




blemas de forma sistemática já esta-
va implementada, mas, mesmo assim,
o ciclo PDCA (que E. Deming cha-
mava de Planejar, Fazer, Verificar,
Agir) não se concretizava na veloci-
dade esperada. As ferramentas esta-
tísticas também estavam presentes
como histogramas, gráficos de Pareto,
diagramas de causa e efeito envolvi-
dos pelos programas de implantação
do Programa Seis Sigma. Os obstá-
culos ao aprendizado na velocidade
esperada foram identificados como:

• Falta de conhecimento real de
princípios de funcionamento de com-
ponentes devido à complexidade e à
intrincada cadeia de fornecedores.
Um fabricante não sabia exatamente
como seu componente relacionava-
se com outro de outro fabricante.

• Além do conhecimento técnico
dos diversos componentes, faltava o
elo entre os componentes que deve-
ria ser preenchido pelo sempre es-
quecido S-FMEA (System-FMEA).

• Falta de uma atitude mental de
internalizacão dos problemas, embo-
ra os engenheiros e técnicos reunis-
sem amplo conhecimento explícito.

Foi, então, percebido que para pro-
mover o avanço na qualidade era ne-
cessário o envolvimento de toda a ca-
deia de fornecimento. Assim, para que
todos os fenômenos e mecanismos de
falha fossem discutidos e analisados,
desenvolveu-se um plano de aprendi-
zado entre fornecedores em um cli-
ma isento de bloqueios e punições.
Reuniões regulares foram agendadas
em base de brainstorming. O inter-re-
lacionamento das características sig-
nificativas entre componentes é his-
toricamente fonte de fraquezas de pro-
jetos, e a presença de todos os espe-
cialistas juntos permitiu criar um am-
biente favorável para, via socializa-
ção, adquirir os segredos tácitos dos
componentes e sistemas, A combina-
ção ocorre quando o aprendizado é

compilado por meio das ferramentas
usuais do sistema de qualidade como,
por exemplo, FMEA, MSP (Método
de Solução de Problemas) etc.

Outro fator importante para o esta-
belecimento do percurso do conheci-
mento explícito para o tácito foi por
intermédio de visitas regulares ao cen-
tro de retorno de peças em garantia.
A análise desses componentes permi-
tia ao técnico, em 80% dos casos, um
rápido julgamento da mais provável
causa e um processo de internalizacão
muito forte. A simples e tradicional
análise de indicadores de qualidade
oferecem, por meio de um tratamen-

to por gráfico de Pareto, as priorida-
des da organização. No entanto, esses
mesmos números ilustrados por ma-
nuseio e desmontagem geram uma
atitude mental diferente. É importan-
te destacar que as visitas eram condu-
zidas por diferentes engenheiros, de-
finidos por escala, criando um am-
biente onde todos pudessem tomar
contato com essa realidade.

Também de forma similar, um pla-
no de visita aos revendedores foi de-
senvolvido para permitir o contato
com a voz do cliente sem filtros, for-
talecendo o lado tácito do conheci-

mento. Todas as observações conti-
nuam a ser coletadas por meio de
planilhas e, assim, torna-se possível
formar os indicadores.

Outra experiência na busca do tá-
cito foi feita no programa regular de
visitas ao campo de provas. Também
eram totalmente conhecidas as ocor-
rências e os modos de falha. Também
eram documentados por meio de in-
dicadores, mas o programa de visi-
tas proporcionou o contato que ga-
rante o aspecto tácito, sendo mais um
fator de mudança de atitude mental.

Conclusões
O fluxo integrado de aprendizado

por pessoas diferentes, ao envolver a
cadeia de fornecimento, criou uma di-
versidade cognitiva devido às expe-
riências trazidas nas reuniões. Quebra-
mos a assim chamada Síndrome da
Clonagem Confortável, conforme de-
finida por Dorothy Leonard, professo-
ra da Harvard Business School, e
Susaan Straus, consultora em Gestão
Empresarial, em que colegas de traba-
lho compartilham de mesma experiên-
cia profissional e possuem também
treinamento semelhante.

Esse ambiente definido como sem
fronteiras, chamado por Jack Welch
de "boundarylessness", reforçou
duas atitudes:

• A socialização: com a cadeia de
fornecimento.

• A combinação com o tácito e o
explícito, formalizando o conheci-
mento pela compilação em ferramen-
tas formais como FMEAS etc.

Para completar a espiral de conhe-
cimento de Nonaka, tem-se que o
processo de internalização foi atin-
gido com a compreensão intuitiva
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dos diferentes profissionais.
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