo no mundo todo uma espécie de 

"homogenização" cultural, fazendo com que as diferenças entre os povos, 

principalmente se considerarmos as grandes organizações, sejam menores. 

Não necessitando, portanto, de uma adaptação cultural. 

Em sexto lugar, verificou-se neste trabalho que a Fundação Christiano Ottoni, 

responsável pela implantação do Melhoramento Contínuo nas empresas 

estudadas neste trabalho, obteve sucesso em seus processos de implantação 

independente de considerar os indicadores de Hofstede, confirmando que a 

metodologia do Melhoramento Contínuo realmente, talvez por ser gradual, é 

independente da cultura organizacional, modificando-a apenas na medida em 

que é implantada. 

Em sétimo lugar, ficou comprovado pelo exemplo dado pela Xerox, citado 

diversas vezes neste trabalho, que uma metodologia de implantação da 

Qualidade Total pode muito bem ser estabelecida e divulgada dentro de várias 

culturas. O sucesso na implantação do Melhoramento Contínuo, "coração" da 

Qualidade Total, é obtido exatamente pela modificação cultural que provoca. O 

caso Xerox comprova que não é realmente necessário fazer uma adaptação 

cultural, pelo menos não é necessário fazer uma adaptação à cultura de um 

povo específico. Talvez, como hipótese para trabalhos futuros, seja necessário, 

na realidade, promover uma adaptação à cultura organizacional, isto é, no caso 

Xerox, sua cultura corporativa é tão forte que se distingue da cultura da nação 

onde está localizada, necessitando de uma adaptação específica. 
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Estes motivos relacionados mostraram que a hipótese não se confirmou, 

principalmente dada a análise feita dos casos de utilização do Ciclo PDCA, 

parte prática do Melhoramento Contínuo. 

Espera-se que este trabalho tenha mostrado que os diversos países, inclusive o 

Brasil, precisam desenvolver seus próprios estilos de Melhoramento Contínuo 

e, por extensão, de CWQC, como um todo, levando em consideração a cultura 

local conforme definida por Geert Hofstede e, principalmente, procurar 

compreender suas culturas organizacionais, de forma a promover o 

voluntarismo, a criatividade e a crença nos valores humanísticos por toda a 

empresa. 

O real objetivo é alcançar a realização e a alegria de trabalhar através da 

Qualidade Total, que em sua essência promove a mudança no modo de agir e 

pensar das pessoas. Esta mudança é que é sua principal colaboração para uma 

organização, uma vez que será através de novos hábitos que os funcionários 

obterão realmente algo de novo. E, neste ponto, entramos em outro assunto 

que seria o da inovação e criatividade para a criação de mercados do futuro, 

conforme C. K. Prahalad, uma tendência atual no campo da administração de 

empresas. 

Como proposta para trabalhos futuros, esta tendência será analisada, fruto das 

organizações de aprendizagem, conforme Arie de Geus e Peter Senge. 
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