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Resumo  

Este artigo avalia como duas empresas certificadas pela norma ISO 9001:2000, fornecedoras 
do setor automobilístico, realizam atividades de melhoria contínua em seus sistemas 
produtivos. É evidente que os diferentes ambientes industriais, verificados nas empresas em 
estudo, apresentam diferenças quanto à condução de programas de melhoria contínua, e 
ainda, a motivação para a certificação nesse sistema da qualidade também influi na 
amplitude e constância da melhoria dos processos. Nesse sentido, o artigo analisa como as 
organizações pesquisadas desenvolvem e estruturam internamente a melhoria contínua, 
enfatizando o desenvolvimento de aspectos culturais e comportamentais como premissa para 
as empresas obterem êxito nestas atividades. 
Palavras-chave: Melhoria Contínua; ISO 9001:2000; Setor Automobilístico. 

1. Introdução 

Uma das formas de melhoramento de processos é a melhoria contínua. Difundida dentro do 
movimento da qualidade pelo conceito kaizen, a melhoria contínua tem sido importante por 
ter apresentado resultados significativos e ser a base de conduta para melhorar a performance 
de empresas bem sucedidas, principalmente as manufatureiras (SHIBA et al., 1997).  

O conceito de melhoria contínua acompanha a evolução da qualidade. Verifica-se que, nos 
anos 90, houve uma migração do anterior status focado nas necessidades operacionais e fabris 
para a busca pela qualidade total, privilegiando a gestão por processos, e, por sua vez, as 
atividades de melhoria que envolva toda a organização. 

Nas relações comerciais, observam-se as exigências dos clientes em relação aos seus 
fornecedores quanto à obtenção de certificação por órgãos especializados em qualidade, como 
uma premissa de qualificação e garantia de melhor atendimento aos requisitos contratuais. 
Segundo Maranhão (2001), o certificado ISO 9001 colabora na interligação cliente–
fornecedor, fortalecendo as alianças e garantindo a qualidade do produto ou serviço. 

A recente revisão ISO 9001:2000 amplia significativamente o escopo da norma, incluindo 
questões sobre a “gestão do negócio” , isto é, passa a considerar o desempenho da organização 
e explicitar a melhoria contínua dentro dos processos de negócio da empresa. A abordagem 
por processos, a orientação para as necessidades dos clientes e a preocupação com a qualidade 
da gestão do negócio, que constituem a base do escopo da norma, são pré-requisitos para uma 
organização realizar melhoria contínua. 

Entretanto, segundo Battistuzzo (2000), nem tudo é motivo para comemoração. Segundo o 
autor, há dúvidas sobre qual a melhoria efetiva que a implementação da ISO 9001 produziu 
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nas organizações. É necessário avaliar até que ponto as organizações evoluíram devido ao 
processo de certificação, não somente no que diz respeito à qualidade, mas na gestão de seus 
negócios e no relacionamento com os clientes. 

Dessa forma, o objetivo deste artigo é avaliar como duas empresas fornecedoras do setor 
automobilístico praticam atividades de melhoria contínua numa abordagem de gestão por 
processos no contexto que a ISO 9001 requisita, considerando, também, as características que 
esses ambientes produtivos possuem, a motivação para a certificação e o modelo de melhoria 
contínua adotados pelas empresas. 

A fim de atingir esse objetivo, o presente trabalho, inicialmente, realiza uma revisão 
bibliográfica acerca das características da norma ISO 9001:2000, do conceito de melhoria 
contínua e dos aspectos culturais que a sustenta. Em seguida, são apresentados dois casos a 
fim de analisar como as empresas certificadas pela ISO 9001 do setor em questão promovem 
seus programas de melhoria contínua, considerando a motivação dessas organizações para a 
certificação e os resultados alcançados por essa implementação. 

2. Sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2000  

Maranhão (2001) define Sistema da Qualidade como um conjunto de regras que orienta cada 
função da empresa a executar corretamente e no tempo certo suas tarefas em harmonia com as 
demais, sendo que todas estejam visando vencer a concorrência e o lucro. O autor destaca que 
existem diversos sistemas que visam o controle da qualidade, porém enfatiza a norma ISO 
9001, que vem sendo cada vez mais sendo utilizada e apresenta simplicidade e eficiência. 

A norma ISO 9000, desde sua criação no ano de 1987, sofreu duas revisões a fim de se 
adequar às novas realidades organizacionais e comerciais. A primeira revisão ocorreu no ano 
de 1994 e a segunda no ano de 2000. Examinando os requisitos da norma ISO 9000:1994, 
constata-se que a característica marcante desse sistema de gestão é o forte controle e inspeção 
do processo e a exigência da documentação dessas ações. Porém, não se encontram evidências 
quanto à melhoria contínua dos processos e quanto à qualidade do sistema de gestão.  

Perante essa situação, a International Organization for Standartization realizou uma nova 
revisão na norma, sendo denominada ISO 9001, versão 2000 (ISO 9001:2000). A nova 
revisão dirigiu seu foco para uma estrutura comum de sistema de gestão baseado no processo, 
ligado ao método de melhorias PDCA (Plan, Do, Check e Act), sendo necessárias 
demonstrações da ocorrência de melhoria contínua. A Figura 1 ilustra as diferenças existentes 
entre as versões de 1994 e 2000 da norma ISO 9000. 

A nova revisão da norma consiste em uma quebra de paradigma em relação às suas versões 
anteriores. Segundo Branchini (2002), partiu-se de uma abordagem voltada para o controle, 
gestão das reclamações dos clientes e burocracia para uma revisão baseada na gestão por 
processos, considerando a satisfação dos clientes por meio da melhoria contínua. 

Na percepção de Maranhão (2001), a versão 2000 contempla mudanças significativas, de 
natureza realmente estrutural e não apenas superficiais. O autor considera que houve uma 
mudança no “espírito”  da norma. Até a versão de 1994, a norma foi elaborada sob o ponto de 
vista do cliente que exigia uma infinidade de comprovações, priorizando um sentimento de 
desconfiança perante o fornecedor e, dessa forma, tornando o cumprimento da norma 
carregado de burocracia. 
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    Fonte: Adaptado da ABNT (2001) 

Figura 1 – Diferenças entre as revisões da norma ISO 9000 de 1994 e 2000 

Essa nova abordagem da norma, considerando a melhoria contínua, vem justamente contrapor 
a cultura de “apagar incêndios” , enfatizada nas organizações devido à falta de requisitos nas 
antigas revisões da norma que considerassem a melhoria contínua e a satisfação dos clientes. 

3. Melhor ia Contínua 

De acordo com Bessant et al. (1994), a melhoria contínua pode ser definida como um 
processo de inovação incremental, focada e contínua, envolvendo toda a organização. Seus 
pequenos ciclos de mudança e alta freqüência vistos separadamente têm pequenos impactos, 
mas somados podem trazer uma contribuição significativa para a empresa.  

Uma das definições para melhoria contínua é a busca pela excelência. Moura (1997) explica a 
melhoria contínua como a busca por melhores resultados e níveis de desempenho de 
processos, produtos e atividades da empresa. Ela deve ser um objetivo e desenvolvida 
culturalmente na empresa, podendo ser resultado de uma ação gerencial ou de modo 
espontâneo pela sugestão de todos os funcionários. 

O kaizen gerou uma forma particular de pensar, voltada para o processo, e um sistema 
administrativo que apóia e reconhece os esforços para o melhoramento. Por meio desse 
conceito, os funcionários passam a incorporar a melhoria contínua aos seus cotidianos. A 
autonomia dada a cada funcionário é um fator de motivação para a prática e desenvolvimento 
das atividades de melhoria. 

A ausência de elevado montante de investimento de capital é uma das principais razões que 
tornam a melhoria contínua uma prática com elevado retorno de investimento. Juran (1990) 
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relata que a grande maioria dos projetos de melhoria da qualidade é obtida pelo “ajuste fino”  
do processo, ao invés de investimento em um novo processo. 

Jager et al. (2004) destacam a importância das organizações trabalharem na área da 
implementação da melhoria contínua, desenvolvendo cultura e estrutura interna que fomente 
sua prática, ao invés de apenas dar ênfase às ferramentas e técnicas de solução de problemas. 

Alstrup (2000) e Chapman e Hyland (2000) também enfatizam os aspectos que envolvem 
cultura, estrutura e forma de organização do trabalho como elementos habilitadores da 
melhoria contínua. 

Irani et al. (2004) destacam dois grupos de características essenciais para a prática da 
melhoria contínua: o primeiro grupo refere-se às características individuais, ou seja, 
habilidades e condutas intrínsecas a cada funcionário. O segundo grupo consiste nas 
características organizacionais, isto é, estrutura e cultura interna à empresa que habilitam a 
prática da melhoria contínua. 

Jager et al. (2004) sugerem um modelo para a prática da melhoria contínua (Figura 2), 
sustentado pelo lado humano e cultural que envolve tal processo.  

   Fonte: Adaptado de Jager et al. (2004) 

Figura 2 – Elementos habilitadores da melhoria contínua 

Os autores definiram quatro pilares ou precondições necessárias para garantir a prática da 
melhoria contínua por todos os funcionários: entendimento, competências, habilidades e 
comprometimento. Inicialmente, o modelo requer o entendimento, por parte de todos os 
envolvidos, do “por quê”  a melhoria é importante e exatamente como se dará a contribuição 
individual para êxito desta atividade. As pessoas necessitam possuir competências e 
conhecimentos para a solução de problemas que habilitam a sua participação por meio de 
idéias, sugestões e execuções, finalmente, os indivíduos devem estar motivados em colocar 
esforço extra para melhorar os processos. 

Assim, o primeiro passo para melhorar um processo é a insatisfação com o status quo, e isto 
significa sempre questionar por que a produtividade não pode ser superior. Shingo (1987) 
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afirma que a insatisfação é a mãe da melhoria e as organizações devem criar mecanismos e 
metodologias, considerando técnicas e desenvolvimento cultural, que sustentem e estruturem 
a melhoria dos processos, alcançando uma completa participação por parte de seus indivíduos. 

4. Estudo de casos 

Esta seção descreve como duas empresas fornecedoras do setor automobilístico, que possuem 
um sistema de gestão da qualidade baseado na norma ISO 9001:2000, estruturam 
internamente seus programas de melhoria contínua.  

A abordagem de pesquisa utilizada neste artigo é qualitativa que habilita o pesquisador avaliar 
detalhadamente a prática da melhoria contínua. A estratégia de pesquisa selecionada foi o 
estudo de caso, realizado em duas empresas do setor automobilístico, sendo estas 
organizações certificadas pela norma ISO 9001 há, no mínimo, dois anos para que possuíssem 
sistemas de qualidade consolidados em suas estruturas organizacionais. 

Os estudos de casos foram conduzidos por meio de entrevistas semi-estruturadas, baseadas em 
um roteiro de pesquisa pré-estabelecido, sendo realizadas múltiplas entrevistas em cada 
organização contando com a participação de diretores, gerentes e analistas das áreas de 
qualidade, sistema de gestão da qualidade e produção. 

4.1. Caso A 

Empresa de origem alemã, localizada na região de Campinas, pertencente ao setor 
automobilístico, instalada no Brasil desde 1996, com um quadro de 800 funcionários e 
faturamento anual na ordem de R$285 milhões. Sua produção atende as principais montadoras 
de automóveis, fornecendo chassis, eixos, pára-choques e sistemas de escapamento. 

A empresa possui o certificado ISO 9000 desde 1997 e a VDA 6.1 (sistema de gestão da 
qualidade para indústrias automobilísticas alemãs) desde 1998, sendo que a adequação do 
certificado ISO 9001:2000 ocorreu em 2002, quando a empresa também adotou a ISO/TS 
16949 (especificação técnica desenvolvida em afinidade com a ISO 9001:2000 que alinha as 
diversas exigências do setor automobilístico mundialmente), contando apenas com a 
participação do grupo responsável pela qualidade e sistema de gestão da qualidade da própria 
organização para os processos de certificação e de manutenção da norma. 

A norma ISO 9000 é considerada por essa empresa como um instrumento que auxiliou a 
expansão dentro do mercado nacional. Sua implantação pode ser considerada tanto como uma 
resposta às exigências dos clientes, visando a manutenção dos existentes e expansão em 
relação a futuros negócios, quanto, principalmente, uma necessidade interna da organização. 

A nova abordagem da ISO 9001:2000 aliada a ISO/TS 16949 introduziu nessa organização o 
modelo de gestão baseado por processos. O mapeamento dos processos e o planejamento de 
ações que visem a melhoria desses auxiliaram a empresa obter significativos resultados 
quanto à redução de custos de fabricação, à organização e melhoria do ambiente de trabalho, 
além de um excelente relacionamento com o cliente por meio de alocação de um funcionário 
que acompanha diariamente o cliente, oferecendo um canal de comunicação direto, sendo 
fonte de grandes oportunidades de melhoria. 

As atividades de melhoria passaram a ser praticadas de forma planejada e estruturada após a 
adoção da nova abordagem da ISO 9001 por meio dos seguintes métodos e ferramentas: 

− Programa “Fique de Olho na Qualidade”: visa conscientizar todos os funcionários quanto à 
importância da qualidade dos produtos fornecidos pela empresa, motivando a detecção de 
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falhas e potenciais falhas de produtos e processos, além de promover o entendimento da 
relação fornecedor e cliente interno e externo. 

− Programa “BOVIS”: sigla originada de uma expressão alemã, tratando-se de um programa de 
melhoria que premia ações isoladas ou em grupo de funcionários que promova a melhoria dos 
processos, trazendo redução de custos e/ou maior satisfação do cliente. 

− Farol do cliente: método utilizado para a monitoração da satisfação do cliente em relação à 
utilização dos produtos da empresa na planta desse. O principal agente dessa abordagem é um 
funcionário residente na planta do cliente que acompanha o processo onde o produto da 
empresa é utilizado, identificando eventuais problemas e possíveis melhorias. Um papel 
importante que esse residente realiza é a divulgação dentro de sua empresa da “voz do cliente” 
por meio de reuniões periódicas entre o residente e os membros internos da organização, 
promovendo interação empresa-cliente e desenvolvimento de melhorias. 

− Programa de Melhoria 8 Disciplinas (8D): método que, além de realizar ações corretivas dos 
processos, promove a divulgação dos sucessos e fracassos obtidos das ações para todos os 
envolvidos, habilitando a aprendizagem individual e organizacional por meio do envolvimento 
e divulgação da informação. 

− Programa de melhoria kaizen: realizado sistematicamente, promove a integração dos 
funcionários de diferentes áreas da empresa, fomentando o debate, a troca de informações, o 
senso crítico e a análise do processo em questão, além da aprendizagem de cada indivíduo a 
favor de um objetivo comum: a melhoria de determinado processo. 

− Diagrama de Ishikawa: ferramenta utilizada em parceria com os clientes, visando à 
identificação e eliminação das causas dos problemas nos produtos fornecidos e, 
posteriormente, envolvendo os funcionários que atuam nos processos problemáticos. 

Além desses programas e ferramentas, a empresa ainda apresenta reuniões e debates diários a 
fim de discutir problemas de qualidade, envolvendo tanto funcionários de nível gerencial 
quanto de chão de fábrica. 

4.2 Caso B 

Empresa de origem francesa, localizada na região do Vale do Paraíba, instalada no Brasil 
desde 1999, atendendo o setor automobilístico, com um quadro de 190 funcionários e 
faturamento anual na ordem de R$80 milhões. A função produção dessa empresa fabrica o 
sistema de escape de automóveis, atendendo três clientes: Peugeot, Renault e General Motors. 

A empresa possui o sistema da qualidade ISO 9000 há 5 anos, quando ocorreu a certificação 
baseada na versão de 1994. A revisão e manutenção da norma ISO 9001:2000 e a adoção da 
especificação técnica ISO/TS 16949 foram efetuadas no ano de 2002, contando apenas com 
os funcionários da própria organização. A implantação da fábrica no Brasil e a implementação 
do sistema da qualidade ISO 9000 ocorreram quase que simultaneamente por questões 
corporativas advindas da matriz francesa.  

Dessa forma, a motivação que levou essa empresa estruturar um sistema da qualidade baseado 
na norma ISO 9000 deve-se a questões internas, sendo uma diretriz que é desdobrada a 
qualquer filial da organização,  havendo pouca influência por parte dos clientes.  
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Os principais interesses internos na implantação da norma ISO 9000, segundo os 
entrevistados, foram de organizar as funções da empresa seguindo um sistema que estimule a 
gestão da qualidade dos processos, promovendo a melhoria dos mesmos. Contudo, até o ano 
de 2002, quando ocorreu a revisão da norma para a versão ISO 9001:2000 e a adoção da 
ISO/TS 16949, poucas iniciativas de melhoria ocorria nos processos, sendo caracterizado a 
gestão das reclamações dos clientes, no qual a empresa reagia às falhas identificadas.   

A melhoria contínua dos processos, dessa forma, pode ser considerada uma ação que foi 
impulsionada pela implementação da norma ISO 9001:2000. Mesmo havendo a certificação 
ISO 9000 baseada em revisões anteriores, a melhoria somente foi efetivamente conduzida 
nessa empresa após a introdução da abordagem da nova revisão. 

Após a revisão da norma, a organização sentiu a necessidade de coordenar e gerenciar as 
ações de melhoria dos processos e, para isso, criou um departamento denominado PSE 
(Production System Efficiency) que possui a responsabilidade de gerenciar as atividades de 
melhoria contínua dos processos da empresa. 

Esse departamento da organização pode ser considerado um setor de atividades kaizen 
permanente, possuindo as seguintes características: 

− Presença de um gerente para o departamento: “gerente de melhoria contínua”; 

− Somente o gerente é funcionário fixo do departamento, coordenando as melhorias; 

− O gerente do PSE possui o poder de formar equipes de melhoria conforme a necessidade que 
as ações exijam; 

− As ações de melhoria do PSE são de pequenos passos, envolvendo funcionários de diferentes 
processos e funções, com pequeno aporte financeiro; 

− Após o término das ações de melhoria em determinado processo, o grupo é destituído. 

Uma forma de organização da produção que emergiu juntamente com o PSE foi os Grupos 
Autônomos de Produção (GAP’s), que permitiu o maior envolvimento dos funcionários, além 
do desenvolvimento de competências dos indivíduos, permitindo a polivalência dos mesmos. 

Essa forma de organização da produção permite ao gerente do PSE contar com funcionários 
mais especializados em suas funções, e também, um reconhecimento por parte de todos os 
indivíduos quanto aos problemas que envolvem seu setor. 

Diversas ações de melhoria vêm sendo desenvolvidas pelo PSE em parceria com os GAP’s 
como redução de tempo de preparação de células, implantação do sistema justi in time de 
produção, estruturação de kanban nos GAP’s, implantação do TPM (Manutenção Produtiva 
Total) junto ao setor de Engenharia de Manutenção. 

Um programa de melhoria promovido internamente nos GAP’s é o “Quick Response Quality 
Control”  (QRQC) ou “Controle de Qualidade de Resposta Rápida”  que promove ações de 
melhoria e correção dos processos no momento da identificação da oportunidade ou do 
desvio, abordando os seguintes fatores: objeto de melhoria, problema identificado, causa do 
problema, ação para correção, responsável pela ação e prazo para conclusão da melhoria. 

Outro instrumento de melhoria que a empresa possui é o funcionário residente no cliente, ou 
seja, a “voz do cliente” , que age na solução de problemas dentro das plantas dos clientes.  
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5. Conclusões 

O ritmo acelerado de mudanças presente no setor automobilístico exige de seus fornecedores 
melhorias contínuas nos processos. Para tanto, a certificação em um sistema da qualidade que 
considere o gerenciamento por processos e a melhoria contínua dos mesmos se faz presente. 

O histórico em sistema de gestão da qualidade demonstra que essas organizações consideram 
a certificação como uma premissa para seus desenvolvimentos organizacionais. Assim, a 
certificação para essas empresas vai além de uma mera resposta às exigências dos clientes, 
representando uma forma de gerenciar os processos pela qualidade. 

Além da ISO 9001, as empresas pesquisadas detêm outros certificados da qualidade, 
específicos do setor automobilístico, como a ISO/TS 16949 e a VDA 6.1, que também as 
orientam em desenvolver seus sistemas de gestão, sendo que a certificação ISO 9001:2000 é 
considerada um marco quanto à formalização de um modelo gerencial da melhoria contínua. 

Antes da revisão da ISO 9001, as empresas fornecedoras do setor automobilístico 
consideradas por esta pesquisa não apresentavam um modelo estruturado que habilitasse a 
prática da melhoria contínua. Para as três organizações foi a partir da adoção desse sistema da 
qualidade que se iniciou o processo de coordenação e gerenciamento dessas atividades, 
promovendo o envolvimento de todos os indivíduos. 

A motivação interna para a certificação é um aspecto que favorece o desenvolvimento de 
programas de melhoria contínua duradouros. Assim, além de ser uma exigência por parte da 
maioria dos clientes, ocorrendo de forma bastante rigorosa no setor automobilístico, o desejo 
dessas organizações em satisfazerem cada vez mais seus clientes, organizando seus processos 
por meio dos princípios da qualidade, favorece a prática da melhoria contínua. 

Todavia, observa-se que a norma apresenta em seus capítulos apenas “o quê”  realizar para que 
ocorra a certificação, sem descrever “como” proceder para alcançar tais requisitos, cabendo às 
organizações desenvolverem mecanismos internos que propiciem a prática sistemática e 
correta das exigências da norma. Dessa forma, é dever das empresas traduzir esses requisitos 
em mecanismos e metodologias que os tornem exeqüíveis em seus contextos organizacionais. 

Por se tratar, em muitas ocasiões, de melhorias de pequeno porte, muitas ações devem ser 
tratadas simultaneamente, absorvendo o conhecimento e competências de cada indivíduo e, 
dessa forma, cabe às organizações desenvolverem um modelo gerencial que coordene e 
motive as diversas atividades de melhoria contínua, tendo como base o envolvimento de todos 
os indivíduos e o estímulo à aprendizagem e ao trabalho em grupo.  
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