
om alguma freqüência ouço alguns questionamentos sobre

o verdadeiro valor da documentação em um Sistema de

Gestão. Gostaria de compartilhar algumas questões sobre

esse tema com você, leitor.

Em primeiro lugar, alguns paradigmas que se criaram em torno do

atendimento às normas de sistemas de gestão devem ser revistos. Tal-

vez o primeiro seja: Coloque no papel o que você faz e faça o que você

colocou no papel. Fantástico! Em que isso vai ser útil?

Lembre-se do que a própria NBR ISO 9000:2005 nos orienta, no

fundamento 2.7.1 ("valor da documentação"), "convém que a geração

da documentação não seja um fim em si mesma, mas uma atividade

que agregue valor". Será que simplesmente colocar no papel aquilo que

fazemos agrega valor? Será que não estamos confundindo um docu-

mento do sistema de gestão com um suporte para treinamento?

Vamos analisar essa mesma questão sob outra perspectiva: e se

tivéssemos o cuidado, quando estivermos gerando um documento,

de procurar sintetizar o nosso conhecimento sobre determinado pro-

cesso ou atividade? Seguramente teríamos um documento muito mais

rico! Aqui vão algumas questões que podem ser extremamente úteis:

a) Quem é o cliente do documento, quem vai usá-lo? Isso faz toda a

diferença no momento de definir qual formato de documento adotar.

b) O que caracteriza o início do processo ou atividade? O que

caracteriza que foi concluído? Incrivelmente, com freqüência ainda

se observam fluxogramas que começam com "início" e terminam

com "fim". Perfeito, mas como saber que já começou ou já termi-

nou? Como saber que está pronto para o cliente?

c) Como saber se o processo ou atividade foi executado correta-

mente? Lamentavelmente, é elevada a quantidade de documentos de

Sistemas de Gestão que simplesmente não fornecem condições para

que o executante saiba se realizou corretamente o que estava previsto.

d) O que pode dar errado nesse processo ou atividade? Quais

são os desvios mais comuns? Transformar o conhecimento tácito

sobre um processo ou atividade em explicito é um dos principais

focos de um documento.

e) Existiriam formas mais eficazes ou mais eficientes de reali-

zar esse processo ou atividade? Quando estiver documentando uni

processo ou atividade, não se contente em "colocar no papel" o

que e como já é feito. Aproveite esse momento e se questione so-

bre potenciais melhorias. Por isso, na próxima vez que você esti-

ver se dedicando ao desenvolvimento de documentos, não se limi-

te a "escrever como se faz e fazer como está escrito". Com um

pouquinho mais de energia despendida, você conseguirá gerar do-

cumentos muito mais ricos! Um segundo ponto, mas nem por isso

menos importante, ponto é reconhecer que documentos não são

solução para todos os males de uma organização.

Lembre-se que as próprias normas de sistemas de gestão, como

a ISO 9001, ISO 14001 ou OHSAS 18001, abordam sempre três

questões: Documentos, Treinamento e Comunicação. Mantendo o

foco nos documentos, uma pergunta bastante freqüente é saber por

onde começar. Uma solução é você analisar qual o potencial de

melhoria de um determinado processo ou atividade, pelo fato de

ele estar documentado. Isso mesmo, você deve se perguntar: em

que medida esse processo ou essa atividade pode melhorar pelo

fato de estar coberto por um documento?

Existem processos e atividades cuja documentação não seria
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capaz de melhorar significativamente seus resultados. Em diversos

casos, maior foco em capacitação ou em mecanismos de comunica-

ção pode trazer mais benefícios do que documentos. A construção

de uma matriz de priorizaçào costuma ser bastante útil. Você pode

se basear na Figura l, que foi adaptada de urna sugerida pela TQM

International numa publicação denominada "Aperfeiçoamento dos

Processos Organizacionais" de 1994.

O terceiro ponto que eu gostaria de abordar é o que dá o título a

esse espaço.

Aplicar os conceitos do "lean" (ou enxuto) ao Sistema de Ges-

tão! Nesse sentido, a concepção do Sistema de Gestão tem um papel

importantíssimo. O melhor processo para tratamento de não-con-

formidades e ações corretivas é "nenhuma não-conformidade a ser

tratada", isto é, trata-se daquele que nunca precisa ser aplicado.

Eu sei que desvios podem acontecer. O que estou propondo é

que - desde a concepção do Sistema de Gestão - o foco seja o de se

evitar que desvios ocorram. Será que nos lembramos disso ao dese-

nhar nosso Sistema de Gestão?

Aí voltamos ao paradigma do "escreva o que você faz e faça o

que você escreveu". Não é de se admirar que algumas organizações

tenham dificuldades em apontar os benefícios que o sistema de ges-

tão trouxe! Em 1999, a SAE publicou algumas normas com foco no

Lean, a J4000 e a J4001. Essas normas apresentam seis elementos

que deveriam estar presentes num sistema enxuto. Com uma peque-

na "licença poética'1, poderíamos sintetizar da seguinte forma, pro-

curando trazer a abordagem enxuta para o sistema de gestão:

a) Gestão/Confiança

Os líderes de nossa organização demonstram comprometimento

com o desenvolvimento de um Sistema de Gestão enxuto e eficaz?

b) Pessoas •

As pessoas estão adequadamente treinadas para desenvolver e

implementar um Sistema de Gestão enxuto e eficaz?

c) Informação

Conhecimento sobre as práticas, processos e atividades é com-

partilhado dentro da organização, facilitando o desenvolvimento de

um Sistema de Gestão que agregue valor ?

-d) Cadeia Fornecedor/Organização/Cliente

Estamos considerando as necessidades dos Clientes e dos For-

necedores no desenho de nosso Sistema de Gestão?

e) Produto

Considerando que o produto do Sistema de Gestão são os docu-

mentos, treinamentos e mecanismos de comunicação do mesmo,

esses produtos são gerados por equipes competentes e integradas?

f) Processo/Fluxo

A cadeia de valor está clara? A organização dos processos do Sis-

tema de Gestão contribui para uma abordagem "preventiva"?

Apesar do foco cada vez maior que as normas de gestão têm trazi-

do à melhoria contínua, ainda existem organizações com dificuldades

em perceber melhorias efetivas em seu desempenho. Tenho certeza

que esses três pontos que foram aqui apresentados podem contribuir-

e muito - para que o Sistema de Gestão de sua organização atinja

benefícios palpáveis! Lembre-se: não se limite a documentar os pro-

cessos e atividades como eles são executados, priorize e aplique com

critério a documentação e adote uma abordagem enxuta, desafie a sua

equipe a desenhar um sistema de gestão cujo processo de tratamento

de não-conformidades não precise ser usado.
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