
pesar de instituir sistemas de gestão de qualidade (SGQs)

e ter boas medidas de conformidade em vigor, muitas

organizações ainda vêem o desempenho de sua qualida-

de não atingir - às vezes nem de longe - seus objetívos.

Na busca pelo melhor desempenho, muitas organizações procuram

oportunidades em vários fatores que afetam os resultados do desem-

penho, como upgrades de sistema, novos procedimentos e várias lis-

tas de verificação.

A prática-padrão em gestão da qualidade está há muito tempo

concentrada no estabelecimento de bons sistemas para qualidade,

como a implementarão da ISO 9000 e outros padrões internacionais

e nacionais da qualidade. O problema não é que as politicas, proce-

dimentos e regras de gestão da qualidade são indesejáveis ou desne-

cessários, mas tais iniciativas não garantem que os comportamentos

corretos sejam ou possam ser exercidos pelos funcionários.

Os efeitos das práticas-padrão frequentemente têm vida curta

porque abordam apenas uma pequena parte do que produz os resul-

tados de desempenho. Apesar de cumprir todas as medidas consoli-

dadas, corno inspecionar matérias-primas, manter equipamentos de

produção, calibrar medições, desenvolver procedimentos e treinar

funcionários, uma pergunta continua: O que estamos fazendo com

relação ao comportamento relativo à qualidade momento a momen-

to da mâo-de-obra?

A questão é a falta de conexão entre a forma como as pessoas

entendem e implementam um sistema e a maneira que ele deve

ser implementado. Consiga o comportamento certo dos funcio-

nários, diz o raciocínio, e a melhoria da qualidade está pratica-

mente garantida.

O comportamento com base na implementação da melhoria

da qualidade util iza a conduta das pessoas como o ponto de par-

tida para melhorar a qualidade de todo o sistema. O mistério é

como atingir o tipo de compromisso sustentado que funciona

com - não contra - o funcionário, harmonizando os esforços

atuais de melhoria da qualidade c produzindo resultados dura-

douros.

Sistemas eficientes são o núcleo de qualquer organização. As

empresas os utilizam para fabricar e servir produtos de forma con-

sistente, conseguir um lucro decente, entregar em tempo hábil e re-

alizar atividades rotineiras. Para funcionar com eficiência, bons sis-

temas confiam em duas coisas: nos sistemas e nas pessoas que os

utilizam. Convencionalmente, as empresas abordam a melhoria no

sistema ao se concentrar no sistema em si - adicionando ou elimi-

nando etapas, criando novas fornias ou se concentrando na aplica-

ção. Essas soluções parciais produzem resultados parciais porque

perdem a oportunidade de envolver o lado humano essencial da efe-

tivídade do sistema.
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Os sistemas de negócios podem atingir ou superar as especi-

ficações, mas ainda promover comportamentos que colocam os

objetivos da organização em risco. Portanto, como se obtém re-

sultados? É necessário medir e analisar o que precisa ser melho-

rado. O gercnciamento comportamental se aplica aos princípios

do aprendizado behaviorista, especialmente condicionamento e

reforço do operador. As contingências ambientais do comporta-

mento do funcionário, antecedentes e especialmente, consequên-

cias e seu impacto sobre a efetividade do desempenho são focos

de atenção.

O termo 'modificação do comportamento organizacional' foi

desenvolvido c utilizado para representar uma abordagem compor-

tamental à gestão de recursos humanos para melhoria do desempe-

nho1 '2 (veja a Figura 1). Ele tem cinco etapas:

1. Identificar

2. Medir

3. Analisar

4. Intervir

5. Avaliar

Estudo de caso de compra
Uma organização com a qual trabalhei não tinha

conceito de uma ficha de solicitação de material

(FSM) antes de implementar o ISO 9001. As pessoas

entravam em contato com o departamento de com-

pras para solicitar o que precisavam. Durante a im-

plementação da ISO 9001 , essa foi identificada como

uma área cinza. Decidimos que todas as solicitações

de materiais deviam incluir uma ficha de solicitação de materiais

(FSM) - um bom sistema aprovado por todos.

Antes da modificação do comportamento organizacional, os pro-

cedimentos a seguir foram utilizados quando um material ou peça

avulsa devia ser pedido:

• A pessoa em questão notificou seu gerente.

• O gerente ou seu representante preencheu uma FSM e a rotu-

lou como 'urgente'.

• A FSM foi inserida no sistema.

• A FSM foi encaminhada ao departamento de compras, onde

toda a solicitação foi priorizada.

• O departamento de compras adquire o material.

• O material ou peça avulsa foi entregue ao departamento solici-

tante.

Para melhorar o processo, seguimos cinco etapas:

Etapa l - identificação. Apesar do novo procedimento, o siste-

ma estava trabalhando contra o motivo pelo qual foi desenvolvido.

Invariavelmente, todas as FSMs foram rotuladas como 'urgentes'

pelos solicitantes. O departamento de compras ficou confuso ao pri-

orizar a solicitação.

Etapa 2 - medição. O que pode ser rotulado erroneamente

como 'urgente' num pequeno grupo de solicitações pode não criar

uma pendência, mas nessa organização, podia haver mais de 100

grandes solicitações num mesmo dia. Como a capacidade atua! era

de processar apenas 60 solicitações, tal sobrecarga era um grande

problema.

O departamento estava trabalhando em 1,7 vez sua capacidade.

Dos mais de 100 pedidos recebidos, mais de 40 eram rotulados erro-

neamente como 'urgentes1 (veja a Tabela l, primeira coluna). A di-

ficuldade dos compradores em determinar o ponto crítico de cada

solicitação criou perdas de produção c produtividade para a organi-

zação. Nesses casos, mesmo um sistema engenhoso mostrou ser

desencorajador para seus usuários.

Etapa 3 - análise. A análise ABC, uma ferramenta com base no

comportamento, pode revelar por que as pessoas se portam de deter-

minada maneira e o que precisa ser mudado para levar o comporta-

mento a uma direção diferente. Essa ferramenta funciona se con-

centrando na descoberta de antecedentes que levam a um comporta-

mento e a consequência que os corrige.
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Os antecedentes preparam o terreno para o comportamento e as

consequências estimulam ou desestimulam sua repetição. Os ante-

cedentes influenciam o comportamento ao ponto de prever as con-

sequências. A correlação entre antecedentes e consequências é uni-

versalmente recorrente nas interações diárias. Você não apenas as

nota menos quanto mais elas ocorre, mas também normalmente não

percebe o fato de que pode melhorar analiticamente a atitude das

pessoas ao se concentrar no comportamento. Essa ignorância le-

vou a uma dependência excessiva de atividades voltadas a ante-

cedentes, como slogans, treinamento, políticas e competições para

mudar o comportamento.

Uma solução com base no comportamento permite revelar e

mudar as consequências que formam crenças ao mesmo tempo

em que também identifica e altera os antecedentes que as predis-

seram. Analisamos como uma solução com base no comporta-

mento pode ser aplicada ao departamento de compras. O objetivo

foi identificar os antecedentes e consequências para a pessoa que

exerce o comportamento - não a organização.

Começamos identificando um comportamento crítico para a

conformidade com o sistema projetado para manter o maquinário

de produção em funcionamento -, por exemplo, enviando infor-

mações precisas. Primeiro, escrevemos o comportamento fora de
conformidade: priorização inadequada da FSM. Depois, listamos

os antecedentes que levavam ao comportamento que comprome-

tia o sistema (veja a Tabela 2).

Quando perguntamos aos funcionários o que os levava a utili-

zar esse comportamento fora de conformidade, alguns disseram

que não entendiam o sistema de prioridades. Alguns falaram que

sabiam que, ao rotular uma FSM como 'urgente', mesmo se não

fosse, sua solicitação seria processada mais rapidamente.

Alguns indicaram que seus supervisores valorizavam a pro-

dutividade, independentemente da forma como ela era atingida.

Alguns realmente reconheceram que informações precisas eram

importantes, mas disseram que da última vez em que fizeram as

coisas da forma correta tiveram que rastreá-las por dias, ocupando

um tempo que era para tarefas normais.

Em seguida, listamos as consequências de ter o

comportamento fora de conformidade identificado da

forma professada pelas pessoas que realizavam o tra-

balho (veja a Tabela 3). Ficou claro que as consequ-

ências controlavam o comportamento e nem todas ti-

nham uma quantidade igual de influência. Concluímos que as con-

sequências identificadas levavam a direções opostas. A economia

de tempo resultante do envio de informações imprecisas levava o

comprador a representar FSMs de forma incorreta no futuro. Por

outro lado, a repreensão pelos superiores estimulava a rotulação pre-

cisa de solicitações de trabalho.

Foi difícil distinguir que consequências eram mais poderosas.

Deduzimos que, com outros fatores em pé de igualdade, as conse-

quências rápidas, definidas e positivas normalmente têm mais im-

pacto sobre o comportamento. Portanto, a próxima etapa no uso

da ferramenta de solução com base em comportamento foi clas-

sificar as consequências como:

• Rápidas (R) ou atrasadas (L).

• Definidas (D) ou incertas (I).

• Positiva (+) ou negativa (-).

Várias questões fornecem consequências R/D/+ que favore-

cem o comportamento fora de conformidade (veja a Tabela 4). As
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consequências que ocorrem naturalmente nos colocam em uma po-

sição de abordar o problema alterando sistematicamente os antece-

dentes e consequências para mudar a balança em favor do compor-

tamento conforme.

Etapa 4 - intervenção. Então, nos concentramos no que motiva

as pessoas a fazer o que fazem. Como a motivação depende de cren-

ças e necessidades, e as crenças se formam das consequências que

guiam como as pessoas atendem a necessidades, nós focamos na

integração do comportamento com as consequências. Queríamos que

os funcionários rotineiramente fizessem o que era certo sem que

isso lhes fosse dito.

Para nos concentrarmos na prevenção de defeitos no sistema de

gestão, elaboramos um sistema interno chamado de mapa Q (veja a

Figura 2, pg. 63). O mapa Q nos ajudou a desenvolver uma perspec-

tiva única sobre a melhoria sustentável de qualidade com base no

comportamento, ou seja, o conceito de B-MADE. B-MADE quer

dizer comportamento, motivação, conhecimento, prevenção de de-

feitos e capacitação (do original em inglês "behavior, motivation.

awareness, defect prevention, empowerment"). A

abordagem B-MADE tem a intenção de aumentar os

comportamentos da qualidade e melhorar a compe-

tência de toda a equipe na prevenção de defeitos.

B-MADE é uma abordagem revolucionária ao

comportamento organizacional. Ela aceita que nenhum

SGQ pode resultar na eliminação de todos os defeitos,

O lado esquerdo da Figura 2 se concentra em con-

seguir o comportamento de qualidade exigido dos fun-

cionários por meio da motivação e capacitação dos recursos humanos.

Isso é focado na consequência- O lado direito explica o foco na preven-

ção de defeitos por meio das habilidades adequadas, conhecimento e

competência. Isso é focado no antecedente. A abordagem de buscar a

melhoria do comportamento de qualidade dos funcionários e torná-los

competentes na prevenção de defeitos complementa e contribui para o

SGM da organização.

A motivação pode ser definida como um estado mental interno

que leva a uma direção, intensidade e persistência no comportamento.

Portanto, é uma força motriz dentro de todas as pessoas que as levam

a atingir alguma meta. A motivação é a chave do desempenho. Os

gerentes não podem mudar os funcionários como quiserem, apesar do

que acreditam ser possível, porque a motivação vem de dentro.

Na Figura 3, é possível observar que a motivação vem de aten-

der as necessidades pessoais e expectativas de trabalho. A motiva-

ção para atingir objetivos da qualidade, portanto, deve ser acionada

pela expectativa de que atingir objetivos levará a uma recompensa

que atende a algum tipo de necessidade. Não é possível motivar a

equipe apenas por meio de recompensas extrínsecas,

como incentivos financeiros. Isso é possível por meio

de experiências de trabalho, como fazê-los acreditar

que é uma parte importante de uma organização, re-

conhecer e apreciar seus esforços ou os incluir em

discussões.

Entendendo que tudo o que a organização conse-

gue depende essencialmente das atividades de sua

força de trabalho, nosso objetivo era ter membros
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motivados na equipe para atingir metas organizacionais. A capacita-

ção motiva os funcionários porque oferece uma forma de obter um

nível mais alto de desempenho sem supervisão rígida. No entanto,

isso é mais teoria e retórica do que realidade.

Para capacitar os funcionários, são necessários não apenas delegar

autoridade, mas também liberar recursos para que eles os utilizem como

acharem adequados e confiar que eles os usarão de forma consciente.

Para capacitar os funcionários, você deve estar disposto a dar-lhes algu-

ma autoridade enquanto continua responsável por seu desempenho. *

Portanto, tomamos medidas para garantir que os funcionários

da organização fossem capazes de lidar com a nova autoridade. Nós

os treinamos para realizar tarefas e os ajudamos a ganhar experiên-

cia em tomar decisões.

Alguns funcionários reconheceram que estavam dispostos a acei-

tar responsabilidade por algumas decisões, desde que não fossem os

únicos responsáveis por maus resultados. Em vez disso, disseram

que a responsabilidade deveria ser compartilhada.

Também é importante que qualquer mudança vinda da capacita-

ção do funcionário seja assumida em condições controladas - capaci-

tação não significa que as pessoas tenham direito a mudar políticas

ou práticas que afeiam as outras sem seguir procedimentos. A organi-

zação investiu em programas de treinamento para aumentar as habili-

dades, conhecimento e competência de seus funcionários para atingir

seus objetívos e metas organizacionais. Também houve passos para

garantir que os candidatos certos fossem selecionados para o trabalho

certo. A importância do comportamento correto também foi enfatiza-

da em reuniões, comunicação interna e representação de papéis.

Etapa 5 - avaliação. As Tabelas 4 e 5 listam antecedentes e

consequências medidos em intervalos de três meses. A organização

iniciou esse programa cm janeiro de 2004.

Por exemplo, perguntamos a 25 funcionários por que eles rotu-

laram FSMs erroneamente como 'urgentes'. Dez disseram que não

entendiam o sistema de rotulação de FSMs. Por meio de treinamen-

to e outros programas, este número foi reduzido pra apenas um no

fina! de dezembro de 2004.

Com relação às consequências, todos os 25 funcionários acreditavam

que rotular a FSM como 'urgente' economizava tempo (RD+). Por meio

do treinamento, eles acabaram entendendo que a economia de tempo per-

cebida na verdade causava perda de produtividade para a organização. A

melhoria é ciara na avaliação de final de ano, em dezembro.

As FSMs recebidas pelo departamento de compras foram avali-

adas regularmente, c o número de solicitações rotuladas erronea-

mente caiu drasticamente. No final de dezembro de 2004, apenas

3% das FSMs foram rotuladas incorretamente, contra 40% em ja-

neiro, quando esse processo começou (veja as Figuras 4 e 5).

Com base nas melhorias, a organização gradualmente aplicou o mé-

todo de melhoria para outras funções, como processamento de ordens de

serviço, ciclos de produção e retenção de funcionários, que ofereciam

oportunidades significativas de impacto nos resultados finais.

A organização atingiu uma melhoria de 35% no desempenho de

seu sistema de gestão em dezembro de 2004 e continua melhorando. A

organização provou que a melhoria não se dá com a implementação de

exigências, e sim com a integração de princípios ao comportamento.
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