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Resumo: O estudo trata de um modelo referencial 

para direcionamento de ações nas operações das 

organizações por estágios de evolução no contexto de 

atividades de melhoria contínua das operações. O 

objetivo deste trabalho é estudar a relação dos níveis de 

maturidade da melhoria contínua com as dimensões do 

modelo de competitividade das operações. O principal 

resultado será verificar a melhoria continua no modelo 

referencial dos estágios evolutivos de operação de 

serviços. 

 

1. Introdução 
As empresas de serviços podem estruturar suas 

operações de acordo com um modelo referencial de 

quatro estágios de competitividade e aplicar conceitos 

de estratégias consagradas na área de manufatura como 

foco e integração em suas operações, visando a 

evolução das operações da empresa de acordo com seus 

objetivos [1]. 

O modelo dos quatro estágios serve de apoio ao de 

diagnóstico da situação atual e permite estabelecer 

novos padrões de desempenho para uma situação futura. 

Para isso o modelo apresenta dois aspectos que 

caracterizam os estágios e seis dimensões para 

avaliação. Observando o modelo, um aspecto que 

poderia ser incorporado ou relacionado é a melhoria 

contínua de processos e seus níveis de maturidade e 

competências [2] 

Assim, o objetivo desse trabalho é estudar a relação 

dos níveis de maturidade da melhoria contínua com as 

dimensões do modelo de competitividade das 

operações, verificando a possibilidade de relacionar as 

habilidades de cada nível de pesquisa teórica que inclui: 

estudo do modelo referencial e as publicações 

relacionadas. Dessa forma, pode-se construir uma 

questão de pesquisa para este trabalho: “Como as 

características dos níveis de maturidade da melhoria 

contínua podem ser relacionadas a cada dimensão e a 

cada estágio do modelo dos estágios evolutivos da 

competitividade das operações?”. 

 

2.  Metodologia 
O problema de pesquisa se relaciona com a 

possibilidade de relacionar dois constructos – níveis de 

maturidade da melhoria contínua e estágios evolutivos 

das operações. Essa relação pode gerar uma 

complementação ao modelo dos estágios evolutivos, 

indicando ou direcionando o desenvolvimento de 

habilidades de melhoria de processos para caminhar de 

forma evolutiva na busca por melhores estágios de 

competitividade.  

O trabalho tem natureza de pesquisa teórica [3] que 

inclui: estudo do modelo referencial dos estágios 

evolutivos e as publicações relacionadas, estudo do 

modelo dos níveis de maturidade da melhoria contínua, 

identificação de aspectos que permitam relacionar os 

níveis de maturidade da melhoria contínua e suas 

habilidades com as características de cada estágio e/ou 

cada dimensão do modelo. 

Para uma melhor compreensão de como o trabalho 

será desenvolvido, alguns objetivos intermediários 

podem ser listados: realizar levantamento bibliográfico 

sobre aplicações do modelo dos estágios evolutivos, 

buscando identificar práticas organizacionais 

relacionadas a cada estágio e dimensão; realizar 

levantamento bibliográfico sobre o modelo dos níveis 

de maturidade da melhoria contínua, bem como 

habilidade e competências relacionadas; analisar a 

relação entre cada dimensão e estágio evolutivos com os 

aspectos levantados de cada nível de maturidade da 

melhoria contínua. 

 

3. Conclusões 
O projeto está em sua fase inicial, tendo iniciado em 

junho de 2015. Os resultados parciais alcançados até 

agora são: revisão bibliográfica de tópicos relacionados 

á melhoria continua tais como: modelo dos estágios para 

competitividade de empresas de serviços [1]; melhoria 

contínua [2]; tipologia de sistemas de produção [4]; 

práticas de gestão do sistema Toyota de produção [5] 
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