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Adaptação aos tempos 
conturbAdos

Versatilidade é a chave se a Qualidade estiver 
no foco

S
e, como Sófocles disse “Não existe sucesso sem 
dificuldade”, então o ambiente da economia atual é 
uma perfeita oportunidade para aqueles na área da 
qualidade para a condução ao sucesso. Como nós 

reagimos às notícias desanimadoras diárias do Wall Street e 
dos outros capitais financeiros pelo mundo, nós precisamos 
nos perguntar: Como a qualidade pode ajudar? Como ela pode 
posicionar as empresas ao sucesso? Qual deve ser o papel da 
qualidade nesses tempos?

O pessoal da qualidade deve reconhecer o clima econômico 
como uma oportunidade para demonstrar o impacto que 
a qualidade pode ter. Mas cabe aos líderes da Qualidade e 
Six Sigma adaptarem seu conjunto de habilidades, técnica, 
ferramentas e estilos de liderança para ajudar suas companhias 
a navegar em águas problemáticas.

[Michael D. Nichols e Karim Houry]

Isso iria demonstrar à gerência sênior da empresa que suas 
equipes de Qualidade estão ágeis e rápidas para reagir em um 
ambiente econômico de rápida mudança. Irá mostrar que esses 
membros da força de trabalho podem apoiar o bottom line para 
resolver as alterações pesadas. 

Existem várias dicas práticas para te ajudar a fazer isso. 
Enquanto você ainda estiver fazendo algumas dessas tarefas, 
nós desejamos que esses 12 pontos sirvam como lembrete de 
outras ações que podem ser úteis a você. 

Nós agrupamos nossas recomendações em três 
categorias: imediata, curto e longo prazo, ou estratégico. 
As atividades imediatas são tarefas que podem adicionar 
valor nos próximos 30 dias; as atividades de curto prazo são 
aquelas que podem te ajudar em uma janela de 30 dias a seis 
meses; e atividades a longo prazo são aquelas que exigem 
uma janela de seis a 18 meses.

Em todo o caso, alavancar redes internas de relacionamento 
na empresa e um profundo entendimento de onde ficam 
todos os projetos de melhoria atuais não irá apenas ajudá-lo 
a priorizar melhor, mas também irá lhe permitir a realçar a 
credibilidade exponencial da equipe de qualidade. 
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Ações imediatas
1. Identifique as lacunas. Conecte-se com o 

departamento de finanças para entender o tamanho da lacuna 
dos lucros e perdas da empresa. Obtenha os números de toda a 
organização e de cada área funcional. 

2. Foque nos números. Altere o foco da sua equipe 
dos projetos centralizados nas métricas de melhoria para o 
custo da redução da baixa qualidade. Acelere os projetos que 
demandam muito dinheiro versus aqueles que trazem melhoria 
de produtividade ou evite custos. Comunique à liderança todo 
projeto potencial que possa ter uma receita imediata ou um 
impacto pelo custo de redução da baixa qualidade. Prepare 
uma lista de suas 10 oportunidades de projeto para a aprovação 
da liderança sênior e ressalte aqueles com oportunidades de 
grande sucesso.  

3. Use o Lean e o Kaizen. Alcance as áreas funcionais 
responsáveis pelo foco na maior redução do dinheiro e 
ofereça ajuda via sessões de brainstorming. Isso pode ser 
realizado através de eventos de Kaizen ou através das sessões 
de análise da oferta de efeitos rápidos, em 
caso de falha para qualquer oportunidade de 
processo de modificação que já veio à tona. Os 
departamentos de abordagem de transação 
pesada incumbidos com a redução de efetivos 
com uma proposta para executar análises com 
capacidade Lean os ajudam a identificar áreas 
de oportunidade. Em seguida, implante outras 
ferramentas Lean, como o Mapeamento do 
fluxo de valor, para determinar o tamanho da 
oportunidade para cada objetivo de processo, 
enquanto remove perda. Esse é um tempo 
perfeito para organizar eventos de Lean ou 
Kaizen que possam ajudar a implementar rápida 
mudança. Isso também poderá exigir que você 
conduza algumas sessões de reciclagem nas 
ferramentas Lean. 

4. Seja proativo. Lance ideias ousadas 
– por exemplo, terceirização ou offshore – 
que trará economia nos próximos seis a 12 
meses e oferta para obter a análise em curso 
imediatamente. Isso lhe permitirá alavancar 
suas habilidades de análise financeira, bem 
como as ferramentas como FMEA, em apoio 
a iniciativas que podem ser novas à sua 
companhia. A tabela 1 fornece uma amostra 
de ferramentas de sigma propostas em apoio 
aos esforços da reengenharia que podem 
aplicar em certas áreas funcionais. 

Pensamento a curto prazo
5. Esteja focado no cliente. Esse não é o 

tempo para impactar a qualidade dos produtos 
e serviços de sua empresa negativamente 

somente porque a atenção está na redução de custos. Estenda 
a mão a seus clientes e veja como você pode ajudá-los. Eles 
também estão sentindo a dor da economia. 

6. Comunicar. Continue dividindo e elevando qualquer 
painel de instrumentos ou dados do scorecard relacionados ao 
desempenho do processo ou o feedback da voz do consumidor 
que pode ser monitorado e gerido por um escritório da gestão 
da qualidade do processo. Frequentemente, tempos difíceis 
e cortes no orçamento se tornam desculpas para reduzir os 
objetivos da qualidade de desempenho. Ter a certeza de que 
qualquer pessoa conhece a qualidade de seus produtos e 
serviços é mais importante do que nunca. 

7. Esteja em curso. Continue seguindo com seu 
programa de implantação de qualidade contínua. Seja flexível 
e ajuste seu plano, mas não coloque o programa em espera. 
Documente todas as ações que você está tomando a curto prazo 
para garantir sustentabilidade. 

8. Mantenha o treinamento no radar. Essa é uma faca 
de dois gumes. Se a liderança está comprometida a manter 

Text Box
Anúncio
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o pessoal durante a recessão, use esse tempo para completar 
qualquer treinamento solicitado. Se o tempo exige que você 
minimize treinamento e viagem, use seu pessoal de qualidade 
para ajudar em treinamento e em mais projetos que você 
necessita resultados. 

Estratégia a longo prazo
9. Esteja próximo à gestão sênior. Ajudar a gestão sênior 

conectar os pontos através da ligação de qualquer redução de custo 
de seus projetos Six Sigma pode render em uma oportunidade para 
reinvestimento no negócio (R&D, marketing e tecnologia). 

10. Segure as pessoas responsáveis. Associe-se à equipe 
de finanças para dar dimensão à disponibilidade de economia 
e manter equipes de projetos responsáveis por fornecer os 
benefícios. 

11. Estabeleça metas. Tire proveito do ambiente 
econômico para lançar o conceito de fixação de metas 
financeiras na empresa, departamentos e níveis de projeto, ou 
proponha metas financeiras e métrica para 2009 para apoiar sua 
iniciativa de processo de excelência. 

12. Seja estratégico. Use esse tempo para avaliar sua 
posição estratégica de mercado e competição. Estabeleça 
parcerias com a função estratégica corporativa. Alinhe as 
métricas do processo com os mapas estratégicos. 

Esteja no primeiro plano
Nós vivenciamos tempos de economia desafiadora. Mas 

isso também apresenta uma excelente oportunidade para os 
profissionais de qualidade para brilhar e demonstrar que sua 

técnica, liderança e habilidades de gestão de mudança estão de 
acordo com o desafio e podem rapidamente adaptar a qualquer 
situação para apoiar as expectativas dos stakeholders. 

As empresas também irão se beneficiar daqueles que 
tomam a vantagem da especialidade que reside em seus 
grupos da qualidade. Por meio da reintegração rápida dessas 
habilidades, eles podem criar oportunidades para liberar 
fundos para reinvestimento quando seus competidores 
podem recuar. Isso irá garantir que a qualidade permaneça 
no primeiro plano no esforço para ajudar a manter ou 
aumentar a fidelidade do cliente.  

A função da qualidade não deve migrar para o segundo 
plano como um resultado da desaceleração econômica. E não 
irá, contanto que você possa demonstrar o valor que você 
pode entregar para o bottom line e ao top line crescente da 
companhia. 

Fonte: Quality Progress, janeiro 2009 - http://www.asq.org/quality-
progress/2009/01/quality-management/adapting-to-troubled-times.
html
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