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Como alinhar as estratégias e o sistema da gestão

Rogério Campos Meira

A capacidade de uma organização colher todos os benefícios de
um Sistema da Gestão estruturado está diretamente relacionada à
percepção - por todas as pessoas - de que a sua rotina é efetivamen-
te refletida nos documentos do Sistema da Gestão. Sempre que en-
contramos uma certa dicotomia do tipo: "o importante é produzir/
prestar os serviços e satisfazer os clientes, preencher os registros é
uma mera formalidade que o pessoal da qualidade, do meio ambi-
ente e da saúde e segurança exigem", algo não vai bem! É impossí-
vel termos duas realidades paralelas: ou os registros (para seguir no
exemplo acima) são importantes e são parte integrante do processo
de produção/prestação do serviço ou são dispensáveis. A postura de
"separarmos" a "vida como ela é" dos documentos do Sistema de
Gestão (sejam procedimentos ou registros) costuma ser uma clara
indicação de falha na implementação do Sistema da Gestão. Con-
vergência é a palavra-chave que deve ser contínua e permanente-
mente reforçada.

Essa convergência começa a ser construída quando se estabele-
cem as estratégias & metas e essas são cruzadas com os processos
& indicadores que integram o Sistema da Gestão.

Cada organização identifica e define suas estratégias & metas e
processos & indicadores por meio de algum método (formal ou in-
formal) próprio. A grande questão que não pode -jamais - ser es-
quecida é, mais uma vez, a convergência entre ambos.

Uma figura que pode ajudar a compreender essa relação é a de
duas mãos entrelaçadas. Da mesma forma que as mãos, os conjuntos
"estratégias & metas" e "processos & indicadores" precisam se en-
contrar. Do contrário, vamos ter - de um lado - estratégias e metas
que não são acompanhadas e de outro, processos e indicadores desa-
linhados em relação à estratégia. O exercício de identificar este cru-
zamento costuma trazer lições bastante interessantes às organizações.

No próximo ciclo de definição de metas, procure se assegurar
que elas são medidas pelos principais indicadores de sua organiza-
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cão. Em princípio, não deveriam faltar, nem sobrar indicadores sem
meta associada.

Construir esse alinhamento é uma atividade que pode ser facili-
tada ao se procurar estruturar e alinhar as duas matrizes que apare-
cem na ilustração. Quando não existem metas para todos os indica-
dores de processos, isso pode representar que esses processos não
estariam contribuindo para a consecução da estratégia. Quando exis-
tem metas que não são suportadas por processos, isso pode nos levar
a questionar a capacidade da organização em realmente lograr êxito
em atingir essas metas, uma vez que não existiriam processos estru-
turados contribuindo para o seu alcance.

(3) A organização vem utilizando a aborda-
gem da ISO 9001:2000 com inteligência para o
gerenciamento dos indicadores dos processos
do Sistema de Gestão?

A ISO 9001:2000 nos sugere uma forma bastante interessante
para gerenciar o desempenho dos processos: uma vez definido o
indicador a ser monitorado, basta acompanhá-lo ao longo do tempo,
como mostra a figura.

Vamos imaginar (no exemplo ilustrado) que o KPI (key process
indicator) de um determinado processo seja melhor "para baixo"
(quanto mais próximo de zero, melhor) e que temos (na linha verde)
o nosso limite definido. A porção do gráfico entre zero e o limite
estabelecido representa a área "preventiva", onde ações podem (e
devem) ser tomadas para evitar que ultrapassemos o limite definido.
Já a porção acima do limite seria a área "reativa", onde as ações têm
como foco trazer novamente o indicador para a faixa definida.

(4) A sua organização vem tendo capacidade
para tratar não-conformidades com a mesma
velocidade que as identifica?

Um dos principais indicadores da saúde de um Sistema de Ges-
tão é comparar a sua capacidade de identificar não-conformidades.
com a sua capacidade para tratá-las.

É usual que uma representação gráfica ajude bastante esse acom-
panhamento.

Na linha vermelha, temos a quantidade de Solicitações de Ações
Corretivas ou Preventivas abertas. Já na linha verde, a quantidade de
Ações Corretivas ou Preventivas encerradas. As indicações t, e t2

representam o tempo necessário para o tratamento de uma Ação Cor-
retiva ou Ação Preventiva, em diferentes momentos (na ilustração,
observamos uma piora nesse quesito). As indicações af e a2 signifi-
cam a quantidade de ações "em aberto" em diferentes momentos.
Nesta ilustração, temos o chamado efeito "boca de jacaré", onde -

claramente - a organização não tem uma capacidade
de tratamento das ações corretivas ou preventivas com-
patível com a sua capacidade de detecção de situações
não-conformes. A situação ideal é que ambas as "cur-
vas" sejam paralelas. Por isso, lembre-se, nesse mo-
mento de Análises Críticas e de Planejamentos, asse-
gure-se de que as suas Estratégias & Metas são supor-
tadas por Processos & Indicadores e que esses últimos
são monitorados ao longo do tempo. Também é vital
se assegurar de que a sua capacidade para resolver pro-
blemas é compatível com a sua capacidade de identifi-
car problemas. Fazendo isso, você dará um belo passo
em direção a um excelente ano, repleto de realizações.
Caso contrário, tudo o que vai lhe restar é varrer para
baixo do tapete os resultados do ano que se encerra e
torcer para que o próximo seja melhor! 4
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