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Resumo: Este projeto trata do estudo de um modelo 

referencial para direcionamento de ações nas operações 

das organizações por estágios de evolução o contexto de 

atividades de melhoria contínua das operações. O 

objetivo deste trabalho é estudar a relação das 

ferramentas da melhoria contínua com as dimensões do 

modelo, verificando se as ferramentas e seus diferentes 

níveis de aplicação podem facilitar a evolução das 

operações de uma empresa nos estágios do modelo. 

 

1. Introdução 
O modelo que usado como referência no trabalho é 

conhecido por “modelo dos quatro estágios para 

competitividade de empresas de serviços” apresentado 

pelos pesquisadores Hayes e Chase [1]. Segundo esses 

autores, empresas de serviços podem estruturar suas 

operações de acordo com um modelo referencial de 

quatro estágios e aplicar conceitos e estratégias 

consagradas na área de manufatura como foco e 

integração em suas operações, visando a evolução das 

operações da empresa nos estágios.   

O modelo apoia a atividade de diagnóstico da 

situação atual e serve de base para estabelecer novos 

padrões de desempenho para uma situação futura. O 

modelo apresenta dois aspectos que caracterizam os 

estágios e seis dimensões para avaliação – qualidade do 

serviço, back office, cliente, utilização de novas 

tecnologias, força de trabalho, e gestão. Entretanto, um 

aspecto que poderia ser relacionado ao modelo é a 

abordagem e ferramentas da melhoria contínua de 

processos.  

As melhorias de um sistema de produção podem ser 

realizadas com base na aplicação de ferramentas de 

melhoria contínua e é razoável admitir que elas podem 

ser elementos facilitadores para a evolução das 

operações da empresa nos estágios evolutivos da 

competitividade [2]. 

O objetivo deste trabalho é estudar a relação das 

ferramentas da melhoria contínua com as dimensões do 

modelo, verificando se as ferramentas e seus diferentes 

níveis de aplicação podem facilitar a evolução das 

operações de uma empresa nos estágios do modelo.  
Dessa forma, pode-se construir uma questão de 

pesquisa: “Como características das ferramentas da 

melhoria contínua – técnicas, métodos, maturidade de 

aplicação – podem ser relacionadas a cada dimensão e a 

cada estágio do modelo dos estágios evolutivos da 

competitividade das operações?” 

 

2. Metodologia 
O trabalho tem natureza de pesquisa teórica que 

inclui: estudo do modelo referencial e as publicações 

relacionadas, o entendimento dos níveis de aplicação 

das ferramentas da melhoria contínua, identificação de 

aspectos que permitam relacionar os níveis de aplicação 

das ferramentas a características de cada estágio e/ou 

cada dimensão do modelo. Para o levantamento 

bibliográfico pretende-se seguir o método da revisão 

sistemática da literatura [3]. 

Também, para melhor compreender como o trabalho 

será desenvolvido, alguns objetivos intermediários 

podem ser listados: (i) realizar levantamento 

bibliográfico de aplicações do modelo dos estágios 

evolutivos, buscando identificar práticas 

organizacionais relacionadas a cada estágio e dimensão, 

(ii) classificar as ferramentas de melhoria contínua em 

níveis de maturidade de aplicação, e (iii) analisar a 

relação entre cada dimensão e estágio do modelo com 

os aspectos levantados da melhoria contínua. 

 

3. Conclusão 
O projeto está em fase inicial e com previsão de 

conclusão em maio de 2016. Até o momento foi iniciada 

a revisão bibliográfica que inclui temas 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] que é referência para melhoria 

contínua. Em relação aos resultados esperados pode-se 

destacar como principal contribuição, a relação das 

ferramentas da melhoria contínua no contexto do 

modelo dos quatro estágios referencial.  
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