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Resumo: O projeto trata do estudo de um modelo 

referencial para a prática da melhoria contínua (MC). 

As melhorias de um sistema de produção podem ser 

realizadas com base na aplicação de ferramentas de MC 

e estão relacionadas à evolução de habilidades e práticas 

que levam a níveis de maturidade de sua aplicação. Um 

ambiente onde a prática da MC é intensiva é a produção 

enxuta cujo funcionamento pode ser entendido por meio 

de regras e princípios fundamentais. Assim, considera-

se relevante analisar a relação entre essas regras e 

princípios com as habilidades e práticas da MC.  

 

1. Introdução 
Caffyn e Bessant [1] propuseram as habilidades 

básicas que uma organização deve possuir para ser 

capaz de promover as boas práticas da MC, sendo elas: 

Habilidade (A)- ligar as atividades de MC em todos os 

níveis de estratégia da empresa; Habilidade (B)- 
gerenciar estrategicamente o desenvolvimento do 

sistema de MC na organização; Habilidade (C)- gerar 

envolvimento sustentado em inovação incremental; 

Habilidade (D)- trabalhar efetivamente através das 

divisões internas e externas; Habilidade (E)- garantir 

que a aprendizagem ocorra e seja capturada e 

compartilhada; Habilidade (F)- articular, demonstrar e 

comunicar os valores da MC. Cada uma das habilidades 

é desdobrada em normas comportamentais que possuem 

relação direta com práticas que devem estar presentes na 

organização para que a empresa possua a habilidade 

associada. 

Empresas de diversos campos tentam imitar o 

Sistema Toyota de Produção (STP).  Porém, a maioria 

não obtém sucesso, e qual será o motivo? O fato é que 

os gerentes adotam práticas óbvias do STP, sem 

desenvolver aspectos fundamentais para sua aplicação 

bem-sucedida. Spear e Bowen [2] procuraram explicar 

como funciona o STP por meio da estruturação de 

quatro regras. Três delas estão relacionadas ao projeto 

das operações (Padronização do Trabalho, Interação e 

Fluxo Direto) e uma quarta regra com ênfase na 

Melhoria Contínua. São essas regras e não as práticas e 

ferramentas específicas que formam a essência do STP.  

 

2. Metodologia 
O trabalho tem natureza de pesquisa teórica, inclui: 

estudo do modelo referencial “habilidades básicas da 

MC e seus níveis de maturidade”, estudo das “regras e 

princípios da produção enxuta (STP)”, identificação de 

aspectos que permitam relacionar os níveis de 

maturidade da MC e habilidades com as características e 

práticas de cada regra da produção enxuta. 

3. Resultados 
A Tabela I apresenta as relações propostas com base 

no levantamento bibliográfico realizado e na 

interpretação da pesquisadora. Pode-se observar que há 

relacionamento das regras com pelo menos uma 

habilidade da MC. Essa relação foi feita com base nas 

normas comportamentais associadas às habilidades para 

cada regra separadamente. A notação usada para 

identificar cada relação foi [habilidade] [norma] [regra]. 

 

Tabela I – Modelo: relação entre regras e princípios da 

produção enxuta (STP) e habilidades e práticas da MC.  

MC STP  

Habilid.  Norma  Regra 1  Regra 2 Regra 3 Regra 4  

(A)  1 A11  A12      

(B)  
2 B21 B22 B23   

3         

(C)  
4       C44 

5         

(D)  6 D61     D64 

(E)  
7   E72 E73   

8   E82 E83   

(F)  9 F91 F92 F93 F94 

 

A exemplo, relação A11: A habilidade (A) de 

relacionar as atividades de MC em todos os níveis 

organizacionais é desdobrada na prática 1 de utilizar 

metas e objetivos estratégicos da organização para focar 

e priorizar as atividades de MC. Prática que representa 

um padrão de trabalho sendo estabelecido, fator que 

ajuda a organização a consolidar e Regra 1 do STP.  

 

4. Conclusão 
Os resultados do trabalho servirão de base para a 

concepção de modelos de pesquisa de campo com a 

finalidade de verificar cada uma das relações propostas 

nessa pesquisa teórica.  
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