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RESUMO

A Qualidade  Total  é  reconhecida  como  um dos  termos  estratégicos  para 

produtos  e  serviços,  podendo  influenciar  em  todas  as  etapas  do  processo  de 

desenvolvimento,  criação até a entrega do produto final  ao cliente.  Hoje existem 

cada vez mais entidades do terceiro setor, e grande parte está se deparando com 

problemas de otimização de recursos, assim como disputa por investidores.

Este  trabalho  tem  como  objetivo  apresentar  uma  Metodologia  de 

Implementação do Ciclo PDCA, de forma simplificada e eficaz, em um setor de uma 

entidade do terceiro setor.

Devido à variedade de problemas que ainda encontra-se nas organizações, 

esta  metodologia  propõe  alguns  passos,  descrevendo  os  seus  objetivos,  as 

atividades  a  serem  desenvolvidas,  as  pessoas  envolvidas  e  documentações 

padronizadas mais adequadas em cada atividade, no sentido de cercar o problema e 

atacar  a  causa  mais  provável,  determinando  uma ação corretiva  em relação ao 

problema.

A  entidade  do  terceiro  setor  Junior  Achievement  serviu  de  base  para  o 

desenvolvimento do trabalho, através da experiência pessoal do autor.

Palavras-Chaves: terceiro setor, Qualidade Total, ciclo PDCA.
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ABSTRACT

Total  Quality is  recognized as one of  the terms for  strategic  products  and 

services and can influence at all  stages of development,  creation to final  product 

delivery to the customer. Today there are more third-sector entities, and most are 

faced with problems of resource optimization as well as competition for investors.

This paper aims to present a methodology for implementation of PDCA cycle, 

simplified and effective, in one sector of a nonprofit organization.

Due to the variety of problems that still  lies in organizations, this approach 

proposes  a  few  steps,  describing  the  objectives,  activities  to  be  developed,  the 

people  involved and documentation  standard,  based on each activity  in  order  to 

surround and attack  the  problem the  most  likely  cause,  determining  a  corrective 

action regarding the problem.

The organization Junior  Achievement  of  the third  sector  was the basis  for 

developing the work through the author's personal experience.

Keywords: third sector, PDCA cycle, Total Quality.
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1 INTRODUÇÃO

A escolha do tema a ser estudado surgiu a partir da experiência do autor na 

ONG Junior Achievement. Após um trabalho de aproximadamente seis meses, foi 

identificado à necessidade de uma ferramenta de gestão específica para organizar o 

setor  em que o autor  trabalhava:  o  setor  Nexa (Núcleo de Ex-Achievers).  Nesta 

seção, são descritos a empresa e o setor Nexa,  situando o problema de gestão 

diagnosticado pela administração da ONG.

1.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

1.1.1 A ONG Junior Achievement

De acordo com informações obtidas no site da Junior Achievement,

Fundada em 1919, nos Estados Unidos, a Junior Achievement é a maior e 
mais  antiga  organização  de  educação  prática  em negócios,  economia  e 
empreendedorismo do mundo. Atualmente, atua em 123 países e, no Brasil, 
possui unidades em todos os Estados e no Distrito Federal. 

A Junior Achievement é uma associação sem fins lucrativos com objetivo de 

transmitir conhecimento de empreendedorismo para jovens através de atividades em 

sala  de  aula.  Os  recursos  que  financiam  suas  atividades  são  exclusivamente 

oriundos na iniciativa privada, que foi quem trouxe essa entidade para o Brasil, em 

1984.

De acordo com o site institucional, a entidade já beneficiou mais de 2 milhões 

de jovens somente no Brasil, com o apoio de aproximadamente 75 mil voluntários. 

No mundo, mais de 9 milhões e 700 mil jovens são beneficiados com o apoio de 330 

mil voluntários a cada ano. A aplicação dos diversos programas que a associação 

possui  é  realizada  através  de  voluntários  corporativos  em  escolas  públicas  e 

privadas.

A responsabilidade de gerenciar o processo no Brasil fica a cargo da Junior 

Achievement Brasil, que é representada em cada Estado e no Distrito Federal pelas 

suas unidades locais. 

Com a consolidação de sua presença em todas as regiões do país, a entidade 

passou para uma nova etapa, a de desenvolver programas próprios com foco na 
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população brasileira. Até esse momento, todos os programas eram importados da 

matriz americana, sendo necessário realizar adaptações e traduções.

A partir dessa etapa, a entidade identificou uma forma de colocar em prática 

diversos  projetos  que  já  eram demandados  pelas  empresas  apoiadoras  e  pelas 

escolas parceiras. Alguns exemplos de programas solicitados são os focados em 

sustentabilidade,  ética  e,  principalmente,  na  continuidade  do  tema 

empreendedorismo. Nesse ponto, a associação identificou os pedidos, inclusive de 

familiares, que acreditavam no resultado dos programas de empreendedorismo e 

queriam que seus filhos continuassem com os programas.

Ficou evidente que esse novo programa seria diferenciado dos demais, já que 

possuem curta duração (o maior deles é aplicado em no máximo três meses). Logo, 

exigiria maior atenção, investimento e mão de obra. Para criar esse novo programa 

foram  chamados  diversos  jovens  que  participaram  dos  programas  de 

empreendedorismo  e  as  lideranças  empresariais  que  são  mantenedores  da 

associação.

Com o objetivo de criar e organizar atividades para os jovens que passaram 

pelos programas de empreendedorismo, garantindo a continuidade do aprendizado, 

foi criado o Nexa.

1.1.2 O Setor Nexa

De acordo com informações obtidas no site da Junior Achievement,

O  Nexa, Núcleo de Ex-Achievers, é formado por jovens que participaram 
dos programas da Junior Achievement e resolveram continuar integrados à 
Associação. O principal objetivo do Núcleo é intensificar e manter o vínculo 
entre  os  Ex-Achievers,  a  Associação  e  o  Empresariado.  Possibilita  o 
crescimento  pessoal  e  oportuniza  ao  jovem  novas  experiências, 
informações e contatos que podem servir como base para sua futura vida 
profissional. 

Com o trabalho conjunto de ex-participantes dos programas, empresários e 

da  entidade,  foi  criado  em  1998  o  programa  Nexa,  sigla  para  Núcleo  de  Ex-

Achievers1. Esse novo programa, idealizado e criado por brasileiros, é de utilização 

exclusiva da Junior Achievement Brasil.

 A ideia central  desse programa é manter  o  vínculo  entre  os jovens e os 

empresários, mas além disso, o programa tem como objetivo levar os jovens para 

1 Achievers é  como  a  associação  chama  os  jovens  que  passaram  pelos  programas  de 
empreendedorismo.
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dentro  das  empresas,  de  modo  que  esses  conheçam  o  ambiente  real  de  uma 

corporação. Os empresários, por outro lado, são convidados a dar palestras para 

esses jovens em um ambiente mais descontraído, possibilitando uma aproximação 

desses dois públicos.

Ao longo do anos, o programa foi evoluindo, ampliando suas atividades e sua 

presenças  em  diversas  regiões  do  país.  Apesar  da  presença  completa  da 

associação em todo o país, o mesmo não ocorre com esse programa, que tem sua 

implementação submetida a aprovação de lideranças locais e hoje está presente em 

19 estados e no Distrito Federal.

Essa evolução modelou o  programa.  Programa é a definição do Nexa no 

estatuto  da  Junior  Achievement  Brasil,  mas  pela  sua  estruturação,  o  modelo 

programa foi adaptado a uma estrutura de setor da entidade. Mesmo que não tenha 

uma formalização,  para a equipe assim como na prática, o Nexa é um setor da 

associação.

Administrado  exclusivamente  por  jovens  voluntários,  o  programa  possui 

diversos méritos e reconhecimentos por parte dos empresários.  Um dos maiores 

defensores  desse  programa é  o  empresário  gaúcho  Jorge  Gerdau  Johannpeter. 

Mas ao mesmo tempo possui um problema estrutural.

1.1.3 Descrição do Problema

A experiência deste pesquisador  junto ao Nexa faz notar que o programa 

evoluiu rapidamente devido à criatividade e determinação desses jovens voluntários. 

A  falta  de  conhecimento  em  gestão  por  parte  dos  jovens,  mostrou  algumas 

fragilidades;

a) Falta  de  dados:  a  não  existência  de  controles  e  documentos  torna 

impossível  a  consolidação  de  dados,  assim  como  comprovação  das 

informações repassadas aos mantenedores.

b) Demanda  por  recursos  financeiros:  assim  como qualquer  programa,  o 

Nexa demanda recursos e, sem uma comprovação de sua eficácia, fica 

difícil ganhar a disputa por rescursos com os demais programas.

c) Falta de comunicação interna: a falta de comunicação entre as unidades, 

assim como a fraca comunicação das unidades locais com o escritório 

nacional impossibilita o compartilhamento de melhores práticas, também, 
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expõe o fato de que erros semelhantes em diversas unidades poderiam 

ser evitados se o conhecimento fosse de acesso universal.

d) Concorrência por mantenedores com a própria associação: na busca de 

recursos  para  garantir  sua  existência  e  ampliar  suas  atividades,  foi 

relatado casos de jovens solicitarem recursos financeiros para empresas 

que  estavam  na  lista  de  prospecção  de  mantenedores,  causando 

confusão e mal estar da associação com algumas empresas.

Com exceção do último  problema relatado,  que  foi  solucionado  com uma 

diretriz  interna  da  Junior  Achievement  Brasil,  os  demais  problemas  continuam 

presentes. O gestor do Nexa afirma que uma consultoria externa seria bem vinda, 

desde que conhecesse e respeitasse o funcionamento desse setor. 

Os  problemas  mencionados  se  cruzam.  A  falta  de  dados,  informações  e 

comprovações tem como consequência o segundo problema, a dificuldade em obter 

recursos. Uma vez que não se tem dados concretos para comprovar a eficácia do 

investimento, fica difícil justificar para as lideranças a utilização de recursos. 

A falta  de  comunicação  interna  também é uma consequência  da  falta  de 

informação, uma vez que não se possui dados, não existe o quê compartilhar. Fica 

evidente  que  existem  melhores  práticas  em  algumas  unidades,  mas  não  existe 

controle, logo não é possível identificar as práticas.

1.2 DEFINIÇÃO DO TEMA DE ESTUDO

A escolha deste tema surgiu a partir da experiência do pesquisador na ONG 

Junior Achievement.  Após atuar  por aproximadamente seis meses na instituição, 

identificou-se a necessidade de uma ferramenta de gestão para o Núcleo de Ex-

Achievers (Nexa).

A  partir  desse  diagnóstico,  identificou-se  a  necessidade  de  iniciar  um 

processo de formalização da gestão do Nexa. O primeiro passo foi criar um manual 

com um descritivo das atividades, funções e normatização do que poderia ou não 

ser realizado. A criação desse material foi definida como parte de um processo mais 

amplo de ajustamento das estruturas do Nexa existentes no país.

Foi  identificada  a  necessidade  de  se  criar  um  conjunto  de  controles 

padronizados para auxiliar o gerenciamento dos processos internos e, assim, tornar 

possível o controle e monitoramento do desempenho. Mas essa ideia foi adiada por 
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se entender que a formalização através de manuais descritivos e a adaptação das 

unidades seriam muito trabalhosas e complexas, dadas as restrições de recursos do 

setor. 

Como a instituição opera com voluntários, era grande o temor de perdê-los 

caso se passassem a produzir material teórico e reduzir a parte prática do trabalho. 

De forma resumida, existia o medo da burocratização assustar os voluntários. Ficou 

acordado, então, que esse processo seria o segundo passo, a ser realizado em um 

período futuro,  quando as estruturas locais se encontrassem adaptadas ao novo 

processo.

Durante o ano de 2010,  o  gestor  nacional  do Nexa realizou viagens para 

todas as unidades, alinhando e capacitando as equipes dentro do processo definido 

no início do período. A estabilização dos escritórios estaduais e a adaptação ao 

processo indicam que este é o momento propício para a atividade planejada. 

Esse trabalho retoma essa demanda de desenvolver uma forma de controlar 

os processos de apoio. O estudo pretende ilustrar e discutir, através da teoria de 

melhoria  contínua,  uma  forma  adequada  de  padronização  de  processos  dessa 

natureza por meio da aplicação de um ciclo PDCA.

1.3 JUSTIFICATIVA

O propósito deste estudo é ilustrar a aplicação de uma ferramenta de gestão 

da qualidade, bem como apresentar à ONG Junior Achievement uma solução para 

os problemas identificados junto ao gestor nacional do setor Nexa. A utilização de 

ferramentas de gestão de qualidade para auxiliar no planejamento e execução das 

atividades é um dos meios para atingir a padronização dos processos. É importante 

que  essas  ferramentas  fiquem  adaptadas  às  atividades  realizadas  pelo  setor, 

mantendo uma simplicidade de utilização e, ao mesmo tempo, funcional em todos os 

escritórios estaduais. Com isso, espera-se implementar uma gradativa padronização 

dos processos de gestão para facilitar o monitoramento das atividades por parte do 

escritório nacional da instituição. 

O  escritório  nacional  entende  a  necessidade  da  utilização  de  ferramentas 

para  administrar  de forma mais  efetiva  e,  assim, gerar  estabilidade em algumas 

unidades que não possuem regularidade em suas atividades. A falta de mão de obra 
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e recursos para criar uma metodologia é o motivo apontado para a não utilização de 

ferramentas de gestão.

Com a utilização correta,  será  possível  criar  um banco de dados com os 

resultados de cada unidade, assim como identificar as dificuldades e compartilhar 

melhores práticas entre unidades. Através desse compartilhamento, será possível 

informar  as  demais  unidades  quanto  a  soluções  para  problemas  cotidianos  e 

inovações desenvolvidas.

O conhecimento gerado deverá ser disseminado através de capacitações em 

cada unidade e com a criação de um manual descritivo dos processos e com os 

modelos  de  ferramentas.  A  parte  descritiva  desse  manual  já,  foi  desenvolvida 

durante o período de trabalho do autor na ONG, mas nunca teve uma aplicação real.

O  estudo  de  identificação  dos  problemas  apresentará  uma  forma  de 

padronizar  os  processos  através  de  ferramentas  de  gestão  de  qualidade.  Além 

disso,  é  uma oportunidade de aprofundar  os  conhecimentos  na área de gestão, 

padronização de processos, desenvolvimento de pessoas,  utilização de recursos, 

criação de banco de dados, planejamento de atividades e divulgação dos resultados 

de  forma  a  captar  novos  investidores.  Com  isso  será  possível  observar  que 

utilização da teoria  de  qualidade total  pode gerar  benefícios  em diversas áreas, 

presentes no curso de graduação em administração.

1.4 OBJETIVOS

A  seguir,  são  descritos  o  objetivo  geral  e  os  objetivos  específicos  deste 

trabalho.

1.4.1 Objetivo Geral

O  objetivo  geral  do  projeto  é  apresentar  uma  estrutura  de  processos 

padronizados  para  auxiliar  no  planejamento  e  execução das atividades  do  setor 

Nexa, da ONG Junior Achievement, através de documentos e rotinas padronizadas. 

Essa estrutura deve auxiliar na redução do principal problema identificado no setor, 

a falta de dados e informações.

1.4.2 Objetivos Específicos
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Realizar  um mapeamento  dos  principais  processos  do  setor,  assim  como 

identificar as principais causas dos problemas informados. Através dessa análise, 

desenvolver uma metodologia padronizada de realização e controle dos processos. 

Criar um processo de benchmarking interno, como forma de solução para o 

problema  de  comunicação  interna,  identificado  pela  inexistência  de 

compartilhamento de melhores práticas.
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2 REVISÃO TEÓRICA

Para apoiar a análise a ser desenvolvida na entidade Junior Achievement, é 

fundamental  buscar  informações  de  apoio  nas  literaturas  existentes.  A  revisão 

teórica começa com a conceituação de organizações não governamentais e terceiro 

setor. A seguir, são conceituados alguns temas dentro do grande tema “Qualidade” 

que são importantes para a posterior análise.

2.1 ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS

Para fazer uma análise do terceiro setor, Coelho cita:

Várias denominações têm sido dadas para um certo grupo de organizações 
que surgem no seio da sociedade civil:  organizações sem fins lucrativos, 
organizações  voluntárias,  terceiro  setor  ou ONGs,  termo mais  usado  no 
Brasil. (COELHO, 2000, p.107).

O  autor  afirma  que  os  termos  como  entidades  do  terceiro  setor  e 

organizações  sem  fins  lucrativos  estão  sendo  utilizados  indiscriminadamente  e 

acabam se misturando, e a literatura agrupa todas as entidades sem fins lucrativos 

que buscam o bem comum. 

A instituição sem fins lucrativos não fornece bens ou serviços, nem controla. 
Seu “produto” não é um par de sapatos, nem um regulamento eficaz. Seu 
produto é um ser humano mudado. As instituições sem fins lucrativos são 
agentes de mudança humana. Seu “produto” é um paciente curado, uma 
criança  que  aprende,  um  jovem  que  se  transforma  em  um adulto  com 
respeito  próprio;  isto  é,  toda  uma  vida  transformada.  (DRUCKER,  apud 
DREYER & JOHANNPETER, 2008, p. 75).

Ponto importante abordado por Coelho (2000) é a diferença entre o terceiro 

setor nos Estados Unidos e no Brasil. No primeiro, a presença de trabalho voluntário 

é  muito  grande,  já  no  segundo temos uma presença mais  reduzida,  talvez  pela 

cultura de voluntariado. Mas independentemente da cultura, fica evidente que muitas 

pessoas trabalham em ONGs recebendo algum tipo de pagamento pelo seu serviço, 

principalmente dinheiro.

Outro  aspecto  interessante  abordado  por  Coelho  (2000)  é  a  definição  da 

palavra “organização não-governamental”, tão comum no Brasil. Ele explica que o 

conceito é composto de duas negações: uma o “não governamental”;  e, outra,  o 

“que não tem fins lucrativos”. A primeira negação tem como objetivo distinguir ONG 

do governo, ou seja, não faz parte do Estado. A segunda é para se diferenciá-las 
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das empresas, uma vez que elas captam recursos, mas que o objetivo é a utilização 

total desses recursos para produzir o bem comum, e não buscar o lucro como as 

empresas.

No livro “O Quinto Poder”, de Dreyer e Johannpeter (2008, p. 81) tem-se a 

seguinte definição de terceiro setor:

Ele se define melhor pelo que não é: o Terceiro Setor nem é público nem é 
privado. Sua emergência indica um novo tipo de utopia. Uma utopia que 
inclui diversidade de formas complementares de democracia e um complexo 
conjunto de direitos civis,  sociais e políticos, que devem ser compatíveis 
com a diferenciação moderna da sociedade.

  

2.2 SISTEMA DE GESTÃO DE UMA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR

Entidades do terceiro setor possuem recursos limitados; por conseqüência, 

grande parte de suas ações são definidas por esses recursos. Quando uma entidade 

busca um reconhecimento do uso correto dos recursos, é  normal  que tenha um 

trabalho de auditoria externa, gerando assim um relatório anual e provando para os 

seus  parceiros  (governos,  empresas  e  pessoas)  que  aplica  corretamente  os 

recursos.  É  importante  destacar  que  os  recursos  financeiros  são  os  mais 

questionados e de relativa importância, mas outros recursos, como humanos, são 

tão vitais quanto os financeiros.

Isso é apenas uma comprovação de um trabalho já realizado anteriormente: 

se  o  mesmo tiver  um resultado  negativo,  ou  seja,  a  auditoria  comprovar  o  uso 

incorreto dos recursos, a entidade sofrerá as conseqüências de uma ação realizada, 

possivelmente, por falta de conhecimento. Partindo do princípio que é uma entidade 

idônea e possui uma equipe de colaboradores, voluntários ou não, comprometida 

com e ética da entidade. Partindo deste princípio é possível entender a importância 

que o uso de ferramentas de gestão de qualidade pode ter em entidades de terceiro 

setor, criando assim um conhecimento que permanecerá com a entidade.

E por que não contratar uma pessoa detentora de conhecimento? Essa ideia 

é válida, mas possui dois grandes problemas. O primeiro é o custo, um profissional 

detentor de tal conhecimento possui um valor elevado por possuir uma graduação e 

especialização na área. Outro fator que compromete essa ideia é a dependência de 

uma pessoa. Com base na experiência do autor na ONG estudada, é comum ter 

uma grande rotatividade de colaboradores remunerados, uma vez que os salários 

pagos não são competitivos perante empresas e cargos públicos. Normalmente as 



19

pessoas remuneradas que trabalham nessa ONG, são estudantes em processo de 

graduação que buscam adquirir conhecimento e experiência. Após essa etapa, eles 

buscam novas oportunidades. Assim, a entidade fica refém da possibilidade de outra 

entidade,  possivelmente  uma  empresa,  oferecer  uma  melhor  remuneração, 

perdendo  o  conhecimento  que  essa  pessoa  possui.  Provavelmente  o  trabalho 

desenvolvido não desapareça, mas o método utilizado dificilmente é compartilhado 

na integra,  ficando assim a necessidade de contratar outra  pessoa detentora do 

conhecimento.

É  mais  importante  agregar  conhecimento  à  entidade  do  que  buscar 

profissionais  com alto  custo  e  sem a certeza  de  um trabalho  contínuo.  O custo 

benefício compensa para as entidades de terceiro setor adquirir esse conhecimento 

e disseminar entre seus colaboradores. Se, por ventura, os donos do processo na 

entidade saírem da empresa, os demais envolvidos no processo podem assumir, 

reduzindo  assim  a  perda  de  tempo  entre  reposição  de  funções  e  praticamente 

extinguindo a perda de conhecimento.

A gestão dessa entidade é muito similar a gestão de empresa privadas. O 

gerenciamento financeiro deve obedecer às regulações legais, assim como possuir 

um fluxo de caixa e informar os resultados, neste caso os maiores interessados são 

os  financiadores  das  entidades.  Evidentemente  que  gestão  possui  algumas 

especificidades, como leis específicas, questões de trabalho voluntário, maneira de 

informar o relatório  financeiro,  etc.  Mas fora alguns detalhes,  a estrutura base é 

praticamente  idêntica  à  de  uma  corporação,  tornando  mais  fácil  o  processo  de 

padronização com base nas teorias existentes e comprovadamente eficazes.

2.3  O  USO  DAS  FERRAMENTAS  DE  GESTÃO  EM  UMA  ENTIDADE  DO 

TERCEIRO SETOR

Ferramentas de gestão podem ser utilizadas em todos os setores de uma 

entidade. Mas quais ferramentas de gestão esse estudo está propondo implementar 

na ONG analisada? A proposta é trazer ferramentas de gestão mais abrangentes do 

que simples controles de atividades e ações. A ideia é montar um planejamento 

anual de todos os projetos e ações desenvolvidos dentro do setor. 

A ferramenta principal desse estudo é o PDCA, ferramenta de planejamento, 

desenvolvimento,  análise  e  ação  de  melhoria.  Tendo  como  princípio  uma 
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observação das ações desenvolvidas pelo Nexa, ficou clara a falta de padronização 

em seus processos, que deveriam operar de forma idêntica, em diferentes regiões 

do país. Com isso, o PDCA pode agregar uma forma homogênea de agir, aplicando 

um método de planejamento antes do desenvolvimento das ações, reduzindo ao 

máximo  as  ações  de  resolver  problemas  gerados  exatamente  pela  falta  de 

planejamento, o que popularmente podemos dizer “deixar o papel de bombeiro de 

lado”, ao invés de “apagar incêndio” durante o ano, planejar adequadamente antes 

das ações se iniciarem, resolvendo durante o ano pequenos incidentes sem grandes 

proporções e sem grandes perdas de tempo.

2.4 O VALOR DE UMA GESTÃO EFICIENTE PARA UMA ENTIDADE

Com  o  conhecimento  enraizado  na  entidade  e  a  real  utilização  de  suas 

premissas no cotidiano da empresa,  começam a surgir  os efeitos.  Esses efeitos 

surgem no curto prazo, em dois ou três anos já temos grandes mudanças evidentes. 

Para os mantenedores, uma dessas evidencias são os planejamentos estratégicos 

que nascem com essa nova forma de agir. O monitoramento das ações e a análise 

ao final de um ciclo mostram o que foi planejado e o que foi realizado, com seus 

pontos  positivos  e negativos,  com objetivo  realizados ou não,  dentro  ou fora do 

prazo, e mais importante, todos com suas justificativas do ocorrido.

Para  a  entidade  e  para  os  colaboradores,  temos  a  eficiência  no 

funcionamento do trabalho e o ganho de tempo com a redução das atividades de 

correção de problemas ocasionados pela falta de planejamento. O comprometimento 

das  pessoas  fica  evidente,  obrigando  todos  a  respeitar  o  cronograma  pré-

estabelecido  e  quando  isso  não  ocorrer,  obriga  ao  responsável  a  prestar 

esclarecimentos a respeito do ocorrido.

2.5 CONCEITO DE QUALIDADE

A qualidade total possui hoje um papel fundamental para ganhos competitivos 

e sobrevivência das empresas e entidades. A análise de Rossato (1996) quanto a 

evolução do tema tem importantes observações. Segundo ela, a qualidade existe 

desde a época dos chefes tribais, reis e faraós, quando existiam inspetores para 

verificar as mercadorias negociadas.
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É  interessante  mostrar  a  comprovação  da  importância  e  presença  da 

qualidade  nos  processos  de  todas  as  grandes  empresas  em qualquer  parte  do 

mundo. Podemos comprovar através das diferentes agencias de qualidade como: 

IAQ  (Academia  Internacional  para  a  Qualidade),  JUSE  (União  Japonesa  de 

Cientistas  e  Engenheiros),  ASQC  (Sociedade  Americana  para  o  Controle  de 

Qualidade),  EOQC (Organização  Européia  para  o  Controle  da  Qualidade),  FNQ 

(Fundação Nacional da Qualidade), entre outras.

Existem diversas definições a respeito de qualidade, mas pode-se afirmar que 

qualidade é aquilo que satisfaz as necessidades dos clientes, seja através de um 

bem  ou  de  um  serviço.  O  produto  ou  serviço  deve  estar  de  acordo  com  as 

expectativas  e  necessidades  do  cliente  (CAMPOS,  2004).  Essa  é  uma  busca 

interminável,  pois  mesmo  quando  a  empresa  acredita  ter  alcançado  essas 

expectativas,  o  cliente  muda  ou  muda  seu  interesse,  pois  esse  é  um fator  em 

constante mudança.

2.6 CONTROLE DE QUALIDADE

Segundo Feigenbaum2 (1994, apud ROSSATO, 1996),  podemos analisar a 

evolução da qualidade através das seguintes etapas:

a) 1a parte – Controle da qualidade pelo operador: um operador era 

responsável  pela  fabricação  do  produto  todo,  ou  seja,  cada  um  era 

responsável pela qualidade do seu trabalho;

b) 2 a parte – Controle da qualidade pelo supervisor: um supervisor 

tinha  a  responsabilidade  da  qualidade  do  trabalho  realizado  por  toda 

equipe;

c) 3 a parte – Controle da qualidade por inspeção: com o objetivo de 

verificar  a  adequação  e  regularidade  dos  itens  com  os  padrões 

estabelecidos.  O principal  objetivo  é  detectar  os  problemas dentro  das 

empresas;

d) 4 a parte – Controle estatístico da qualidade: processo originado 

com a descoberta da variação de matéria-prima, operários, equipamentos, 

entre outros, dentro das empresas. Com o objetivo de prevenir e atacar os 

problemas, essa parte ficou mais focada no chão de fábrica;

2 FEIGENBAUM, A. V. Controle da Qualidade Total. São Paulo: Makron Books,1994.
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e) 5 a parte  –  Controle  da  qualidade:  a  qualidade  evoluiu  de  um 

método  simplificado  para  o  gerenciamento,  mantendo  seu  principal 

objetivo,  prevenir  e  atacar  os problemas,  evoluiu  para  outras  áreas da 

empresa e obteve um aumento na participação dos colaboradores, antes 

restritos  em  poucos  especialistas.  Agora  utiliza  o  conhecimento  e 

experiência de todos os envolvidos no processo.

O controle de qualidade total (Total Quality Control) foi inicialmente utilizado 

pelo Dr. Armand V. Feigenbaum em 1957, e, em 1968, foi introduzido e divulgado 

por Kaoru Ishikawa, no Japão.

Uma filosofia como também uma série de princípios que representam os 
fundamentos  de  uma  melhoria  contínua  na  organização.  O  TQC  é  a 
aplicação de métodos quantitativos e recursos humanos para a melhoria 
das  matérias  e  serviços  fornecidos  por  uma organização  e  de  todos  os 
processos internos a ela, e também para a medida das necessidade atuais 
e  futuras  dos  clientes.  Integra  técnicas  fundamentais  de  administração, 
esforços  e  melhorias  existentes  e  ferramentas  especiais  sob  uma 
abordagem que enfoca na melhoria contínua. (ROSSATO, 1996, p. 16).

O  movimento  do  TQC  teve  contribuição  de  várias  fontes:  da  Escola  da 

Administração Científica de Taylor, das teorias humanísticas da Maslow, Herzberg e 

Mc  Gregor.  Mas  a  contribuição  mais  efetiva  surgiu  com  Feigenbaum,  Juran, 

Ishikawa e Deming.

Feigenbaum  (1994)  uniu  as  diversas  funções  dentro  do  processo  da 

qualidade e alinhou a qualidade dentro de novos produtos.  Juran (1992) mostrou 

que a mão de obra não era suficiente no controle da qualidade, e que a grande 

maioria  dos  problemas  de  qualidade  é  de  responsabilidade  da  administração. 

Deming  (Rossato,  1996)  utilizou  métodos  estatísticos  de  maneira  sistemática  e 

Ishikawa  (1993)  é  responsável  pela  organização  deste  conhecimento  de  forma 

sistemática  como  é  conhecido  o  controle  total  de  qualidade,  com  enfoque  nos 

fatores humanos e a participação de todos envolvidos no processo.

“A importância  das  ações para manter  e  melhorar  é  tão grande  que os 
gerentes  deveriam  entendê-las  profundamente;  a  sua  conceituação;  os 
meios para conduzi-las; e os resultados que se podem alcançar” (JURAN3, 
apud CAMPOS, 2004, p. 19). 

Mesmo sendo uma invenção americana, boa parte de suas inovações e casos 

de sucesso vieram dos japoneses. O principal personagem nessa área é Ishikawa, o 

3 JURAN, J. M. Managerial Breakthrough (A New Concepto f the Manager’s Job). Nova York: 
McGraw-Hill Book Company, 1984.
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qual afirma que enquanto a empresa existir, o movimento deve ser utilizado, sendo 

continuamente divulgado e renovado.

Dentre as vantagens da utilização do controle de qualidade defendidas por 

Ishikawa (1993), é interessante mencionar:

a) É possível obter qualidade em qualquer processo, chegando a 

ter 100% de produto ou serviço livre de defeitos. Encontrar os defeitos e 

falhas não é suficiente, o que é necessário é determinar as causas desses 

defeitos e falhas;

b) O controle de qualidade abre canais de comunicação dentro da 

empresa, permitindo que uma falha seja encontrada antes que se torne 

um  desastre,  pois  com  esses  canais  todos  colaboradores  estão 

acostumados a falar entre si de maneira franca.

Na  figura  a  seguir  temos  as  vantagens  do  acréscimo  da  qualidade  no 

processo,  quanto  mais  significativa  ela  é,  mais  as  outras  etapas  do  processo 

ganham.

Figura 01: Filosofia do TQC
Fonte: Yoshimoto (1994, p. 25)

É importante considerar que mesmo sendo uma ideia criada para empresas, é 

possível  utilizá-la  em  uma  entidade  sem  fins  lucrativos,  com  suas  devidas 

adaptações,  principalmente se a entidade tiver  uma estrutura similar  ao de uma 

empresa.
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Ishikawa  (1993)  defende  que  o  sistema  funciona  melhor  onde  existe  um 

senso  de  confiança  mútua,  uma  das  razões  pela  qual  essa  teoria  teve  grande 

sucesso no Japão. A confiança no Taylorismo é criticada pelo autor, que defende a 

democracia  industrial  e  a  mudança  no  pensamento  administrativo,  que  toma 

decisões mesmo sendo uma minoria na empresa. Com essa ideia todos fariam parte 

na  tomada  de  decisões,  recebendo  um  bom  retorno  das  pessoas  que  estão 

envolvidas no processo em seu dia-dia.

O controle de qualidade total está ligado diretamente ao controle da própria 

administração. A grande diferença entre o sistema americano e o japonês é o fato 

deste ser descentralizado, pois possui a participação de todos os colaboradores, 

inclusive dos terceirizados e empresas afiliadas, enquanto o sistema americano é 

centralizado.

Figura 02: Bases de controle, segundo Miyauchi.
Fonte: Myauchi4 (1987, apud CAMPOS, 2000, p. 26)

O desconhecimento do processo pelas pessoas cria a falsa imagem que o 

controle  de  qualidade,  quando  executado,  aumenta  o  custo  do  produto  final. 

Realmente, o antigo estilo, que enfatizava a inspeção pode gerar altos custos, mas o 

estilo defendido aqui,  também chamado de qualidade da conformidade, reduz os 

custos. Isso ocorre porque com a qualidade da conformidade diminuem a incidência 

de defeitos, retrabalho e ajustes, o que resulta num aumento de produtividade.

4 MIYAUCHI, I. JUSE – Union of Japanese Scientists and Engineers. Belo Horizonte: Contatos 
Pessoais, 1987.
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Antes  de  se  implementar  esse  método  foram  percebidas  algumas 

dificuldades, muito similares a ONG estudada. Uma dessas dificuldades é a falta de 

padronização, por motivos como a resistência dos empregados em ter uma forma 

técnica de executar os processos. Outro problema era a falta de dados, pois esses 

são fundamentais  para  implementar  o  controle  de  qualidade.  Mesmo quando as 

empresas possuíam algum tipo de dado, esse não era confiável e em outros casos 

os aparelhos de medição eram destruídos por serem confundidos com métodos de 

controle de trabalho.

Após o início do processo outros problemas foram observados, tais como: 

muitas teorias abstratas que não eram práticas, não existia a participação integral, 

colaboradores não estavam familiarizados com as técnicas de análise e controle, a 

educação sobre o tema não chegava a todos, poucos especialistas e todos com 

visão para seu próprio trabalho, lideranças criavam ordens impulsivamente, às vezes 

contraditórias  e  também  a  questão  do  regionalismo  interferindo.  É  importante 

observar a similaridade desses fatos com a situação vivida pelo setor analisado na 

ONG.

“A produtividade é aumentada pela melhoria da qualidade. Este fato é bem 

conhecido por uma seleta minoria” (DEMING5, apud CAMPOS, 2004, p. 1). Seguindo 

a ideia de Deming, Juran participou do processo de utilização do sistema de controle 

de qualidade. Juran (1992) defendia que o sistema deveria ser encarado como uma 

ferramenta  de  administração.  Ele  afirmava  que  seriam  reduzidos  os  custos  de 

inspeções,  caso  todo  o  processo  de  produção  do  produto  fosse  realizado  sem 

defeito desde o início. Essa ideia pode ser utilizada para um serviço, que pode ser 

executado em todas suas etapas sem defeitos, obtendo um resultado final melhor e 

com menos custo.

O  processo  de  qualidade  tem  custos,  mas  não  existe  a  necessidade  de 

obtenção  de  grandes  quantias  financeiras  para  sua  aplicação.  No  início  de  sua 

aplicação a percepção poderá ser modesta, mas no médio prazo já é possível notar 

uma redução de custos, sendo notável o benefício do investimento para redução de 

despesas, conforme figura abaixo.

5 DEMING, W. E. Quality Productivity, and Competitive Position. Massachusetts; MIT, 1982.
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Figura 03: Análises dos Custos
Fonte: Rossato (1996, p. 14)

"O custo da qualidade compreende a despesa de fazer as coisas erradas. É a 

sucata,  o  retrabalho,  inspeção,  testes  e  atividades  similares  que  se  tornam 

necessárias, devido aos problemas da má conformidade." (CROSBY6, 1986, p. 26, 

apud  Rossato,  1996).  Utilizando  conceitos  de  controle  de  qualidade,  é  possível 

encontrar diversas ferramentas de gestão que podem ser adaptadas a realidade de 

uma ONG.

2.7 ENVOLVIMENTO NO PROCESSO

Ishikawa (1993) defende que o controle de qualidade deve ser implementado 

no início do processo, envolvendo todos os setores e pessoas que fazem parte da 

produção do respectivo bem ou realização do serviço.

Quando se fala em inspeção, apenas uma divisão precisa estar envolvida no 

processo, mas quando falamos em uma aplicação avançada, toda empresa deve 

estar envolvida.

Para  garantir  o  envolvimento  de  todos,  Ishikawa  (1993)  menciona  o 

envolvimento  do  setor  de  marketing  para  levar  as  informações  a  todos  os 

empregados e fazer com que todos sejam ouvidos. A utilização de mídia de massa 

pode ser eficaz, mas, além disso, é importante fazer com que todos entendam o 

processo, se necessário através de capacitações em massa.

6 CROSBY, P. B. Qualidade é Investimento. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986.
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Além das capacitações, podem ser criados grupos para estudar e analisar as 

práticas  realizadas  pela  empresa.  Mas  para  isso  funcionar  é  necessário  ter  o 

envolvimento dos colaboradores, defendendo quatro pontos;

a) Voluntarismo:  os  grupos  devem  ser  montados  conforme  interesse  dos 

mesmos e não por uma ordem de superiores;

b) Autodesenvolvimento: os envolvidos nos grupos devem ter interesse em 

estudar;

c) Desenvolvimento  mútuo:  os  colaboradores  devem querer  expandir  seus 

conhecimentos e cooperar com outros grupos;

d) Eventual  participação  total:  os  grupos  devem  estabelecer  como  último 

objetivo a participação de todos colaboradores no mesmo local de trabalho.

É importante ressaltar que os padrões de qualidade devem ser continuamente 

revistos  e  melhorados,  esse envolvimento  é  fundamental  no  processo.  Um bom 

controle  ocorre  quando  existe  essa  abertura  para  discussões  e  melhorias.  Os 

padrões são fixos por natureza na medida em que precisam chegar à padronização 

e à uniformidade, mas é preciso entender até que ponto essa fixidez deve chegar.

2.8 PADRONIÇÃO DE PROCESSOS

A forma mais simples de atingir os objetivos por diversas vezes e em diversos 

momentos  é  através  da  padronização  dos  processos.  A  partir  do  momento  que 

temos um padrão e que todos envolvidos no processo tenham pleno conhecimento 

dele, a obtenção do resultado positivo se torna algo atingível.

“Não existe controle sem padronização” (JURAN7, apud CAMPOS, 2004, p. 
45). 

O  modelo  diagrama  de  Ishikawa,  também  conhecido  como  diagrama  de 

espinha de peixe, busca encontrar os fatores de causa mais importantes (Pareto) 

para ter uma atuação sobre eles. 

7 JURAN, J. M. Quality Control Handbook. Nova York: McGraw-Hill Book Company, 1979.
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Figura 04: Diagrama de Ishikawa
Fonte: Ishikawa (1993, p. 64)

Ishikawa (1993) defende que o processo deve ser controlado, para se obter 

um bom produto  final.  Esse enfoque  antecipa  os  problemas  e  previne  que eles 

ocorram. O diagrama mostra a relação entre os fatores de causa e o efeito. 

É importante entender que em controle de qualidade não é possível apenas 

estabelecer um objetivo e sair  correndo atrás dele.  É necessário compreender o 

controle  do  processo,  o  motivo  e  o  funcionamento  a  fim  de  elaborar  processos 

melhores e assim obter um produto final melhor, por isso foi criado esse diagrama.

Analisando o diagrama, fica evidente que os fatores de causa são infinitos, 

mas  para  realizar  o  processo  corretamente  é  necessário  definir  os  fatores  que 

influenciarão  agudamente  os  efeitos,  esses  não  são  muitos.  Nesse  momento 

seguimos o princípio de Vilfredo Pareto,  que entende a padronização como uma 

ferramenta útil para a solução de problemas. 

A padronização pode ocorrer  em dois  ou  três  dos fatores  de  causa mais 

impactantes no processo. A fim de controlá-los, temos algumas etapas: o primeiro 

passo e mais importante, é encontrar esses fatores mais importantes, os que mais 

influenciam no processo. O meio para atingir o sucesso, seguindo esse pensamento, 

é  a  padronização  agressiva  das  coisas  claramente  compreensíveis  e  deixar  um 

subordinado  cuidar.  Importante  é  definir  o  que  deve  ser  feito  em uma situação 

emergencial, até que momento se estende a autoridade de uma pessoa e a qual 

pessoa se deve buscar instruções.

Segundo Campos (2004), a padronização tem três funções básicas:
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a) Padronizar a maneira de trabalho, promovendo a estabilidade do 

processo  e  a  previsibilidade  dos  itens  de  controle  minimizando  a 

variabilidade do processo e do resultado esperado;

b) Serve  como  material  didático  imprescindível  às  atividades  de 

treinamento da função;

c) É  o  registro  da  tecnologia  da  empresa  e,  portanto,  sua 

propriedade.

Para identificar os fatores de causa, devem ser criados itens de controle. Com 

isso temos uma importante função do administrador, a de identificar os motivos da 

irregularidade no processo.

2.9 AÇÕES APROPRIADAS AOS PROBLEMAS

As  ações  corretivas  devem  ser  eficazes,  buscando  sempre  a  redução  do 

retrabalho,  o  planejamento  e  a  identificação  dos  problemas  devem  ser  muito 

precisos.  Ishikawa  (1993)  defende  que  os  fatores  de  causa  responsáveis  pela 

exceção devem ser banidos da empresa, pois obviamente são os processos que 

geram mais custo. 

Com base na experiência dele na implementação no Japão, que através da 

aplicação aprofundada, a expressão “eu não sei” desaparece da empresa. Assim 

como sempre que uma ação for executada, a mesma deve ter seu efeito verificado, 

defendendo  a  utilização  dos  controles,  ele  garante  que  a  o  uso  da  prática  de 

prevenção de reincidência, vai gerar ao poucos um progresso e avanço.

2.10 VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE

Existem inúmeras vantagens para as empresas e entidades. Abaixo temos 

três de grande importância para o tema estudado e algumas outras que também 

afetam de alguma forma:

a) Tornar  a  entidade  mais  resistente  a  problemas  financeiros, 

principalmente  se  ela  é  dependente  de  outras  empresas  para  obter 

recursos;

b) Produzir  um serviço  com qualidade  conquistando a  confiança 

dos clientes;
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c) Estabelecer  uma entidade  com saúde  e  caráter  competitivos, 

mais resistentes a mudanças no ambiente que ela atua.

Ainda podemos mencionar: aumento da produtividade, melhoria na qualidade 

de produto, redução do custo de cada unidade, redução nos prazos de entrega, 

redução na inspeção, redução dos gargalos de produção, melhoria no moral dos 

empregados, aumento do prestígio na empresa, menor número de reclamações dos 

clientes, economia em uso de material, maior interesse nas atividades, motivação 

para melhorar o trabalho, aprimoramento dos métodos, otimização do tempo nas 

realizações das tarefas, melhor disponibilidade dos dados relevantes para que possa 

ser feito o planejamento da empresa.

2.11 O PAPEL DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa deve ter políticas que definam as posições que a 

empresa irá tomar com relação à qualidade dos processos. Ao mesmo tempo, ela 

deve estar à frente do processo, assumindo a posição de liderança.

“Nas  organizações  humanas  não  haverá  mudança,  a  não  ser  que  haja 

primeiro quem advogue esta mudança” (JURAN8, apud CAMPOS, 2004, p. 

75).

Estas  políticas  são  formadas  pelo  planejamento  de  longo,  médio  e  curto 

prazo, as quais são ainda desdobradas para todos os níveis da organização para 

obtenção  de  metas  e  procedimentos  bem  definidos.  À  medida  em  que  esses 

métodos vão de encontro  a todos colaboradores,  eles  tornam-se cada vez  mais 

concretos até se transformarem em projetos.

É essencial reunir informações e especificar em termos concretos as políticas 

prioritárias que devem ser funções da administração. O importante é compartilhar 

essas  informações  e  políticas  com  todos  os  colaboradores,  somente  assim  os 

conceitos estarão no DNA da entidade.

O gerenciador ou líder do processo deve estar aberto para receber imputs de 

todos os colaboradores. Alguns podem ser muito eficientes como especialistas, mas 

não  conseguem  gerenciar  subordinados.  Com  subordinados  bem  treinados  e 

interados da política e o objetivo da gerência, retira grande parte da tarefa diária de 

8 JURAN, J. M. Quality Control Handbook. Nova York: McGraw-Hill Book Company, 1979
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controle  do  processo  da  gerência,  não  a  sua  responsabilidade,  mas  sim  a 

necessidade de estar fisicamente no local de execução das atividades.

Esse processo de repassar atividades pode ser muito complicado, uma vez 

que  a  entidade  possua  algum  líder  com  medo  de  “perder  espaço”  e  se  sentir 

ameaçado por seus subordinados.

Miyauchi (1992, apud CAMPOS, 2004) sugere onze comportamentos que os 

lideres e a alta direção devem tomar:

Figura 05: Comportamento da alta direção segundo Miyauchi
Fonte: Miyauchi9 (apud CAMPOS, 2000, p. 88)

2.12 PLANEJAMENTO DOS PROCESSOS

Juran (1992) defende que o planejamento da qualidade trata da fixação de 

metas e estabelecimento dos meios necessários para alcançá-las.  O controle de 

qualidade,  mencionado  anteriormente,  é  a  execução  destes  planos.  Por  isso  é 

fundamental possuir um bom planejamento e que esse não seja criado durante o 

processo  de  execução,  ou  seja,  durante  o  funcionamento  das  atividades.  É 

importante definir  antes de o processo iniciar,  como o mesmo ocorrerá, quais as 

metas e medidas (itens de controle).  “Os itens de controle  de um processo são 

9 MIYAUCHI, I. Management by Policy. Juse TQC; Japão, 1992.
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índices numéricos estabelecidos sobre os efeitos de cada processo para medir a sua 

qualidade total”. (CAMPOS, 2004, p. 21)

2.13 CONTROLE DE PROCESSOS

É fundamental para a continuidade do processo, ter uma forma de controlar 

as  atividades  realizadas.  Independente  de  ser  um  produto  ou  serviço,  o 

desenvolvimento do mesmo, para chegar ao produto final, pode ter algum tipo de 

controle.  A  partir  de  um  controle,  que  possui  automaticamente  um  conjunto  de 

informações, fica mais fácil manter a estabilidade sobre as atividades realizadas.

“Se você não tem item de controle, você não gerencia”. (ISHIKAWA, 1993). 

O controle consiste em avaliar o desempenho real do processo, comparar o 

desempenho real  com as metas  e tomar  as  devidas providências  a  respeito  da 

diferença.

Segundo Juran (2009), as atividades de controle ocorrem em uma sequência 

denominada alça de feedback, conforme imagem abaixo:

Figura 06: A alça de feedback
Fonte: Juran (2009, p. 281)

A  ideia  desse  fluxo  é  ter  um  sensor  avaliando  o  desempenho  real  e 

reportando  ao  árbitro,  que  vai  comparar  o  resultado  do  processo  com  a  meta 

definida no planejamento. Nessa etapa de comparação, ele verifica se alguma ação 

corretiva precisa ser aplicada ou não. Esse processo é similar ao ponto chamado de 

check, no processo de PDCA, assim como o último momento que temos o atuador, 

similar ao  act,  responsável  por implementar as ações corretivas repassadas pelo 

árbitro.
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Para o perfeito funcionamento da alça de feedback ocorrer, é necessário ter 

as funções bem definidas dentro da entidade, assim cada colaborador sabe quais 

são suas responsabilidades e quais pontos ele deve ter maior atenção.

De acordo com Ishikawa10 (p. 215, apud, CAMPOS, 2004, p. 131)

O auditor pode assumir uma pilha de fórmulas e  check lists,  mas sem o 
conhecimento  baseado  em  experiência  ele  não  conduzirá  bem  a  sua 
função. [...] Auditorias devem ser usadas para promover a qualidade, não 
para inspecionar.

É fundamental repassar aos auditores que o objetivo não é punir, mas educar 

e evoluir como entidade. A forma como será executada a auditoria não pode gerar 

burocracia aos envolvidos, caso contrário poderá gerar um desinteresse e abando 

do processo.

2.14 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

Juran (1992) afirma que durante o projeto do processo existe uma grande 

aquisição de conhecimento por parte dos planejadores. Os colaboradores podem se 

beneficiar com esse  know-how, se ele for transferido. Ele cita algumas formas de 

efetuar  essa  transferência,  cinco  são  importantes  para  o  tema  analisado  neste 

projeto:

a) Especificações do processo: fixam metas do processo e formam uma fonte 

vital de informações para os empregados, mas é o básico a ser feito;

b) Procedimentos: é basicamente um manual de como realizar as atividades. 

Para novos empregados pode ser bem útil, para os demais pode ser um 

aperfeiçoamento se possuir instruções e advertências;

c) Briefings:  reuniões  criadas  exatamente  para  passar  informações.  Os 

planejadores explicam os processos aos executores,  temos nesse caso 

uma ótima oportunidade de debate e evolução dos temas;

d) Treinamento  no  trabalho:  oportunidade  de  criar  um  treinamento  para 

passar os novos conceitos e informações importantes para o processo. Os 

ganhos vão além da transferência de  know-how,  pois existe  um valioso 

10 ISHIKAWA, K. What is Total Quality Control? The Japanese Way. Englewood Cliffs; Prentice-Hall 
Inc., 1925.
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feedback dos  executores  para  os  planejadores.  Juran  (1992)  usa  a 

expressão “os fornecedores aprendem com os clientes.”;

e) Participação  prévia:  é  um  método  que  os  envolvidos  recebem  uma 

transferência  de  conhecimento  antes  do  fato,  evitando  a  perda  dos 

benefícios do aviso antecipado e do trabalho em equipe.

2.15 CICLO PDCA

O ciclo PDCA, foi desenvolvido por Walter A. Shewart na década de 20, mas 

começou a ser conhecido como ciclo de Deming em 1950. Por essa razão o ciclo 

também é conhecido por roda de Deming. O ciclo é a sequência de atividades que 

são percorridas de forma cíclica para melhorar as atividades da entidade, além de 

padronizar  as  informações  do  controle  da  qualidade,  evitar  erros  lógicos  nas 

análises, e tornar as informações mais fáceis de entender.

Figura 07: O ciclo PDCA de controle de processos
Fonte: Campos (2004, p. 23)

De acordo com Campos (2004, p. 23), “o ciclo PDCA é um método para a 

prática do controle”.

A primeira etapa do ciclo é o estágio P (planejar), pode ser o planejamento de 

uma nova atividade ou melhoria. Para essa etapa é necessário fazer uma coleta e 

analise de dados para formular um plano de ação, estabelecer metas sobre os itens 

de controle e a maneira de atingi-las. Uma vez criado o estágio P, passamos ao 
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estágio D (fazer). Nessa etapa é executado tudo o que foi planejado, durante esse 

processo pode ser realizado um mini PDCA para resolver problemas que possam 

surgir na implementação. A seguir temos o estágio C (checar), onde é realizada uma 

avaliação desse novo processo, dessa implementação. Por último, temos o estágio 

A (agir), nesse estágio é consolidado o novo processo ou melhoria, caso tenha sido 

bem sucedida,  se  tornando  um padrão.  Se  no processo anterior  for  identificado 

alguma melhoria, esse é o período para executá-la. 

O  último  passo  é  tido  como  o  mais  importante,  que  é  a  continuação  do 

processo.  Deming (1993)  acredita  que somente aceitando isso numa filosofia  de 

melhoramento contínuo é que o ciclo PDCA literalmente nunca termina.

Segundo Slack, Chambers, Johnston e Betts (2008), tem-se quatro principais 

princípios do processo de re-engenharia:

a) Repensar os processos de negócio, cruzando barreiras, se organizando em 

torno dos processos de saída;

b) Lutar  por  melhoramentos  de  desempenho,  através  de  repensar 

radicalmente e reprojetar o processo;

c) Fazer com todos que usam as saídas de um processo desempenham o 

mesmo. Verificando se os consumidores internos podem ser seus próprios 

fornecedores, em vez de depender de outros processos internos;

d) Criar pontos de decisão onde o trabalho é realizado. Não separando quem 

executa de quem planeja.

Campos (2004) defende que todos na empresa devem utilizar o PDCA, com 

diferentes aplicações, um grupo utiliza mais o processo com foco na manutenção e 

outro grupo com melhorias, mas não impede que eles utilizem o outro processo, 

mesmo que em menor intensidade. 

Os  operadores  normalmente  utilizam  mais  o  foco  de  manutenção,  para 

cumprir os padrões já estabelecidos. Já nos altos cargos é mais comum utilizar o 

foco de melhoria, mostrando que o papel das chefias é estabelecer novos níveis de 

controle garantindo a sobrevivência da empresa; diretrizes de controle.

Conjugar  os  dois  tipos  de  gerenciamento  (manutenção  e  melhorias)  é  o 

caminho para o sucesso. A cada melhoria, temos um novo nível de controle.
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Figura 08: Utilização do ciclo PDCA para manutenção e melhorias da 
diretriz de controle do processo

Fonte: Campos (2004, p. 36)

O ciclo, originário do conceito de melhoramento contínuo, usa como base um 

processo  que  não  tem  fim,  sendo  repetidamente  questionado  e  requestiona  os 

trabalhos de uma operação. A figura a seguir mostra a configuração do ciclo com os 

dois tipos de gerenciamento numa evolução sem fim.

Figura 09: Conceito de melhoramento contínuo baseado na 
conjugação dos ciclos PDCA de manutenção e melhorias

Fonte: Campos (2004, p. 38)

2.15.1 O Ciclo PDCA utilizado para rotina

O ciclo PDCA pode ser utilizado com foco na melhoria e na manutenção de 

processos. Campos (2004) afirma que para realizar uma boa rotina de controle é 

necessário ter as seguintes condições:
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a) Planejar: Definir itens de controle assim como suas faixas de aceitação e 

definir os procedimentos-padrão, necessários para orientar os envolvidos 

nas atividades;

b) Fazer:  Treinamento  para  todos  os  colaboradores,  objetivando  que  os 

mesmos  venham  a  ser  os  melhores  em  suas  respectivas  funções. 

Capacitação em coleta de dados e execução dos procedimentos-padrão, 

logo é importante ter uma verificação da utilização desses procedimentos 

de forma correta;

c) Revisar: Verificar os itens de controle. Importante definir itens de controle 

eficazes  e  preferencialmente  de  baixa  complexidade,  pois  será  de  fácil 

entendimento por todos envolvidos;

d) Agir: Garantir a continuidade dos processos realizados corretamente e se 

existir anomalias, tomar as devidas ações corretivas.

É preciso ter ciência que o princípio básico do conceito de controle é que para 

existir  uma  melhora  é  preciso  saber  manter  os  procedimentos-padrão  e  utilizar 

corretamente os itens de controle, conforme a figura anterior.

2.16  FERRAMENTAS  DE  GESTÃO  DE  QUALIDADE  PARA  APOIO  AO  CICLO 

PDCA

Existem inúmeras ferramentas de gestão da qualidade, algumas podem ser 

utilizadas  para  apoiar  a  aplicação  do  ciclo  PDCA.  Podemos  mencionar  duas 

estratégias  principais  na  utilização  das ferramentas:  padronizar  os  processos da 

empresa e controlar a variabilidade dos processos.

Alguns dos objetivos do uso das ferramentas de gestão são: desenvolver a 

criatividade,  permitir  o  conhecimento  do  processo,  fornecer  elementos  para  o 

monitoramento  dos  processos,  facilitar  a  identificação  e  entendimento  dos 

problemas e sintetizar o conhecimento e as conclusões.

De acordo com Yoshinaga (1988, p. 80), "as ferramentas sempre devem ser 

encaradas como um meio para atingir as metas ou objetivos". 

Meios são as ferramentas a serem utilizadas com o objetivo de identificar e 

melhorar  a  qualidade,  enquanto  que  a  meta  ou  objetivo  é  o  fim,  o  ponto  onde 

queremos chegar. Este conceito está ilustrado na figura abaixo:
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Figura 10: Ferramentas para Implementação da Qualidade
Fonte: Yoshinaga (1988, p. 80)

Analisando as possibilidades de acordo com as necessidades da entidade 

estudada, temos algumas ferramentas identificadas, que serão explicitadas a seguir:

• Plano de Ação - 5W2H

• Benchmarking

2.16.1 Plano de Ação – 5W2H

É um método de criar  um plano de ação padrão identificando as ações a 

serem executadas com suas respectivas informações, desta forma todas as ações 

ficam bem definidas para todos os envolvidos no processo.

A sigla significa:

• WHAT – O que será feito – etapas 

• WHY – Por que deve ser executada a tarefa – justificativa 

• WHERE – Onde cada etapa será executada – local 

• WHEN – Quando cada uma das tarefas deverá ser executada – tempo 

• WHO – Quem realizará as tarefas – responsabilidade (líder)

• HOW – Como deverá ser realizado cada tarefa/etapa – método

• HOW MUCH – Quanto será o custo para a realização – valor

O 5W2H pode ser utilizado para descrever todas as etapas de uma ou várias 

ações,  identificar  as  ações  e  responsabilidades  de  cada  um  na  execução  das 

atividades e planejamento de todas essas atividades. Podemos dizer que funciona 

como um mapa, exibindo o planejado e o caminho até os objetivos.
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2.16.2 Benchmarking

Benchmarking é uma abordagem utilizada inicialmente pelas empresas para 

definir o ato de comparar suas operações com aqueles de outras companhias. A 

Xerox  foi  uma  das  pioneiras  nesse  processo,  chamando-o  de  benchmarking 

competitivo. Hoje temos o conceito mais ampliado para atender a qualquer tipo de 

comparação,  com  empresas  de  outros  seguimentos  e  até  mesmo  com  outros 

setores da empresa.

Figura 11: o processo de benchmarking da Xerox.
Fonte: Slack, Chambers, Johnston, Harland e Harrison (1999, p. 449)
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A  prática  de  Benchmarking possibilita  a  identificação,  compreensão  e 

adaptação das práticas utilizadas em outras instituições ou até mesmo na mesma, 

mas realizado entre diferentes unidades.

Existem muitos outros exemplos de  benchmarking.  Alguns são importantes 

mencionar, segundo Slack et. al. (2008):

a) Interno: é comparação entre operações ou partes de operações, que fazem 

parte da mesma organização.

b) Externo: é comparação entre uma operação de uma empresa com outra.

c) Não competitivo: benchmarking em relação a empresas externas, mas que 

atuam em outros seguimentos, não relacionados à sua empresa.

d) Desempenho: comparação entre os níveis de desempenho realizados em 

diferentes operações, comparando com outras organizações nas mesmas 

dimensões.

e) Práticas:  comparação  entre  práticas  de  operações  pode  ocorrer  entre 

empresas  de  ramos  diferentes,  mas  que  possuem operações  similares, 

como por exemplo, controle de estoque.

Na  utilização  do  benchmarking como  uma  ferramenta  de  melhoria,  é 

importante destacar alguns pontos que devem ser observados antes da definição de 

utilização  em  uma  empresa.  Primeiro  é  o  fato  de  não  ser  um  projeto  com  fim 

determinado, deve ser um processo contínuo. Segundo, ele não fornece soluções, e 

sim idéias e informações para os envolvidos buscarem soluções. Além disso, ele 

não copia ou imita outras operações,  é uma aprendizagem e por último e muito 

importante, temos a necessidade de alocação de recurso para sua execução. O que 

não garante a necessidade de alocação de muitos recursos, pois em vez de ter um 

profissional bem remunerado, a empresa pode ter uma equipe em cada nível do 

processo. 

Um aspecto importante dessa prática é a forma de utilização das informações 

geradas,  uma  vez  que  uma  comparação  pode  ser  mal  compreendida  e  gerar 

problemas dentro da empresa ou entidade.
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Figura 12: O Benchmarking pode envolver comparações internas 
e externas e comparações de desempenho e de atividades.

Fonte: Slack et al. (1999, p.451)

No tema estudado por esse trabalho de conclusão, o foco do benchmarking 

será entre as diversas unidades estaduais da ONG analisada.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O trabalho apresenta um método de implementar a melhoria contínua através 

da  implementação  do  clico  PDCA nos  processos  do  setor  Nexa.  Além do  ciclo 

PDCA, o estudo apresenta algumas ferramentas de gestão da qualidade que podem 

dar  suporte  ao  ciclo,  complementando  o  trabalho  e  ampliando  os  resultados 

potenciais.

Através do mapeamento dos processos, será possível definir qual a melhor 

estruturação dos responsáveis,  assim como criar  documentos padronizados para 

utilização no controle das atividades.

Ao  final,  sugere-se  uma maneira  de  implementar  a  melhoria  contínua em 

etapas: capacitação, implementação e verificação.

Com  espera-se  oferecer  solução  para  o  problema  advindo  da  falta  de 

controles dos processos realizados,  que impacta negativamente na qualidade da 

informação disponível.
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4 ANÁLISE DOS DADOS

Essa etapa do estudo apresenta uma análise da entidade, com foco no setor 

analisado. É realizado um mapeamento dos processos, assim como um ciclo PDCA 

específico para esse setor, apresentando controles padronizados a serem utilizados 

pelos escritórios da entidade. Ao final, é apresentado a operação de implementação 

do ciclo.

4.1 ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO

Para  sugerir  alguma  melhoria  no  processo  de  gestão  para  esse  setor,  é 

necessário  conhecer  a  sistemática  utilizada e identificar  os principais  problemas. 

Através  de  visitas  in  loco e  reuniões  via  áudio  conferência  foi  possível  analisar 

algumas unidades localizadas em diversas regiões do país.

Os Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo foram visitados e os 

Estados de Santa  Catarina,  Piauí,  Rio  Grande do Norte,  Minas Gerais,  Bahia  e 

Goiás foram analisados via reuniões a distancia.

É importante ressaltar que o contato com essas unidades estaduais, assim 

como outras não mencionadas acima, era realizado constantemente e com pessoas 

em níveis gerenciais das entidades, não somente do setor estudado. Com isso foi 

possível identificar diversas opiniões, sugestões e reclamações.

As lideranças das unidades possuem um discurso muito semelhante quanto 

às  dificuldades  e  problemas  enfrentados  por  esse  setor,  mas  com  diferentes 

opiniões. Alguns defendem que esse setor deve ser fechado, por conseqüência de 

falta de organização, o mesmo gera muitos custos e poucos resultados. Interessante 

mencionar que em grande maioria dos casos não existe nenhum dado relativo a 

resultado, somente a custo, ficando assim difícil comprovar a eficácia desse setor. 

Outras  lideranças,  com  uma  visão  mais  aberta,  sugerem  implementar 

melhorias, muitos possuem ideias, mas a diversidade de projetos e setores retira 

muito tempo no dia-dia dessas lideranças, ficando praticamente impossível auxiliar 

mais  profundamente.  Quando  mencionado  quanto  ao  projeto  e  as  possíveis 

melhorias, todos se mostraram abertos a utilização e interessados na ideia, mas o 

grupo não favorável pela continuidade das atividades desse setor se mostrou mais 

cético quanto aos resultados e o período de aplicação.
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Quanto aos membros desse setor, em sua grande maioria jovens, a posição é 

mais otimista. Todos gostariam de utilizar ferramentas que auxiliassem no seu dia-

dia e principalmente comprovasse os bons resultados, que eles afirmam existir. O 

interesse  em  utilizar  e  aprender  como  essas  ferramentas  funcionam  está 

diretamente  ligado  ao  perfil  desses  membros.  Todos  são  obrigatoriamente 

estudantes; colegial, técnico ou universitário. Eles possuem um grande interesse em 

obter esse conhecimento, pois sabem o quão valioso poderá ser para suas carreiras.

Na ausência de dados concretos, a fonte de informações foi o gestor nacional 

desse setor. Com base em sua experiência através de visitas as unidades, foi criado 

um diagrama de causas e efeito:

Figura 13: Diagrama de Causas e Efeito do Nexa
Fonte: elaborado pelo autor

É  importante  ressaltar  que  as  causas  aqui  apontadas  são  as  principais 

geradoras  do  maior  problema  (efeito)  do  setor,  a  falta  de  informação.  Outras 

dificuldades (causas) existem, mas não possuem influência tão relativa quanto as 

causas mencionadas na figura.

4.1.1 Mapeamento de Processos

Para realizar o mapeamento dos processos foi necessário buscar a estrutura 

organizacional já existente dentro desse setor. Através da estrutura é mais simples o 

entendimento  da  divisão  de  atividades  e  responsabilidades.  O  responsável  pelo 

setor  descreveu  o  seguinte  organograma  que  representa  a  estrutura  de  cada 

escritório local:
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Figura 14: Organograma do Nexa
Fonte: elaborado pelo autor

É  possível  verificar  a  existência  de  uma  liderança  dentro  do  setor.  Essa 

liderança é responsável por quatro áreas de atuação, cada uma com uma equipe de 

voluntários realizando os processos. Ao final, assim como em uma corporação, a 

liderança se reporta ao líder da entidade local e ao gestor do Nexa no escritório 

nacional. 

Fica  evidente  que  existe  uma formalização  da  hierarquia,  que  segundo  a 

fonte, não é utilizada de forma completa, mas é respeitada pelos escritórios locais. A 

não utilização é referente ao fato de não existir relatórios padronizados, assim como 

não existe uma sistemática de identificação de problemas e compartilhamento de 

informações.

O relacionamento entre os setores é mais informal do que o representado 

acima. O modelo provavelmente foi copiado de uma corporação, por isso uma ideia 

de hierarquia e lideranças. Mas na prática os setores possuem uma comunicação 

interna.

Com as informações obtidas na entidade foi possível montar um mapa das 

atividades desse setor, com seus responsáveis:
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Figura 15: Mapa das atividades do Nexa
Fonte: elaborado pelo autor

A  partir  desse  mapeamento  será  possível  orientar  quais  controles 

padronizados cada área de atuação deve utilizar. 

4.2 DESENVOLVIMENTO DO CICLO PDCA

A utilização do ciclo PDCA busca a utilização de processos padronizados e 

por conseqüência um controle, com isso o ciclo pode ser o principal solucionador 

para o problema de falta de dados. Junto com o ciclo temos os indicadores, com o 

objetivo de mensurar os resultados alcançados durante e ao final do ciclo.

Os  itens  de  controle  ou  indicadores  devem  ser  definidos  pelo  escritório 

nacional de acordo com a relevância das informações. É importante que os indicares 

fiquem bem explicados para todas as unidades, assim como sua forma de medição, 

afim de evitar enganos. Dois itens possivelmente interessantes para se ter itens de 

controle são o número de atividades realizadas e o número de participantes em cada 

atividade.

O período em que cada etapa do ciclo PDCA deverá aplicada também deve 

ser padrão, conforme figura abaixo:
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Figura 16: Ciclo PDCA anual do Nexa
Fonte: elaborado pelo autor

Nesse  ciclo  temos,  nos  dois  primeiros  meses  do  ano,  a  etapa  de 

planejamento, momento em que cada unidade define as metas para cada indicador 

e o plano de ação para atingir as metas. Nos quatro meses seguintes, a etapa de 

realização do planejado, seguindo o plano de ação. No sétimo mês temos a fase de 

análise  dos  resultados  obtidos  até  o  momento,  com verificação  dos  indicadores 

(meta e realizado) e definição das ações corretivas, caso necessário. Do oitavo mês 

até o final do ano, a ação de continuidade do planejado já com as devidas ações 

corretivas. 

No ciclo  de atividades do setor,  o  segundo semestre do ano possui  mais 

atividades  que  o  primeiro,  o  que  torna  o  período  de  revisão  curto.  Já  se 

compararmos o período de realização com o de ação, temos uma diferença positiva, 

pois o período ação já ocorre com um aprendizado baseado na segunda etapa do 

ciclo.

O princípio básico para o correto funcionamento do ciclo em toda a rede do 

Nexa é que todos devem utilizar o ciclo PDCA anualmente e de forma contínua: o 

processo faz parte do trabalho do setor, é uma rotina. Seus resultados vão gerar 

estabilidade  para  as  atividades  e  para  o  Nexa,  uma  vez  que  acaba  gerando 

estabilidade de recursos financeiros, recursos humanos, dados e de conhecimento.
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4.2.1 Documentos Padronizados

Duran (1993) afirma que não é possível existir  controle sem padronização. 

Assim como Yshikawa (1993) defende que o caminho para se obter um bom produto 

final, é através de um processo controlado. A base para ter estabilidade no setor 

estudado deve ser através da melhoria contínua, fundamentada com o controle e 

padronização dos processos.

Campos (2004) considera uma das três funções básicas da padronização a 

estabilização dos processos, através da redução da variabilidade dos métodos e 

resultados esperados.

Figura 17: Documentos padronizados
Fonte: elaborado pelo autor

Os documentos padronizados de controle são apresentados nos anexos A a 

L. O primeiro (anexo A) é um cadastro básico para criação de um banco de dados 

com informações  de  todos  os  envolvidos  no  setor.  O  segundo  (anexo  B)  é  um 

cronograma  das  atividades  realizadas  em  um  determinado  período.  Têm  como 

função informar os jovens de cada escritório local suas respectivas atividades do 

período e ao mesmo tempo é um reporte do planejamento do ciclo para o escritório 

nacional.

Os anexos C, D, E e F, controle de orçamentos de eventos, fluxo de caixa, 

controle de receitas e controle de despesas, respectivamente, são ligados a área 

financeira. Todos auxiliam os envolvidos no processo a contabilizar as receitas e 

despesas realizadas, assim como prever futuros pagamentos e receitas. O anexo D 
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em específico, fluxo de caixa, deve ser utilizado como relatório financeiro do setor 

junto à unidade nacional.

Já  o  documento  presente  no  anexo  G  é  o  banco  de  dados  dos  jovens 

envolvidos no programa. Cabe a área de recursos humanos alimentar esse banco 

através  do  documento  do  anexo  A,  ficha  de  cadastro,  assim  como  manter  as 

informações do banco atualizadas. O documento seguinte, controle de freqüência 

(anexo  H),  também é de  responsabilidade  dessa área.  As  informações  contidas 

nesse  documento  vão  dar  suporte  ao  preenchimento  dos  indicadores  de 

desempenho.

Para a área de projetos temos os planos de ação padronizados (anexo J), um 

modelo  de  controle  baseado na ferramenta  de  gestão  da  qualidade 5W2H.  Seu 

principal objetivo é organizar o planejamento do projeto, identificando responsáveis e 

descrevendo o funcionando detalhadamente cada ação a ser desenvolvida.

O  outro  documento  a  ser  utilizado  para  fins  de  mensuração  do  resultado 

obtido é o acompanhamento de indicadores (anexo J). Esse documento descreve 

quais são os indicadores de avaliação dos projetos, assim como a meta planejada e 

a forma de aplicação. O arquivo que complementa o acompanhamento e o relatório 

de atividades (anexo K). Com a função de consolidar os resultados dos indicadores 

ao longo do ciclo, auxilia na identificação de projetos com dificuldades através da 

comparação entre  planejado e realizado.  Esse relatório  serve  como guia para o 

escritório nacional identificar processos com maiores dificuldades e assim auxiliar os 

escritórios locais.

O último documento (anexo L) é o relatório de atividades consolidado. Essa 

ferramenta  tem  como  função  passar  informações  mais  detalhadas,  com  alguns 

espaços  para  descrição  de  ações,  permite  ao  escritório  nacional  realizar  uma 

compilação de dados e formar um conjunto de melhores práticas. É basicamente a 

criação  de  um  manual  de  benchmarking  através  das  experiências  de  outros 

escritórios locais. 

Com os documentos apresentados é possível  padronizar  os processos de 

cada uma das áreas do setor analisado. Com o comprometimento das lideranças do 

Nexa  e  das  unidades  da  Junior  Achievement  nos  Estados  em  enviar  relatórios 

anuais  dentro  desses  padrões  pré-estabelecidos,  é  possível  garantir  a  correta 

aplicação da metodologia.
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É fundamental que o modelo apresentado seja o único utilizado, mesmo que 

alguma  unidade  tenha  algum  controle  muito  similar,  não  deve  ser  aceito  pelo 

escritório nacional qualquer outro controle. Além da impossibilidade de comparação 

de dados, pode ocorrer a perda de informações e captação de informações erradas.

Ainda será possível identificar ganhos em médio prazo, com a alteração de 

alguns  membros  das  equipes,  o  processo  não  será  interrompido  por  falta  de 

detentores  de  conhecimento  assim  como  a  informação  não  sairá  da  entidade 

juntamente com as pessoas. 

4.3 BENCHMARKING INTERNO

O controle de processos abre canais de comunicação dentro da organização. 

Ishikawa  (1993)  afirma  que  uma das  vantagens  da  utilização  da  qualidade  nos 

processos é que a comunicação interna é aprimorada, permitindo que uma fala seja 

identificada e outros setores ou unidades podem informar uma solução, pois existe a 

possibilidade de algum deles ter vivenciado uma situação semelhante.

O  modelo  de  benchmarking escolhido  para  ser  aplicado  na  entidade  é  o 

benchmarking interno.  Segundo Slack  et.  al.  (2008),  esse tipo  é conhecido  pela 

comparação entre operações que fazem parte de uma mesma instituição, no caso 

analisado, a Junior Achievement. 

A prática a ser desenvolvida na entidade começa no processo de análise dos 

relatórios  enviados  pelas  unidades  estaduais.  Após  a  criação  dos  relatórios  e 

identificação dos escritórios com melhores resultados, será possível, para a equipe 

da  unidade  nacional,  distribuir  as  informações  dos  processos  definidos  como 

melhores práticas.

É importante obter o maior volume de informação possível das unidades com 

melhores práticas. O relatório de atividades consolidado é apenas um material de 

apoio a identificação das unidades benchmarking. A sugestão é utilizar o sistema de 

comunidade prática já utilizado pela ONG, o sistema NING11. Pode ser desenvolvido 

dentro da comunidade um setor específico para troca de informações, assim como 

um  canal  interativo  que  permita  que  as  unidades  estaduais  se  comuniquem 

diretamente, tornando o tempo entre pergunta e resposta muito curto.

11 NING é uma comunidade virtual para compartilhamento de práticas.
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Outros escritórios não envolvidos  diretamente em algum problema,  podem 

acompanhar  esses  debates  e  também contribuir  com ideias  e  opiniões.  Quanto 

maior a interatividade entre os participantes, maior será o volume de conhecimento 

distribuído. 

O  escritório  nacional  do  Nexa  deve  monitorar  constantemente  essas 

comunicações  para  evitar  que  uma  prática  em  desacordo  com  os  padrões  ou 

políticas da ONG seja replicado erroneamente. Esse gerenciamento deve ser uma 

rotina da equipe responsável pelo processo em rede nacional.

No momento de implementação das melhores práticas dos outros escritórios, 

deve ser levado em consideração que o benchmarking não apresenta solução e sim 

idéias e informações com base em experiências de outras unidades. Mesmo que os 

escritórios possuam uma similaridade muito  grande,  é  importante verificar  que o 

perfil das regiões, assim como dos públicos envolvidos nos processos, pode afetar a 

utilização  das  melhores  práticas.  Por  isso  é  altamente  recomendado  não  fazer 

cópias dos processos e sim um aprendizado de como as outras unidades fizeram as 

atividades e como pode ser realizado localmente.

4.4 IMPLEMENTAÇÃO DO CICLO PDCA

A implementação do ciclo PDCA será realizada de forma particionada. Tanto 

a ONG como suas unidades não possuem capacidade de aplicar de forma conjunta 

todas as unidades ao mesmo tempo. Falta mão de obra capacitada e recursos, por 

isso  a  forma  de  aplicação  será  particionada  em  três  etapas,  acompanhando  a 

capacidade da ONG para ser adaptar a mudança. 

Para a aplicação deverá ser estabelecido um conjunto de grupos para essas 

unidades.  Cada  grupo  deverá  ter  somente  unidades  com  estrutura  e  níveis  de 

necessidades  similares,  facilitando  assim  o  processo  de  capacitação  e 

acompanhamento.

4.4.1 Primeira Etapa – Capacitação

A primeira etapa é o planejamento e a aplicação das capacitações para todos 

os  envolvidos  no  processo  de  utilização  das  ferramentas  de  gestão.  Os 

responsáveis  por  gerenciar  todas  as  unidades,  escritório  nacional  da  Junior 
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Achievement, devem separar as unidades em grupos semelhantes com base no seu 

nível de desenvolvimento. 

Não existe a necessidade de um número especifico de grupos, o importante é 

ter ao menos um grupo para os mais desenvolvidos e outro para os escritórios no 

início do processo, em desenvolvimento. O grupo das equipes mais desenvolvidas 

deve conter  aqueles que já  realizam as atividades do setor  há pelo  menos dois 

ciclos  completos  (2  anos)  e  que  mesmo sem utilizar  algum tipo  de  ferramenta, 

tenham pleno conhecimento  das  atividades  e  possuam uma estrutura  maior  em 

termos de mão-de-obra. Esse grupo ainda pode ser dividido em dois, um formando 

por escritórios com um resultado positivo e consolidado das atividades (Grupo A) e 

outro  com  resultados  não  consolidados  (Grupo  B),  ou  seja,  ainda  na  etapa  de 

aprendizagem.

Outro grupo pode ser formando por aqueles que estão no início do processo. 

Não possuem ao menos dois ciclos do processo realizado. Esse grupo pode ser 

bem representativo em número de participantes, uma vez que a expansão desse 

setor  para todos os escritórios estaduais  é  um processo novo e ainda não está 

completo.  A  divisão  desse  grupo  (Grupo  C e  Grupo  D)  deve  ser  com base  na 

posição geográfica, reduzindo custos e ao mesmo tempo criando membros com um 

perfil mais similar no que tange o perfil dos jovens.

O processo de expansão em si  foi  iniciado de forma organizada há pouco 

mais de dois anos, mas devido a questões financeiras foi interrompido. Este ano o 

processo foi retomado e tem como prazo de conclusão o final do ano de 2011. Mas 

apenas  seis  Estados  não  possuem  o  setor,  esses  por  terem  menor  porte  e 

dificuldades financeiras. 

Com  essa  característica  específica,  podemos  identificar  um  outro  tipo  de 

grupo, o de unidades sem a existência do setor (Grupo E). Esse grupo pode ser o 

último a ser capacitado, já pensando em uma versão mais simplificada devido a sua 

característica única, em comparação aos demais.

A  estruturação  desses  grupos  fica  com três  grupos  principais.  O  primeiro 

possui  dois  subgrupos,  com base nos resultados identificados nos últimos anos. 

Pela falta de dados, resultado da falta de relatórios e processos, essa informação 

será obtida pela consulta as unidades e pelo conhecimento da unidade nacional da 

ONG, sem a necessidade de uma comprovação.
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O segundo grupo possui outros dois subgrupos, distribuídos com participantes 

de duas áreas do país, principalmente por proximidade. É importante que o número 

de envolvidos nos dois grupos seja semelhante. Um grande número de participantes 

em um grupo pode tornar a capacitação menos eficaz, com alguns participantes 

menos  focados  e  por  conseqüência  a  perda  do  resultado  esperado;  100%  das 

unidades capacitadas e preparadas para utilizar a metodologia.

E por último temos o grupo de escritórios que ainda não possuem esse setor, 

mas que em breve estarão com essa estrutura.

Figura 18: Estruturação dos grupos de capacitação
Fonte: elaborado pelo autor.

Com a definição dos grupos com base no perfil individual fica mais simples 

realizar as capacitações. O que deve estar evidente é a necessidade das lideranças, 

tanto  do  setor  quanto  das  unidades  da  ONG  de  cada  Estado,  participar  das 

capacitações. 

Juran (2009) defende que a mudança nas organizações só ocorre quando há 

uma liderança que advogue a mudança primeiro.

A importância da participação das lideranças do setor é clara, afinal são essas 

possas que vão conduzir o processo e multiplicar os conhecimentos para os demais. 

Já a importância das lideranças da ONG está vinculada com a liberdade na tomada 

de decisões. Esse processo como um todo busca fazer melhorias, que em grande 

parte serão implementadas através de novos procedimentos. Esses procedimentos 

precisam da autorização da diretoria executiva de cada escritório, pois assim é o 

fluxo da entidade. Para facilitar essas aprovações é necessário que as lideranças 
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tenham conhecimento do que será realizado e o reconhecimento da importância 

dessa metodologia.

As capacitações devem funcionar de forma dinâmica, com a participação dos 

membros de cada Estado. O aprendizado deles será mais fácil e será possível obter 

diversos imputs, cabe ao responsável pela capacitação fazer as devidas anotações. 

Assim como é relevante  considerar  que essa será a primeira  impressão,  sem o 

conhecimento  prático  da  eficiência  da  metodologia.  Provavelmente  vários 

comentários negativos surgirão, principalmente dos mais receosos, mas todo dado 

deve ser anotado.

Devido  à  grande  demanda  de  trabalho  de  todos  os  colaboradores  e 

voluntários da entidade, se existir a possibilidade de aplicação da capacitação em 

um  ambiente  externo,  sem  intervenção  de  terceiros  com  demandas  cotidianas, 

melhor será o andamento das capacitações.

4.4.2 Segunda Etapa – Aplicação

A primeira ação deve ser a adaptação do conceito de estrutura organizacional 

utilizada. Sem mudanças nas funções ou responsabilidades, mas com um canal de 

comunicação  mais  direto,  possibilitando  que  os  responsáveis  por  casa  área  se 

comuniquem entre si. Essa comunicação pode já existir, mas não está formalmente 

definida. Com essa definição, o processo fica mais claro e auxilia na resolução de 

parte do problema de comunicação interna.
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Figura 19: Novo organograma do Nexa
Fonte: elaborado pelo autor

Com todos os envolvidos no processo capacitados e aptos a utilizar a nova 

metodologia, inicia-se a segunda etapa. Todas as unidades devem implementar o 

ciclo PDCA em sua integra, sem exceções. A utilização deve começar no início do 

ano.

A responsabilidade de cada liderança local é monitorar a utilização durante o 

processo. Ideal é realizar reuniões de fechamento mensais, criando mini-ciclos, e 

verificando os pequenos erros e dificuldades e ao mesmo tempo tomando medidas 

corretivas.
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Figura 20: Fluxo PDCA da aplicação do ciclo
Fonte: elaborado pelo autor

O  escritório  nacional,  através  do  gestor  desse  setor,  deve  fazer  o 

monitoramento da implementação de toda a metodologia. Como a verificação dos 

dados deve ser realizada no final do ciclo, é importante estabelecer um sistema de 

relatórios por períodos. Dessa forma será possível identificar as dificuldades e erros 

durante  o  processo,  e  todas  que  forem  corrigíveis  durante  o  ciclo,  devem  ser 

resolvidas através das ações de contramedida.

É  fundamental  que  o  gestor  nacional  e  sua  equipe,  tenham  completo 

conhecimento dessa metodologia, assim como sua sistemática de aplicação. Essas 

pessoas serão responsáveis pela orientação de todos os demais escritórios assim 

como alinhá-los.  Cabe a eles a responsabilidade de gerenciar a aplicação assim 

como demandar  ações  corretivas  quando  necessário.  Durante  essa  etapa,  essa 

equipe terá como principal função o suporte aos escritórios locais, funcionando como 

apoio e esclarecendo dúvidas.
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4.4.3 Terceira Etapa – Verificação

No final das capacitações, deve ser firmando um compromisso dos escritórios 

estaduais com a unidade nacional se comprometendo a enviar no final do ciclo todos 

os documentos conforme solicitado. Com isso será possível fazer uma análise se a 

utilização da metodologia está correta e quais pontos precisam ser melhorados. 

Mais importante, será a identificação das melhores práticas, assim como das 

dificuldades de cada  unidade,  podendo,  a  partir  desse momento,  ser  criado um 

banco de melhores práticas com acesso universal aos escritórios. Esse banco de 

compartilhamento  já  é  utilizado  pela  ONG  através  da  rede  de  relacionamentos 

NING, mas apenas com o foco de comunicação externa. Com essa ampliação, a 

entidade  terá  uma  fonte  rica  em  conhecimento  e  também  garantirá  o 

armazenamento das informações, por muitas vezes perdidas localmente.

Essa etapa será a mais crítica para a equipe do escritório nacional, pois a 

eles ficará a responsabilidade de verificar todos os vinte e sete escritórios, definir os 

que possuem melhores  práticas,  identificar  os  que precisam de apoio  e dar  um 

feedback para todos, apontando os pontos positivos e negativos.

Ao gerente nacional, cabe a responsabilidade de conscientizar as lideranças 

locais que esse processo busca auxiliar no desenvolvimento de todos. A atuação do 

escritório nacional será similar ao de uma consultoria externa, mas com a vantagem 

de ter pleno conhecimento sobre o processo e ter uma visão macro de toda a rede.
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Figura 21: Fluxo de atividades da etapa de verificação
Fonte: elaborado pelo autor
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, observou-se a fragilidade dos processos no setor 

Nexa  da  ONG  Junior  Achievement.  O  trabalho  realizado  sem  planejamento 

apareceu  como  um  dos  principais  motivos,  bem  como  a  falta  de  dados  e 

documentação para informar os resultados.

A falta de capacitações ou treinamentos para as pessoas que realizam os 

trabalhos do setor foi um problema mencionado com freqüência. A inexistência de 

documentos ou ferramentas padronizadas para dar suporte às atividades cotidianas 

e,  principalmente,  de  planejamento  dificulta  ainda  mais  o  processo.  Muitas 

informações inexistentes,  outras se perderam com pessoas que não fazem mais 

parte  do  corpo de  colaboradores  e  voluntários  da  ONG,  poucos  registros  foram 

verificados nesse setor.

Ponto interessante é que a estrutura administrativa da ONG como um todo 

não  tem  esse  problema,  há  investimento  em  mão  de  obra  especializada  em 

processos. Já no setor Nexa,  há escassez de recursos, e o problema existe em 

todas as unidades estaduais onde o programa está presente.

O  efeito  verificado  é  a  perda  de  informações  e  retrabalho,  situações 

estudadas pelos teóricos e defensores da gestão pela qualidade total, que sugerem 

a implementação de soluções. Com uma sistemática de padronização de processos 

em toda a rede, comprometimento das lideranças, é possível evoluir nesse ponto, no 

curto prazo.

A implementação do ciclo PDCA possibilita compilar um banco de dados de 

melhores  práticas,  criando  assim  o  compartilhamento  de  informações 

(benchmarking) para solucionar o grande problema, do retrabalho, ocasionado pela 

falta de comunicação interna.

É importante relatar que o sucesso das diversas estruturas do Nexa no país 

ocorre  principalmente  pela  dedicação  e  esforço  dos  jovens  voluntários  que 

trabalham  pelo  setor  e  pelo  apoio  das  lideranças  da  ONG  em  cada  região.  O 

comprometimento de todos possibilitou uma análise mais completa da entidade e 

uma abertura para estudar metodologias que possam ser adaptadas a realidade e 

as necessidades desse setor em específico.

Por fim, é importante ter ciência que é possível implantar o ciclo PDCA em 

entidades do terceiro setor, assim como outras ferramentas de gestão de qualidade 
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criadas  para  solucionar  problemas  de  gestão  em  empresas.  O  que  é  devido  à 

similaridade dos problemas de gestão experimentados, no que tange ao controle do 

desempenho,  independentemente  da  finalidade –  lucrativa  ou  não-lucrativa  –  da 

organização objeto de análise.  
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ANEXO A – FICHA CADASTRAL
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ANEXO B – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
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ANEXO C – CONTROLE DE ORÇAMENTO DE EVENTOS
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ANEXO D – CONTROLE DE FLUXO DE CAIXA
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ANEXO E – CONTROLE DE RECEITAS
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ANEXO F – CONTROLE DE DESPESAS

 



69

ANEXO G – CONTROLE DE CADASTROS
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ANEXO H – CONTROLE DE FREQUÊNCIA



71

ANEXO I – CONTROLE DE PROJETO
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ANEXO J – ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES
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ANEXO K – RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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ANEXO L – RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSOLIDADO


