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RESUMO 
 

 
O presente trabalho possui objetivo de estudar e avaliar o Sistema de Gestão 

da Qualidade de uma empresa e assim entender se tal sistema de gestão assegura 

que as pessoas e os processos da empresa estão alinhados e voltados para 

qualidade. Para isso foi realizado um estudo de caso em uma empresa de distribuição 

de energia, utilizando os princípios descritos no Modelo Shingo para Excelência 

Operacional como parâmetros de avaliação do sistema de gestão. Foi elaborado um 

questionário e repassado aos colaboradores dessa empresa, de onde serão extraídas 

informações sobre o grau de aplicação de práticas relacionadas aos princípios de 

excelência operacional. O resultado possibilitou avaliar que, de maneira geral, os 

funcionários cujas atividades estão contempladas dentro do Sistema de Gestão da 

Qualidade estão comprometidos com os princípios de excelência operacional e 

percebem no seu ambiente de trabalho a aplicação na prática desses princípios. 

Também identificou-se o nível de comprometimento com o sistema de gestão dentro 

dos diferentes perfis de colaboradores da organização. 

 
 
 
 
Palavras-chave: Sistema de Gestão da Qualidade, SGQ, Modelo Shingo, Excelência 
Operacional. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 

This work aims to study and evaluate a company's Quality Management System 

and thus understand whether such a management system ensures that the company's 

people and processes are aligned and focused on quality. For this reason, a case study 

was carried out in an energy distribution company, using the principles described in 

the Shingo Model for Operational Excellence as parameters for assessing the 

management system. A questionnaire was prepared and passed on to the employees 

of this company, from which information about the degree of application of practices 

related to the principles of operational excellence will be extracted. The result made it 

possible to assess that, in general, employees whose activities are covered by the 

Quality Management System are committed to the principles of operational excellence 

and perceive the application of these principles in their work environment. The level of 

commitment to the management system was also identified within the different 

employee profiles of the organization. 

 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Quality Management System, QMS, Shingo Model, Operational 
Excellence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
1.1 CONTEXTO DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NO BRASIL 
 

A indústria de energia elétrica é dividida basicamente em três segmentos: 

geração, transmissão e distribuição. O segmento de distribuição recebe grande 

quantidade de energia do sistema de transmissão e a distribui para consumidores 

médios e pequenos. De acordo com a ABRADEE (Associação Brasileira de 

Distribuidores de Energia Elétrica), no Brasil, esse segmento é composto por 53 

concessionárias, responsáveis pela administração e operação de linhas de 

transmissão de menor tensão, mas principalmente das redes de média e baixa tensão, 

como aquelas instaladas nas ruas e avenidas das grandes cidades. É o papel da  

distribuidora fazer com que a energia elétrica chegue às residências e pequenos 

comércios e indústrias. 

A distribuição de energia elétrica tem seus preços regulados pela ANEEL 

(Agência Nacional de Energia Elétrica), que é a agência reguladora do setor. Desse 

modo, essas empresas não são livres para praticar os preços que desejam, inserindo-

se no contexto dos contratos de concessão, que usualmente contam com mecanismos 

de revisões e reajustes tarifários periódicos, operacionalizados pela própria agência 

reguladora. 

Energia distribuída é a energia efetivamente entregue aos consumidores 

conectados à rede elétrica de uma determinada empresa de distribuição, podendo ser 

rede de tipo aérea (suportada por postes) ou de tipo subterrânea (com cabos ou fios 

localizados sob o solo, dentro de dutos subterrâneos). Do total da energia distribuída 

no Brasil o setor privado é responsável pela distribuição de, aproximadamente, 60% 

da energia, enquanto as empresas públicas se responsabilizam por cerca de 40%. 

No ano de 2019, o Brasil contava com mais de 85 milhões de Unidades 

Consumidoras (UC), ou seja, 85 milhões de pontos de entrega, com medição 

individualizada e correspondentes cada um a um único consumidor. Do total de UCs 

brasileiras, 85% são residenciais. 

O Segmento de Distribuição investiu em 2018, aproximadamente 16 Bilhões de 

reais em compra de novos equipamentos, treinamento de pessoal, conscientização 

da população sobre cuidados com a rede elétrica, expansão da rede, atendimento aos 



13 

 

 

consumidores, combate a furtos e fraudes, etc. Independente do cenário visto na 

política e na economia, o segmento investe de maneira crescente na manutenção da 

qualidade dos seus serviços, como é mostrado na figura 1. 

 

 
Figura 1 - Investimento em Distribuição de Energia Elétrica 

Fonte: Abradee 

 
A relação da distribuição de energia com a qualidade é abordada pela ANEEL 

como parte da percepção pelo consumidor de três grandes aspectos:  

a qualidade do “produto” energia elétrica (relacionada à conformidade da 

tensão em regime permanente e à ausência de perturbações na forma de onda), a 

qualidade do “serviço” (relacionada à continuidade na prestação do serviço) e a 

qualidade do atendimento ao consumidor.  

Sendo também necessário considerar os indicadores de segurança do trabalho, 

que sinalizam a preocupação das distribuidoras com a qualidade do trabalho 

desenvolvido pelos seus colaboradores e com o nível de risco ao qual se expõe a 

população em geral. Além de se  considerar indicadores relacionados ao tempo médio 

de atendimento às ocorrências emergenciais junto às unidades consumidoras. 

Vale ressaltar que para qualquer empresa distribuidora de energia elétrica no 

Brasil se faz necessária a certificação de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 

que cumpra os requisitos da norma ISO 9001, publicada pela International 

Organization for Standardization, no processo de coleta dos dados e de apuração de 
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indicadores individuais e coletivos, conforme consta no módulo 8 dos Procedimentos 

de Distribuição (Prodist) da reguladora ANEEL.  

As motivações da certificação ISO 9001 podem ser separadas em duas 

categorias: motivações internas e externas. Motivações internas estão relacionadas 

com o objetivo de alcançar a melhoria organizacional, enquanto motivações externas 

são aquelas relativas a questões promocionais e de marketing, pressões das partes 

interessadas, melhoria da participação de mercado dentre outras questões 

(SAMPAIO; SARAIVA; RODRIGUES, 2009). O requisito da ANEEL adiciona, além das 

outras motivações externas e internas, uma importante motivação externa para as 

empresas de distribuição de energia buscarem a certificação dos seus Sistemas de 

Gestão da Qualidade: a necessidade de cumprir um requisito regulatório. 

 
1.2 OBJETIVO DA PESQUISA 
 

A partir do que foi observado sobre o setor, é levantado o seguinte 

questionamento: manter um Sistema de Gestão da Qualidade certificado com base 

nas normas da família ISO 9000 assegura que, de fato, as pessoas e os processos 

da empresa estão alinhados e voltados para qualidade? 

O objetivo do presente trabalho é responder tal pergunta em um estudo de 

caso, a partir de uma avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade de uma empresa 

de distribuição de energia, utilizando os princípios descritos no Modelo Shingo para 

Excelência Operacional como parâmetros de avaliação. Para tanto, elaborou-se um 

questionário e repassado aos colaboradores dessa empresa, de onde serão extraídas 

informações sobre o grau de aplicação de práticas relacionadas aos princípios de 

excelência operacional. 

Esse estudo também objetiva compreender o quanto o SGQ está enraizado 

dentro da cultura da organização e se a diferença de área de atuação ou local de 

trabalho de uma pessoa para a outra, por exemplo, podem afetar o comprometimento 

dos colaboradores com o mesmo. 

 

1.3 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

O estudo será delimitado a uma empresa de distribuição de energia que atua 

em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. Desta empresa, apenas os 

colaboradores das áreas que possuem processos dentro do escopo de certificação da 
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ISO 9001 participarão da pesquisa. Por conta do regime de trabalho remoto, adotado 

pela grande maioria dos colaboradores devido a pandemia da Covid-19, o 

questionário foi divulgado e respondido apenas pela internet. 

Para preservação da marca , a empresa estudada optou por não ter seu nome 

divulgado neste trabalho, sendo então identificada como Empresa Y no decorrer deste 

documento. 

 
1.4 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 
 

Para facilitar a organização e o entendimento do estudo, o presente trabalho é 

dividido em 5 capítulos dos quais seus objetivos são descritos abaixo: 

O primeiro capítulo intitulado de “Introdução” se faz necessário para trazer um 

contexto geral sobre o assunto estudado, bem como os principais objetivos do estudo 

e os questionamentos levantados sobre o tema. Ao final desse capítulo é apresentada 

a descrição dos elementos que compõem a estrutura desse documento. 

O segundo capítulo “Revisão da literatura” desenvolve, a partir de pesquisa 

bibliográfica, a base conceitual necessária para a realização do trabalho. 

Apresentando conceitos referentes à qualidade, abordagens sobre o SGQ e a 

descrição dos princípios do Modelo Shingo para Excelência Operacional. 

No terceiro capítulo “Metodologia da Pesquisa” é descrita a natureza, a 

classificação, a abordagem e os procedimentos técnicos da pesquisa. Mais adiante é 

descrita a ferramenta utilizada para o estudo e como será feita a sua implementação. 

Por  fim mostra as limitações percebidas pela escolha da metodologia proposta. 

O quarto capítulo chamado “Aplicação da Ferramenta e Resultados” descreve 

inicialmente características da empresa que será estudada. Depois são colocados os 

resultados mais relevantes da pesquisa, que serão analisados e interpretados para 

chegar ao entendimento de quais fatores podem ter levado a esses dados. 

O quinto e último capítulo denominado “Conclusão” finaliza o trabalho com 

ponderações levantadas após a análise dos resultados, lições aprendidas com a 

pesquisa e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 
Segundo a norma ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS-ABNT, 2015) um Sistema de Gestão da Qualidade compreende 

atividades pelas quais a organização identifica seus objetivos e determina os 

processos e recursos necessários para alcançá-los, agregando valor e e resultados 

para as partes interessadas da empresa. Além disso, o SGQ permite a identificação e 

a gestão sobre as entradas e saídas dos processos, sejam elas desejadas ou não, 

assim torna possível a tomada de ação para mitigar consequências indesejadas dos 

processos ou até a eliminação das mesmas, direcionando a organização para 

melhorar continuamente suas atividades. 

 
2.1.1 QUALIDADE 
 

Apesar de ser fácil de perceber a qualidade de um produto ou serviço, não 

existe um conceito único e consensual para essa palavra. A qualidade pode ser 

entendida a partir das diversas abordagens dadas ao tema desde o século passado, 

momento em que passou a ganhar maior atenção em escala global. 

Para Deming (1986) a qualidade é ligada a satisfação do cliente, sendo a 

qualidade de um produto definida por meio da percepção do cliente final daquele 

produto. Um produto pode atender a todas as especificações técnicas e ser vendido 

a um preço apropriado, mas se não tiver valor percebido pelo cliente, não tem 

qualidade. Na mesma linha Juran (1989) enxerga que a qualidade de um produto é 

definida a partir das expectativas colocadas pelas necessidades dos usuários finais. 

Já Crosby (1979) defende que a qualidade é associada a conformidade do 

produto com as suas especificações técnicas, mas vai além e apresenta que investir 

em qualidade sempre compensa, a partir da ideia de produzir certo na primeira vez, 

apresentando uma abordagem mais voltada para os processos da organização. Isso 

depende essencialmente da gestão de recursos humanos da empresa, de criar uma 

consciência coletiva para a qualidade, motivar os colaboradores para produção com 

qualidade e reconhecer o seu esforço para melhoria da qualidade. 

Conforme definido pela  norma ISO 9000 (ABNT, 2015), uma organização que 

possui foco em qualidade promove uma cultura que resulta em comportamentos, 
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atitudes, atividades e processos que agregam valor através da satisfação das 

necessidades e expectativas dos clientes e de outras partes interessadas pertinentes, 

sendo a satisfação desse público a métrica para avaliar e definir a qualidade do 

produto ou serviço fornecido pela empresa. 

 

2.1.2 ISO 9001 
 

A sigla “ISO” refere-se à “International Organization for Standardization”, 

organização não-governamental fundada em 1947, sediada em Genebra, na Suíça e 

hoje presente em cerca de 170 países. Segundo Camargo (2011) a ISO tem como 

função promover a normatização de produtos e serviços, para que a qualidade dos 

mesmos seja permanentemente melhorada. O Brasil é representado na ISO pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

De acordo Bonato e Caten (2015) a norma ISO 9001 especifica requisitos para 

Sistemas de Gestão da Qualidade quando uma organização necessita demonstrar 

sua capacidade de fornecer produtos ou serviços que atendam de forma consistente 

aos requisitos do cliente e partes interessadas, estatutários e regulamentares 

aplicáveis. Uma organização pode ter o seu Sistema de Gestão certificado por um 

órgão certificador competente, após a realização de um ciclo de auditoria realizada 

pelo mesmo órgão e a sua recomendação para certificação, mostrando que a 

organização cumpre as exigências da norma ISO 9001. 

 

2.1.3 PRINCÍPIOS DE GESTÃO DA QUALIDADE 
 

De acordo com a ISO 9000 (ABNT, 2015), princípios de gestão da qualidade 

são um conjunto de normas, regras e valores fundamentais que são aceitos e usados 

como base para a gestão da qualidade e orientação para melhoria de desempenho 

nos processos da empresa. É recomendado tratar esses princípios com importância 

equivalente entre eles e enxergar as suas interações como um conjunto único e não 

de maneira isolada um do outro. 

Esses conceitos foram desenvolvidos e atualizados por um comitê técnico 

responsável por desenvolver e manter os padrões de gestão da qualidade da ISO. Os 

sete princípios de gestão da qualidade são descritos abaixo conforme a ISO 9000 

(ABNT, 2015): 
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Foco no cliente - O foco principal da gestão da qualidade é atender às necessidades 

dos clientes e empenhar-se em exceder as expectativas dos clientes. 

 

Liderança - Líderes em todos os níveis estabelecem uma unidade de propósito e 

direcionamento e criam condições para que as pessoas estejam engajadas para 

alcançar os objetivos da qualidade da organização. 

 

Engajamento das pessoas - Pessoas competentes, com poder e engajadas, em 

todos os níveis na organização, são essenciais para aumentar a capacidade da 

organização em criar e entregar valor. 

 

Abordagem de processo - Resultados consistentes e previsíveis são alcançados de 

forma mais eficaz e eficiente quando as atividades são compreendidas e gerenciadas 

como processos inter-relacionados que funcionam como um sistema coerente. 

 

Melhoria - As organizações de sucesso têm um foco contínuo na melhoria. 

 

Tomada de decisão com base em evidência - Decisões com base na análise e 

avaliação de dados e informações são mais propensas a produzir resultados 

desejados. 

 

Gestão de relacionamento - Para o sucesso sustentado, as organizações gerenciam 

seus relacionamentos com as partes interessadas pertinentes, como provedores. 

 

2.1.4 ABORDAGEM DE PROCESSO E FERRAMENTAS DE GESTÃO DO SGQ 
 

A organização possui processos que podem ser definidos, medidos e 

melhorados. Esses processos interagem para entregar resultados consistentes com 

os objetivos da organização. Para Murray (2016) o gerenciamento de processos 

interligados como um sistema contribui para a eficácia e eficiência da organização em 

atingir os seus resultados pretendidos, ou seja, as organizações devem considerar as 

entradas e saídas de cada atividade, as atividades que compõem um processo, os 

processos que compõem o sistema e os objetivos que norteiam o sistema.  
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Conforme descrito na ISO 9001 (ABNT, 2015), a gestão, tanto dos processos 

individualmente quanto do sistema como um todo, pode ser realizada com a utilização 

do ciclo PDCA e com enfoque no pensamento baseado em risco (ou mentalidade de 

risco), buscando oportunidades para melhorias dos seus processos e a prevenção de 

resultados indesejáveis.  

 

2.1.4.1 Ciclo PDCA 
 

Camargo (2011) diz que o Ciclo PDCA é um ciclo de análise e melhoria, criado 

por Walter Shewhart, na década de 20 e popularizado por Deming. Essa ferramenta 

gerencial serve para “garantir o alcance das metas necessárias à sobrevivência de 

uma organização”. 

Bezerra (2019) define o seu propósito como aceleração e aperfeiçoamento das 

atividades da empresa, por meio da constatação dos problemas, suas causas e suas 

potenciais soluções.  

Slack et al. (2006) consideram o Ciclo PDCA como uma representação 

resumida do processo de melhoria contínua, sendo o PDCA uma sequência de 

atividades realizadas de maneira cíclica com a finalidade de melhorar as atividades 

que compõem os processos da organização. Estes autores destacam também que ao 

fim das atividades do PDCA, o ciclo recomeça, configurando que o trabalho de 

melhoria contínua “nunca para”. 

A sigla PDCA significa em inglês PLAN (Planejar), DO (Executar), CHECK 

(Controlar ou Verificar) e ACTION (Ação), cada uma dessas palavras consistem em 

uma etapa do ciclo, Slack et al. (2006) as descrevem como: 

 

Plan: etapa que envolve o estudo do método que determinada atividade é feita ou de 

algum problema descoberto. Passa pela coleta e análise de dados pertinentes para a 

formulação de um plano de ação para a melhoria ou correção da atividade. 

 

Do: é a implementação do plano de ação desenvolvido na etapa anterior, podendo 

haver um “miniciclo PDCA” nessa fase para romper as barreiras encontradas durante 

a execução do plano. 
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Check: avaliação da solução implementada, indicando o alcance (ou não) dos 

resultados esperados. 

 

Act: dependendo dos resultados analisados na etapa anterior, as ações dessa etapa 

podem variar. No caso de sucesso, padronização e implementação da solução 

encontrada para as atividades da empresa. Em outros casos, as lições aprendidas 

são registradas antes que se comece novamente o ciclo. 

 

 
Figura 2 - Ciclo PDCA 

Fonte: (CAMARGO, 2011) 

 

 

2.1.4.2 Pensamento baseado em risco 
 

O pensamento baseado em risco se faz essencial para garantir a eficácia de um 

Sistema de Gestão da Qualidade. Essa abordagem é implementada para controlar 

riscos associados aos processos e ao SGQ, eliminar, a partir de ações preventivas, 

possíveis inconformidades com o sistema encontradas na rotina de trabalho da 

organização e identificar oportunidades para a empresa, seja de melhora de 

desempenho, redução de custos em determinadas atividades, atrair novos clientes, 

etc.   

Para Wong (2017) o risco é definido como o efeito da incerteza sobre os objetivos 

que podem ter diferentes aspectos e podem ser aplicados em diferentes níveis, como 

estratégico, organizacional, projeto, produto e processo. O pensamento baseado em 

risco garante que os riscos possam ser identificados, considerado e controlado em 

todo o projeto e uso do sistema de gestão da qualidade. 

O pensamento baseado em risco foi abordado de maneira formal pela ISO 9001 

em 2015, apesar de haver outras abordagens para o conceito de risco em versões 

anteriores. Nas versões anteriores de 2000 e 2008, a ISO 9001 possuia uma cláusula 
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específica chamada “Ação preventiva” na qual as organizações deveriam identificar e 

gerenciar todas as possíveis causas de situações não conformes para antecipá-las e 

preveni-las. A versão 2015 introduziu o conceito de risco de forma formal e mais 

explícita, inserindo a sua abordagem e integrando-o ao Sistema de Gestão da 

Qualidade como um todo (CHIARINI, 2017). 

Segundo Murray (2016) a norma revisada também tem requisitos explícitos para 

o pensamento baseado em risco, como a necessidade da empresa planejar e 

implementar ações para abordar riscos e oportunidades, para apoiar e melhorar a 

compreensão e aplicação do mesmo no SGQ. O pensamento baseado em risco torna 

a ação preventiva parte do planejamento estratégico e operacional, portanto, a 

referência à "ação preventiva" foi substituída por ações para abordar riscos e 

oportunidades. A consideração do risco pelas organizações torna-se proativa, em vez 

de reativa aos fatores que podem afetar seu SGQ, assim o pensamento baseado em 

risco transforma todo o sistema de gestão da qualidade em uma ferramenta de 

planejamento preventivo. O autor também afirma que a integração do pensamento 

baseado em risco com a abordagem de processo e o ciclo PDCA, torna as 

organizações mais capazes de atingir seus objetivos, garantir a consistência da 

qualidade dos resultados e criar valor para os clientes. 

 

2.1.5 EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A QUALIDADE 
 

 Porter (1996) define que eficiência operacional, junto da estratégia, faz parte 

da essência do desempenho ideal de qualquer empresa. De acordo com esse autor 

eficiência operacional significa exercer atividades semelhantes melhor do que os 

rivais. Inclui todo o tipo de práticas que permitem a uma empresa utilizar da melhor 

maneira os seus recursos, por exemplo, reduzindo os defeitos dos produtos ou 

desenvolvendo produtos melhores mais rapidamente. O alcance dessa eficiência por 

algumas empresas pode ser explicado por fatores como a eliminação dos esforços 

redundantes, emprego de tecnologia mais avançada, motivação dos funcionários ou 

melhores competências para gerir uma atividade particular ou um conjunto de 

atividades. 

França e Neto (2009) também colocam eficiência operacional na mesma 

equação de aumentar ao máximo o desempenho de seus processos com o mínimo 
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de insumos. Os autores também associam a esse conceito a produtividade, assim 

empresas que buscam aumento da produtividade também estão buscando maior 

eficiência. De maneira explícita, a eficiência operacional pode ser representada por 

meio de um conjunto de ferramentas e técnicas gerenciais, visando uma produtividade 

e qualidade cada vez maior para os clientes da organização. 

 Conforme mostrado, eficiência operacional possui relação direta com a 

produtividade e a qualidade, Campos (1999) confirma isso ao pontuar que a 

produtividade pode ser entendida como produzir cada vez mais com menos recursos, 

considerando que os produtos ou serviços realizados pelas organizações sejam feitos 

justamente para atender às necessidades dos clientes, logo a equação da 

produtividade pode ser mudada para criar mais valor aos clientes com o menor gasto 

possível. Para tornar ainda mais visível a relação da produtividade com a qualidade, 

Campos (1999) explicita que a produtividade é aumentada pela melhoria da qualidade. 

Entende-se assim que há uma relação direta entre qualidade e eficiência operacional.   

Mais adiante serão dadas explicações sobre princípios guias e de suporte para 

excelência operacional do Modelo Shingo e será possível identificar também uma 

conexão próxima com os princípios de gestão da qualidade, visto que abordam os 

mesmos temas e suas premissas são orientadas no mesmo sentido. 

 

2.2 MODELO SHINGO PARA EXCELÊNCIA OPERACIONAL 
 

Este item é destinado a elucidação do Modelo Shingo para Excelência 

Operacional, destacando as suas dimensões e os seus princípios. 

O Modelo Shingo para Excelência Operacional foi criado pelo Shingo Institute, 

organização gerenciada pela Jon M. Huntsman School of Business da Utah State 

University, a partir do resultado de anos de pesquisas realizadas pelo Shingo Institute 

em organizações depois que elas receberam o Prêmio Shingo. Algumas dessas 

organizações continuaram a melhorar depois de receber o prêmio, enquanto outras 

sofreram sério declínio. A pesquisa foca nas diferenças entre esses dois grupos de 

organizações.  

Esse modelo é uma representação gráfica dos conceitos descobertos nessa 

pesquisa. Ajuda a transmitir as descobertas da pesquisa e os relacionamentos e 

interações entre ferramentas, sistemas, princípios, cultura e resultados. O modelo 
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Shingo tem mudado ao longo dos anos e pode continuar a mudar, visto que essa 

pesquisa continua em andamento. (THE SHINGO INSTITUTE, 2020) 

A missão do Shingo Institute é criar excelência em organizações a partir da 

aplicação de princípios de excelência operacional, alinhamento de sistemas de gestão 

e aplicação de técnicas de melhoria continua por toda organização. 

Sua visão é se tornar o padrão global de excelência em cada indústria. Porque 

as raízes do Prêmio Shingo estão no reconhecimento organizacional, assim pode-se 

pontuar três importantes conceitos: 

 

1. Avaliar organizações para reconhecimento requer um padrão de excelência muito 

alto, claramente definido e universalmente consistente.  

 

2. A verdadeira excelência não pode ser passageira, logo a avaliação deve determinar 

o grau nos quais cada princípio que cria excelência estão envolvidos na cultura.  

 

3. Para qualquer organização se tornar bem sucedida, é preciso estar disposta a 

enxergar a realidade sobre onde a mesma se encontra no desenvolvimento de uma 

cultura baseada em princípios de alta performance. 

 
2.2.1 O PRÊMIO SHINGO 
  

O Prêmio Shingo foi criado em 1988 com o objetivo de ajudar organizações de 

todos os tipos a criar culturas voltadas à excelência operacional (THE SHINGO PRIZE 

FOR OPERATIONAL EXCELLENCE, 2010). De acordo com o Shingo Institute: 

 

“O Prêmio Shingo é baseado em uma avaliação completa 
da cultura de uma organização e o quão bem ela gera 
resultados de classe mundial. Os examinadores do Shingo 
se concentram no grau em que os Princípios Orientadores 
do Modelo Shingo são evidentes no comportamento de 
cada funcionário. Os examinadores observam o 
comportamento e determinam a frequência, duração, 
intensidade e escopo do comportamento desejado 
baseado em princípios. Eles também observam o grau em 
que os líderes enfocam os princípios e a cultura, e os 
gerentes enfocam o alinhamento de sistemas para orientar 
comportamentos ideais em todos os níveis.” (THE SHINGO 
INSTITUTE, 2020) 
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O Prêmio Shingo também se torna um padrão de excelência para as 
organizações alavancarem seus pontos fortes e suas oportunidades. O verdadeiro 
prêmio para uma organização ao adotar o Modelo Shingo é uma cultura sustentável 
de excelência organizacional. 
 
2.2.2 O DIAMANTE DO MODELO SHINGO 
 

Segungo o Shingo Institute (2020), o diamante é uma representação simbólica 

desenvolvida dentro do Modelo Shingo para facilitar a visualização do processo de 

transformação da cultura organizacional da empresa, apresentando os Princípios 

Orientadores do Shingo e suas relações junto aos sistemas, ferramentas, resultados 

e cultura.  

 

 

Figura 3 - Diamante do Modelo Shingo 

Fonte: (THE SHINGO INSTITUTE, 2020) 

 

Independente de quais são os objetivos de uma organização, o foco da alta 

direção sempre estará nos resultados. Para tanto, o Shingo Institute (2020) defende 

que sistemas são projetados com a intenção de alcançar resultados específicos 

(sendo esses resultados mensuráveis a partir de indicadores), a partir disso são 
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selecionadas ou desenvolvidas ferramentas para apoiar e possibilitar a 

implementação desses sistemas e o cumprimento das suas finalidades. Apesar disso, 

sistemas e ferramentas necessitam de pessoas para utilizá-los da maneira correta, 

essas pessoas possuem crenças e valores individuais que influenciam em seus 

comportamentos dentro da organização. O conjunto desses pensamentos e 

comportamentos individuais formam a cultura da empresa, que impacta 

significativamente no direcionamento e nos resultados da mesma. Para completar o 

Diamante do Shingo, são apresentados princípios orientadores enraizados na 

organização como base de uma cultura voltada para excelência operacional, esses 

princípios serão descritos no próximo item (THE SHINGO INSTITUTE, 2020).  

 
2.2.3 AS DIMENSÕES DO MODELO SHINGO E SEUS PRINCÍPIOS 
 

O Shingo Institute (2020) mostra que o Modelo Shingo é formado por 10 

princípios orientadores (ou princípios guias), que são a base para uma cultura 

sustentável de excelência operacional, e 19 princípios para suporte a essa base. 

Todos esses princípios são separados em três grandes dimensões: Facilitadores 

Culturais, Melhoria Contínua e Alinhamento  Organizacional.  

 

 

Figura 4 - As dimensões do Modelo Shingo 

Fonte: (THE SHINGO INSTITUTE, 2020) 
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Para chegar a esses princípios, o Shingo Institute fez uma busca aplicada de 

líderes de pensamento nos últimos 100 anos. Seu trabalho foi cuidadosamente 

analisado e dissecado, para poder extrair os conceitos únicos ou princípios de cada 

um. Compilar, destilar e priorizar  essa lista levou aos 10 princípios orientadores e aos 

seus princípios de suporte. A diferença dos princípios de suporte para os princípios 

orientadores é que esses conceitos de suporte, a rigor, não podem ser considerados 

universais, atemporais e evidentes como os princípios orientadores (THE SHINGO 

PRIZE FOR OPERATIONAL EXCELLENCE, 2010).  

Esses princípios são inseridos e cultivados nas organizações a partir da 

liderança das mesmas. O sucesso a longo prazo das organizações começa com a 

compreensão total pela liderança dos princípios que guiam a organização ao sucesso. 

Além disso, a liderança da empresa também tem o papel de garantir que o 

comportamento de cada pessoa envolvida no negócio esteja em harmonia com esses 

princípios. Quando essas pessoas são envolvidas e esses princípios são passados 

de maneira clara, quando há o entendimento desses princípios por trás do 

funcionamento da empresa, já cresce o incentivo para esses colaboradores tomarem 

iniciativas no trabalho e seus comportamentos estarem alinhados na mesma direção 

dos objetivos da empresa. As próximas seções vão elucidar as três dimensões do 

Modelo Shingo e as definições dos seus princípios contídas nos livros Model & 

Application Guidelines (THE SHINGO PRIZE FOR OPERATIONAL EXCELLENCE, 

2010) e The Shingo Model Booklet (THE SHINGO INSTITUTE, 2020). 

 

2.2.3.1 Primeira dimensão – Facilitadores Culturais 
 

A primeira dimensão do Modelo Shingo consiste nos facilitadores culturais, 

contendo os princípios de respeitar cada indivíduo e liderar com humildade. 

Facilitadores Culturais é a dimensão base da pirâmide porque nela se concentra a 

base da organização: as pessoas. 
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Figura 5 - Dimensão um: facilitadores culturais 

Fonte: (THE SHINGO INSTITUTE, 2020) 

 

Nela estão contidos dois princípios orientadores, que serão descritos abaixo. 

 

Respeitar cada indivíduo – O respeito deve ser algo profundamente sentido por 

todas as pessoas em uma organização, incluindo também as partes interessadas do 

negócio. A ideia desse princípio é reconhecer que cada indivíduo possui valor e 

potencial e assim estimular a contribuição e aprimoramento dessas pessoas (THE 

SHINGO INSTITUTE, 2020). 

 

Liderar com humildade – Esse princípio precede o aprendizado e melhoria. Antes 

de tudo, um líder que demonstre vontade para buscar informações, ouvir com atenção 

e aprender continuamente cria um ambiente onde os membros da equipe sintam-se 

respeitados e à vontade para contribuir com suas habilidades criativas. A melhoria é 

apenas possível quando as pessoas estão dispostas a reconhecer sua vulnerabilidade 

e abandonar o preconceito em sua busca de um caminho melhor (THE SHINGO 

PRIZE FOR OPERATIONAL EXCELLENCE, 2010). 

 

A primeira dimensão também contém quatro princípios de suporte, são eles: 

 

Assegurar um ambiente seguro – Esse conceito de suporte tem a intenção de 

promover a saúde e o bem estar das pessoas envolvidas no negócio. Garantir um 

ambiente seguro para o colaborador está alinhado com o princípio de respeitar cada 

indivíduo. Nota-se também que a promoção desse ambiente só é possível com um 
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compromisso cultural que começa com liderança (THE SHINGO PRIZE FOR 

OPERATIONAL EXCELLENCE, 2010). 

 

Desenvolver pessoas – O desenvolvimento das pessoas vai além da parte do 

treinamento, o desenvolvimento é ligado ao envolvimento dessas pessoas com 

experiências práticas, onde podem descobrir novas ideias e novas perspectivas para 

abordagem de um problema. A liderança de uma organização deve estar 

comprometida com esse desenvolvimento e consciente da necessidade de 

investimento no sentido de capacitar pessoas para o sucesso a longo prazo da 

organização (THE SHINGO INSTITUTE, 2020).  

 

Empoderar e envolver a todos – Esse princípio de suporte mostra que o principal 

ativo de uma organização competitiva são as pessoas. Esse é o único ativo da 

organização que tem uma capacidade infinita de valorizar. Atribuir responsabilidades 

e envolver as pessoas é uma maneira natural de colocar os seus investimentos em 

capacitações na prática, além de gerar novas expectativas aos colaboradores e assim 

os mesmos buscarem desenvolvimento e puxarem maior responsabilidade no 

trabalho para si (THE SHINGO INSTITUTE, 2020). 

 

Uma “organização de aprendizagem” – Esse conceito revela que a organização 

evolui com o acumulo de conhecimento de seus funcionários. À medida que as 

pessoas solucionam problemas, elas descobrem melhores práticas no trabalho e 

devem compartilhá-las a organização, ajudando a criar um novo padrão em cada 

processo da empresa e estimulando a melhoria contínua (THE SHINGO INSTITUTE, 

2020). 

 

2.2.3.2 Segunda dimensão – Melhoria Contínua 
 

A segunda dimensão do Modelo Shingo possui foco nos processos da 

organização. Em uma cultura de melhoria contínua, o foco não deve ser apenas na 

qualidade do produto ou no custo. A organização deve entender todos os aspectos 

que podem gerar valor para o cliente: inovação, qualidade, custo, flexibilidade, entrega 

rápida e uma visão abrangente de saúde, segurança e meio ambiente. 
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Figura 6 - Dimensão dois: melhoria contínua 

Fonte: (THE SHINGO INSTITUTE, 2020) 

 

Nessa dimensão estão contidos cinco princípios orientadores, conforme abaixo: 

 

Buscar perfeição – Apesar de ser utópico o alcance da perfeição, esse conceito 

estimula uma mentalidade e cultura de melhoria contínua. A organização que possui 

esse princípio enraizado em seus colaboradores sempre estará caminhando na 

direção da melhoria de seus processos (THE SHINGO INSTITUTE, 2020). 

 

Adotar o pensamento científico – Inovação e melhoria são consequências de 

repetidas ciclos de experimentação, observação direta e aprendizagem. Uma 

exploração implacável e sistemática de novas ideias, incluindo falhas, nos permite 

refinar constantemente nossa compreensão da realidade (THE SHINGO INSTITUTE, 

2020). 

 

Focar em processos – Independente do quão competente forem as pessoas, não é 

possível produzir, de maneira consistente, os resultados desejados se o processo for 

deficitário. Esse princípio nos mostra que todo processo bem estruturado produz as 

suas saídas em conformidade com o esperado. Ou seja, quando o resultado de uma 

atividade sair fora do requisitado, é melhor investigar a estrutura do processo antes 
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de buscar culpar a pessoa que o executou (THE SHINGO PRIZE FOR 

OPERATIONAL EXCELLENCE, 2010). 

 

Garantir qualidade na fonte – Esse princípio é a combinação de três conceitos: não 

passar os defeitos para frente; parar para corrigir problemas; e respeitar o indivíduo 

no processo. Os defeitos são fonte de instabilidade e desperdício. As organizações 

devem se comprometer em parar e corrigir processos que estão criando defeitos, ao 

invés de manter produtos ou serviços em movimento enquanto planejando corrigir o 

problema mais tarde (THE SHINGO PRIZE FOR OPERATIONAL EXCELLENCE, 

2010). 

 

Melhorar o fluxo e puxar valor – O valor para os clientes é mais alto quando é criado 

em resposta à demanda real e em um fluxo contínuo e ininterrupto. O objetivo desse 

conceito é fazer o fluxo de valor fluir até chegar ao cliente e eliminar barreiras que 

atrasam o fluxo ou aumentam o desperdício (THE SHINGO INSTITUTE, 2020). 

 

A segunda dimensão também contém nove princípios de suporte, são eles: 

 

Estabilizar processos – A estabilidade dos processos é o alicerce de qualquer 

sistema de melhoria contínua. Essa  estabilidade nos processos garante a 

previsibilidade dos seus resultados, onde as saídas dos processos não variam ou 

possuem variação controlada. Assim se torna possível identificar e eliminar possíveis 

desperdícios (THE SHINGO INSTITUTE, 2020). 

 

Padronizar o trabalho – A padronização do trabalho é o princípio de apoio por trás 

da manutenção da melhoria, ao contrário de voltar para práticas e resultados 

anteriores. A padronização do trabalho também elimina a necessidade de controlar as 

operações por meio de padrões de custo, metas de produção ou outros métodos 

tradicionais de supervisão, visto que o próprio resultado do trabalho acaba servindo 

como mecanismo de gestão e controle. Assim supervisores são liberados para prestar 

seus esforços em outras tarefas, já que não há necessidade de monitorar e controlar 

o processo de trabalho tarde (THE SHINGO PRIZE FOR OPERATIONAL 

EXCELLENCE, 2010). 
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Vá e observe – A observação direta é um princípio de apoio vinculado a adoção do 

pensamento científico. É, na verdade, o primeiro passo do método científico. A 

observação é necessária para compreender verdadeiramente o processo estudado. 

Com muita frequência, percepções, experiências anteriores, instintos e padrões 

imprecisos são interpretados, erroneamente, como realidade. Por meio da observação 

direta, a realidade pode ser visto, confirmado e estabelecido (THE SHINGO 

INSTITUTE, 2020).  

 

Focar no fluxo de valor – O princípios de melhorar o fluxo e puxar valor combinado 

com o foco no processo abre a necessidade de definir o fluxo de valor. Um fluxo de 

valor é o conjunto de todas as etapas necessárias para entregar valor ao cliente. 

Entender o que é valor para os clientes é uma etapa essencial dentro do fluxo de valor, 

porém não é o suficiente. Apenas a compreensão clara de todo o fluxo de valor 

possibilita a organização a tomar ações que agregam ao valor percebido pelo cliente 

(THE SHINGO INSTITUTE, 2020). 

 

Manter simples e visual – Este princípio busca estabelecer foco na clareza das ações 

para facilitar e agilizar a solução de problemas. Quanto mais a informação é mantida 

simples e visual, mais fácil e rápida é a interpretação dos dados vinculados ao 

processo (THE SHINGO INSTITUTE, 2020). 

 

Identificar e eliminar desperdícios – Identificação e eliminação de desperdícios é 

um conceito prático para fazer os processos fluírem, portanto, torna-se o foco principal 

de melhoria contínua. Os desperdícios fazem parte das consideradas barreiras do 

fluxo de valor para o cliente, sua eliminação também impacta no princípio de melhorar 

o fluxo e puxar valor. No final, identificar e eliminar o desperdício envolverá toda a 

organização no esforço de melhoria contínua (THE SHINGO INSTITUTE, 2020). 

 

Não passar os defeitos para frente – Esse conceito é essencial para excelência 

organizacional e para o sustento de ferramentes de melhoria contínua em uma série 

de perspectivas diferentes: da visão de um executivo, requer grande coragem para 

parar um processo o tempo suficiente para entender a causa raiz e tomar medidas 
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que impeçam a recorrência dos erros; da visão de um gerente, sistemas devem estar 

alinhados para garantir que qualquer resultado que varie do padrão do processo 

possibilite apoio para uma ação imediata no problema; da visão de um membro da 

equipe, esse conceito requer uma mentalidade de propriedade e responsabilidade 

(THE SHINGO INSTITUTE, 2020). 

 

Integrar melhoria com o trabalho – Este conceito busca inserir os conceitos de 

melhoria contínua como algo natural da rotina de trabalho da empresa. A busca por 

melhoria continua deve ser desenvolvida por todos os níveis hierárquicos da 

organização. A liderança deve prover tanto um ambiente de trabalho favorável para o 

desenvolvimento da melhoria contínua quanto os recursos necessários para o seu 

funcionamento (THE SHINGO INSTITUTE, 2020). 

 

Confiar em dados e fatos – Dr. Shingo enfatizou a importância de ser orientado por 

dados e fatos sólidos na busca de melhoria. O ponto deste conceito é que qualquer 

decisão de mudança em um processo, se tomada baseada em dados precisos, tem a 

sua melhoria prevista em conformidade com o que é evidenciado pelos dados. Em 

última análise, quando os dados são tratados vagamente ou imprecisamente, a 

tendência é deixar uma melhoria potencial passar ou não alcançar qualquer melhoria 

(THE SHINGO PRIZE FOR OPERATIONAL EXCELLENCE, 2010). 

 

2.2.3.3 Terceira dimensão – Alinhamento Organizacional 
 

A terceiro dimensão detalha os princípios relativos ao propósito de uma 

organização. Para alcançar a excelência, uma organização deve alinhar efetivamente 

cada fluxo de valor, deve desenvolver sistemas de gestão que alinham trabalho e 

comportamentos com princípios e direção de maneiras que são simples, 

compreensível, acionável e padronizado. 

Para tanto, é essencial para estabelecer uma comunicação eficaz, atribuição 

de responsabilidade clara e sistemas onde execução e outras medidas são planejadas 

e monitoradas, seja por meio de um ciclo PDCA ou uma metodologia semelhante. 
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Figura 7 - Dimensão três: alinhamento organizacional 

Fonte: (THE SHINGO INSTITUTE, 2020) 

 
Nessa dimensão estão contidos três princípios orientadores, conforme abaixo: 
 
Pensar sistematicamente – Shingo defende que a partir da compreensão das 

relações e interconexões de um sistema, as pessoas tomarão melhores decisões na 

direção correta e as melhorias implementadas se alinharão mais naturalmente  aos 

resultados desejados de um organização (THE SHINGO INSTITUTE, 2020). 

 
Criar constância de propósito – Esse princípio tem a intenção de mostrar que um 

propósito claro e bem difundido pela liderança para seus funcionários, que possa 

responder o por quê da organização existir, para onde está indo e como chegará 

permite que seus empregados alinhem suas ações, bem como inovar, adaptar e 

assumir riscos com maior confiança de estarem no caminho certo quanto aos objetivos 

da empresa (THE SHINGO PRIZE FOR OPERATIONAL EXCELLENCE, 2010). 

 
Cria valor para o cliente – O valor deve ser definido através do que o cliente deseja 

e o quanto ele está disposto a pagar por isso. Organizações que falham em entregar 

esse valor de forma eficaz e eficiente  não conseguem se sustentar a longo prazo 

(THE SHINGO INSTITUTE, 2020). 

 
A terceira dimensão também contém nove princípios de suporte, são eles: 

 
Enxergar a realidade – Shingo argumenta que a experiência, os paradigmas 

tradicionais, e a vivência dentro do negócio influenciam no desenvolvimento de uma 

visão errônea do contexto organizacional como um todo. De acordo com o Modelo 

Shingo, boa parte das empresas acabam construindo culturas que impedem um fluxo 
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de informação totalmente aderente à realidade. É papel da liderança estabelecer 

sistemas que tornam o desempenho e o comportamento dos funcionários 

transparentes para o fluxo de informação (THE SHINGO INSTITUTE, 2020). 

 
Focar no longo prazo – Focar no longo prazo fornece uma base de estabilidade que 

não pode ser alcançado de nenhuma outra maneira. Quando uma organização está 

focada no longo prazo, é mais provável para tomar decisões que irão buscar 

segurança, qualidade, entrega e custo ao invés de simples metas financeiras mensais 

ou trimestrais. Aliadas aos objetivos de curto e médio prazo,definir objetivos para 

empresa nas próximas décadasreduz significativamente a tendencia para reações 

despretensiosas em momentos de pressão (THE SHINGO INSTITUTE, 2020). 

 
Alinhar sistemas – Esse  princípio mostra que a organização que possui sistemas e 

ferramentas que interagem entre si, em seus processos críticos, estão alinhados com 

os princípios de excelência operacional e possibilitam a melhoria do fluxo de valor 

(THE SHINGO INSTITUTE, 2020). 

 
Alinhar comportamento com performance – Esse princípio apresenta que o 

comportamento ideal leva aos resultados de longo prazo. Isso acontece quando os 

sistemas estão alinhados aos princípios de excelência operacional. A liderança da 

organização precisa introduzir sistemas e ferramentas que viabilizem o 

desenvolvimento de uma cultura de melhoria contínua para os colaboradores 

atingirem os resultados esperados de maneira consistente (THE SHINGO 

INSTITUTE, 2020). 

 
Desenvolver políticas – O desenvolvimento de políticas é um sistema de 

planejamento e implementação  baseado no pensamento científico, envolvimento dos 

funcionários e respeito pelo indivíduo. Para a estratégia da empresa, a política fornece 

a liderança os princípios necessários para alinhar os principais objetivos com o método 

de execução. Essas politicas são “cascateadas” de cima a baixo pelos diversos níveis 

gerenciais da organização, com comunicação clara para manter o alinhamento de 

todos diante das diretrizes dessas política. Esse alinhamento em todos os níveis 

mantém todos na direcionados no mesmo objetivo (THE SHINGO INSTITUTE, 2020). 
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Padronizar o gerenciamento diário – Esse conceito cria um ponto de referência a 

partir do qual a melhoria contínua pode ser baseada. Padronizar a gestão diária pode 

levar a um maior controle do processo, redução na variabilidade dos resultados, 

melhor qualidade e flexibilidade, visibilidade de anormalidades, expectativas claras, e 

a uma plataforma para aprendizagem individual e organizacional (THE SHINGO 

INSTITUTE, 2020). 

 
Medir o que importa – É importante para definir o melhor conjunto de métricas 

justamente para aqueles que necessitam dessa leitura. Esse conceito busca alinhar 

essas métricas ou indicadores nos diferentes níveis organizacionais, passando a 

refletir os dados pertinentes do nível operacional em dados no nível estratégico e 

gerencial da empresa (THE SHINGO INSTITUTE, 2020).  

 
Identificar o cliente – No contexto do Modelo Shingo, um cliente pode ser, além da 

visão tradicional de consumidor de um produto ou serviço, uma parte interessada 

relevante que tenha influencia na cadeia de suprimentos ou na cadeia de valor da 

empresa. Esta visão atende às necessidades de produtores ou fornecedores, bem 

como usuários, consumidores ou destinatários de produtos e serviços. Também inclui 

aqueles impactados direta ou indiretamente pela fabricação, distribuição, uso, ou 

fornecimento de um produto ou serviço. Essa nova visão abrange, então, não apenas 

a satisfação do usuário final, mas também a de qualquer pessoa que seja afetada de 

alguma maneira pela empresa. Assim há o aumento das expectativas sobre a 

organização com seus deveres e responsabilidades sociais e ambientais (THE 

SHINGO INSTITUTE, 2020). 

 
Identificar relações de causa e efeito – Esse princípio busca entender como e qual 

é o impacto gerado nos resultados a partir de ações tomadas na operação ou em 

setores estratégicos da empresa. As organizações devem descobrir essas relações 

de causa e efeito para determinar o caminho para os objetivos serem alcançados e  

assim poder criar valor (THE SHINGO INSTITUTE, 2020). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

A natureza do presente trabalho pode ser classificada como Pesquisa Aplicada, 

com objetivo de gerar conhecimento para aplicação prática, direcionado a solucionar 

problemas específicos de acordo com Silva e Menezes (2001). 

Como o objetivo geral deste trabalho é avaliar a eficácia de um SGQ de uma 

empresa, mensurado pelos princípios  do Modelo Shingo de Excelência Operacional, 

buscando com isso, retratar o estágio de evolução e maturidade gerencial do SGQ da 

empresa estudada, é importante escolher um método de pesquisa que comporte uma 

condução exploratória. 

A classificação, abordagem e os procedimentos técnicos estão de acordo com as 

definições de Silva e Menezes (2001). A abordagem da pesquisa é qualitativa, pois 

considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números.  

A pesquisa pode ser classificada como exploratória visando proporcionar maior 

familiaridade com o problema de modo a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. 

Em relação aos procedimentos técnicos, o trabalho é classificado como estudo de 

caso, envolvendo o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira 

que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

A metodologia aplicada para a realização do projeto é estruturada em sete 

etapas sequenciais conforme mostrado na figura 8 abaixo: 

 

Figura 8 - Estrutura metodológica do trabalho 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Após a definição da situação problema e das limitações para a pesquisa, 

buscou-se definir os objetivos da pesquisa.  

Em um segundo momento ocorreu o levantamento bibliográfico que sustentou 

com embasamento teórico o presente trabalho. Esse levantamento foi realizado em 

bases de pesquisa como o Google Acadêmico, plataforma de periódicos CAPES e o 

portal da ABEPRO para encontrar artigos e teses científicas relacionadas ao tema. 

Além disso, foram realizadas pesquisas nos sites do Shingo Institute e da ISO para 

maior familiaridade com, respectivamente, o Modelo Shingo e a norma ISO 9001 que 

define requisitos para a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade. Estas 

pesquisas foram realizadas no período entre julho e novembro de 2020. 

Em conformidade com os objetivos e o embasamento teórico, foi definida a 

classificação e a metodologia da pesquisa, transcorrendo o que foi abordado no início 

desse capítulo. A partir disso foi elaborada uma ferramenta de pesquisa que possibilite 

a coleta dos dados pertinentes ao trabalho. 

 
3.1 A FERRAMENTA DE PESQUISA 

 

A ferramenta de pesquisa proposta foi adaptada de Nascimento (2002). Consiste 

primeiramente em um questionário desenvolvido na plataforma Microsoft Forms e 

divulgado por e-mail ou pelo aplicativo Whatsapp aos colaboradores da Empresa Y 

cujas atividades estavam dentro do escopo de certificação da ISO 9001. O 

questionário é composto inicialmente de perguntas específicas sobre a colocação de 

cada indivíduo dentro da organização, para melhor entendimento dos dados 

coletados, em seguida o questionário é focado na maturidade do SGQ dentro da 

cultura da empresa utilizando como base princípios do Modelo Shingo de Excelência 

Operacional, solicitando aos colaboradores que coloquem as suas percepções sobre 

o grau de importância que deve ser dada a afirmações relacionadas a esses princípios  

e sobre o grau da aplicação dessas afirmações no dia-a-dia da empresa. Essas 

percepções sobre o grau de importância e o grau de aplicação são respondidas no 

formato de escala Likert, com as resposta podendo variar de 1 a 9, sendo 1 o grau 

mínimo de percepção e 9 o máximo, considerando o grau 5 como um grau neutro de 

importância e aplicação. 
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As afirmações relacionadas aos princípios do Modelo Shingo serão 

denominadas de quesitos nesse trabalho. Nessa pesquisa é considerada que a 

validação dos quesitos conduz aos seus princípios relacionados, sendo esses 

quesitos definidos para cada princípio de acordo com a tabela 1 para os princípios 

guias do Shingo e o tabela 2 para princípios de suporte: 

 

Tabela 1 - Quesitos dos princípios guias 

Principios Guias Quesitos 

Respeitar cada 
indivíduo 

A organização estimula os colaboradores a agir proativamente e fornece ambiente 
propício para isso. 

Os colaboradores e suas áreas, bem como a empresa, possuem metas claras e 
sabem como contribuirem para o alcance das mesmas. 

Existe a conscientização e desenvolvimento dos colaboradores sobre os conceitos 
e a cultura de melhoria contínua. 

Liderar com 
humildade 

Existe envolvimento direto da liderança no trabalho dos colaboradores. 

Existe abertura para feedback entre o líder e o funcionário de sua área. 

Buscar perfeição 

Os colaboradores possuem facilidade no acesso a procedimentos e instruções de 
trabalho. 

Existe treinamento para os colaboradores realizarem os processos de acordo com 
os procedimentos. 

Garantir 
qualidade na 

fonte 

Os colaboradores analisam seus processos de maneira crítica, com a finalidade de 
buscar conformidade em todas as etapas. 

O tratamento dos erros encontrados nos processos é realizado com alta prioridade. 

Melhorar o fluxo 
e puxar valor 

Gargalos nos processos são identificados e tratados. 

Os recursos necessários para a realização dos processos estão disponíveis 
sempre que requisitados. 

Adotar o 
pensamento 

científico 

Existe a prática de observar a ocorrência dos fenômenos no local onde ele ocorre e 
não através de suposições. 

As mudanças em processos são estruturadas e baseadas em dados. 

Focar no 
processo 

Não conformidades encontradas nos processos são analisadas e tratadas em sua 
causa raiz. 

Os processos são realizados de maneira aderente aos procedimentos 
organizacionais e técnicos. 

As oportunidades de melhorias propostas pelos colaboradores são avaliadas e 
implementadas, quando consideradas pertinentes. 

Pensar 
sistematicamente 

Cada meta de um processo está alinhada com os objetivos estratégicos da 
organização. 

Os colaboradores possuem conhecimento do impacto que as suas atividades 
causam nos resultados da empresa. 

Criar constância 
de propósito 

Os colaboradores conhecem e estão alinhados com os objetivos a longo prazo da 
organização. 

O planejamento estratégico da organização é desdobrado para os principais níveis 
táticos e operacionais. 

Criar valor para o 
cliente 

As principais ações da empresa são tomadas buscando a melhoria na satisfação 
do cliente. 

Os dados dos indicadores relacionados à satisfação do cliente são analisados, 
visando entender profundamente os resultados. 

É realizado Benchmarking com outras empresas do setor ou empresas que 
possuem processos similares. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 2 - Quesitos dos princípios de suporte 

Principios de suporte Quesitos 

Criar uma 
“organização de 
aprendizagem”  

A descoberta de melhores práticas para realização de um processo é formalizada e 
compartilhada com outras áreas da empresa. 

Empoderar e 
envolver a todos 

Os colaboradores assumem responsabilidade sobre os processos da sua área ou 
sobre novos projetos. 

Desenvolver 
pessoas 

Existe programa de capacitação de pessoas que possibilite o desenvolvimento 
profissional dos colaboradores. 

Garantir ambiente 
de trabalho seguro 

A empresa possui controle dos perigos e riscos dos seus processos mapeados e 
realiza ações para mitigá-los. 

Estabilizar 
processos 

As entradas e saídas nos processos da sua área são aderentes ao previsto. 

Confiar em dados e 
fatos 

As decisões importantes são tomadas de acordo com análise precisa dos dados 
pertinentes à situação. 

Padronizar o 
trabalho 

As atividades críticas da sua área são regidas por documentos. 

Vá e observe 
As atividades são examinadas no local onde elas ocorrem com o intuito de buscar 

conformidade com seus procedimentos ou oportunidades de melhoria. 

Focar no fluxo de 
valor 

As atividades da sua área sensíveis a entrega de serviço ao cliente foram 
mapeadas e os funcionários as conhecem em sua totalidade. 

Manter simples e 
visual 

Todas as informações críticas são passadas de maneira clara e objetiva, de modo 
que facilite a interpretação de todos os colaboradores. 

Identificar e 
eliminar 

desperdícios 
Os colaboradores são capazes de identificar os desperdícios nos seus processos. 

Integrar melhoria 
com trabalho 

Os colaboradores são estimulados a buscar por melhoria contínua nos processos. 

Não passar defeitos 
para frente 

Quando um erro em uma atividade é identificado, é tomada uma ação corretiva 
imediatamente. 

Enxergar a 
realidade 

Os membros da alta direção visitam, observam e tomam conhecimento com 
frequência da situação dos diversos locais do negócio, desde o nível gerêncial até 

o operacional. 

Focar no longo 
prazo 

As decisões estratégicas da empresa são tomadas de acordo com as suas 
diretrizes e objetivos para as próximas décadas. 

Alinhar sistemas 
As áreas da empresa estão alinhadas entre si para entregar resultados em 

conformidade com o esperado. 

Medir o que 
importa 

Os indicadores dos processos da empresa possuem conexão com os indicadores 
estratégicos. 

Alinhar 
comportamentos 
com performance 

Existem indicadores individuais de desempenho e eles estão alinhados com a 
estratégia da empresa. 

Identificar relações 
de causa e efeito 

A causa de qualquer desvio nos resultados esperados de um processo é 
identificada e tratada.  

Desenvolver 
políticas 

Os colaboradores conhecem e possuem compromisso com as políticas da 
empresa. 

Padronizar o 
gerenciamento 

diário 
Atividades rotineiras em nível gerencial são regidas por documentos. 

Identificar o cliente 
Todas as partes interessadas da empresa são identificadas e os impactos que 

cada processo pode causar a elas são mapeados. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Após a coleta das respostas dos colaboradores da Empresa Y foi realizado um 

tratamento estatístico aos dados que geram as saídas dispostas nas tabelas 03 e 04 

abaixo: 

 

Tabela 3 - Variáveis de importância dos princípios 

Variável Descrição Forma de cálculo 

IP Grau de importância do principio Média aritmética dos valores de IQ 

IQ Grau de importância atribuido ao quesito Média dos valores atribuídos pelos entrevistados. 

S. IP 
Somatório dos graus de importância do 

princípio 
Somatório dos IPs (aplica-se um fator que multiplica 

por 3 os valores IPs para principios guias) 

IRSh 
Importância Real atribuida pela empresa 

aos princípios do Modelo Shingo 
Somatório dos IPs divididos por 49 (10 princípios 

guias multiplicados por 3 e 19 principios de suporte) 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 4 - Variáveis de aplicação dos princípios 

Variável Descrição Forma de cálculo 

AP Grau de aplicação prática do principio Média aritmética dos valores de AQ 

AQ 
Grau de aplicação prática atribuido ao 

quesito 
Média dos valores atribuídos pelos entrevistados. 

S. AP 
Somatório do Grau de aplicação prática do 

principio 
Somatório dos APs (aplica-se um fator que 

multiplica por 3 os valores IPs para principios guias) 

ARSh 
Aplicação Real pela empresa dos 

princípios do Modelo Shingo 
Somatório dos APs divididos por 49 (10 princípios 

guias multiplicados por 3 e 19 principios de suporte) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota-se que os colaboradores da Empresa Y fornecem informações apenas 

para o grau de importância e o grau de aplicação do quesito, sendo as outras variáveis 

tratadas a partir dessas informações. 

Como os princípios do Modelo Shingo são separados em dois grupos, guias e 

de suportes, sendo os princípios guias mais relevantes para a base de uma cultura de 

excelência operacional, foi observado que ao dar o mesmo peso para todos os 

princípios, as saídas das variáveis IRSh e ARSh sofreriam muito mais influência dos 

dezenove princípios de suporte do que dos dez princípios guias. Para corrigir esse 

tratamento, foi aplicado um fator para multiplicar por três as saídas das variáveis IPs 

e APs relacionadas aos princípios guias, assim as variáveis IRSh e ARSh passam a 

sofrer maior impacto das importâncias dadas aos princípios guias e suas aplicações. 
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3.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 O questionário foi respondido de maneira exclusivamente on-line, onde o autor 

não teve contato com o entrevistado, assim as respostas do questionário ficam 

vulneráveis a interpretações equivocadas ou a falta de atenção nas respostas. Para 

mitigar esse problema, foi passado anteriormente um questionário piloto com dois 

colaboradores da empresa estudada, na intenção de buscar pontos que poderiam 

gerar entendimento ambíguo. Esses pontos foram identificados e retificados para a 

versão final do questionário. 

 A amostra da pesquisa ficou limitada apenas a funcionários dos quais o autor 

teve acesso aos contatos, seja o número do telefone ou endereço eletrônico. Dessas 

pessoas, ainda foram encontrados relatos sobre a impossibilidade de acessar o 

questionário e a causa desse problema não foi identificada durante a pesquisa, 

reduzindo assim o número de entrevistados.  

 

3.3 APLICAÇÃO DA FERRAMENTA   

 

O questionário foi divulgado dentro da empresa via Whatsapp para pessoas com cargo 

de nível gerencial, além de pessoas mais próximas do autor, e por e-mail para os 

demais colaboradores. O formulário ficou aberto para respostas por um tempo de três 

dias úteis, gerando assim 66 respostas no total, de aproximadamente 600 

colaboradores alcançados diretamente pelo autor. Por conta do tamanho do 

questionário e complexidade de interpretar e identificar uma resposta adequada para 

cada item, foram desconsiderados os questionários cujas respostas foram enviadas 

abaixo de 5 minutos, visto que não houve tempo hábil para analisar cada questão e 

entregar uma resposta de fato coerente com a realidade, assim dessas 66 respostas, 

5 foram descartadas, tornando o número de respostas final igual a 61. 

 O formulário inicialmente coletou informações gerais dos funcionários para 

localizar a posição de cada um dentro da empresa e poder segmentá-los em grupos 

de acordo com as suas características, essas informações são: 

 Se o colaborador é responsável pela sua área; 

 Se o colaborador é próprio, parceiro ou estagiário na empresa; 

 Dentro de qual diretoria o colaborador trabalha; 
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 O local de trabalho do colaborador; 

 Há quanto tempo o colaborador está na empresa; 

 

Essas informações são importantes para entender a diferença na percepção de 

cada empregado em relação a importância e a aplicação dos princípios do Modelo 

Shingo.  

O restante do questionário se trata da importância e da aplicação na empresa dos 

quesitos mostrados no item 3.1, segundo a percepção do entrevistado. 

Ao final da pesquisa foi extraída uma planilha em Excel contendo todos dados 

fornecidos pelos entrevistados. Esses dados foram tratados para alimentar as 

variáveis mostradas nas tabelas 03 e 04. Primeiramente houve um tratamento geral 

dos dados, considerando toda a amostra de 61 entrevistados, e assim foi feita a 

análise geral do SGQ da empresa e a sua aplicação em relação aos princípios de 

excelência operacional. Após isso houve análise em cada segmento de entrevistados, 

a fim de tomar conhecimento de alguma particularidade em algum ou alguns grupos 

que possa enriquecer o trabalho e gerar maior entendimento sobre a inserção desses 

princípios em cada grupo. 
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4 APLICAÇÃO DA FERRAMENTA E RESULTADOS 
 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa estudada é uma distribuidora de energia elétrica com sede em Niterói 

que atua em mais de 60 municípios do Estado do Rio de Janeiro, atende a cerca de 

2,9 milhões de clientes, cobrindo uma área do norte ao sul do estado que contém 7,8 

milhões de pessoas. 

A empresa pertence a uma companhia multinacional no mercado de energia e 

gás, presente em 32 países, com negócios em distribuição, transmissão, geração e 

comercialização de energia. Em 2019 essa companhia possuía no Brasil cerca de 

59.000 colaboradores, contando com 10.540 empregados próprios. Como não foi 

encontrada informações sobre o número específico de colaboradores, contando 

parceiros, próprios e estagiários, da área estudada da empresa Y, foi considerada a 

população que o autor da pesquisa conseguiu contato, cerca de 600 funcionários. 

A certificação ABNT NBR ISO 9001 da Empresa Y para o seu Sistema de Gestão 

da Qualidade foi concedida em outubro de 2018. A organização também possui outras 

certificações ISO: 14001, 45001 e 50001 e está em processo de certificação na ISO 

37001. Sendo assim a empresa trata os seus sistemas de gestão da qualidade, 

ambiental, de saúde e segurança ocupacional e de energia como um único sistema 

de gestão, denominado Sistema de Gestão Integrado (SGI). O escopo da certificação 

dessas normas se restringe apenas as atividades das áreas da linha de negócio de 

infraestrutura e redes da distribuição, assim as atividades de áreas de suporte como 

RH ou T.I. não estão dentro do escopo e portanto não vão fazer parte do presente 

trabalho. 

 
4.2 RESULTADOS GERAIS DA PESQUISA  

 
Na parte de informações gerais sobre os entrevistados, a pesquisa retornou os 

dados que serão mostrados abaixo. 

Para a pergunta se o entrevistado é responsável pela sua área ou não, 10 

pessoas confirmaram ser gestores de alguma área e outras 51 afirmaram que não são 

gestores, como mostra a figura 09 abaixo:  
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Figura 9 – Segregação dos entrevistados por cargo de gerência 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Em relação a segunda pergunta sobre o contrato do trabalhador com a 

Empresa Y, se o colaborador é próprio, ou seja, possui contrato direto com a Empresa 

Y, se é parceiro ou estagiário/jovem aprendiz, a grande maioria dos entrevistados 

responderam como próprio. Esse fenômeno ocorreu justamente pela facilidade de 

acesso aos contatos dos colaboradores próprios da empresa pelo autor da pesquisa 

em relação aos contatos de estagiários e parceiros da Empresa Y. Como o número 

de respostas diferentes de “próprio” é muito pequeno em relação a amostra, não 

haverá separação e análise dos dados em grupos com os perfis diferentes abaixo.   

 

 

Figura 10 - Segregação dos entrevistados por tipo de contrato 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Em relação a diretoria do qual o funcionário trabalha, a maioria das respostas 

vieram de funcionários das diretorias de Operação e Manutenção e Operações 

Comerciais de Rede, sendo que essas duas diretorias também são as que possuem 

maior número de funcionários dentro da população que recebeu o questionário.  
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Figura 11 - Segregação dos entrevistados por área 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Em relação ao local de trabalho do entrevistado, a maioria é da região de 

Niterói, onde também fica a sede administrativa da empresa, e São Gonçalo.  

 

Figura 12 - Segregação dos entrevistados por local de trabalho 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Por fim foi feita a pergunta de quanto tempo o colaborador está atuando na 

empresa, quase metade dos trabalhadores possuem vínculo com a empresa há mais 

de 15 anos.  
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Figura 13 - Segregação dos entrevistados por tempo na empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para os quesitos dos príncipios do Modelo Shingo contidos no questionário, 

medidos pelas respostas dadas na escala Likert de 1 a 9, foi considerado o grau 5 

como um divisor, acima de 5 o quesito é considerado importante/se aplica na empresa 

sob a ótica do entrevistado, abaixo de 5 é considerado sem importância/não se aplica 

na empresa. Essa mesma lógica será utilizada para os valores das variáveis “IP”, “AP”, 

“IRSh” e “ARSh”.  

Foi calculada a média das 61 respostas sobre importância e aplicação em cada 

quesito para chegar ao resultado das variáveis “IQ” e “AQ” e obteve-se o resultado 

abaixo: 
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Tabela 5 - Resultados das variáveis IQ e AQ dos princípios guias 

Principios Guias Quesitos IQ 
Importância 

AQ 
Aplicação 

Respeitar cada 
indivíduo 

A organização estimula os colaboradores a agir proativamente e fornece ambiente 
propício para isso. 

8,0 7,7 

Os colaboradores e suas áreas, bem como a empresa, possuem metas claras e 
sabem como contribuirem para o alcance das mesmas. 

8,0 7,6 

Existe a conscientização e desenvolvimento dos colaboradores sobre os conceitos e a 
cultura de melhoria contínua. 

7,8 7,6 

Liderar com 
humildade 

Existe envolvimento direto da liderança no trabalho dos colaboradores. 7,9 7,7 

Existe abertura para feedback entre o líder e o funcionário de sua área. 8,2 8,0 

Buscar perfeição 

Os colaboradores possuem facilidade no acesso a procedimentos e instruções de 
trabalho. 

7,9 7,7 

Existe treinamento para os colaboradores realizarem os processos de acordo com os 
procedimentos. 

7,8 7,5 

Garantir 
qualidade na 

fonte 

Os colaboradores analisam seus processos de maneira crítica, com a finalidade de 
buscar conformidade em todas as etapas. 

7,3 7,2 

O tratamento dos erros encontrados nos processos é realizado com alta prioridade. 7,6 7,6 

Melhorar o fluxo 
e puxar valor 

Gargalos nos processos são identificados e tratados. 7,3 7,2 

Os recursos necessários para a realização dos processos estão disponíveis sempre 
que requisitados. 

7,0 6,8 

Adotar o 
pensamento 

científico 

Existe a prática de observar a ocorrência dos fenômenos no local onde ele ocorre e 
não através de suposições. 

7,3 6,9 

As mudanças em processos são estruturadas e baseadas em dados. 7,6 7,3 

Focar no 
processo 

Não conformidades encontradas nos processos são analisadas e tratadas em sua 
causa raiz. 

7,4 7,3 

Os processos são realizados de maneira aderente aos procedimentos organizacionais 
e técnicos. 

7,7 7,6 

As oportunidades de melhorias propostas pelos colaboradores são avaliadas e 
implementadas, quando consideradas pertinentes. 

7,6 7,2 

Pensar 
sistematicamente 

Cada meta de um processo está alinhada com os objetivos estratégicos da 
organização. 

8,2 7,9 

Os colaboradores possuem conhecimento do impacto que as suas atividades causam 
nos resultados da empresa. 

8,0 7,4 

Criar constância 
de propósito 

Os colaboradores conhecem e estão alinhados com os objetivos a longo prazo da 
organização. 

7,3 7,3 

O planejamento estratégico da organização é desdobrado para os principais níveis 
táticos e operacionais. 

7,8 7,8 

Criar valor para o 
cliente 

As principais ações da empresa são tomadas buscando a melhoria na satisfação do 
cliente. 

8,2 8,0 

Os dados dos indicadores relacionados à satisfação do cliente são analisados, visando 
entender profundamente os resultados. 

8,4 8,0 

É realizado Benchmarking com outras empresas do setor ou empresas que possuem 
processos similares. 

7,8 7,2 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Tabela 6 - Resultados das variáveis IQ e AQ dos princípios de suporte 

Principios de suporte Quesitos 
IQ 

Importância 
AP 

Aplicação 

Criar uma 
“organização de 
aprendizagem”  

A descoberta de melhores práticas para realização de um processo é 
formalizada e compartilhada com outras áreas da empresa. 

7,3 6,7 

Empoderar e 
envolver a todos 

Os colaboradores assumem responsabilidade sobre os processos da sua 
área ou sobre novos projetos. 

7,7 7,7 

Desenvolver pessoas 
Existe programa de capacitação de pessoas que possibilite o 

desenvolvimento profissional dos colaboradores. 
7,9 7,5 

Garantir ambiente de 
trabalho seguro 

A empresa possui controle dos perigos e riscos dos seus processos 
mapeados e realiza ações para mitigá-los. 

8,4 8,1 

Estabilizar 
processos 

As entradas e saídas nos processos da sua área são aderentes ao previsto. 7,1 7,2 

Confiar em dados e 
fatos 

As decisões importantes são tomadas de acordo com análise precisa dos 
dados pertinentes à situação. 

7,6 7,5 

Padronizar o 
trabalho 

As atividades críticas da sua área são regidas por documentos. 8,0 7,8 

Vá e observe 
As atividades são examinadas no local onde elas ocorrem com o intuito de 

buscar conformidade com seus procedimentos ou oportunidades de 
melhoria. 

7,7 7,6 

Focar no fluxo de 
valor 

As atividades da sua área sensíveis a entrega de serviço ao cliente foram 
mapeadas e os funcionários as conhecem em sua totalidade. 

7,9 7,5 

Manter simples e 
visual 

Todas as informações críticas são passadas de maneira clara e objetiva, de 
modo que facilite a interpretação de todos os colaboradores. 

7,9 7,5 

Identificar e eliminar 
desperdícios 

Os colaboradores são capazes de identificar os desperdícios nos seus 
processos. 

7,4 7,0 

Integrar melhoria 
com trabalho 

Os colaboradores são estimulados a buscar por melhoria contínua nos 
processos. 

8,0 7,7 

Não passar defeitos 
para frente 

Quando um erro em uma atividade é identificado, é tomada uma ação 
corretiva imediatamente. 

7,9 7,7 

Enxergar a realidade 
Os membros da alta direção visitam, observam e tomam conhecimento com 

frequência da situação dos diversos locais do negócio, desde o nível 
gerêncial até o operacional. 

7,4 7,1 

Focar no longo prazo 
As decisões estratégicas da empresa são tomadas de acordo com as suas 

diretrizes e objetivos para as próximas décadas. 
8,0 7,8 

Alinhar sistemas 
As áreas da empresa estão alinhadas entre si para entregar resultados em 

conformidade com o esperado. 
7,6 7,3 

Medir o que importa 
Os indicadores dos processos da empresa possuem conexão com os 

indicadores estratégicos. 
8,2 7,9 

Alinhar 
comportamentos 
com performance 

Existem indicadores individuais de desempenho e eles estão alinhados com 
a estratégia da empresa. 

7,8 7,5 

Identificar relações 
de causa e efeito 

A causa de qualquer desvio nos resultados esperados de um processo é 
identificada e tratada.  

7,9 7,7 

Desenvolver 
políticas 

Os colaboradores conhecem e possuem compromisso com as políticas da 
empresa. 

8,2 7,9 

Padronizar o 
gerenciamento diário 

Atividades rotineiras em nível gerencial são regidas por documentos. 7,8 7,8 

Identificar o cliente 
Todas as partes interessadas da empresa são identificadas e os impactos 

que cada processo pode causar a elas são mapeados. 
8,1 8,0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir desses resultados foi possível calcular o grau de importância e de 

aplicação de cada princípio, podendo assim observar a ligação dos funcionários da 

Empresa Y em relação aos princípios. Como os princípios de suporte possuem apenas 

um quesito para cada, o valor atribuído ao princípio é igual ao atribuído ao seu quesito. 
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As tabelas abaixo mostram os valores de “IP” e “AP”, que são respectivamente 

o grau de importância do princípio e o grau de aplicação. Foi possível observar que 

todos os princípios possuem o grau de importância acima de 7 e o grau das suas 

aplicações em um nível próximo ao grau da importância atribuída, porém essa 

aplicação, em sua maioria, está abaixo da nota de importância.  

Isso torna as áreas que estão no escopo do SGQ da Empresa Y, numa visão 

geral da amostra, alinhadas com todos os princípios de excelência operacional, 

orientadores e de suporte, contidos no Modelo Shingo. Considera-se também que a 

pequena diferença entre os valores de aplicação e os valores de importância dada aos 

princípios são resultados da necessidade de fazer pequenos ajustes em algumas 

práticas realizadas na empresa. 

 

Tabela 7 - Importância e aplicação dos princípios guias 

Dimensão Principios Guias IP AP 

1. Facilitadores 
Culturais 

Respeitar cada indivíduo 7,9 7,7 

Liderar com humildade 8,1 7,8 

2. Melhoria 
Contínua 

Buscar perfeição 7,8 7,6 

Garantir qualidade na fonte 7,4 7,4 

Melhorar o fluxo e puxar valor 7,2 7,0 

Adotar o pensamento científico 7,4 7,1 

Focar no processo 7,6 7,4 

3. Alinhamento 
Organizacional 

Pensar sistematicamente 8,1 7,6 

Criar constância de propósito 7,6 7,5 

Criar valor para o cliente 8,1 7,7 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 8 - Importância e aplicação dos princípios de suporte 

Dimensão Principios de suporte IP AP 

1. Facilitadores 
Culturais 

Criar uma “organização de aprendizagem”  7,3 6,7 

Empoderar e envolver a todos 7,7 7,7 

Desenvolver pessoas 7,9 7,5 

Garantir ambiente de trabalho seguro 8,4 8,1 

2. Melhoria Contínua 

Estabilizar processos 7,1 7,2 

Confiar em dados e fatos 7,6 7,5 

Padronizar o trabalho 8,0 7,8 

Vá e observe 7,7 7,6 

Focar no fluxo de valor 7,9 7,5 

Manter simples e visual 7,9 7,5 

Identificar e eliminar desperdícios 7,4 7,0 

Integrar melhoria com trabalho 8,0 7,7 

Não passar defeitos para frente 7,9 7,7 

3. Alinhamento 
Organizacional 

Enxergar a realidade 7,4 7,1 

Focar no longo prazo 8,0 7,8 

Alinhar sistemas 7,6 7,3 

Medir o que importa 8,2 7,9 

Alinhar comportamentos com performance 7,8 7,5 

Identificar relações de causa e efeito 7,9 7,7 

Desenvolver políticas 8,2 7,9 

Padronizar o gerenciamento diário 7,8 7,8 

Identificar o cliente 8,1 8,0 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir dos valores obtidos para o grau de importância e de aplicação dos 

princípios de excelência operacional, buscou-se compreender o motivo desses valores 

atribuídos e o que eles refletem na organização. Foi entendido que nenhuma 

atribuição de importância aos princípios chegou a sua nota máxima por fatores que 

impactam na disseminação e na conscientização da importância do SGQ em si para 

os colaboradores da empresa. Os principais fatores levantados foram: o SGQ é 

relativamente novo para a empresa, possuindo menos de três anos da sua 

implementação; a área de Qualidade da Empresa Y, principal responsável por essa 

conscientização dos colaboradores, sofreu diversas reformulações ao longo desses 

três anos, sendo que hoje o integrante mais antigo está na área há pouco mais de um 

ano; a empresa vem sofrendo mudanças em suas diretrizes nas últimas décadas, há 

pouco mais de 20 anos era uma empresa pública, hoje é uma empresa que, antes de 
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definir seus objetivos, precisa estar alinhada com as estratégias definidas pela sua 

matriz global. 

Compreende-se também que as atribuições de aplicação dos princípios na 

prática não alcançam os valores máximos por sofrer forte impacto da importância 

atribuída. O esforço exercido pela empresa desde a conscientização, capacitação dos 

seus colaboradores até a implementação de ferramentas de controle, análise das 

saídas dos processos e realização de melhorias em suas atividades é proporcional a 

importância dada pela gerência a esses princípios. Do mesmo modo a importância 

atribuida pelos demais funcionários também impactam na aplicação dos princípios, 

visto que influencia na motivação diária do funcionário em realizar ações que estão de 

acordo com esses conceitos.   

 Para uma análise mais profunda da relação entre notas de importância e as 

notas de aplicação atribuídas, os princípios foram agrupados de acordo com as suas 

dimensões no Modelo Shingo, conforme foi visto nas tabelas 7 e 8.  

Na primeira dimensão “Facilitadores Culturais” pode-se entender que as 

pessoas da organização estão engajadas na participação de mudanças e se sentem 

valorizadas pelas lideranças da empresa, a partir desses fatores essênciais nota-se a  

construção de uma base sólida para a manutenção de uma cultura voltada para 

excelência operacional. Apesar disso, como a aplicação dos princípios não estão no 

mesmo nível da importância, existem pequenos ajustes a serem realizados, como: 

proporcionar um ambiente de trabalho ainda melhor para o desenvolvimento dos 

funcionários em termos de segurança e em compartilhamento de informações e 

experiências; realizar monitoramento adequado das capacitações necessárias para 

os funcionários em relação às suas atividades; aumentar a participação dos 

funcionários dos níveis operacionais em tomadas de decisão quando se faz pertinente. 

Essas pequenas diferenças, quando não são tratadas, podem levar a consequências 

indesejáveis, como desgaste entre a liderança e seus subordinados em algumas 

ações ou entre o funcionário e a empresa por não conseguir desenvolver o seu 

potencial ou realizar as suas tarefas da melhor maneira possível, deste modo a 

empresa perde no engajamento da busca por oportunidades de melhorias no 

ambiente de trabalho pelos funcionários e perde em produtividade. 

Na segunda dimensão “Melhoria Contínua” é observado que existe esforço 

assíduo na busca por oportunidades e implementação de melhorias nos processos, 

sendo estes já planejados com foco em criar valor para o cliente. O pequeno desnível 
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entre a aplicação e a importância dada aos princípios dessa dimensão podem ser 

entendidos como: as observações de oportunidades de melhorias não contemplam 

todas as atividades ou não são implementadas, o que dificulta o andamento do ciclo 

PDCA para melhoria contínua; a verificação das conformidades dos processos com o 

que é esperado/documentado, como feito em auditoria, não contempla a total 

realidade de cada processo da empresa, tornando a fonte de problemas dentro dos 

processos invisível e assim impossibilita o seu tratamento; as entradas dos processos 

e as saídas dos mesmos nem sempre estão em conformidade com o esperado, 

podendo gerar atrasos, retrabalho ou o serviço chega ao usuário final está abaixo da 

sua expectativa; ainda existem barreiras ou gargalos que seguram o fluxo de valor, 

gerando atrasos ou aumento de custo. 

Em relação a terceira dimensão “Alinhamento Organizacional” foi analisado que 

os objetivos da organização são assimilados pelos colaboradores, sendo assim as 

atividades e processos são planejadas de acordo com a estratégia da organização. 

As diferenças entre o grau de aplicação e o grau de importância dos princípios podem 

ser entendidos como: os funcionários não enxergam completamente a importância das 

suas atividades e como elas geram impacto para os clientes; ainda existe desalinho 

em indicadores estratégicos e operacionais; as análises dos indicadores de satisfação 

do cliente não se aprofundam até chegar a todos os fatores que influenciaram nos 

resultados encontrados. Não abordar essas situações por completo pode levar a uma 

identificação equivocada de problemas ou a dificuldade para identificar os desejos 

reais dos clientes, assim não se atende a sua satisfação. Outro problema possível é 

direcionar esforços desnecessários para monitorar atividades que não fazem parte da 

estratégia da empresa, aumentando o custo sem gerar valor.  

Nas tabelas 7 e 8 também estão sublinhados os princípios guias e de suporte 

que foram relatados como de maior aplicação, são eles “Liderar com Humildade” e 

“Garantir ambiente de trabalho seguro”. Essa percepção pelos entrevistados pode ser 

explicada pelos quesitos do princípio de liderar com humildade, existe o envolvimento 

forte da liderança no engajamento das pessoas para contribuir com a eficácia do SGQ, 

conforme já é requisitado pela norma ISO 9001, além da iniciativa de estimulo ao 

feedback implementada pela própria empresa, onde não apenas se faz essa troca de 

experiências entre o gestor e o empregado, há a abertura e incentivo a realizar um 

feedback aberto entre os colegas de trabalho sobre os compromissos com os objetivos 

da organização. Quanto a garantia de ambiente seguro já se faz na política do Sistema 
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de Gestão Integrado da empresa, que contempla também a norma ISO 45001 de 

saúde e segurança ocupacional, o compromisso para promover condições de trabalho 

seguras e saudáveis e avaliar constantemente os riscos para a saúde e segurança 

dos processos operacionais e assim adotar uma abordagem sistêmica que possa 

eliminar seus perigos e reduzir seus riscos. Para tanto são realizados com os 

colaboradores treinamentos em temas obrigatórios, como NRs (Normas 

Regulamentadoras) e exigências de órgãos fiscalizadores, e riscos especificos 

relacionados ao trabalho e a atividades ou situacoes perigosas, além de capacitações 

em procedimentos técnicos internos da Empresa Y. 

Por outro lado estão destacados com fundo cinza os princípios de menor 

aplicação percebida, que são “melhorar o fluxo e puxar valor” e “criar uma ‘organização 

de aprendizagem’”. Quanto ao princípio de melhorar o fluxo e puxar valor, as 

aplicações percebidas mais baixas se destacam nas áreas de operação e manutenção 

e de operações comerciais, podendo haver atrasos no fluxo de informação sobre a 

rede ou sobre alguma demanda do cliente. Pode ser explicado também por atrasos 

recorrentes em alguns serviços realizados onde não se consegue identificar ou tratar 

o problema em sua causa raiz. O motivo de criar uma organização de aprendizagem 

apresentar valores menores pode ser explicado pelo fato de, apesar de haver 

documentos que formalizam a mudança em processos das áreas, a comunicação do 

mesmo pode ser limitada a ponto de não chegar nas áreas interessadas ou chegar 

atrasada. Também podem ocorrer descobertas de melhores práticas em atividades 

que não passam pela necessidade de atualização de algum procedimento, assim 

acabam não sendo difundidas para o restante da empresa, visto que não há 

descumprimento de algum requisito interno. 

Utilizando as informações das pontuações dos princípios em “IP” e “AP”, são 

calculados os somatórios dos graus de importância dos princípios “S. IP” e dos graus 

de aplicação dos mesmos “S. AP”, considerando um fator que multiplica por três os 

valores atribuídos aos princípios guias. Por fim será realizado os cálculos da 

importância real atribuida pela empresa aos princípios do Modelo Shingo “IRSh” e da 

aplicação realizada pela empresa a esses princípios “ARSh”. Os resultados estão na 

tabela abaixo: 
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Tabela 9 - Resultados de IRSh e ARSh da empresa 

Variável Resultado 

S. IP 403,6 

S. AP 390,7 

IRSh 8,2 

ARSh 8,0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A partir dos resultados obtidos para “IRSh” e “ARSh”, como foram encontrados 

valores acima de 5 para as duas variáveis, a amostra aponta que os colaboradores e 

os processos contidos no SGQ da Empresa Y atribuem importância significativa aos 

princípios de excelência operacional e os aplicam nas suas rotinas de trabalho. É 

possível observar que os valores de “IRSh” e “ARSh” são reflexos dos valores 

atribuídos aos quesitos pelos entrevistados, seguindo também a regra de que existe 

maior importância atribuída aos princípios do Modelo Shingo como um todo em 

relação a aplicação desses princípios. 

  

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS NOS SEGMENTOS DA PESQUISA 

  
Além da análise geral dos resultados, foi feita também a análise nos grupos dos 

colaboradores com características em comum, bem como comparações entre esses 

grupos. Nessa análise, se destacaram os seguintes pontos: 

 

 A percepção dos gestores em relação a importância e aplicação de 

alguns princípios se distanciam da percepção do restante dos 

funcionários; 

 

 O grau de aplicação percebido dos princípios diminuem na mesma 

direção do tempo que o funcionário trabalha na empresa, enquanto o 

grau de importância percebida aumenta. 

 

No primeiro caso, foi possível observar que para a maioria dos princípios, os 

gestores avaliaram tanto o grau de importância quanto o de aplicação dos princípios 

com notas acima das avaliações feitas pelos demais funcionários. Desses princípios 
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se destacaram três pela diferença do grau de aplicação percebida entre os gestores e 

os colaboradores: adotar pensamento científico, empoderar e envolver a todos e 

confiar em dados e fatos. 

 

Tabela 10 - Diferença da percepção dos princípios entre gestores e funcionários 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Nesses três princípios é possível observar um certo distânciamento entre os 

cargos de responsabilidade e os cargos mais operacionais justamente na maneira que 

as decisões são tomadas, para os colaboradores não fica tão claro quanto para a 

liderança que as decisões são tomadas baseadas em pensamento científico, o que 

pode ser consequência da percepção do envolvimento dos colaboradores nessas 

decisões, que também não é tão bem avaliada por eles quanto é pelos responsáveis. 

Essas diferenças, se não tratadas, podem gerar a longo prazo uma insatisfação dos 

funcionários para participar mais de processos decisórios ou ter maior autonomia em 

suas atividades e, caso persista, pode levar a desmotivação desses funcionários no 

trabalho, indício que pode ser percebido levemente na própria avaliação da 

importância desses princípios. 

 No segundo caso, as respostas dos entrevistados foram separadas em três 

grupos: entrevistados com mais de 15 anos de empresa, entrevistados entre 5 a 15 

anos na empresa e entrevistados que estão há menos de 5 anos. Conforme mostra a 

tabela 11, observa-se que o grau de importância dos princípios são maiores para as 

pessoas que estão há menos de 5 anos, porém os graus de aplicação percebida 

desses princípios são menores para esse grupo em relação ao grupo dos funcionários 

mais antigos. 

 

 

 

Princípios 
IP 

Funcionários 
AP 

Funcionários 
IP 

Gestores 
AP 

Gestores 
Diferença  

IP 
Diferença  

AP 

Adotar o 
pensamento 

científico 
7,3 6,8 8,1 8,3 0,7 1,4 

Empoderar e 
envolver a todos 

7,6 7,5 8,4 8,8 0,8 1,3 

Confiar em dados 
e fatos 

7,5 7,3 8,1 8,6 0,6 1,3 
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Tabela 11 - Importância e aplicação dadas pelo tempo de contrato dos funcionários 

Tempo de contrato dos funcionários IRSh ARSh 

Menos de 5 anos 8,5 7,9 

Entre 5 e 15 anos 8,1 7,9 

Mais de 15 anos 8,2 8,1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim é possível perceber maior fascinação com o SGQ vindo das pessoas 

mais novas na organização, mesmo que superficial, portanto essas pessoas se 

mantém mais motivadas a buscar a melhoria contínua do sistema. Quanto a essa 

avaliação menor para importância e maior para aplicação percebida pelas pessoas 

mais antigas da empresa, pode ser explicada por dois fatores: por conta do longo 

tempo de empresa ocorre uma certa acomodação com relação ao dia a dia da 

empresa e já se perdeu o fascínio, a surpresa com o SGQ por conta desse longo 

tempo de empresa. Por outro lado as pessoas mais antigas da organização passaram 

por diversas mudanças e convivem com o sistema de gestão desde a sua 

implementação, acompanharam a sua evolução e a implementação de melhores 

práticas/ferramentas nas suas atividades, logo, tendo em vista a diferença da 

organização que trabalhavam anos atrás e a que trabalham hoje, existe para essas 

pessoas a percepção mais clara da aplicação dos princípios de excelência operacional 

na rotina de trabalho. 
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5 CONCLUSÃO 
 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho teve como objetivo estudar e avaliar o Sistema de Gestão 

da Qualidade de uma empresa a partir da coleta de informações diretamente da fonte 

que contribui diariamente para a sua manutenção: os colaboradores.  

 Foi proposta uma ferramenta de pesquisa para realizar a avaliação do SGQ que 

deveria ser diferente das avaliações já previstas anualmente pelos requisitos da ISO 

9001: as auditorias internas realizadas pela própria empresa e externas realizadas 

pelos orgãos certificadores. No caso foi proposta a utilização de princípios de 

Excelência Operacional descritos no Modelo Shingo como parâmetro de avaliação e 

o quanto os funcionários atribuem de importância para a empresa e percebem de 

aplicação na rotina de trabalho. Devido as limitações, tanto em distância quanto pelo 

impacto da pandemia, a forma escolhida de alcançar os colaboradores foi apenas via 

e-mail ou Whatsapp e o questionário só pode ser feito exclusivamente on-line na 

plataforma Microsoft Forms. 

 Foi escolhida a Empresa Y para a realização do estudo visto a facilidade de 

acesso pelo autor a informações sobre a empresa, conhecimento sobre o SGQ da 

empresa e pela abertura para difundir a ferramenta de pesquisa para os funcionários 

e, naturalmente, maior adesão às respostas do questionário, garantindo uma amostra 

que proporciona maior confiabilidade em retratar a realidade da empresa. 

 A partir do tratamento e da análise dos dados obtidos, foi possível alcançar o 

objetivo desse estudo. Pôde-se avaliar que, de maneira geral, os funcionários das 

áreas cujos processos estão dentro do escopo do SGQ da empresa estão 

comprometidos com os princípios de excelência operacional e percebem no seu 

ambiente de trabalho a aplicação na prática desses princípios. 

 A pesquisa também se aprofundou para entender o compromisso com o SGQ 

dentre os diferentes perfis de colaboradores que compõem a organização, para 

verificar há conformidade ou grandes variações em todos entre esses grupos nas suas 

respostas. Descobriu-se que entre os grupos existe, na maioria das atribuições de 

importância e aplicação de princípios, homogeneidade nas respostas, com excessão 

em poucos princípios específicos, como no caso do princípio “melhorar o fluxo e puxar 

valor” cujas notas de aplicação na rotina de trabalho foram visivelmente mais baixas 
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para duas áreas em relação as outras. Em dois casos, ocorreu a apresentação 

padrões de resposta diferentes do usual: a percepção dos gestores em relação a 

aplicação de alguns princípios se distanciam da percepção do restante dos 

funcionários e o grau de aplicação percebido dos princípios diminuem na mesma 

direção do tempo que o funcionário trabalha na empresa.  

 
5.2 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

  

 Para a realização de trabalhos futuros foi sugerido a utilização de mais de uma 

plataforma de pesquisa, para não restringir a pesquisa a uma plataforma on-line, a fim 

de garantir maior alcance de pessoas. No mesmo tema também sugere-se aumentar 

a amostra piloto, de preferência com o questionário sendo realizado de maneira 

presencial, para cobrir qualquer problema de dupla interpretação que possa ser 

gerado. Por fim também é indicado realizar o estudo em organizações de outros 

setores, inseridas em outros contextos de mercado, ou até na mesma empresa, porém 

daqui a alguns anos, quando o grau de maturidade do Sistema de Gestão da 

Qualidade estiver mais desenvolvido.  
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ANEXOS 
 

Anexo I – Questionário de importância e aplicação aos princípios do Modelo 
Shingo 
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