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INTroDucfio

As expel`16nclas aqui relatadas foram obtldas atr`av6s de pr`atlcas
papa o desenvolvimento da Qualidade na Empr`esa MAXI0N S/A -

I)i-

visao Agrlcola -Santa Rosa/Rlo Gr`ar`de do Sul.

Ingressel na Empresa em 1973 e hole, passadas quase

duas

d6ca-

das, 6 not6rla a evolucao qua se dou nos nossos pr`odut;os, a ponto de sermos oEi llder`es noB Ii`er`cadoB eln que atuarfuos.

Est.a lider`anga 6 constaptemerite ameaeada (gr`?gas a Deus) , o

que -'

mos faz apllcamos alternatlvas lnovador`as na busca da perpetuacao da Qualidade. pois entendemos que s6 assim poderemos

sobre-

` vlver e crescer.
A pr`incipal parte deste tr`abalho 6 o I.elato das priatlcas no
senvolvlmento das pessoas (urn elo importantissimo para o
ciamento da Qualldade) , inclusive com experi6ncias de

de-

Gerenmudancas

radlcals na forma de Trelnar`L Orlentar e Motivar (TOM).

Par`a melhor. compr`eensao deste novo sistema, o trabalho ser`a .

a-

presentado em tr`6s par`tes:

|a

Par`te - OS AXIOMAS

Descreverel com poucas palavras o que pregamos

os nossos funcionirios sobr`e os nossos

par`a

principios,

creneas e pr`emlssas da Qualidade, do lucro, da for`ma,

da forca e das mudaneas. `

+.rfe
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Parte - 0 DESENVOLV"ENro DA QUALIDJDE

Abor`daremos de forma gen6r`ica, o nosso sistema global

da Qualldade.

3a Parte - 0 DESENvOLvlMENro DAs

PESSOAS

Ser.ao detialhadas algumas pr`aticas no

desenvolvimento

dos r.ecursos humanos. i nesta par`te que estao as

i-

d61as inovador.as, que me habilitam a par`ticipar.

do

PR£MIO JOVEM CIENTISTA.

Sallento tamb6m que a par.tlclpacao neste excelente evento nao 6 apenas com o lntuito dos pr`6mios e

sin

pela chance que tenho de ajudar. o nosso Pats, se

es-

tas ld6ias forem divulgadas e pr.aticadas.

¢`
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11 Par`te - OS AXIOMAS

`

•
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4 QUALIDADE

Qualidade nao 6 rna medalha que possa se pendur`ar` na par.ede e

guar`dar` para sempre, depols de t6-la conquistado. A Qualidade

6 antes un camlnho e nao urn ;bjetlvo. Car.antlr a Qualidade

6

como atirar` em alvo m6vel, pois, tudo muda, fr`equentelliente

e

rapidamente.

0 LUCRO

. 0 Lucro 6 a medlda final da nossa eficacla no

pleno

ateridl-

mento das necessldades reveladas e nao-r.eveladas dos

clien-

tes. Os Lucros sao necess;rlos papa que a eripresa sobreviva e

cresca.

A FORCA

. A ol`1gem de nossa for`ca esta em nosso pessoal. Eles sao

a

Fonte que pr.oduz nossa lntelig6ncla empresarial e o Fator. que

determina nossa reputaeao e vitalidade. A partlclpacao

e

o

trabalho em equipe formaln o ndcleo de nossos valol`es humanos.

A Forma como desempenhamos nossa Missao rumo a

per`petuaeao

da Qualldade 6 tao important;e qua`nto a pr`6prla Mlssao.

`J

-a
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A MUDJINCL±

. A Mudanea deve ser encarada como rna companheir.a inseparivel.

0 pLANEjAMENro DA

RA MUDANC4

. Toda e qualquer mudanca deve acontecer. baseand.o-se nun piano,
nunca pop acaso.

AS FASES DA
RA MUDANCA_

. A prlmolr`a fase da mudonca 6 o doBerivolvlmen-to da

convlccao.

A segunda faBo 6 o oomprolTllsBo.

A ter`celra fase 6 a mudanca.

•lNUNCA PODEMOS IrvERTER ESTA ORDEMn

i!) conviceao.
2!) Compromisso.
39} Mudanea.

_ _ ___ ---- i
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2. Parte -0 DESENVOI.VIMENT0 DA QUALIDADE

a

•

I
EXPECTATIVA
DOS

I

ultl

pADj6ES
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TREINtMENTO

(T)

PROCESSOS

ORIENjngAO

(0)

CONDJIC5ES

MOTIVACAO

(M)

CLIENTES

J
PADR5ES

J
VALIDAcfio
DOS

PADR5ES

GASTIR

SATISFA9AO DOS CLIENTES
SATISFAGAO DOS FUNCIONARIOS

SATISFAcfio DOS ACIONISTAS

®
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Par`a atendemos plenamente as necessldades r.eveladas e nao-r.eve1adas dos nossos cllentes, flzemoE] em meados de 1985 uma mudanga

admlnlstratlva na nossa Organlzacao. Esta r`eestruturacao aproximou as Areas de ProJeto e Mariufa,tur`a. das pessoas que fazem

o

\

trabalho.
Esta aproxlmacao tr`ouxe I.esultados posltlvos, pois a Ar`ea de Pro-

jetos desenvolveu t6cnlcas par`a tr`aduzir flelmente as expectativas dos clientes em padr`6es. Ap6s, estes padr6es. sao exaustivamente test;ados para vallda-los e, em conjunto com a Ar`ea

de Ma-

nufatura, desenvolve os processos e adecua as condie6es par.a que `
a fabrlcacao seja reallzada em conformidade com os padr6es.

0

mais impor`tante desta "r`evoiueao" 6 que as pessoas que

o

fazem

tr`abalho, ganharam a chance de par`tlcipar em Codas as fases des-

te processo, que muda fr`eqtlentemente e rapidamente, pots as

ne-

cessidades dos clientes se modiflcam a cada dla que passa e, pop
consequ6ncla, muda os padr.6es, os processos e as condle6es.

Dentl`o deste alnblente organlco as pessoas sao

importantlsslmas',

pols sao elas que vao dar` o TOM que vai impor.o ritmo par.a o de-

senvolvlmento da Qualldade. Nao adlanta apenas lnvestir`

em `alta

tecnologia i temos que lnvestir. tamb6m nas pessoas. Esta 6

a

par`te que apresentar.el as lriovaeoes e as id6ias que estao em pritica, sendo que tudo comecou quando provei par`a a direeao da Empr.esa que:

"Nao di par`a separar` a Qualidade do nosso

neg6clo, da Qualidade Gas pessoas que fazem
o nosso neg6clo".

`

a

4
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31 P-arte - 0 I)ESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS

.
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-LEE
- ALFABETIZAcfio

CUJIVADORES
- INSTITUCIONAI.

.DOS PRINcfpIOS
DA . FABRICAcfio

INTERNO

PLANO DE CARREIRA

DA QUALIDADE

GARANTIR:

.

PARTICIPAcfio DE TODOS

. EL"INAcao SUMARIA DO EFEITO
COSM£TICO

. DISCIPLINA

A reestruturacao citada susclntamente na parte 2. promoveu tamb6m uma mudanea radical na forma de Gerenclar a Qualldade,

ou

seja, ao inv6s de lnspeclonar a qualldade, comecamos a fabrlcar
a Qualldade.
Expllcando melhor:

No pa8sado, o slstema usado era o da lnspecao: algu6m reallzava

uma tar.era e outr`o 1nspecionava, para verlflcar se

os

padr5es

detertnlnados forai]i respeltados. Inclusive.1maglnivamos que para
melhor`ar a Qualldade, bastava aument;ar o ndmer`o

de

ln6petores

(pura ilusao. . . ) .
Com a mudanca, a QualLdade comeeou a ser fabrlcada, ou seja,

mesma pessoa que executa a tare fa, avalla se esta con for.me

a

os

padr6es.

0 Departamento do Contr`ole da Qualldade foi drastlcamente alte-

rado, passando a denomlnar-se Engenharla a; Qualldade, com fun-

§5es de Assessorla, Orlentacao e auditoria.
Neste contexto, ficou evidente que deverlamos criar.

urn slstema

eflcaz papa desenvolver as pessoas e nesta mlssao eu estou comprometido ha mais de clnco anos, e as.ld61as lmplementadas, ben

como os resultados, passarol a descrever atrelando com
tos e analoglas. par.a uma mBlhor compr`oensao.

Li__:I-

`__

concel-

•®

I
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"9 PESENVOLVIMENTO P±§ PESSOAS''

A prlmelra parte papa o desenvolvlTnento das pessoas 6 o tr'einamento t6cnlco, e 6 aqul que comecam as lnovac6es, pots

nanento que esta sendo pratlcado 6 baslcamente sobre
daA

llcabllldade Inst;antanea (TAI), ou seja, as

o TrelT6cnicas

pessoa'6

que

sao lnstr`ufdas. automatlcamente pratlcam ao chegar no local

de

tr.abalho, pots as mat6rlas mlnlstradas sao estrutur.adas com materials e exemplos dos pr6pr`Los trabalhos exect]tados pelos funclonirlos. NeBtes trelnament;os nao abordamos teorlas

complexas

e/ou lnformac5es acaaamlca6, quo com certeza lrlam compllcar

a

agslmllaeao e fatalmento lr`1a doBmotlvar` as pessoas.
Exemplo: No TAI (TrelnalTient;o de Apllcabllldade Instantanea) so-

bre metrologla, usamos os desenhos,.1nstruinentos e pe-

cas fabrlcadas no dla-a-dla da produeao.
Exlstem varios TAI's em desenvolvimento na nossa Empresa.

a-

br.angendo todos os processos, desde o cor`te da mat6r.1a prlma a-

te a montagem final dos produtos.
A16m do trelna]nento TAI, estamos tamb6m trelriando a parte

caclonal, com urn pr'ograma lntenso de Alfabetlzaeao,

edu-

prlmelro

e segundo graus e Instltuclonal Interno.
Os lnstrutores sao os pr.6prlos Supervlsores, que foram preparados papa esta mlssao e cofn lsso, consequentemente estamos

tam-

b6m melhorando o relacionaiiiento entre chefe e subordlnado,transformando o papel do antigo CHEFE =` JUIZ, para CHEFE = TREINADOH.

+

I
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For.6m s6 trelnar nao resolve o problema .do nosso pals.-Temos que

orlentar as pessoas no seu local de tz`abalho.
A grande inovacao do meu slstema de Gerenclar.'a Oualldade, fol a
cr`lacao do Orlentador` da Qualidade (OQ), atuando no piso da

fa-

br.lea,

Explicando melhor:

"Qualquer pal que venha enslnar o seu fllho a` nadar, com certezq

nao val abandons-lo na plscina logo ap6s ele aprender. a dar
pr.1meiras bracadas".

Os Orlentadores £± Qualldade ten a funcao excluslva de

orientar

e estimular as pessoas a por.em em pratlca os conhecimentos

ad-

q`fridos mos tr`einamentos TAI's.

Instltulmos os Orlentador`es da Qualldade em todos

os

e atualmente existem, estra-teglcamente dlstr.ibuldos no
fabrlca, clnco oQ, sendo:

. Urn papa o Setor de Corte/Estampar'ia. .
. Urn para o Setor de Uslnagem.

. Urn para o Setor de Solda.
.: Urn paraL ci setor de Plntura.
. Urn par`a o setor` de Montagem.

I

processos

piso

da
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Os I.esultados obtldos foram surpreendentes, a ponto de ellminar,
por` exemplo, os pr`oblemas ocasionados p-or` pecas mal

soldadas.

resultando numa econolnla pare a Empresa, que evltou de gastar aproxlmadamente US$ ZOO.000 em gal`antlas, nun perlodo de doze mo-

ses.
Os Orientadores da Qualldade (OQ). al6m de assessorar os funclo-

nirlos a se desenvolverem, ajudam as pessoas a decldlrern

quando

devem parar ou contlnuar urn pr`ocesso, e tamb6m. sao os principals

agrlcultores que cultlvam os prlnciplos da Qualldade Fabricada.
F'RINC±PI0S 2A QUALIDAI)E FABRICADA:

. Fazer` certo deBcle a prlmolr`a voz.

. Auto-controle.
. Aver`sao aos desperdlclos.

. Melh6rlas constantes.
. 0 cliente em primeiro lugar.

. PI`ocessos flexlvels e integrados.
. Seguranea, organlzaeao e llmpeza.
Treinar` e orientar tanib6m nao 6 o suflclente papa mudarmos as a-

titudes das pessoas. i preciso motivar.
A motlvagao 6 urn assunto pol6mlco, que .vein sendo multo dlscutido

desde o lnicio deste s6culo. Existem verdadelras

enciclop6dlas,

com f6rmulas e receltas de como fazer papa motivar os
rlos. Se... ''peneiramos" as teor.1as desde o tempo do

funcionalnesquec{-

vel Charles Chaplin, ate os alas atuals (SEIYU ARAI), vailios perceber` que motlvar 6 slmplesmente dar motlvos.

_i
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Urn dos r`equisltos baslcos paLra motlvarmos os trabalhadores r`umo a Qualldade Fabrlcada. 6 despertar 4entro deles o Prazer de
Fazer` Ben Feito (PFBF). Atencao:

1sto nao quer dlzer que

a-

tualmente no Brasil, nao motlvamos as pessoas a fazer cer`toi
pelo contrarlo, estamos despendendo multa erfer`gla com este ln-

tulto. Infellzmente a que a malorlai das empresa nao fazem alnda 6 dar` motlvos para as pessoas sentirem o prazer..

Expllcando melnor:

Urn trabalhador pode estar.supertrelnado, super.ferramentado. SUT

Perlnstrumentallzado; se nao tlver motlvos papa ter o
dlflcllmente consegulra manter a Qualldade.

''PFBF",

Vejamos o exemplo de dlrlglr urn velculo:.

a) 0 trabalhador (motorista) ten o dominlo total do

processo,

inclusive com a plena conscl6ncla das I`esponsabilldades so-

bre eventuals falhas (que na' maiorla

das vezes ten conse-

quenclas desastrosas).
b) Ten total autonomia par`a atuar` no processo (freios. oaiTiblo,
volan.te,

embr`eagem,

c) Tamb6m dlsp6e de

etc...).

recursos vlsuals papa lnfor.rna-lo

dur.ante

o processo, de como ele esta trabalhando (velocimetro,

ta-

came tr`o ) .

d) E male... os padr6es determlnados pop lei sao expostos

os-

tensivamente durante e ao longo do pr`ocesso (placas de

si-

nalLzacao) .

pig. 17/22

e) o 1ncrlvel 6 que mesmo com campanhas motivacionals dr.amatlcas

e apllcacao de multas pesadas, 6 raro encontrarmos motoristas
que estejam dentro dos padr6es. Isto expllca-se pela
tancia de motlvos que estlmuiem o prazer' de dlr`1gir

lnexis~
dentro

das normas de tr`anslto. Se flzermos uma estatlstica, no mini-

mo oltenta e clnco por cento das raras pessoas que nao ultrapassam os llmltes de velocldade. sao sot)revlventes de acidentes graves, com perda de famlliares. Nest® caso, o motivo que
os fazem "dlrlglr na llnha'` nEo 6 o prazer e slm o medo.

Dar motlvos par`a as pessoas sentlr`em Prazer em Fazer

BeiT]

(PFBF) , 6 urn complemento da or.1entacao profissional.

Felto

`Inclusive

podemos aflr`mar que, ben explorado, se constltulra nun comt}ustl-

vel eflcaz, que nos conduzlri para a perpetuacao

da

Qualldade

Fabr`1cada.

Exlstem varlas formaB de excltar o ''PFBF''. Uma delas, por

slnal

excelente, 6 o marketing .1ntemo.
O''PFBF" pode e deve ser estlmulado em qualquer. tlpo de atlvldade,

inclusive naquelas "penosas". Por6in, 6 impresclndfvel

atrelar

com os resultados da Empresa. pols 6 6bvlo que se os

nossos

Acionlstas nao pemanecerem satlsfeltos, corremos o risco de

em

pouco tempo nao tennos mals o que fazer e tudo estara perdldo.
Dentr`o deste enfoque de motlvar, 6 1mpr.escindlvel desenvolver* o

sentido de flnalldade que os trabalhadores perderam com a evolueao dos tempos.

in -I-

`.

.
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Isto comecou hi multo tempo atras... La... r`os tempos onde o tra-

balho era reallzado baslcamente por m6todos arteeianals. 0 artesao
naquela 6poca, manufatur.ava urn produto do lnlclo ao flm, ou seja,
desde a obtencao da mat6r`ia prlma, ate a entrega ao consumidor.
Ele atuava em Codas as fases do processo de tal forma qi`e o

sultado final 1nevitavelmente atendla os desejos e

re-

necessidades

dos clientes. 0 grande problema era a produtividade muito balxa e
por consequ6ncla, un produto caro. Tao caro que em lnuitos

casos,

nem o pr6pr.1o artesao podia utlllza-1o.
Com o passar dos temp.os, a 'Revolucao Industr.1al (que foi extreria-

mente necessirla), segmentou os processos de tal forma que as pegsoas perder`aJn o _a_e_ntl_dL9 ±

Flnalldade e, por consequ6ncia, a Qualldade regrediu drastlcamente. I mals... os trabalhador.es
eran
"jogados" na fibrlca, gem qualquer. instruc:o sobr.e a
flnalldade
do trabalho e, na malorla das vezes. progr.aii`ados pop flchas

de

computador, prevlamente elaboradas pop t6cnlcos de proces6os.
Estes t6cnlcos de processos.nao tlnharn a r.eal vlsao do plso

de

fabrlca, por6m ditaval a r`egra do jogo, e 6 al que nascian e germinavam as perdas, sendo que o principal desperdicio era a.nao a-.

proveltame.nto do talento crlativo das pessoas.
Em lneados do ano de 1985, flzemos rna mudanca I.adical neste
tema. Discllvemos as engenharlas de Pr`ocesso dentr.o da

sis-

fabr.lea,

junto aos operarlos, e os resultados foram excelentes.
Este casamento entr`e Engenheil`os e os funclonar.ios que

efetiva-

merite fazem o trabalho,,.nao ten chances de div6rcio, pols constatamos que ningu6m conhece melhor o trabalho do que o pr6pr.io

ho-

mem que faz o tr`abalho.

._

____

J

I
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Este novo amblente pr`oporclonou para que os tr.abalhadores asslmllassem a sentldo de flnalldade, pots a.cada mudanea de .processo,

a cada melhor.1a pratlcada, ele§ estao pr.esentes.1ncluslve

com

vlsltas .aos usuarios dos produtos para avallar "in loco" o

grau

de satlsfaeao dos cllentes.
Oar motlvos para as pessoas sentlrem prazer do seu t;rabaLlho exige
tallib6m a celebl`acao dos acertos. Uma orquestra funciona muito ben

porque cada integrante sabe exatamente o seu papel. Ele foi tr.elnado e desenvolvido a ponto de per`ceber e auto-corrlgir-se quando
sair` fora do TOM. Mesmo as.sin. existe a flgura do Orientador (-.Ma--

estro). A cada trabalho executado (Concerto Musical). os.ouvlntes
batem palmas. Se nao fossem as palmas, com certeza nao

t;erfamo8

mais orquestras.
i assim no tr`abalho e em qualquer atlvldade. As pessoas gostam de

ser.em aprecladas e elogiadas quando fazem ben feito, e por. incrlvel que pareca, n6s s6 celebramos os erros.

Dlvulgar dentro da fibrlca oB acerto8, aB nelhorlas

(Marketing

Inter.no), tamb6m Be con8tlt;ul nuin podero8o 1nstrumonto para

al-.

cancarmos a excel6ncla em Qualldade. os 6tlmos r`esultados que

I.a

obtlvemos com esta pritlca, mos motlva a continuar lnvestlndo

no

reconheclmento do talento cr.1atlvo .dos nossos trabalhadores.

Atrelando`a esta parte da motlvacao, fol estr`uturado urn Piano

de

Carreira Profissional. Este programa 6 transparente, ou seja, todo funcionario, iridependentemente do tlpo de atividade, esta

ci-

ente que a sua dedlca§ao e esfor`eo na busca dos trelnaJnentos ofe-

recldos pela Empresa 6 fator lmportante pare o seu desenvolvimen-

to pessoal.

`+``
®

•
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0 deserivolvimento das pe§soas 6 par`te fundamental papa a perpetuae;o da Qualldade. Independentemente do tipo de neg6cio, os

I.6Sul-

tados que ja obtivemos prova que este camlnho vai mos ievar nao apenas

a

sat:L!;f`azoi`

os

ti`ull'

ulna.QutiJ lil,':`(le

nrt.qfitm

tle

vltl(i

a:I.]oi`l;cfl,

liielrio[`

iii,1fi

I),.:`t`n

Pr`lncl|1.|1incr`te

as

nossas

.1

pessoas.

con .-,-

pig.
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pas' 2

0 Gerenciamento da Qualidade requer uma in-udanca de postur`a e

atitudes das pessoas. Para isso, temos que garantir que' todas
pessoas possam participar do desenvolvimento sem excluir`

ni

guam, nem mesmo os Lldel`es Slndlcais. Temos que g,`r`antlr

t.iml.

a eliminacao sumar.1a do efelto cosm6tlco . ou seja, o discurso
ferente da [ir`{'`tlcn. Infell7.iiiontc} oiito "virus cosm6tlco" tern
einpr`egado dentro tJas Elili}reE!as a se riao for.mos dul`os na

elimi

eao das fontes ger`adoras, 6 provavel que em pouco tempo tudo

tars per.dido.
i 1mpr`esclndlvel tamb6m garantlr a disci pllna
da funciona.

pols sem ela,

0 Brasll ten as maiores reservas de mat6ria-prlma do mundo.
tamb6m muito rico em recur`sos humanos. Antes de lnlclar a moder

nizacao dos pr`ocessos para utilizarmos melhor a mat6rla-pr.ima.t
mos que desenvolver. as pessoas.

A nossa ger.aeao ten a chance de nao apenas adaptar-§e as
eas, mas de`criar as mudancas que constr`ulr`ao a evolucao
mica do nosso pals.

muda
econ6-

