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RESUMO 

Objetivo: Identificar as causas sócio-técnicas fundamentais responsáveis pelo fenômeno de 

perda de desempenho de processos após aplicação de projetos de melhoria, de modo a subsidiar 

a elaboração de diretrizes capazes de apoiar na mitigação das causas identificadas sob a 

perspectiva de distintos profissionais de uma empresa do setor de mineração.   

Desenho / Metodologia / Abordagem: Foi realizada revisão sistemática da literatura, na qual 

foram selecionados 28 artigos e 2 dissertações em quatro bases de dados para identificação das 

causas fundamentais que podem influenciar na manutenção dos resultados. A etapa empírica 

da pesquisa utilizou entrevistas e questionários para buscar, junto aos profissionais de distintas 

formações e cargos, a contraposição e complementação dos achados teóricos. 

Achados: Foram identificados na literatura 26 fatores de falhas responsáveis por impactar 

negativamente na manutenção de resultados. Foi também possível identificar na pesquisa 

empírica mais 7 fatores de falhas e 2 recursos que complementam a literatura. 

Implicações Práticas: O estudo teórico proporcionou o entendimento de como os principais 

fatores de falhas presentes em projetos de melhorias afetam a manutenção dos resultados 

alcançados. Já a pesquisa empírica enriqueceu esse entendimento, classificando os 12 fatores 

de maior importância, acrescentando outros fatores causadores da não sustentabilidade, 

complementando os achados da literatura e investigando as divergências de percepções entre 

os diferentes grupos de participantes da pesquisa. Através dos resultados obtidos, foi possível 

elaborar uma proposta de diretrizes capazes de apoiar na sustentabilidade dos resultados em 

estágios pós-projeto de melhorias.  

Originalidade / Valor: A proposta de diretrizes corrobora para a mitigação da situação 

evidenciada de perda de desempenho de processos após projeto de melhoria. 

Palavras-chave: Melhoria de Processos. Melhoria Contínua. Manutenção de Resultados. 

Sustentabilidade de Resultados.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Purpose: Identify the fundamental socio-technical causes responsible for the process 

performance loss after application of improvement projects, in order to support the elaboration 

of a proposal for guidelines capable of supporting the mitigation of the causes identified from 

the perspective of different professionals of a mining company. 

Design / Methodology / Approach: A systematic review of the literature was carried out, in 

which 28 articles and 2 dissertations were selected in four databases to identify the fundamental 

causes that may influence the maintenance of the results. The empirical stage of the research 

used interviews and questionnaires to search, together with the professionals of different 

formations and positions, the counterposition and complementation of the theoretical findings. 

Findings: It was identified in the literature 26 failure factors responsible for negatively 

impacting maintenance of results. It was also possible to identify in the empirical research 7 

more failure factors and 2 resources that complement the literature. 

Practical Implications: The theoretical study provided an understanding of how the main 

failure factors present in improvement projects affect the maintenance of the results achieved. 

Empirical research has enriched this understanding, classifying the 12 most important factors, 

adding other factors that cause non-sustainability, complementing the findings in the literature 

and investigating the divergences of perceptions among the different groups of research 

participants. Through the results obtained, it was possible to elaborate a proposal for guidelines 

capable of supporting sustainability of results in post-project improvement stages. 

Originality / Value: The proposed guidelines corroborates to the mitigation of the evidenced 

situation of loss of process performance after improvement project. 

Keywords: Process Improvement. Continuous Improvement. Result Maintenance. Result 

Sustainability. 
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PREFÁCIO 

A intensidade da competição global, as rápidas mudanças de tecnologias, os avanços da 

indústria e clientes exigentes tencionam as organizações para o aprimoramento continuado de 

seus processos de negócio. Em estudos recentes, pode-se observar que organizações com boa 

orientação para o futuro encorajam seus investidores na obtenção de novas tecnologias e na 

focalização às suas capacidades de atuação, melhorando assim o desempenho de seus processos 

(KARIM & ARIF-UZ-ZAMAN, 2013; BORTOLOTTI et. al., 2015). 

Nesse contexto, a melhoria de processos é adotada pelas organizações para obtenção de 

vantagem competitiva frente aos concorrentes. A constante melhoria pode oferecer vantagens, 

como: redução de custo de produção; melhoria na qualidade dos produtos; constante adaptação 

das características do produto de acordo com as necessidades dos clientes, e; possibilidade de 

adequação da capacidade de produção de acordo com a variação de demanda (MARIN-

GARCIA & BONAVIA, 2015). 

Por outro lado, existe uma constante dificuldade dessas organizações em manterem seus 

programas de melhorias de processos, motivado, muitas vezes, pela dificuldade em realizar a 

transformação de processos. Essa dificuldade tende a gerar uma mudança que não se sustenta 

ao longo do tempo, fazendo com que o processo volte ao patamar anterior pouco tempo após a 

implantação de uma melhoria. 

 Nesse sentido, percebe-se a necessidade de buscar os fatores de falhas causadores dessa 

perda de resultados, além das melhores práticas e diretrizes que auxiliem organizações e 

profissionais na realização de melhorias de processos que tenham seus resultados sustentados 

ao longo do tempo. 

Com base nessa necessidade, o estudo propõe uma perseguição na literatura pelas causas 

teóricas identificadas como causadoras desse fenômeno de perda de resultados após a 

implantação do projeto de melhoria. Após essa primeira etapa, será necessário identificar, junto 

aos profissionais da organização em estudo, quais desses fenômenos são aplicáveis aos projetos 

de melhoria de processos da organização. Além disso, propõe-se também a identificação das 

melhorias práticas capazes de influenciar na perda dos resultados alcançados em projetos de 

melhoria de processos. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações Iniciais 

De acordo com Esmaeilian et al. (2016), a gestão pela qualidade está presente em empresas 

que buscam processos mais eficientes. Os programas de melhoria contínua são um exemplo 

dessa prática de gestão e, quando aplicados de maneira adequada, podem trazer resultados 

significativos para a organização (Manders el al., 2016). Além disso, quando alinhados aos 

objetivos estratégicos das organizações, os aludidos programas de melhorias podem alcançar 

importantes resultados, tendo papel fundamental no alcance desses objetivos (OPRIME et al., 

2011; ZAMPINI & TOLEDO, 2010). 

Metodologias como Lean, Kaizen, Seis Sigma e Programa 5S podem ser utilizadas para a 

realização de melhorias, de forma a mitigar desperdícios e aumentar a estabilidade e eficiência 

de processos (MAGNIER-WATANABE, 2011; OPRIME et. al., 2011; BHAMU & 

SANGWAN, 2014). 

Cumpre observar, entretanto, que a manutenção de programas de melhorias de processos 

no âmbito das organizações não é uma tarefa fácil (Keyser et al., 2016). Dessa forma, realizar 

projetos que alcancem resultados positivos pode auxiliar nessa tarefa à medida que, por meio 

dos projetos, esses resultados são percebidos pelos funcionários da organização, sobretudo em 

função do desenvolvimento do sentido de equipe e emprego de esforço coletivo para a 

implantação de ações de melhoria.  

As dificuldades, portanto, começam a ser apresentadas já no processo de implementação do 

programa de melhoria contínua. Falhas em fatores como liderança, comprometimento da alta 

direção, cultura de melhoria e treinamento são apontadas como causadoras de fracassos desses 

programas (MCLEAN et al., 2015; TANAKA et al., 2012; ALBLIWI et al., 2014). 

Wiseman et al. (2014) também apresentam o treinamento como importante requisito para o 

êxito de iniciativas de melhoria contínua. Para os últimos autores, fatores como tempo, recursos 

e comunicação são os mais determinantes para o alcance de treinamento bem sucedido. 

Além da etapa de implementação, as próprias transformações de processos que ocorrem ao 

longo dos programas de melhoria contínua também podem apresentar problemas, uma vez que 

essas transformações podem gerar mudanças de processos que nem sempre são bem acolhidas 

pelos profissionais impactados, pois causam reações como insegurança, receio e medo pela 

mudança de status quo (Abreu et al., 2014). Além disso, Estrada et al. (2013) observam que a 



15 
 

 
 

disciplina organizacional é fundamental para qualquer transformação de processos que 

possuem a mudança como um dos principais alicerces. Logo, identificar formas para realização 

de um eficiente gerenciamento de mudanças pode ser fundamental para o alcance de uma 

transformação de processos bem sucedida.  

Porém, um dos problemas apresentados por projetos de melhorias de processos não 

acontece no decorrer do projeto, sendo observado apenas algum tempo após sua conclusão. 

Trata-se da perda de desempenho de alguns processos após terem sofrido uma transformação. 

Esses processos não mantêm os resultados alcançados com o projeto de melhoria e voltam a 

apresentar um baixo desempenho pouco tempo após a conclusão do projeto. 

Apesar das dificuldades apresentadas, os resultados alcançados por projetos de 

transformação de processos podem ser fundamentais para o alcance de resultados importantes 

para uma organização, uma vez que alguns dos seus principais objetivos são os aumentos da 

eficiência e da estabilidade de processos (GODINHO FILHO & UZSOY, 2014; ANTONY et 

al., 2012). 

 

1.2. Descrição da Situação-Problema 

Ao observar, não só a não manutenção dos resultados alcançados com projetos de melhorias 

de processos, mas também o retrocesso em alguns índices entende-se a importância do 

desprendimento de maior atenção a esse fato, que é responsável pelo desperdício dos recursos 

alocados durante a realização da melhoria de processos. A análise de como essa falha acontece 

na prática é também importante para um melhor entendimento do problema. 

Dessa forma, é realizado um estudo de caso para investigação preliminar do problema numa 

unidade de uma empresa mineradora brasileira de grande porte, localizada na região sudeste. 

Os macroprocessos presentes nessa unidade dizem respeito às etapas de lavra, beneficiamento 

e transporte do minério. 

Foram selecionados três projetos de melhorias de processos, um referente a cada 

macroprocesso. Todos foram projetos que intervieram em processos de grande complexidade, 

com influência direta em capacidade total de produção, produtividade e custo do processo. Os 

três processos mencionados tiveram seus resultados piorados pouco tempo após a implantação 

do projeto, conforme sumarizado na Tabela 1. 
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Macroprocesso Lavra Beneficiamento Transporte 

Título do Projeto 

Redução de Custo 

Operacional de Mina com 

Tapete de Correias 

Transportadoras 

Redução das horas 

restritas da usina em 

função das correias de 

alimentação 

Aumento do Tempo de 

Operação dos Pistões Sem 

Selagem das Bombas 

Principais 

Objetivo (sumarizado) 

Reduzir o consumo de 

correias transportadoras 

que são substituídas devido 

ao fim de vida útil ou rasgo 

precoce 

Reduzir as horas de 

restrição da usina em 

função de paradas das 

correias de alimentação 

Redução de custo com 

substituições de pistões de 

bombas através do aumento 

da vida útil. 

Redução de Custo 

alcançada nos 

primeiros três meses 

após a conclusão do 

projeto (ritmo anual) 

2,2 Mi R$ 1,1 Mi R$ 0,5 Mi R$ 

Prazo de conclusão 10 meses 9 meses 9 meses 

Equipe envolvida 

diretamente no projeto 
13 funcionários 10 funcionários 11 funcionários 

Tempo de manutenção 

do resultado na meta 

proposta (média móvel 

trimestral) 

6 meses 13 meses 7 meses 

Tabela 1 - Síntese dos projetos analisados no estudo de caso 

Fonte: Autor 

A Tabela 1 oferece uma síntese dos projetos analisados no estudo de caso. Todos os 

projetos, apesar de serem de grande relevância para a organização, uma vez que atuaram em 

processos chaves, tiveram seus resultados piorados num curto período após a conclusão da 

transformação do processo, o que representa uma baixa eficácia da melhoria de processo. Vale 

ressaltar que cada projeto utilizou equipes multidisciplinar distintas, com pessoas diferentes 

para a execução de cada um. 

Os três projetos analisados foram realizados através da metodologia Lean Seis Sigma e, 

juntos, representaram uma redução de custo de quase 4 milhões de reais ao ano para a empresa. 

Essa redução de custo é calculada através da medição do ganho alcançado nos três primeiros 

meses após a conclusão das ações do projeto, projetada anualmente. 

Porém, conforme apresentado na Tabela 1, os projetos tiveram seus resultados piorados 

pouco tempo após as suas finalizações. Essa perda de eficiência pós-implementação do projeto 

é deletéria para a empresa, pois além do prejuízo com a menor de eficiência do processo, é 

gerada também uma variabilidade que compromete o seu modus operandi (NWANYA et al., 

2016).  

Adicionalmente, essa variabilidade faz com que a empresa experimente lacunas 

comprometedoras em alguns planejamentos como de produção, de custo e de cadeia de 
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suprimentos (Sahno et al., 2015; Kumar et al., 2011; Shojaie et al., 2016), uma vez que seria 

esperada a manutenção do desempenho do processo após a finalização do projeto de melhoria. 

A Figura 1 ilustra, de forma esquemática, o desempenho dos processos analisados no estudo 

de caso supracitado. 

 

Figura 1 - Desempenho de processo com perda de eficiência após término do projeto de melhoria 

Fonte: Autor 

Os processos foram diagnosticados com o desempenho abaixo da meta e com uma alta 

variabilidade num primeiro momento (fase 1). Na fase 2, foi elaborado e implantado um projeto 

de melhoria que aumentou o desempenho do processo e o fez com que voltasse a atingir a meta. 

Após a implantação do projeto, o processo mantém-se estável e com desempenho esperado por 

um determinado tempo (fase 3). Porém, pode-se observar que esse processo perde eficiência 

com o passar do tempo (fase 4). As causas do fenômeno ocorrido nessa última fase é o principal 

objeto de interesse da pesquisa. 

A Tabela 2 apresenta os resultados alcançados pelos três projetos analisados no estudo de 

caso, correlacionando esses resultados às fases ilustradas na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Macroprocesso do Projeto Lavra Beneficiamento Transporte 
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Indicador 

Metros consumidos de 

tapete / Metros de 

correias instaladas 

Horas de Restrição 
Vida Útil / 

Peça (h) 

Indicador médio do processo antes do 

projeto (Fase 1) 
13,99 1,61 415 

Meta 9,06 0,7 600 

Sentido da Meta ↓ ↓ ↑ 

Resultado alcançado na verificação de 

3 meses após a conclusão (Fase 3) 
4,49 0,26 651 

Tempo de manutenção do resultado na 

meta proposta (Fase 3) 
6 meses 13 meses 7 meses 

Média dos resultados do 1º ao 3º mês 

após a perda da manutenção do 

indicador (Fase 4)  

13,14 0,97 513 

Média dos resultados do 4º ao 6º mês 

após a perda da manutenção do 

indicador (Fase 4) 

5,17 (-61%) 1,11 (+14%) 423 (-18%) 

Média dos resultados do 7º ao 9º mês 

após a perda da manutenção do 

indicador (Fase 4) 

14,0 (170%) 1,47 (+32%) 564 (+33%) 

Tabela 2 - Resultados dos projetos analisados no estudo de caso 

Fonte: Autor 

Observa-se que os processos que sofreram intervenção de projetos de melhorias mantiveram 

seus resultados dentro das metas propostas por períodos entre 6 e 13 meses, sendo esses 

períodos representados pela fase 3 da Figura 1. Após essa fase, os processos apresentaram 

resultados fora da meta proposta por seus respectivos projetos de melhorias. Além disso, houve 

um aumento da variação desses indicadores, conforme apresentado na média dos resultados dos 

9 meses seguintes que foram divididos em 3 períodos de 3 meses na Tabela 2. Essa perda de 

desempenho dos processos e aumento da variabilidade são representados pela fase 4 da Figura 

1. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

A pesquisa tem como objetivo geral a identificação das causas sócio-técnicas 

fundamentais responsáveis pelo fenômeno de perda de desempenho que alguns processos 

sofrem pouco tempo após passarem por um projeto de melhoria. Objetiva-se também a 

elaboração de uma proposta de diretrizes que possa mitigar os fatores de falhas identificados, 

de forma que, ao observar as ações propostas e os próprios fatores de falhas críticos, líderes de 

projetos de melhoria e empresas possam ser auxiliados na obtenção de processos com resultados 

mais estáveis e perenes. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
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 Realizar pesquisa bibliográfica robusta para identificação das principais falhas 

responsáveis por instabilidades de processos. 

 Identificar na literatura se há constructo apropriado à caracterização do problema de 

instado.  

 Realizar investigação empírica com especialistas e gestores de processos, líderes de 

projetos de melhorias e responsáveis por processos, a fim de identificar os fatores de 

falhas mais relevantes para a sustentabilidade de resultados de projetos de melhorias. 

 Realizar investigação empírica com especialistas e gestores de processos, líderes de 

projetos de melhorias e responsáveis por processos, a fim de identificar possíveis 

práticas capazes de influenciar no fenômeno investigado. 

 Sistematizar a literatura e a pesquisa empírica, de forma a possibilitar a identificação de 

boas práticas recomendadas para amortecer problemas relacionados à perda de 

sustentabilidade pós-projeto de melhoria. 

 Analisar possíveis divergências entre diferentes grupos de funcionários da organização 

sobre a percepção dos fatores de falhas e identificar como essas divergências impactam 

na sustentabilidade dos resultados dos projetos. 

 

1.4. Questões-problema 

O presente estudo visa também responder as seguintes questões: 

 Quais são os fatores identificados na literatura com maior e menor impacto na 

organização em estudo, segundo os profissionais entrevistados? 

 Quais os fatores que impactam na sustentabilidade de resultados de projetos de 

melhorias de processos foram identificados na pesquisa empírica e que podem 

complementar a literatura? 

 Quais os principais recursos que devem ser disponibilizados pela organização, para 

obtenção de projetos de melhorias com resultados sustentados ao longo do tempo? 

 Quais práticas devem ser observadas por líderes de projetos, quando da elaboração de 

projetos de melhoria de processos, visando à obtenção de resultados mais estáveis e 

perenes? 
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1.5. Delimitações do Estudo 

A presente pesquisa delimita-se a estudar processos que sofreram intervenções de projetos 

de melhorias e não mantiveram os resultados alcançados nesses projetos, apresentando 

indicadores instáveis e variáveis. O estudo não visa estudar os demais processos industriais. 

Para o presente estudo foram realizadas entrevistas e aplicados questionários com 

profissionais que participaram de processos de uma mineradora brasileira de grande porte 

localizada na região sudeste, sendo que tais processos sofreram intervenções de projetos de 

melhorias e não alcançaram resultados estáveis e de longo prazo. Não serão estudados os 

demais processos dessa empresa e também não serão feitas comparações com processos de 

outras empresas. 

1.6. Relevância e Aplicabilidade da Pesquisa 

A presente pesquisa é relevante, pois oferece uma análise das causas fundamentais 

responsáveis pela queda de desempenho de alguns processos após serem submetidos a um 

projeto de melhoria. Dessa forma, é possível que líderes de projetos de melhorias de processos 

se atentem a essas causas para elevar a eficácia de seus futuros projetos, podendo resultar em 

processos mais estáveis. 

Academicamente, o trabalho complementa a literatura com um foco na análise de 

desempenho de processos após uma intervenção, uma vez que boa parte da literatura possui o 

foco na própria intervenção. 

Adicionalmente, os resultados desse estudo são contributivos para a identificação de uma 

maneira mais adequada de transformar processos com resultados mantidos em longo prazo. 

 

1.7. Estrutura Metodológica do Estudo 

A estrutura metodológica do estudo compõe-se por duas vertentes, sendo uma teórica e 

outra empírica, conforme proposto por Araujo (2011). Essas duas vertentes se complementam 

com o fim de atender aos objetivos propostos para a pesquisa. A Figura 2 ilustra a estrutura 

proposta. 
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Figura 2 - Estrutura metodológica do estudo 

Fonte: Adaptado de Araujo (2011) 

A vertente teórica baseia-se na revisão da literatura e tem como objetivo a fundamentação 

teórica dos principais temas da pesquisa. Serão analisadas as principais falhas em projetos de 

melhorias de processos que podem ocasionar uma baixa manutenção dos resultados alcançados 

pelos projetos de melhoria e a alta variabilidade de indicadores em processos. A proposta 

metodológica será fundamentada nos resultados dessa vertente e se aplicará no estudo 

organizacional e setorial da vertente empírica. 

A vertente empírica, baseada na metodologia desenvolvida, refere-se à identificação, coleta 

e análise dos dados da organização e do setor em estudo. Nessa fase ocorre a confrontação dos 

dados levantados no estudo de caso e das entrevistas com alguns profissionais da empresa e do 

setor estudado. 

A análise das duas vertentes permite o desenvolvimento das conclusões da pesquisa e as 

sugestões de estudos futuros. As conclusões, por sua vez, têm como objetivo responder as 

questões-problema da pesquisa e identificar as causas fundamentais responsáveis pela perda de 

desempenho de processos pouco tempo após passarem por um projeto de melhoria. 

 

1.8. Organização da Pesquisa 
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O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro capítulo busca 

introduzir o tema do estudo e apresentar a situação problema a ser pesquisa. Além disso, 

apresenta os objetivos do estudo e suas delimitações e relevâncias. 

O segundo capítulo apresenta uma revisão sistemática da literatura em quatro bases de 

dados, a fim de identificar os principais fatores de instabilidade de processos, buscando uma 

fundamentação teórica para o fenômeno em estudo. 

O capítulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos propostos para se atingir os 

objetivos dessa pesquisa, bem como a estruturação da vertente empírica do estudo. 

No capítulo 4 são discutidos os resultados obtidos na pesquisa através das entrevistas e 

comparação com os resultados da revisão bibliográfica. 

Finalmente, no capítulo 5 estão contempladas as conclusões da pesquisa e as sugestões para 

desenvolvimento de estudos futuros. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

Segundo Aveyard (2014), a revisão da literatura é uma etapa importante da pesquisa, 

pois busca sumarizar num único tópico, uma parte representativa da literatura disponível. 

Assim, essa etapa apresenta duas finalidades, sendo a primeira, uma função histórica, na qual 

pode ser observada a evolução do tema em estudo. A segunda corresponde à perseguição do 

estado da arte, identificando as distintas contribuições de estudos até o momento da pesquisa. 

Para Zoltowski et. al. (2014), a revisão caracteriza-se pela aplicação da estratégia de pesquisa, 

análise dos resultados e organização dos estudos relevantes sobre o tema pesquisado. 

 

2.1. Revisão Sistemática da Literatura 

Visando a identificação de obras capazes de apoiar a fundamentação do presente estudo, 

foi realizada uma revisão sistemática da literatura através de consulta aos periódicos disponíveis 

nas bases de dados Scopus (Elsevier), Web of Science (Thomson Reuters Scientific) e Scielo. 

Todas as três bases foram acessadas através do portal de periódicos CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) entre os dias 07 e 17 de novembro de 2017. 

Complementarmente, foi realizada consulta na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), 

hospedada no endereço eletrônico http://bdtd.ibict.br, no mesmo período de acesso aos 

periódicos. Por último, foi acessado o Journal Citation Reports (JCR), através do portal de 

periódicos CAPES, entre os dias 13 e 16 de dezembro de 2017 para identificação dos 

respectivos fatores de impacto dos periódicos selecionados. 

A bibliometria é um instrumento quantitativo que pode auxiliar na organização e 

sistematização de informações científicas e tecnológicas. Através desse método, é possível 

mapear e gerar diferentes indicadores de tratamento e gestão da informação e do conhecimento 

(GUEDES & BORSCHIVER, 2005). 

Para Guedes (2012), as abordagens da bibliometria podem funcionar como uma importante 

ferramenta para a tomada de decisão em sistemas de recuperação da informação, de avaliação 

e de comunicação científica. 

Higgins e Green (2011) definem que o foco da pesquisa é uma das definições mais 

importantes da revisão sistemática da literatura. Para isso, é importante definir quais questões 

a pesquisa deverá responder. A questão proposta para a presente pesquisa é: “Quais são as 
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principais evidências na literatura associadas à manutenção ou variabilidade de resultados de 

projetos de melhoria de processos?”.  

Para realização das pesquisas, foi utilizado o acrônimo PICO (Em inglês: Population, 

Intervention, Comparasion e Outcome), que se trata de um procedimento sugerido pelo 

protocolo Cochrane, mais difundido na área de saúde, que objetiva reunir evidências que se 

enquadram nos critérios pré-especificados para responder a questão de pesquisa supracitada. 

Dessa forma, o acrônimo PICO norteou a definição das palavras-chave utilizadas para a 

realização da pesquisa nas bases dados (HIGGINS & GREEN, 2011; CRD, 2009). 

As buscas foram realizadas a partir da identificação dessas palavras-chave, distinguindo a 

população de busca, a intervenção a ser observada e os resultados esperados através da 

aplicação dessa intervenção. No Quadro 1 encontram-se sistematizados os termos de busca 

utilizados com base nas distinções mencionadas, referente ao acrônimo PICO, sendo que não 

foram identificadas palavras-chave referente a letra “C”, comparasion, pois essa comparação 

possui maior aplicabilidade em protocolos clínicos para a área de ciências da saúde (HIGGINS 

& GREEN, 2011; CRD, 2009; ARAUJO et al., 2016). 

 

Acrônimo Significado Definição / Aplicação Palavras Chaves 

P Population  População alvo definida para a pesquisa. Para esse caso, 

serão os projetos melhoria, projetos de melhoria 

contínua, gestão de processos e gestão da qualidade. 

improvement project; 

continuous improvement; 

process management; 

quality management;  

I Intervention Intervenção a ser observada na população definida. 

Nesse caso serão metodologias de projetos utilizadas 

para transformar, melhorar e redesenhar processos 

como benchmarking, lean, transformação de processos, 

Seis Sigma, Kaizen, PDCA, DMAIC, DMADV, 

Waterfall, PMBoK, FEL e Gestão de Mudanças. 

benchmarking; lean; 

process transformation; 

six sigma; kaizen; PDCA; 

DMAIC; DMADV; 

Waterfall;  PMBoK;  

FEL; change management 

C Comparasion É aplicado em áreas da saúde para comparação de 

protocolos clínicos. Para esse caso não é aplicável. 

Não aplicável 

O Outcome São as saídas esperadas da intervenção na população 

definida. Nesse caso serão a variabilidade de processos, 

processos estáveis, processos instáveis, indicadores de 

performance, desempenho e fatores críticos de sucesso. 

process variability; stable 

process; unstable process; 

performance; KPI; 

Critical Success Factor; 

CSF 

Quadro 1 - Diretrizes de busca para o levantamento sistemático da literatura 

Fonte: Adaptado de Higgins e Green (2011) 

Com base nas palavras chaves identificadas para a realização da busca, foi definido o 

seguinte string de pesquisa, adicionando os conectores boolianos OR e AND, a serem aplicados 

nas três bases de dados utilizadas para consulta de periódicos:  
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( ("Improvement Project*"  OR "Continuous Improvement" OR "Process* Management" 

OR "Quality Management") AND (Benchmarking OR Lean OR "Process* 

Transformation" OR "Six Sigma" OR Kaizen OR PDCA OR "Change Management" OR 

DMAIC OR FEL OR PMBoK OR Waterfall OR DMADV) AND ("Process* Variability" 

OR "*Stable Process*" OR KPI OR Performance OR "Critical Success Factor*" OR 

"CSF" ) ) 

Através desse string de pesquisa, foram realizadas as pesquisas nas bases Scopus (Elsevier), 

Web of Science (Thomson Reuters Scientific) e Scielo considerando as singularidades 

semânticas de cada base para definição do padrão de inserção desse string no buscador de cada 

uma delas. Na BDTD, a pesquisa foi realizada com base em palavras-chave específicas em 

português e sem a utilização do string, umas vez que essa plataforma não possibilita esse 

método de pesquisa. 

 

2.1.1. Pesquisa na Base de Dados Scopus 

A pesquisa na base de dados Scopus foi realizada através da inserção do string de pesquisa 

no campo de pesquisa avançada. Inicialmente foram reportados 2.283 resultados. Após a 

aplicação dos filtros descritos no Quadro 2, foram encontrados 805 artigos, sendo que dentre 

esses, 1 artigo encontrava-se repetido, finalizando a pesquisa em 804 artigos encontrados nessa 

base de dados. 

Critério de Filtro Filtros Aplicados 

Tipos de Documento 
Articles 

Review 

Idioma 

English 

Portuguese 

Spanish 

Área 

Business, Management and Accounting 

Engineering 

Decision Sciences 

Materials Science 

Energy 

Quadro 2 - Filtros utilizados para a pesquisa na base Scopus 

Fonte: Autor 

Após a realização dos filtros, os 804 artigos foram classificados por ano de publicação, 

conforme Figura 3. Os artigos encontrados distribuem-se de 1986 até 2018, sendo que de 1986 

até 1992, apenas 3 artigos foram identificados nessa base. 
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Figura 3 - Classificação dos artigos encontrados na base Scopus por ano de publicação 

Fonte: Autor 

Apesar da publicação de alguns artigos ao longo de quase todos os anos da década de 1990, 

apenas em 1999 foi percebido um maior volume de publicações. Entretanto, apenas no final da 

próxima década esse número voltou a crescer, com o pico de 66 artigos publicados em 2009. 

De 2010 até 2017, não houve variação significativa, com uma média de 49 artigos publicados 

por ano. 

Outra avaliação realizada para os artigos encontrados foi com base nas suas fontes de 

publicações. Essas fontes foram classificadas segundo o critério Qualis da Classificação de 

Periódicos Quadriênio 2013-2016 para Engenharias III, Interdisciplinar e Administração. Dos 

156 periódicos identificados, 73 possuem classificação Qualis. Os resultados encontram-se 

sumarizados na Tabela 3. 

 

# Nome da Fonte 

Qtde de 

Documentos 

Publicados 

Qualis Quadriênio 2013 – 2016 

Engenharias 

III 

Interdis-

ciplinar 

Adminis-

tração 

1 Benchmarking 37 B3  A1 

2 Total Quality Management And Business Excellence 35 B1  A1 

3 Int. Journal Of Quality And Reliability Management 24 B3 B2 A1 

4 International Journal Of Production Research 23 A2  A1 

5 International Journal Of Lean Six Sigma 19 B3  A2 

6 Business Process Management Journal 17 B3 B2 A1 

7 Production Planning And Control 15 B1 B1  

8 Int. Journal Of Operations And Production MGM 14 A1  A1 

9 TQM Journal 14 B3  A1 

10 International Journal Of Production Economics 13 A1  A1 

11 Benchmarking An International Journal 13 B3  A1 

12 Quality And Reliability Engineering International 12 B1   

13 Industrial Management And Data Systems 9 B1  A1 

14 Journal Of Manufacturing Technology Management 9 B3  A1 

15 Int. Journal Of Services And Operations Management 9 C   

16 Expert Systems With Applications 8 A1 A1 A1 

17 Int. Jour. Of Productivity And Performance MGM 8 B3 B2 A1 

18 O Papel Brazil 7  B2 B1 

19 Journal Of Cleaner Production 6 A1 A1 A1 
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20 
International Journal Of Advanced Manufacturing 

Technology 6 B1 B1 A1 

21 Quality Engineering 6 B1   

22 International Journal Of Business Excellence 6 C  A2 

23 
Journal Of Construction Engineering And 

Management 5 A2  A1 

24 Gestao E Producao 5 B3 B1 B1 

25 Health Care Management Review 5   A1 

26 International Journal Of Project Management 4 A1  A1 

27 Supply Chain Management 4 A1  A1 

28 Production And Operations Management 4 A2   

29 Espacios 4 C C  

30 
International Journal Of Applied Engineering 

Research 4 C   

31 
International Journal Of Quality And Service 

Sciences 4   B1 

32 Technovation 3 A1  A1 

33 Computers And Industrial Engineering 3 A2 A2 A1 

34 Safety Science 3 A2  A1 

35 Industrial Management Data Systems 3 B1  A1 

36 Journal Of Quality In Maintenance Engineering 3 B3  A1 

37 Measuring Business Excellence 3 B3   

38 Engineering Economics 3   A2 

39 Energy 2 A1 A1 A2 

40 Omega 2 A1  A1 

41 Enterprise Information Systems 2 A2   

42 Robotics And Computer Integrated Manufacturing 2 A2   

43 Int. Journal Of Human Resource Management 2 B1  A1 

44 International Journal Of Logistics Management 2 B1  A2 

45 European Journal Of Industrial Engineering 2 B1   

46 IEEE Transactions On Engineering Management 2 B1   

47 Transportation Research Record 2 B1   

48 Asia Pacific Journal Of Operational Research 2 B2   

49 
International Journal Of Industrial Engineering 

Theory Applications And Practice 2 B2   

50 South African Journal Of Industrial Engineering 2 B2   

51 Producao 2 B3 B1  

52 World Academy Of Science Eng. And Technology 2 C B3 C 

53 International Journal Of Product Development 2 C   

54 IFAC Papersonline 2  B3  

55 Harvard Business Review 2   A1 

56 Long Range Planning 2   A1 

57 International Journal Of Information Systems And 

Change Management 2   B1 

58 International Journal Of Knowledge Culture And 

Change Management 2   B1 

59 European Journal Of Operational Research 1 A1 A1 A1 

60 Applied Thermal Engineering 1 A1 A1  

61 Energy Conversion And Management 1 A1 A1  

62 Evaluation And Program Planning 1 A2  A1 

63 Fibres And Textiles In Eastern Europe 1 B1 B1  

64 EMJ Engineering Management Journal 1 B2   

65 Human Factors And Ergonomics In Manufacturing 1 B2   

66 Applied Mechanics And Materials 1 C C  

67 Corporate Ownership And Control 1 C C  

68 Advanced Materials Research 1 C   

69 European Journal Of Engineering Education 1  B1  

70 Celulosa Y Papel 1  B3  

71 Facilities 1  B3  

72 Business Horizons 1   A1 

73 Global Business Review 1   B1 

Tabela 3 - Classificação das fontes dos artigos pesquisados na base Scopus 

Fonte: Autor 
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2.1.2. Pesquisa na Base de Dados Web of Science 

Na base de dados Web of Science (Thomson Reuters Scientific), o mesmo string foi 

utilizado no campo de busca avançada. Essa base reportou inicialmente 955 resultados. Após a 

aplicação dos filtros descritos no Quadro 3, foram encontrados 467 artigos. 

Critério de Filtro Filtros Aplicados 

Tipos de Documento 
Articles 

Review 

Idioma 

English 

Portuguese 

Spanish 

Área 

Management 

Operations Research Management Science  

Engineering Industrial 

Engineering Manufacturing 

Business 

Engineering Civil  

Engineering Multidisciplinar 

Metallurgy Metallurgical Engineering 

Energy Fuels 

Business Finance 

Mining Mineral Processing 

Engineering Geological 

Quadro 3 - Filtros utilizados para a pesquisa na base Web of Science 

Fonte: Autor 

Os artigos encontrados foram publicados entre os anos de 1992 e 2017. A classificação 

completa da quantidade de artigo publicada por ano encontra-se na Figura 4.  

 

 

Figura 4 - Classificação dos artigos encontrados na base Web of Science por ano de publicação 

Fonte: Autor 
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Assim como na pesquisa realizada na base de dados Scopus, a maior quantidade de artigos 

encontrados na base Web of Science foi publicada a partir do ano de 2008. Sendo o ano de 

maior publicação o de 2016, com 67 artigos encontrados. Nesse caso, foi possível perceber 

tendência de aumento de artigos publicados nos últimos anos. 

Realizou-se também a classificação das fontes dos artigos encontrados nessa base. Essas 

fontes também foram classificadas segundo o critério Qualis da Classificação de Periódicos 

Quadriênio 2013-2016 para Engenharias III, Interdisciplinar e Administração. Dos 133 

periódicos identificados, 83 possuem classificação Qualis. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 4. 

 

# Nome da Fonte 

Qtde de 

Documentos 

Publicados 

Qualis Quadriênio 2013 – 2016 

Engenharias 

III 

Interdis-

ciplinar 

Adminis-

tração 

1 Total Quality Management Business Excellence 66 B1  A1 

2 Int. Journal of Operations Production Management 38 A1  A1 

3 International Journal of Production Economics 20 A1  A1 

4 Production Planning Control 18 B1 B1  

5 Benchmarking an International Journal 16 B3  A1 

6 Industrial Management Data Systems 10 B1  A1 

7 International Journal of Lean Six Sigma 10 B3  A2 

8 
International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology 9 B1 B1 A1 

9 Journal of Manufacturing Technology Management 9 B3  A1 

10 Production and Operations Management 7 A2   

11 Int Journal of Quality Reliability Management 7 B3 B2 A1 

12 Business Process Management Journal 6 B3 B2 A1 

13 African Journal of Business Management 5 C B3  

14 European Journal of Operational Research 4 A1 A1 A1 

15 Expert Systems With Applications 4 A1 A1 A1 

16 
International Journal of Human Resource 

Management 4 B1  A1 

17 
International Journal of Productivity And 

Performance Management 4 B3 B2 A1 

18 International Journal of Project Management 3 A1  A1 

19 Supply Chain Management an International Journal 3 A1  A1 

20 Technovation 3 A1  A1 

21 
Human Factors and Ergonomics in Manufacturing 

Service Industries 3 A2  A1 

22 
Journal of Construction Engineering and 

Management ASCE 3 A2  A1 

23 Management Science 3   A1 

24 Int. Journal of Computer Integrated Manufacturing 3   B1 

25 Omega International Journal of Management Science 2 A1  A1 

26 Project Management Journal 2 A2   

27 Robotics and Computer Integrated Manufacturing 2 A2   

28 Journal of the Operational Research Society 2 B1 B1 A1 

29 European Journal of Industrial Engineering 2 B1   

30 IEEE Transactions on Engineering Management 2 B1   

31 Interfaces 2 B1   

32 Quality Engineering 2 B1   

33 Asia Pacific Journal of Operational Research 2 B2   

34 Human Factors and Ergonomics in Manufacturing 2 B2   

35 South African Journal of Industrial Engineering 2 B2   

36 International Journal of Manpower 2   A1 
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37 Service Industries Journal 2   A1 

38 International Journal of Quality and Service Sciences 2   B1 

39 Energy 1 A1 A1 A2 

40 Energy Conversion and Management 1 A1 A1  

41 Computers Industrial Engineering 1 A2 A2 A1 

42 Applied Ergonomics 1 A2 A2  

43 Annals of Operations Research 1 A2 B1 A1 

44 Journal of Knowledge Management 1 A2  A1 

45 Journal of Civil Engineering and Management 1 A2   

46 Journal of Intelligent Manufacturing 1 A2   

47 Journal of Manufacturing Systems 1 A2   

48 Ergonomics 1 B1 A2  

49 Journal of Natural Gas Science and Engineering 1 B1 A2  

50 Utilities Policy 1 B1 B1 A1 

51 Mathematical Problems in Engineering 1 B1 B1 A2 

52 Journal if Business Industrial Marketing 1 B1  A1 

53 Technology Analysis Strategic Management 1 B1  A1 

54 Applied Stochastic Models in Business and Industry 1 B1  A2 

55 Journal of Advanced Transportation 1 B1  A2 

56 National State and Freight Data Issues and Asset 

Management 1 B1   

57 Proceedings of the Institution of Mechanical 

Engineers Part B Journal of Engineering Manufacture 1 B1   

58 Transportation Research Record 1 B1   

59 RAE Revista de Administracao de Empresas 1 B2 B1 A2 

60 RBGN Revista Brasileira de Gestao de Negocios 1 B2 B1 A2 

61 EMJ Engineering Management Journal 1 B2   

62 Engineering Management Journal 1 B2   

63 International Journal of Industrial Engineering 

Theory Applications and Practice 1 B2   

64 International Journal of Innovation Management 1 B3 A2 A2 

65 Journal Of Quality In Maintenance Engineering 1 B3  A1 

66 Management Research Review 1 B3  A2 

67 Journal of Failure Analysis and Prevention 1 B3   

68 International Journal of Business Analytics 1 B4   

69 International Journal of Production Management and 

Engineering 1 B5 B2  

70 Journal of Manufacturing Science and Engineering 

Transactions of the ASME 1 C   

71 Journal of Organizational Change Management 1  A1 A1 

72 Human Relations 1  A2 A1 

73 International Journal of Civil Engineering 1  B2  

74 Journal of Small Business and Enterprise 

Development 1  B2  

75 Business Horizons 1   A1 

76 Information Management 1   A1 

77 International Journal of Contemporary Hospitality 

Management 1   A1 

78 Journal of Management Studies 1   A1 

79 Journal of Small Business Management 1   A1 

80 Long Range Planning 1   A1 

81 MIS Quarterly 1   A1 

82 Strategic Management Journal 1   A1 

83 International Journal of Organizational Analysis 1   A2 

Tabela 4 - Classificação das fontes dos artigos pesquisados na base Web of Science 

Fonte: Autor 
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2.1.3. Pesquisa na Base de Dados Scielo 

O mesmo string de busca foi aplicado no campo de busca da base de dados Scielo. Por meio 

dessa pesquisa, foram reportados 16 artigos. Devido esse reduzido número de resultados, não 

foi aplicado nenhum filtro, de forma que todos os 16 artigos pudessem ser analisados na 

próxima etapa da revisão sistemática da literatura. 

Os artigos foram classificados por ano de publicação, sendo esses entre 2000 até 2015. Essa 

classificação detalhada encontra-se na Figura 5. 

 

Figura 5 - Classificação dos artigos encontrados na base Scielo por ano de publicação 

Fonte: Autor 

O ano de 2011 foi o que concentrou maior número de publicação, com 4 artigos publicados. 

Porém, não foi possível observar nenhuma tendência em relação ao período de publicação dos 

artigos encontrados na base de dados Scielo. 

Foram classificadas as fontes de publicação desses artigos através do critério Qualis de 

Classificação de Periódicos Quadriênio 2013-2016 para Engenharias III, Interdisciplinar e 

Administração. Dos 9 periódicos identificados, 8 possuem classificação Qualis. Os resultados 

estão apresentados na Tabela 5. 
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# Nome da Fonte 

Qtde de 

Documentos 

Publicados 

Qualis Quadriênio 2013 – 2016 

Engenharias 

III 

Interdis-

ciplinar 

Adminis-

tração 

1 Gestão & Produção 6 B3 B1 B1 

2 South African Journal of Industrial Engineering 2 B2   

3 Production 2 B3 B1  

4 Ingeniería, investigación y tecnología 1 B4   

5 Revista de Administração de Empresas 1 B2 B1 A2 

6 Revista de Administração (São Paulo) 1 B4 B1 A2 

7 Información tecnológica 1 B3   

8 Journal of Technology Management & Innovation 1 B3 B1 A2 

Tabela 5 - Classificação das fontes dos artigos pesquisados na base Scielo 

Fonte: Autor 

 

2.1.4. Pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

Para realização da pesquisa na BDTD/IBICT, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: 

processo; “melhoria contínua”; falha; manutenção dos resultados. Foram reportados 59 

resultados, sendo 6 repetidos, restando então, 53 trabalhos. Desses, 44 são dissertações e 09 são 

teses, todos distribuídos entre 1997 e 2016, conforme apresentado na Figura 6. Devido ao baixo 

número de trabalhos reportados, não foi realizado nenhum filtro, de forma a possibilitar a 

avaliação de cada um deles e avaliar a aderência desses com a presente pesquisa. 

 

Figura 6 - Classificação dos trabalhos encontrados na BDTD por ano de publicação 

Fonte: Autor 

É possível perceber que houve uma maior frequência de realização de trabalhos sobre o 

assunto pesquisado a partir da segunda metade da década de 2000. A partir de 2005, todos os 
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próximos anos tiveram ao menos 1 trabalho realizado e publicado na BDTD, o que sugere um 

maior interesse nos últimos anos por pesquisas sobre o tema proposto. 

 

2.1.5. Consolidação das Pesquisas nas Distintas Bases 

Após a realização da pesquisa nas bases de dados Scopus, Web of Science, Scielo e 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, foram realizadas algumas triagens com o 

objetivo de identificar os trabalhos que possam ser realmente relevantes para o tema em 

pesquisa e que pudessem ajudar a responder a questão de revisão supracitada. A Tabela 6 ilustra 

as etapas realizadas para seleção dos artigos. 

Etapas de Seleção 
Base de Pesquisa 

Scopus Web of Science Scielo BDTD 

Resultado Inicial 2.283 955 16 

(Não 

foram 

aplicados 

filtros) 

59 

(Não 

foram 

aplicado

s filtros) 

Aplicação de Filtro por Tipo 1.577 702 

Aplicação de Filtro por Área 820 469 

Aplicação de Filtro por Idioma 805 467 

Remoção Trabalhos Duplicado Mesma Base 804 467 16 53 

Total de Trabalhos 1.340 

Remoção Trabalhos Duplicados em Diferentes Bases 1.120 

Triagem com base em avaliação dos títulos e resumos 76 

Seleção final com base em leitura detalhada dos títulos e 

resumos 
23 

Tabela 6 - Etapas para consolidação da revisão da literatura 

Fonte: Autor 

Os trabalhos selecionados após a aplicação dos filtros em suas bases passaram por um 

segundo filtro com o objetivo de eliminação dos artigos duplicados entre as diferentes bases. 

Dos 1.340 trabalhos selecionados, foram encontrados 220 em duplicidade. Restaram então 

1.120 trabalhos. A próxima etapa de seleção consistiu em uma avaliação prévia dos títulos e 

resumos desses trabalhos, a fim de identificar os que mais possuíam aderência para o tema em 

pesquisa. Foram selecionados 76 trabalhos previamente. Após essa etapa, esses 76 trabalhos 

passaram por uma última etapa de seleção, que foi realizada através da leitura profunda do título 

e resumo de todos, a fim de selecionar os que mais poderiam contribuir para o entendimento do 

tema em evidência nessa pesquisa. Foram, por fim, selecionados os 23 trabalhos com maior 

aderência ao tema de pesquisa, sendo 21 artigos e 2 dissertações. Esses trabalhos estão 

apresentados em ordem cronológica na Tabela 7. 
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# Título Autores Fonte Ano 

1 A SUPER methodology for business process 

improvement an industrial case study in Hong 

Kong/China 

Lee, K. T.; 

Chuah, K. B. 

International Journal of 

Operations and Production 

Management 

2001 

2 Lean manufacturing: Context, practice bundles, and 

performance 

Shah, R.; 

Ward, P. T. 

Journal of Operations 

Management 

2003 

3 Six Sigma: Myths and realities Senapati, N. R. International Journal of Quality 

and Reliability Management 

2004 

4 Fatores que afetam o suporte fornecido pela medição de 

desempenho ao processo de melhoria contínua em 

empresas certificadas ISO 9001 

Miranda, R. A. M. Universidade Federal de São 

Carlos 

2005 

5 An empirical investigation into Six Sigma critical 

success factors 

Revere, 

L.; Kadipasaoglu, S. N.; 

Zalila, F. 

International Journal of 

Productivity and Quality 

Management 

2006 

6 Method and psychological effects on learning behaviors 
and knowledge creation in quality improvement 

projects 

Choo, A. S.; 
Linderman, K. W.; 

Schroeder, R. G. 

Management Science 2007 

7 The impact of human resource and operational 

management practices on company productivity: A 

longitudinal study 

Birdi, K.; Clegg, C.; 

Patterson, M.; Robinson, 

A.; Stride, C. B.; Wall, T. 

B.; Wood, S. J. 

Personnel Psychology 2008 

8 A framework for effective Six Sigma implementation Jones, E. C.; Parast, M. M.; 
Adams, S. G. 

Total Quality Management & 
Business Excellence 

2010 

9 Identification of Barriers Towards Change and 

Proposal to Institutionalize 
Continuous Improvement Programs in Manufacturing 

Operations 

Torres Jr., A. S.; Gati, A. 

M. 

Journal of Technology 

Management & Innovation 

2011 

10 Sustaining Lean Transformation Through 

Growth and Positive Organizational 
Change 

Roth, G. Journal of Enterprise 

Transformation 

2011 

11 Critical success factors for the sustainability of Kaizen 

event human resource outcomes: An empirical study 

Glover, W. J.; Farris, J. A.; 

Van Aken, E. M.; Doolen, 
T. L. 

International Journal of 

Production Economics 

2011 

12 Critical success factors for Kaizen implementation in 

manufacturing industries in Mexico 

García, J. L.; Rivera, D. 

G.; Iniesta, A. A. 
International Journal of 

Advanced Manufacturing 

Technology 

2013 

13 An Integrated Model of the Toyota Production System 

with Total Quality Management and People Factors 

Yang, C. C.; Yang, K. J. Human Factors And 

Ergonomics In Manufacturing 

& Service Industries 

2013 

14 A methodology for effective implementation of lean 

strategies and its performance evaluation in 

manufacturing organizations 

Karim, A.; Arif‐Uz‐
Zaman, K. 

Business Process Management 

Journal 

2013 

15 Identificação, priorização e análise dos fatores críticos 
para o sucesso na implantação da TPM pelo método 

AHP 

Piechnicki, A. S. Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. 

2013 

16 The effects of lean organizational practices on 
employees' attitudes and workers' health: evidence from 

France 

Bouville, G.; Alis, D. International Journal of Human 
Resource Management 

2014 

17 Human critical success factors for kaizen and its 

impacts in industrial performance 

García, J. L.; Maldonado, 

A. A.; Alvarado, A.; 
Rivera, D. G. 

International Journal Of 

Advanced Manufacturing 
Technology 

2014 

18 Relationship between employee involvement and lean 

manufacturing and its effect on performance in a rigid 
continuous process industry 

Marin-Garcia, J. A.; 

Bonavía, T. M. 

International Journal Of 

Production Research 

2015 

19 Critical success factors for implementing lean 

production: the effect of contingencies 

Netland, T. H. International Journal Of 

Production Research 

2015 

20 Successful lean implementation: Organizational culture 
and soft lean practices 

Bortolotti, T.; Boscari, S.; 
Danese, P. 

International Journal of 
Production Economics 

2015 

21 Critical success factors of Lean Six Sigma practices on 

business performance in Malaysia 

Kader Ali, N. N.; Choong, 

C. W.; Jayaraman, K. 

International Journal of 

Productivity and Quality 

Management 

2016 

22 Critical success factors for Six Sigma projects Marzagão, D. S. L.; 

Carvalho, M. M. 

International Journal Of Project 

Management 

2016 

23 Implementing and sustaining lean processes: the 
dilemma of societal culture effects 

Pakdil, F.; Leonard, K. M. International Journal Of 
Production Research 

2016 

Tabela 7 - Artigos selecionados na revisão sistemática da literatura 

Fonte: Autor 

http://www-emeraldinsight-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/author/Ranjan+Senapati%2C+Nihar
http://www.inderscienceonline.com/author/Revere%2C+Lee
http://www.inderscienceonline.com/author/Kadipasaoglu%2C+Sukran+N
http://www.inderscienceonline.com/author/Zalila%2C+Faiza
http://www.emeraldinsight.com/author/Arif-Uz-Zaman%2C+Kazi
http://www.emeraldinsight.com/author/Arif-Uz-Zaman%2C+Kazi
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A consolidação das fontes dos 21 artigos selecionados está apresentada na Tabela 8. Os 

periódicos foram classificados quanto à quantidade de artigos selecionados de cada fonte e a 

qualificação desses periódicos de acordo com o critério Qualis Quadriênio 2013 – 2016 para 

Engenharias III, Interdisciplinar e Administração e com o Fator de Impacto JCR (Journal 

Citation Reports).  

# Nome da Fonte 
Qtde de Artigos 

Selecionados 

Qualis Quadriênio 2013 – 2016 JCR 

Engenharias 

III 

Interdis-

ciplinar 

Adminis-

tração 

Journal 

Impact 

Factor 

2016 

1 International Journal of Production Research 3 A2 - A1 2.325 

2 Int. Jour. of Advanced Manufacturing Technology 2 B1 B1 A1 2.209 

3 International Journal of Production Economics 2 A1 - A1 3.493 

4 Int. Jour. of Productivity and Quality Management 2 - - - - 

5 Journal of Operations Management 1 - - - 5.207 

6 Business Process Management Journal 1 B3 B2 A1 - 

7 
Human Factors And Ergonomics In Manufacturing 

& Service Industries 1 
B2 - - - 

8 Int. Journal of Human Resource Management 1 B1 - A1 1.650 

9 Int. Jour. of Operations and Production Mgm. 1 A1 - A1 3.339 

10 International Journal Of Project Management 1 A1 - A1 4.034 

11 Int. Journal of Quality and Reliability Management 1 B3 B2 A1 - 

12 Journal of Enterprise Transformation 1 - - - - 

13 Journal of Technology, Management & Innovation 1 B3 B1 A2 - 

14 Management Science 1 - - - 2.822 

15 Personnel Psychology 1 A2 - - 4.362 

16 Total Quality Management & Business Excellence 1 - - - 1.368 

Tabela 8 - Classificação das fontes dos Artigos selecionados na revisão sistemática da literatura 

Fonte: Autor 

 

2.2. Apreciação crítica da literatura e correlação com os objetivos da pesquisa 

A revisão da literatura foi desenvolvida com base nos objetivos propostos pela pesquisa de 

identificar fatores responsáveis por falhas em projetos de melhoria de processos, identificando 

as práticas que podem ser adotadas ou evitadas para o alcance de sucesso em projetos de 

transformação de processos, principalmente através da manutenção dos resultados alcançados 

e redução da variabilidade dos indicadores. 

Com base no título dos artigos selecionados, foi utilizados o software VOSviewer para 

identificação de padrões e similaridades dentre os artigos. Foram então identificados 03 macro-

atributos (Figura 7), através dos quais foi possível classificar cada um dos fatores de falha. 
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Figura 7 - Identificação dos Macro Atributos 

Fonte: Autor 

 

As 09 expressões identificadas pelo software puderam ser agrupadas nos 03 macro-

atributos, de acordo com a cor da linha que unem as palavras. Dessa forma, os macro-atributos 

identificados foram: Fatores Organizacionais, Suporte às Melhorias e Metodologia. 

 

Através dos trabalhos selecionados, foi possível identificar 24 fatores de falhas em projetos 

de melhoria de processos que podem impactar negativamente nos resultados propostos por esses 

projetos. Todas as falhas foram classificadas conforme os autores que as identificam como 

possíveis causadoras de insucesso em projetos de melhorias de processos, conforme Quadro 4. 
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Quadro 4 - Classificação das Principais Falhas Identificadas na Revisão Sistemática por Autores 

Fonte: Autor 
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Na Figura 8, as falhas foram classificadas de acordo com a quantidade de pesquisas que as 

mencionaram como relevante para falhas em melhorias de processos. 

 

Figura 8 - Classificação das falhas mais citadas na revisão sistemática de literatura 

Fonte: Autor 

Depreende-se não haver uma causa que se destaque de maneira mais evidente na literatura. 

Há uma relativa homogeneidade em relação aos fatores mais citados. A esse respeito, 

aplicando-se o Pareto, é possível observar que a metade (12 das 24 falhas identificadas) 

representam quase 80% da quantidade de vezes que as falhas foram mencionadas na literatura. 

Percebe-se que a falta de treinamento, juntamente com a falta de motivação, falta de apoio da 

liderança e resistência a mudanças foram as falhas mais mencionadas pelos autores 

selecionados e representam quase 40% do total. Observa-se também que essas quatro falhas 

estão relacionadas a fatores organizacionais, o que sugere que esses fatores são bastante 

representativos para as falhas em projetos de melhorias de processos. 

Ao analisar as 8 primeiras falhas, que representam 60% das vezes que todas as falhas foram 

mencionadas pelos autores dos artigos selecionados, depreende-se que 6 estão relacionadas 

fatores organizacionais, 1 está relacionada ao suporte às melhorias e 1 está relacionada 

metodologia de melhoria. Esse fato confirma a importância do atributo relacionado a fatores 

organizacionais em falhas em projetos de melhorias de processos. 

Com base na revisão da literatura, foi possível identificar essas possíveis causas de falhas 

em projetos de melhoria de processos. Essas falhas podem ocasionar diversos problemas, desde 

o desperdício de recursos desprendidos para realizar o projeto até a alta variabilidade de 
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processos e a não manutenção dos resultados alcançados pelo projeto, estando esses dois 

últimos alinhados ao objetivo principal da presente pesquisa. 

Após a leitura profunda e análise de conteúdo dos trabalhos para melhor entendimento das 

falhas, foi realizada uma categorização de acordo com o macro-atributo que melhor se relaciona 

com a origem da falha mencionada nas pesquisas (Sven, 1994; Bardin, 1977). Identificaram-se 

então, 11 falhas originadas em fatores organizacionais, 03 originadas no suporte às melhorias e 

outros 10 fatores originados em falhas da metodologia de melhoria de processos. Esses macro-

atributos serão discutidos nas seções subsequentes, em aderência aos achados da literatura 

analisada, além de outras obras complementares. 

 

2.2.1. Fatores Organizacionais 

A implantação de um programa de melhoria pode ter muitos benefícios, porém muitas 

empresas não conseguem fazer com sucesso, sendo a resistência a mudanças e a baixa 

cooperação do nível operacional importantes fatores que levam ao abandono das técnicas de 

melhoria processuais (GARCÍA et. al., 2014; REVERE et. al., 2006; KADER ALI et. al., 2016). 

Para uma transformação de processos bem sucedida, é importante que todos os empregados 

entendam o real valor dos projetos de melhorias de processos. A abertura para mudança por 

parte desses empregados possui um efeito significativo para a realização das mudanças 

previstas na transformação, o que possibilita novas experimentações e impulsionam a melhoria 

contínua (GLOVER et. al., 2011; TORRES JR. & GATI, 2011; GARCÍA et. al., 2013). 

Birdi et. al. (2008) e Roth (2011) afirmam que elevando as habilidades e conhecimentos 

dos empregados, é possível alcançar uma entrega de melhor qualidade, além de obter 

empregados mais aptos as mudanças e propícios a contribuir para uma organização mais 

competitiva através do desenvolvimento da inovação de produtos e processos. Choo et. al. 

(2007) consideram que a criação de novos conhecimentos entre os empregados eleva a 

possibilidade de aprendizagem e desempenho organizacional. 

Já Lee & Chuah (2001) defendem a importância de gerir as mudanças propostas pelo 

projeto entre seus empregados. Para esses autores, um projeto de melhoria não termina quando 

o processo original sofre a mudança. Logo, a mudança do processo deverá ser avaliada quanto 

à obtenção de sucesso do novo processo. Essa verificação é fundamental para se perceber se a 

mudança processual será sustentada ao longo do tempo. Torres Jr. & Gati (2011) refletem de 
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maneira similar aos supracitados autores e apontam a gestão de mudança como um dos fatores 

principais para um alto desempenho de processos. 

Para Shah & Ward (2003), a idade de uma organização, apesar de não apresentar influência 

direta no desempenho dos projetos de melhorias, pode representar uma maior resistência a 

mudanças propostas pelo projeto, principalmente em organizações mais antigas, o que pode 

impactar indiretamente no desempenho organizacional. 

Por outro lado, alguns outros autores como Swink & Jacobs (2012), Birdi et. al. (2008), 

Marin-Garcia & Bonavia (2015) e Torres Jr. & Gati (2011) apontam o empoderamento das 

equipes e dos indivíduos como um importante fator para aumento do desempenho 

organizacional. O aumento da autonomia dos empregados faz com estes indivíduos tenham 

mais iniciativa e proatividade, sendo esses aspectos importantes para melhorias como a redução 

de custo organizacional. Esse empoderamento pode ser caracterizado como o aumento da 

responsabilidade dos empregados elevando os níveis de tomada de decisão. Além disso, é 

possível proporcionar oportunidades de promover o autodesenvolvimento e desenvolver novos 

conhecimentos e habilidades. 

Marin-Garcia & Bonavia (2015) caracterizam o empoderamento dos trabalhadores como o 

compartilhamento do poder com os empregados e aumentos dos seus níveis de autonomia. 

Jones et. al. (2010) e Glover et. al. (2011) defendem esse empoderamento da equipe de melhoria 

como auxilio para o alcance das metas propostas.  Logo, o papel do líder do projeto é 

fundamental para a implementação do projeto, realizando o empoderamento dos demais 

membros da equipe. Essa atividade se torna mais fácil quando esse líder é apoiado pela gerência 

da organização.  

Por outro lado, Bouville & Alis (2014) acreditam que um alto nível de delegação da 

responsabilidade para tomada de decisão em relação ao processo pode impactar na saúde do 

empregado. A intensa padronização das atividades, que exige dos empregados a execução das 

atividades sem possibilidade de exercer influência nas tarefas, também pode impactar na 

satisfação do empregado, na sua saúde e vontade de permanecer na empresa. A necessidade de 

resolução de problemas por parte de empregados que não estão preparados para realizar tal ação 

também impacta na saúde do trabalhador. 

Além disso, esses empregados, muitas vezes, não possuem confiança nos programas de 

melhorias de processos, pois esses programas podem fazer com que a organização consiga 

reduzir o custo com mão de obra, o que coloca em risco os seus empregos. A literatura aponta 
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que pode existir, então, uma falta de transparência por parte das empresas com seus 

empregados, quando essa redução de mão de obra é o objetivo do projeto. Essa falta de 

transparência é deletéria para os resultados dos projetos (TORRES JR. & GATI, 2011). 

Já para Netland (2015), o desenvolvimento de conhecimento e competência, oferecendo 

educação e treinamento contínuo tanto para gerentes como para funcionários, é também 

determinante para o sucesso dessa implementação. 

A pesquisa realizada por Yang & Yang (2013) apresentou que os fatores pessoais possuem 

influência positiva e direta com o gerenciamento de recursos humanos e o gerenciamento pela 

qualidade total e esses dois últimos possuem influência positiva e direta na melhoria de 

processos.  

Aumentar a motivação dos membros das equipes, assegurar que todos terão habilidades 

necessárias para executar suas tarefas e proporcionar a oportunidade de aprendizagem para cada 

um pode, portanto, ajudar no aumento do desempenho organizacional. Essa aprendizagem, 

quando acontece também durante a execução dos projetos de melhorias, pode aumentar ainda 

mais a motivação dos membros da equipe. Além disso, é fundamental existir um 

relacionamento entre a gestão operacional e a gestão dos recursos humanos (BIRDI et. al., 2008; 

ROTH, 2011). 

Adicionalmente, a gestão do conhecimento, por parte dos empregados, é um fator 

importante para uma melhoria de processo. Para Choo et. al. (2007), os métodos aplicados em 

projetos de melhoria de processos influenciam no comportamento de aprendizagem e o 

mecanismo psicológico afeta diretamente o conhecimento. Para os referidos autores, por trás 

do método estrutural presente nos projetos de melhorias, existe também o componente 

psicológico. Dessa forma, quando pessoas estão em um ambiente psicologicamente seguro, a 

criatividade e a exploração de novas ideias ocorrem com maior frequência. 

Choo et. al. (2007) ainda afirmam que a aprendizagem através da busca por informações e 

de discursões não afeta somente o conhecimento, mas também o aumento de performance 

organizacional. 

A comunicação também é um importante fator relacionado a pessoas e que pode apresentar 

impacto nas possibilidades de falhas em projetos de melhorias de processos. Apesar de fatores 

como comprometimento da gerência e o fornecimento de educação, em forma de treinamento, 

serem fundamentais para uma transformação de processos, uma falha de comunicação pode 

fazer com que esses fatores não sejam suficientes para o alcance de resultados favoráveis no 
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projeto (GARCÍA et. al., 2014; MARIN-GARCIA & BONAVIA, 2015; TORRES JR. & GATI, 

2011; ROTH, 2011; GARCÍA et. al., 2013). 

Já a liderança é apresentada como outro importante fator de sucesso ou insucesso de uma 

melhoria de processos. Essa liderança tem o papel de encorajar a equipe e remover o ambiente 

de medo e incerteza em relação ao novo. Além disso, a liderança é importante para prover 

feedback, apresentar informações de desempenho financeiro e informações estratégicas, de 

forma a motivar os trabalhadores (MARIN-GARCIA & BONAVIA, 2015; NETLAND, 2015; 

PIECHNICKI, 2013; TORRES JR. & GATI, 2011; KADER ALI et. al., 2016). 

A educação gerencial é mais relevante para a melhoria de processos em organizações 

maiores do que nas menores, isso se justifica pelo fato de maiores organizações possuírem 

maior dependência da gerencia e da coordenação. Um gerente de projetos dedicado e com boas 

habilidades comportamentais, suportado pela alta gerência também é fundamental para essa 

melhoria (NETLAND, 2015; MARZAGÃO & CARVALHO, 2016). 

A alta liderança de uma organização é responsável por apoiar a execução de constantes 

projetos de melhorias de processos, a fim de se obter processos mais modernos e eficientes. 

Porém, as lideranças mais próximas dos níveis operacionais também possuem papel 

fundamental nesses processos, pois são essas lideranças responsáveis por suportar os líderes de 

projetos e executantes de transformações. Dessa forma, quando algumas dessas lideranças não 

veem valor nas melhorias de processos, é possível que o restante da equipe também não veja e 

perca o engajamento necessário para a execução dessas melhorias com sucesso. 

O ambiente organizacional também foi identificado como capaz de influenciar nos 

resultados de projetos para melhoria de processos. A cultura presente no ambiente 

organizacional é muito representativa nos resultados de transformações de processos. Essa 

cultura é definida como uma combinação de artifícios, valores e crenças que os empregados 

compartilham em seus relacionamentos e comportamentos, sendo que a atenção dada a essa 

cultura organizacional precisa antecipar a das práticas de melhorias (BORTOLOTTI et. al., 

2015; JONES et. al., 2010). 

A cultura nacional pode impactar negativamente na implantação de um programa de 

melhoria de processos devido à dificuldade para mudá-la, uma vez que esta está profundamente 

arraigada em uma sociedade. Existe então uma grande diferença entre países com uma cultura 

mais individualista como a Austrália, Bélgica, Canadá, França e Alemanha, dos países com 

cultura mais coletiva, como o Brasil, China, México, Índia e Indonésia. As organizações 
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implantadas em países de cultura coletiva usam o conhecimento externo, o benchmarking e o 

reconhecimento mais efetivamente do que organizações presentes em culturas mais individuais 

(NETLAND, 2015; PAKDIL & LEONARD, 2016). 

Para Pakdil & Leonard (2016), se as organizações aprendem os detalhes das mudanças 

culturais organizacionais da sociedade em que estão inseridas, é mais fácil alcançar melhores 

resultados, logo essas organizações serão mais propensas a melhorar seu perfil cultural com 

base nesses requisitos e alcançar um alto desempenho em práticas de melhoria de processos. 

De acordo com os autores, se a metodologia for construída usando uma transformação cultural 

bem concebida com base no processo de diagnóstico prévio da sociedade, a probabilidade de 

falha será muito menor. 

Para Karim & Arif-Uz-Zaman (2013), a cultura para técnicas de melhoria contínua precisa 

ser desenvolvida dentro do ambiente do processo e todo o pessoal relacionado ao processo 

precisa mudar sua mentalidade, bem como a atitude de trabalho em relação à filosofia de 

melhoria contínua. 

Por outro lado, a pressão que pode existir no ambiente organizacional sobre os funcionários 

para a realização de melhorias de processos pode ser um fator negativo. Bouville & Alis (2014) 

destacam alguns efeitos negativos aos trabalhadores que práticas de melhoria de processos 

podem ocasionar se não geridas adequadamente. Essas práticas, além de impactar na satisfação 

do empregado, quando não gerida corretamente, pode aumentar o nível de stress dos 

trabalhadores, reduzindo assim a saúde desses empregados e sua vontade de permanecer na 

empresa, impulsionando projetos com piores resultados. 

Percebe-se que enquanto alguns autores como Bortolotti et. al. (2015) e Jones et. al. (2010) 

apresentam o ambiente de trabalho com potencial para auxiliar em desempenhos de processos, 

autores como Bouville & Alis (2014) afirmam que esse mesmo ambiente de trabalho, quando 

acompanhado de alta pressão, pode ser prejudicial aos processos ali presentes. 

Da análise da literatura, depreende-se, portanto que apesar de vários autores evocarem a 

relação dos fatores humanos com o desempenho de processos, os fatores de falhas diferem entre 

si. Porém, evidencia-se que essas falhas relacionadas a fatores pessoais possuem grande 

influência na transformação de processos, uma vez que praticamente todas as transformações 

envolvem pessoas, o que apresenta um desafio de interface e de boa comunicação. Por outro 

lado, quando as pessoas envolvidas na melhoria de processos possuem treinamento, 

apresentam-se motivadas e encontram-se suportadas pelas lideranças, existe uma grande 
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possibilidade de a melhoria de processos ser bem sucedida e ter resultados sustentados ao longo 

do tempo. 

Observa-se que são grandes as dificuldades para a realização de uma melhoria de processos 

num ambiente onde a cultura dos funcionários não seja respeitada. A construção de um 

ambiente propício a mudanças e com incentivos à criatividade é importante para que aconteçam 

melhorias constantes de processos. Por outro lado, quando esses incentivos transformam-se em 

metas para melhorias de processos, é possível que as melhorias realizadas nesse ambiente 

passem a não agregar tanto valor, sendo avaliadas de forma mais quantitativa do que qualitativa. 

 

2.2.2. Suporte às Melhorias 

A quantidade e a qualidade de recursos disponíveis para a realização de uma melhoria de 

processos é um fator impactante nos resultados alcançados, uma vez que esses recursos são 

responsáveis, muitas vezes, por suportar essas melhorias. Um projeto de melhoria de processos 

pode, por exemplo, buscar a redução do desperdício e das atividades que não agregam valor. 

Também pode estabelecer uma cultura de identificação de oportunidades e melhoria da 

satisfação do cliente. Porém, a incorreta aplicação da metodologia pode resultar numa 

ineficiente aplicação desses recursos desprendidos e da perda de confiança dos empregados, 

logo uma inapropriada implantação de uma melhoria de processos pode aumentar o desperdício 

de uma organização, além de aumentar seus custos e seus tempos de fabricação (KARIM & 

ARIF-UZ-ZAMAN, 2013). 

O porte de uma organização pode também influenciar na implementação de um programa 

de produção enxuta e consequentemente nos seus projetos de melhorias, através da 

disponibilização de recursos. Sendo que quanto maior a organização, mais positivamente é a 

influência, uma vez que os recursos que as grandes organizações aplicam são, geralmente, 

maiores do que as pequenas organizações (SHAH & WARD, 2003; MARZAGÃO & 

CARVALHO, 2016; PAKDIL & LEONARD, 2016; JONES et. al., 2010). 

Um dos recursos fundamentais para uma melhoria de processos é a equipe do projeto de 

melhoria. Segundo Lee & Chuah (2001), é papel da equipe, identificar problemas potenciais e 

relevantes nas áreas e identificar atividades que não agregam valor que precisam ser alteradas 

ou eliminadas, como tempo de espera ou fila, retrabalho e revisões. A equipe também precisa 

entender exatamente o que será alterado e quem será afetado quando o novo processo for 

implantado. Glover et. al. (2011) e Torres Jr. & Gati (2011) complementam Lee & Chuah 



46 
 

 
 

(2001) apresentando o papel do líder dessa equipe, que é prover recursos e promover ou apoiar 

as mudanças. 

A seleção de uma equipe multidisciplinar, inclusive com diferentes níveis gerenciais 

proporciona ao projeto diferentes experiências e perspectivas, o que auxilia no bom 

desempenho do projeto. A formação dessas equipes pode fornecer uma estrutura necessária 

para essa metodologia, utilizando crenças e normas mais bem definidas (LEE & CHUAH, 2001; 

PAKDIL & LEONARD, 2016; GLOVER et. al., 2011). 

Uma equipe de projeto de melhoria de processos necessita de diferentes treinamentos e de 

diferentes técnicas, além de conhecimentos e habilidades específicas. Esses treinamentos 

contribuem para um conhecimento claro dos objetivos da metodologia a ser utilizada e o valor 

que projetos de melhoria são capazes de gerar (KARIM & ARIF-UZ-ZAMAN, 2013; 

PIECHNICKI, 2013; TORRES JR. & GATI, 2011; GARCÍA et. al., 2013; KADER ALI et. al., 

2016). 

A aplicação de programas de melhorias de processos necessita também, dentre outros 

aspectos, de tempo para implementação dos novos conceitos, tempo para treinamento, tempo 

para reconhecer os benefícios e tempo para realizar essas mudanças de cultura. Existe também 

grande importância de prover aos empregados recursos de informação e treinamento. Essas 

práticas resultam na transformação da força de trabalho que provem vantagens competitivas, 

além de ser importante para a implantação da metodologia na organização (MARIN-GARCIA 

& BONAVIA, 2015; SENAPATI, 2004). 

Para García et. al. (2014), a falta de recursos como tempo, disponibilidade de recursos 

financeiros e físicos também são lembrados como importantes fatores de falhas em projetos de 

melhoria por causarem a desmotivação dos empregados. 

O despendimento de recursos em qualquer projeto de melhoria de processos deve ser 

cuidadosamente avaliado, uma vez que a aplicação desses recursos em um projeto com pouco 

retorno tende a tornar difícil novas aplicações, afetando, inclusive, a motivação dos executantes 

da melhoria. Percebe-se, dessa forma, o quanto a aplicação correta de recursos é importante 

para uma melhoria de processos, e a escassez desses recursos pode resultar numa transformação 

de processos com baixo potencial de mudança. 

 

2.2.3. Metodologia de Melhoria de Processos 
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A filosofia de produção enxuta, iniciada na Toyota, é uma das principais iniciativas para 

aperfeiçoar processos através de metodologias de melhoria contínua, como o Lean e o Kaizen. 

Além disso, algumas outras metodologias são utilizadas para transformar processos como o 

Seis Sigma e o Benchmarking. A gestão da melhoria contínua de processos é também conhecida 

como Gestão pela Qualidade Total, apresentada pela sigla em inglês TQM – Total Quality 

Management (KARIM & ARIF-UZ-ZAMAN, 2013; MANVILLE et. al., 2012; SWINK & 

JACOBS, 2012; LEE & CHUAH, 2001; WOMACK et. al., 1992). 

Algumas dessas metodologias surgiram a partir do conceito de eliminação de desperdícios 

e melhoria da qualidade e incluem os já supracitados Seis Sigma e Kaizen, e também algumas 

outras metodologias como o Just-in-Time, a Teoria das Restrições e o PDCA. Este último 

apresenta uma bem estabelecida estrutura de trabalho para melhoria de processos, na qual o 

foco é o aprendizado contínuo e a geração de conhecimento (SAMUEL et. al., 2015; JONES 

et. al., 2010). 

Para Marzagão & Carvalho (2016), a metodologia Seis Sigma pode auxiliar na 

implementação de um portfólio gerenciador de projetos de melhoria de processos, além de 

apresentar um método definido para realizar projetos através de uma estrutura definida, usando 

líderes de projetos com especialidades e competências específicas para a função. 

Já para Revere et. al. (2006), a metodologia Seis Sigma é uma importante estratégia de 

gerenciamento que busca uma melhor performance organizacional de diferentes industrias 

através da melhoria de qualidade, produtividade e satisfação do consumidor. Os resultados 

também incluem a redução dos resíduos, fortalecimento da posição de mercado e aumento da 

estabilidade financeira. 

Swink & Jacobs (2012) defendem o Seis Sigma como proporcionador de efeito positivos 

na lucratividade da organização, nas vendas, na melhoria da reputação, no melhor desempenho 

do setor de pesquisa e desenvolvimento e na possibilidade da organização resolver problemas 

mais profundamente, buscando a causa raiz da falha. Além disso, os autores apoiam a teoria de 

que empresas com baixo desempenho possuem maior facilidade e apoio dos empregados para 

realizar mudanças propostas pelo projeto, uma vez que a percepção de necessidade de mudança 

fica mais clara por parte dos gestores e funcionários. 

O Seis Sigma também proporciona a criação de novos conhecimentos organizacionais, 

além de promover uma estrutura para melhoria de processos e de uma cultura de rápida 

identificação de problemas e oportunidade. É responsável também por proporcionar 
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oportunidade de realizar análises de processos e gerar melhorias sustentadas (SWINK & 

JACOBS, 2012). 

Já o benchmarking, que hoje pode ser considerado um maduro campo de pesquisa, possui 

uma trajetória de desenvolvimento da técnica que contemplou distintos estágios, começando 

com foco em produto e sendo encontradas aplicações recentes com foco em processos e 

estratégias (TEUBERG et. al., 2013). 

Para Teuberg et. al. (2013), existem duas maneiras de realizar benchmarking, sendo uma 

quantitativa, na qual são realizadas comparações de indicadores e outra qualitativa, em que se 

realiza uma análise mais profunda da organização selecionada como parceira dessa 

metodologia. 

O brainstorming, a medição de desempenho, o diagrama de afinidades, os gráficos de 

dispersão, de Pareto e histograma, assim como análise do fluxo de processo, o mapeamento de 

processo e a autonomação são algumas técnicas utilizadas em diversas metodologias de 

melhorias de processos. Essa autonomação envolve manutenção preventiva total, detecção de 

defeito e parada automática dos processos, quando necessário (REVERE et. al., 2006; KARIM 

& ARIF-UZ-ZAMAN, 2013; JABBOUR et. al., 2013; YANG & YANG, 2013). 

Algumas das motivações para implementação de uma metodologia de melhoria de 

processos são a possibilidade de redução de custo e aumento na receita da organização. Além 

disso, a implementação pode possuir cinco grandes impactos, a saber: na eficiência 

organizacional; nos empregados; nos clientes; no sucesso dos negócios, e; na preparação para 

o futuro da empresa (REVERE et. al., 2006; MARZAGÃO & CARVALHO, 2016). 

Para Bortolotti et. al. (2015) e King & Lenox (2001), os principais benefícios da 

implantação da metodologia Lean, de produção enxuta, consiste em reduzir a variabilidade dos 

processos, tempo de trabalho, custos de produção e geração de resíduos, o que impulsiona a 

performance ambiental e aumenta a flexibilidade dos processos e a conformidade dos produtos 

em relação à qualidade. 

Essa metodologia Lean apresentou evolução ao longo do tempo, principalmente a partir de 

um tipo particular de intervenção organizacional e de gestão focada em melhores práticas e 

metodologias de melhoria de processos. O termo Lean integra, atualmente, uma série de 

metodologias para melhoria da produção, como Just-in-Time, gerenciamento pela qualidade 

total, Seis Sigma, manutenção produtiva total e gerenciamento de recursos humanos (SAMUEL 

et. al., 2015; NETLAND, 2015). 
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Entretanto, da mesma maneira que as metodologias para melhoria de processos podem 

auxiliar no processo de melhoramento contínuo, a incorreta aplicação das metodologias podem 

também impactar negativamente nos resultados dos processos que sofreram a intervenção. Para 

Netland (2015), um negativo retorno do investimento em uma metodologia de melhoria de 

processos pode causar dificuldade em investimentos futuros numa organização, o que pode 

ocasionar danos em sua estratégia de competitividade em longo prazo. 

A incorreta aplicação de uma metodologia de melhoria de processo ou uma falha na seleção 

da metodologia a ser aplicada trará efeitos negativos para o processo. Portanto, apesar do 

monitoramento dos indicadores de processos ser contributiva para a identificação da 

necessidade de realizar melhorias, é importante observar que essas podem ocorrer de forma 

ampla ou pontual, a depender da necessidade específica do processo, e devem ocorrer através 

da utilização de uma ampla gama de ferramentas e metodologias utilizadas para aumento de 

performance. Uma vez que as metodologias não possuem utilização universal, a correta seleção 

deverá ser avaliada de acordo com o processo, a organização e o ambiente em que será 

implantada (PAVANI JÚNIOR & SCUCUGLIA, 2011; LEE & CHUAH, 2001). 

Para Senapati (2004) e Netland (2015), existem alguns pontos que podem guiar a 

implementação de uma metodologia de melhoria de processos e uma cultura de melhoria, esses 

pontos encontram-se sumarizados no Quadro 5. 

 

 

 

 

 

 

Compromisso de longo prazo para uma melhoria constante. 

Adoção da filosofia de "zero defeitos / erros" para mudar a cultura e não ter retrabalho ou perdas relevantes. 

Treinamento das pessoas para aumentar o entendimento dos relacionamentos cliente – fornecedor, mesmo que 

interno. 

Adoção de métodos modernos de supervisão e treinamento. 

Eliminação as barreiras entre os departamentos ao gerenciar o processo, melhorar as comunicações e o trabalho 

em equipe. 

Desenvolvimento uma abordagem sistemática para gerenciar a implementação dos projetos. 

Obtenção de comprometimento de todos para a participação ativa nos projetos. 

Alocação de recursos e compartilhamento dos ganhos. 

Aplicação de ferramentas e técnicas da metodologia. 
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Quadro 5 - Fatores Direcionadores de Melhorias de Processos 

Fonte: Adaptado de Senapati (2004) e Netland (2015) 

A correta aplicação da metodologia de monitoramento de projetos de melhorias e de 

processos após a implantação da melhoria é lembrada para obtenção de bons resultados nessas 

melhorias e, principalmente, para manter os resultados ao longo do tempo. As falhas na medição 

de desempenho e no monitoramento dos processos são apresentadas como importantes fatores 

de perda de desempenho de processos (MIRANDA, 2005; GARCÍA et. al., 2014; 

MARZAGÃO & CARVALHO, 2016). 

O CBOK 3.0 (ABPMP, 2013) enfatiza este fato ao afirmar que: “Gerenciar o negócio por 

processos requer que medidas, métricas e indicadores de desempenho estejam disponíveis para 

monitorar os processos de forma que estes atendam às suas metas”. 

Os indicadores de desempenho possuem, então, um papel fundamental nesse 

monitoramento, uma vez que este pode representar o caminho utilizado para medir o 

desempenho dos processos, indicando seus resultados e comparando-os com as metas propostas 

para sua execução. Dessa forma, é possível identificar possíveis desvios, anomalias e até mesmo 

tendências de determinados processos, com o intuito de corrigir essas falhas em tempo hábil 

(CAMPOS & MELO, 2008). 

Para Fernandes (2004), a utilização de vários indicadores em diferentes processos auxilia 

o gestor a perceber consistência ou inconsistência nos resultados. Dessa forma, é possível 

selecionar os principais resultados que deverão ser entregues pelo processo, e focar atenção 

nesses resultados, evitando-se desprender tempo com fatores menos importantes. 

Outra função dos indicadores é possibilitar o controle estatístico dos processos 

monitorados. É possível, por exemplo, realizar gráficos de controle para acompanhar o 

desempenho do processo a partir da definição de uma faixa de controle entre as quais o seu 

desempenho é aceitável. Esses limites podem ser definidos a partir de uma variação permitida, 

que pode, por exemplo, ser medida em números de “desvios padrão” que o processo pode se 

distanciar da média (HENNING et. al., 2014). 

A estatística apresenta-se, então, como uma importante ferramenta para o monitoramento 

de processos, principalmente durante a análise de indicadores. A utilização de mapas 

estatísticos, com os mais variados gráficos, pode ser realizada para o melhor entendimento de 

um processo e suas saídas, aperfeiçoando os seus controles de qualidade (SWEENEY et. al., 

2015). 
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Marzagão & Carvalho (2016) destacam algumas ferramentas estatísticas utilizadas para 

melhorias de processos. Além do gráfico de controle, também são citadas ferramentas como 

gráficos de Pareto, análise de variação, teste de hipóteses e diagramas de dispersão. 

Outros fatores relacionados à metodologia são lembrados pela literatura como importantes 

para determinar o sucesso de um projeto de melhoria de processos. Revere et. al. (2006) destaca 

que identificar e entender os gaps entre a teoria e a execução da metodologia de melhoria é 

importante para determinar projetos com sucesso em longo prazo.  

Já para Glover et. al. (2011) e García et. al. (2013), a padronização representa um 

importante fator que auxilia na manutenção desses resultados. A padronização das técnicas de 

trabalhos inclui definir as melhores práticas e atualizar os documentos do processo. É necessário 

também que todo empregado entenda a melhoria contínua e seus benefícios, de forma a 

contribuir com a execução dos padrões definidos. 

Além disso, Kader Ali et. al. (2016) destacam que a maturidade dos programas de 

melhorias de processos de uma organização também poderá impactar no sucesso dos projetos 

de melhorias. Essa maturidade possui papel importante no aprendizado das equipes, inclusive 

com as lições aprendidas de projetos já concluídos e com a divulgação dos resultados 

alcançados, como forma de motivação dos funcionários. 

Por outro lado, Bortolotti et. al. (2015) evidenciaram a grande relevância de práticas menos 

diretas de metodologia Lean, como formação de pequenos grupos para resolução de problemas, 

treinamento dos empregados para desempenhar múltiplas tarefas, parceria com fornecedores e 

envolvimento dos clientes nos processos. Essas práticas podem influenciar diretamente no 

desempenho de processos e são, muitas vezes, esquecidas por algumas empresas que focam 

apenas nas práticas diretas das metodologias de melhoria de processos. 

Pakdil & Leonard (2016) reforçam a ideia de que além da padronização, do envolvimento 

dos funcionários e da implementação de uma filosofia de longo prazo, uma melhoria de 

processos bem sucedida necessita de estimulação da criatividade e de uma alta produtividade e 

eficiência da equipe. Para os referidos autores, a simples imitação e importação da filosofia de 

gestão de melhoria de processos sem observar a cultura e sem uma compreensão clara e 

completa das nuances sociais envoltas da empresa podem resultar em falhas no processo de 

implantação. 

Segundo Revere et. al. (2006), uma metodologia de projeto de melhoria bem sucedida deve 

incluir o monitoramento da implementação, documentação das atividades realizadas no projeto, 
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rastreamento e confiabilidade dos resultados alcançados e publicação do sucesso do projeto na 

organização, a fim de motivar as equipes em futuros novos projetos. Além disso, para García 

et. al. (2013), é importante que o projeto tenha foco no cliente do processo, de forma a ter um 

objetivo claro de como a organização será beneficiada com o projeto. 

A lucratividade de um projeto pode representar um fator crítico para a melhoria de processo 

e o aumento da competitividade organizacional através da melhoria da qualidade. Já o baixo 

histórico de lucratividade desses projetos também pode ser um influenciador negativo para a 

realização de novas melhorias de processos (REVERE et. al., 2006; GLOVER et. al., 2011; 

TORRES JR. & GATI, 2011). 

Pakdil & Leonard (2016) e Glover et. al. (2011) reforçam que ao se trabalhar para o alcance 

de uma melhoria com resultados mantidos em longo prazo, é importante existir orientações 

organizacionais também em longo prazo, que devem gerar metas para um maior período. 

Orientações de curto prazo geram metas também em curto prazo e dificultam o processo de 

manutenção dos resultados dos projetos de melhorias de processos. Já Revere et. al. (2006) 

sugere que a manutenção de metas claras pode ajudar nesse processo. A correta seleção da 

equipe e do projeto também é fundamental. 

Assim como as metas, demais compromissos de longo prazo também impactam na 

obtenção de resultados em longo prazo. Esse compromisso é expresso em políticas, práticas, 

linguagem e ações que moldam o comportamento dos funcionários em todos os níveis. Os 

indicadores de desempenho de longo prazo deverão ser avaliados de forma a impactar a 

manutenção dos resultados (PAKDIL & LEONARD, 2016). 

Já Choo et. al. (2007) acreditam que quando os projetos de melhorias estão alinhados com 

a estratégia organizacional, existe maior probabilidade da equipe desse projeto gerar 

aprendizagem efetiva e criar um conhecimento relevante que afeta positivamente a performance 

dos processos impactados. 

Dessa forma, a execução de projetos que possuem relação com a estratégia organizacional 

da empresa pode auxiliar em vários fatores, como na obtenção de recursos para os projetos, 

apoio da alta liderança e motivação dos empregados para a correta execução da melhoria de 

processos, uma vez que fica mais evidente o potencial que a melhoria possui em auxiliar a 

organização a alcançar os seus objetivos. 

É possível perceber, então, que os autores destacam diversas metodologias diferentes para 

o alcance de sucesso em projetos. Destaca-se também que enquanto autores como Swink & 
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Jacobs (2012), Revere et. al. (2006) e Marzagão & Carvalho (2016) defendem o Seis Sigma 

como importante metodologia de transformação de processos, Bortolotti et. al. (2015) 

evidenciaram a grande relevância de práticas menos diretas, como formação de pequenos 

grupos para resolução de problemas. 

Logo, a metodologia utilizada para a melhoria de processos representa um dos mais 

importantes atributos para o alcance de resultados bem sucedidos, uma vez que a metodologia 

selecionada será responsável por direcionar e suportar todo o processo de melhoria. Diversas 

são as metodologias existentes, e cada uma possui especificidades que são mais favoráveis para 

determinados tipos de processos, logo a seleção correta da metodologia também é fundamental. 

Além disso, a correta aplicação da metodologia selecionada e o alinhamento dessa metodologia 

a estratégia organizacional também é responsável pela redução de falhas numa melhoria de 

processos. 

 

2.3. Sustentabilidade dos Resultados Alcançados após Melhoria de Processos 

A revisão de literatura teve como objetivo responder a seguinte questão de pesquisa: “Quais 

são as principais evidências na literatura associadas à manutenção ou variabilidade de 

resultados de projetos de melhoria de processos?”. Foi possível evidenciar, então, 24 fatores de 

falhas em melhorias de processos, que foram agrupados em 3 macro-atributos. Essas falhas, 

apesar de abrangerem diferentes etapas do projeto de melhoria, são associadas aos resultados 

que um projeto de melhoria de processos pode alcançar e consequentemente podem impactar 

na variabilidade desses processos e até mesmo na manutenção dos seus resultados. 

Apesar disso, é possível perceber que não existe consenso quanto aos fatores mais e menos 

relevantes associados à eficácia dos projetos de melhorias de processos. Foram apresentadas 

diferentes linhas de pensamento desde autores como Glover et. al. (2011) e García et. al. (2013), 

que acreditam que manter uma padronização das atividades pode influenciar na obtenção de 

resultados mais estáveis e perenes, até autores como Bouville & Alis (2014), que acreditam que 

essa padronização pode afetar o comportamento do trabalhador, que deixa de exercer influência 

nas suas tarefas e se tornam trabalhadores desmotivados, devido a execução repetitiva de 

atividades. 

Quanto à denominação do fenômeno em estudo, a grande maioria dos autores como, por 

exemplo, Marzagão e Carvalho (2016), Netland (2015) e García et. al. (2014) não o nomeiam, 

pois suas pesquisas não objetivam o estudo exclusivo desse fenômeno. Esses autores citam as 
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falhas que podem ocorrer em projetos de melhoria de processos ou os fatores críticos de sucesso 

para obtenção de projetos bem sucedidos. 

Já Glover et. al. (2011) caracterizam o fenômeno estudado na presente pesquisa como falta 

de sustentabilidade da melhoria de processos. Ao expandir a pesquisa para além dos resultados 

obtidos na revisão sistemática da literatura, foi possível encontrar autores como Bateman 

(2005), Dale et. al. (1997) e Bateman & David (2002) que acompanham Glover et. al. (2011) e 

caracterizam o fenômeno da mesma forma. 

Dale et. al. (1997) definem essa sustentabilidade como a capacidade da empresa em manter 

o programa de melhorias de processos em andamento, sem que este perca a capacidade de 

efetuar transformações de processos com o passar do tempo. Já a sustentabilidade sugerida por 

Bateman (2005), Bateman & David (2002) e Glover et. al. (2011) é a capacidade da organização 

em sustentar os resultados que foram alcançados durante a melhoria de processos. Essa última 

definição é mais aderente ao objetivo da presente pesquisa. 

A Figura 9 apresenta um modelo dos diferentes níveis de sustentabilidade de resultados 

propostos por Bateman & David (2002). 

 

Figura 9 - Modelos de Sustentabilidade de Melhorias de Processos 

Fonte: adaptado de Bateman & David (2002) 

O modelo proposto por Bateman & David (2002) apresentam 5 classes de 

sustentabilidades, que vão desde a melhoria de processos que diminui o ritmo de aumento de 

desempenho, mas permanece aumentando (Classe A), até o processo que perde toda a melhoria 

realizada até um dado momento e volta a apresentar o mesmo desempenho que tinha antes 

dessas melhorias serem realizadas (Classe E). 

A presente pesquisa possui maior identificação com a Classe E do modelo de Bateman & 

David (2002). Diferencia-se, entretanto, o escopo e algumas características de desempenho, 
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como a variabilidade dos processos. O escopo da presente pesquisa inclui projetos de melhorias 

de processos que já foram concluídos, ou seja, 100% da melhoria proposta por esse projeto já 

foi alcançada e inclusive mantida por um determinado tempo. Porém, após esse período de 

estabilidade do processo, inicia-se a perda de desempenho e é apresentado um aumento de 

variabilidade, conforme podia ser observado na fase anterior ao início do projeto de melhoria. 

Após a caracterização do fenômeno em estudo, foi realizada uma nova busca nas mesmas 

quatro bases descritas na seção 2.1, a saber: Scopus (Elsevier); Web of Science (Thomson 

Reuters Scientific); Scielo, e; Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). A 

busca foi realizada entre os dias 26 e 27 de dezembro de 2017 com as palavras-chaves 

remetendo a sustentabilidade de resultados de melhoria de processos. Os seguintes termos 

foram inseridos: sustainability; “process improvement”; performance. Na BDTD, a palavras 

foram inseridas em português, sendo: sustentabilidade; melhoria de processos; desempenho. Os 

resultados das buscas encontram-se na Tabela 9. 

 

Etapas de Seleção 
Base de Pesquisa 

Scopus Web of Science Scielo BDTD 

Resultado Inicial 58 31 01 

(Não 

foram 

aplicados 

filtros) 

139 

(Não 

foram 

aplicado

s filtros) 

Aplicação de Filtro por Tipo 33 25 

Aplicação de Filtro por Área 18 12 

Aplicação de Filtro por Idioma 18 12 

Remoção Trabalhos Duplicado Mesma Base 18 12 01 137 

Total de Trabalhos 168 

Remoção Trabalhos Duplicados em Diferentes Bases 167 

Seleção com base em avaliação dos títulos e resumos 4 

Tabela 9 - Etapas para pesquisa por sustentabilidade de resultados em melhoria de processos 

Fonte: Autor 

 

Os filtros aplicados em cada base foram os mesmos realizados na primeira busca, conforme 

apresentado nos quadros 2 e 3 supracitados nas seções 2.1.1 e 2.1.2. Na busca realizada na 

BDTD, não foram aplicados filtros devido à plataforma não possuir a opção de aplicação de 

filtro por mais de uma área de conhecimento simultânea, tal como foi realizada nas demais 

bases. 

Percebe-se que após a aplicação dos filtros e realização da triagem, mais quatro artigos 

foram selecionados por possuírem escopo em consonância com o tema em pesquisa, observa-

se que nenhuma dissertação ou tese foi identificada com esse foco de pesquisa. Os quatro artigos 

identificados abordam o tema de manutenção dos resultados de melhorias de processos e 
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caracterizam essa manutenção como sustentabilidade dos resultados alcançados em melhorias 

de processos. Outros três artigos foram selecionados através das referências adotadas pelos 

artigos selecionados nas duas fases de pesquisas que foram realizadas nas bases supracitadas. 

Os sete artigos foram consolidados em ordem cronológica na Tabela 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Título Autores Fonte Ano 

1 Sustaining total quality management: what are the key 

issues? 

Dale, B.G.; Boaden, R.J.; 

Wilcox, M.; McQuater, 
R.E. 

The TQM Magazine 1997 

2 Process improvement programmes: a model for 

assessing sustainability 

Bateman, N.; David, A. International Journal of 

Operations & Production 

Management 

2002 

3 Companies’ perceptions of inhibitors and enablers for 

process improvement activities 

Rich, N.; Bateman, N. International Journal of 

Operations & Production 

Management 

2003 

4 Sustainability: the elusive element of process 

improvement 

Bateman, N. International Journal of 

Operations & Production 

Management 

2005 

5 Creating Successful Process Improvement Programs: 
The Roles of Consultant and Industry 

Chakravorty, S. S.; Hales, 
D. N. 

Journal of Enterprise 
Transformation 

2012 

6 Characteristics of established kaizen event programs: an 

empirical study.  

Glover, W. J.;  Liu, 

W.; Farris, J. A.; Van 
Aken, E. M. 

International Journal of 

Operations & Production 
Management 

2013 

7 Sustaining process improvement: the Red Queen effect Chakravorty, S. S.; Hales, 

D. N. 

Production Planning & Control 2016 

Tabela 10 - Artigos complementados através do refinamento da pesquisa por sustentabilidade de resultados em 

melhoria de processos 

Fonte: Autor 

Os fatores de falhas mencionados por essas 07 pesquisas foram adicionados aos fatores 

mencionados na revisão sistemática da literatura descrita nas seções 2.1 e 2.2. O Quadro 6 

apresenta a classificação final das principais falhas mencionadas em toda a revisão da literatura 

e a classificação dessas falhas por autores. 
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Quadro 6 - Complementação da Classificação das Principais Falhas Identificadas na Literatura Pesquisada 

Fonte: Autor 



58 
 

 
 

Observa-se que apenas duas novas falhas foram acrescentadas pelas pesquisas adicionadas. 

Essas falhas foram destacadas no Quadro 6. A falta de foco na melhoria de processo foi 

destacada por Rich & Bateman (2003) como importante fator de falha que impacta na melhoria 

de processos. Já a saída de funcionários que atuavam nos processos que passaram por melhorias 

é outro novo fator de falha mencionado por Rich & Bateman (2003) e Dale et. al. (1997). Para 

esses autores, a alteração dos executantes do processo que passou por uma melhoria pode 

impactar negativamente na manutenção da melhoria desenvolvida. 

A Figura 10 apresenta essas falhas classificadas de acordo com a quantidade de pesquisas 

que as mencionaram como relevante para ocorrência de falhas em melhorias de processos. 

 

 

Figura 10 - Classificação das falhas mais citadas na literatura pesquisada 

Fonte: Autor 

Após a adição das pesquisas realizadas com foco exclusivo em sustentabilidade de 

resultados de melhorias de processos, a classificação das falhas não obteve diferenças 

significativas, quando comparada a classificação apenas da revisão sistemática da literatura. Os 

cinco itens mais relevantes apresentados na Figura 10 foram os mesmos itens apresentados na 

Figura 8 da seção 2.2, alterando-se apenas a ordem de classificação. As falhas por falta de apoio 

da liderança e resistência a mudanças estavam classificadas como 3º e 4º falhas mais relevantes 

na Figura 8 e agora são apresentadas como a 2º e 3º falhas mais relevantes, respectivamente. 

 Dentre estes 5 itens, quatro estão relacionadas a fatores organizacionais, confirmando a 

análise realizada na seção 2.2 de como esse macro-atributo é representativo para a ocorrência 

de falhas em melhorias de processos. 
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Chakravorty & Hales (2012), por exemplo, apontam algumas etapas que podem auxiliar 

em melhorias de processos sustentadas ao longo do tempo, sendo essas etapas apoiadas no 

treinamento das pessoas envolvidas. Para estes autores, é importante iniciar os treinamentos nas 

metodologias de melhorias de processos com apoio de consultores. Logo após, é necessário que 

os funcionários coloquem as ações em prática sem uma excessiva pressão por desempenho. Só 

depois as equipes devem começar a atacar os problemas mais complexos, que demandam 

maiores esforços. É sugerida ainda uma reavaliação da consultoria antes que os empregados 

iniciem a dirigir as melhorias de forma independente. 

Rich & Bateman (2003) também se apoiam nos fatores pessoais como maiores inibidores 

para a sustentabilidade de resultados em melhorias de processos. São levantados fatores como 

a falta de foco, eventuais necessidades de mudanças e saída de funcionários que atuavam com 

os processos que foram alterados. A escassez de recursos também é mencionada pelos autores 

como fator importante. Por outro lado, os autores apresentam que a cultura da organização e a 

real necessidade de mudança são habilitadores que podem atuar de forma positiva para manter 

os resultados de processos após a realização de uma melhoria. 

Glover et. al. (2013) citam o monitoramento de desempenho, reuniões de 

acompanhamento, relatório de acompanhamento de desempenhos e auditorias como possíveis 

práticas que também apoiam a manutenção dos resultados de melhorias. 

Já Chakravorty & Hales (2016) apoiam que a manutenção dos benefícios de programas de 

melhorias de processos é sustentada pelo aumento do número de melhorias realizadas e pelo 

aumento da magnitude dos benefícios causados por essas melhorias, de forma que os benefícios 

possam ser visíveis por todos da organização. 

Com a adição da pesquisa realizada com foco na sustentabilidade de resultados em 

melhorias de processos, totalizaram 26 tipos de falhas identificadas nas pesquisas realizadas, o 

que representa uma grande diversidade entre diferentes autores. As divergências de 

pensamentos apresentadas na revisão da literatura evidenciam a complexidade do tema em 

pesquisa. A diversidade das organizações, dos processos e dos ambientes podem ser os maiores 

responsáveis por essas divergências, pois, por possuírem características próprias, possuem 

também fatores de falhas específicos, o que explica essa grande diversidade de falhas 

apresentadas. Logo, percebe-se que os fatores de falhas apresentados não são aplicáveis para 

todas as organizações, processos e ambientes, não podendo, então, ser generalizados. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Classificação da pesquisa 

Pesquisa é definida por Marconi e Lakatos (2003) como um procedimento formal que 

requer um tratamento científico para o conhecimento da realidade ou de verdades parciais. Gil 

(2002) complementa que esse procedimento proporciona respostas aos problemas que ainda 

não dispõem de informações suficientes para serem respondidos. Ou então, as informações 

existentes não se encontram organizadas suficientemente para serem capazes de responder 

adequadamente ao problema. 

Gray (2012) apresenta o desenho de pesquisa como o planejamento geral para coleta, 

mensuração e análise dos dados. Esse desenho é responsável por descrever o propósito do 

estudo e os tipos de questões a serem respondidas por esse estudo. As técnicas que serão 

utilizadas no estudo para coletar e analisar os dados também deve ser descrito no desenho da 

pesquisa. 

Dentre as diversas nomenclaturas utilizadas para classificar uma metodologia de pesquisa, 

Gray (2012) as classifica em três tipos: qualitativo, quantitativo e misto, sendo este último 

composto pelo método qualitativo e quantitativo na mesma pesquisa. Para esse autor, o método 

quantitativo apresenta uma posição objetivista, no qual os resultados independem do 

pesquisador. Já o método qualitativo está relacionado ao paradigma construtivista, e considera 

que os resultados são construídos e interpretados por indivíduos, logo podem sofrer alterações 

de interpretações entre indivíduos. 

Para Prodanov e Freitas (2013), na pesquisa com abordagem quantitativa, o pesquisador se 

limita a descrição exata do evento em estudo, ignorando a complexidade da realidade social 

que envolve o tema. Dessa forma, a presente pesquisa visará a utilização do método misto, que 

segundo Gray (2012), oferece numa mesma pesquisa, dois tipos de análises de dados, uma 

numérica e estatística e outra textual e temática. 

Tendo em vista os objetivos as questões de pesquisas estabelecidas, foi realizada a 

classificação da presente pesquisa de acordo com Gil (2002), Gray (2012), Prodanov e Freitas 

(2013) e Marconi e Lakatos (2003). 

A presente pesquisa pode ser classificada, quanto a sua natureza, como pesquisa aplicada. 

A pesquisa aplicada objetiva a geração de conhecimento para aplicação prática para solução de 
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problemas específicos. Segundo Prodanov e Freitas (2013), envolve verdades e interesses 

locais. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, esta pode ser classificada como: 

 Pesquisa exploratória: Tem como objetivo proporcionar mais informações sobre o 

assunto em investigação, o que possibilita sua melhor definição. Ocorre em geral 

com assuntos pouco conhecidos, como é o caso da sustentabilidade dos resultados 

em melhorias de processos. Em geral, a pesquisa exploratória envolve levantamento 

bibliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram vivência com o problema 

pesquisado; 

 Pesquisa descritiva: Essa pesquisa envolve o uso de técnicas padronizadas para 

coleta de dados, como é o caso do questionário. Busca-se descobrir a frequência que 

um fenômeno ocorre, sua natureza, suas características, causa e possíveis relações 

com outros fenômenos, de acordo com o objeto do presente estudo. 

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, o estudo pode ser classificado como: 

 Pesquisa bibliográfica: Quando elaborada a partir de material já publicado, como 

livros, publicações em periódicos, artigos científicos, teses e dissertações, e tem 

como objetivos colocar o pesquisador em contato com todo o material já escrito 

sobre o assunto. O presente trabalho realizou essa pesquisa através do acrônimo 

PICO, adotando o protocolo Cochrane para a técnica de revisão sistemática da 

literatura; 

 Pesquisa de levantamento: Esse tipo de pesquisa envolve interrogação direta das 

pessoas envolvidas com o fenômeno investigado. Após a interrogação, é realizada a 

análise dos resultados a fim de obter conclusões relacionadas aos dados coletados. 

 Pesquisa de campo: É utilizada com o objetivo de conseguir informações sobre um 

problema que se procura respostas. Nesse caso, buscam-se informações sobre o 

fenômeno de perda de sustentabilidade. 

 

3.2. Categorização dos sujeitos da pesquisa 

Segundo Sweeney et. al. (2015), uma população é um conjunto de todos os elementos de 

interesse em determinado estudo. Já uma amostra é um subconjunto dessa população. Para esses 
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autores, o processo de realização de uma pesquisa para coleta de dados de uma amostra é 

chamado de pesquisa amostral. 

A pesquisa de método misto apresenta parcialmente os métodos quantitativos e qualitativos. 

Esse último, segundo Gray (2012), tem uma maior tendência a não trabalhar com amostras 

probabilísticas, pois busca entender determinadas práticas que existem em local, contexto e 

tempo específicos. Dessa forma, os participantes são identificados, pois se sabe que 

possibilitarão a exploração de um determinado comportamento ou característica relevante à 

pesquisa. 

Foi utilizada a amostragem por casos típicos. Essa amostragem destaca o que é “normal” 

ou médio para iluminar a população como um todo, ou seja, indivíduos que representem a 

população (GRAY, 2012). Neste caso, foram selecionados grupos de profissionais que tiveram 

contato com o fenômeno de sustentabilidade de resultados em melhorias de processos. Para 

melhor representar a população, conferir a devida diversidade e possibilitar uma confrontação 

perceptual entre distintos stakeholders de uma mesma intervenção, identificaram-se 

profissionais de diferentes níveis hierárquicos na organização, que, consequentemente, 

ocuparam diferentes níveis nos projetos de melhorias de processos. 

Dessa forma, foram selecionadas as seguintes categorias de stakeholders: profissionais de 

nível operacional (operadores de equipamentos de produção), nível técnico (técnico de área), 

nível superior (engenheiros) e nível gerencial (supervisão e gerência), totalizando 31 

participantes.  

Cumpre destacar que a organização onde os projetos de melhoria foram desenvolvidos 

utiliza apenas uma metodologia de melhoria de processos que requer certificação, sendo esta 

metodologia a Lean Six Sigma. Os níveis de certificação nesta metodologia dos profissionais 

selecionados também foram variados entre: Master Black Belt, Black Belt, Green Belt, Yellow 

Belt e sem certificação. A Tabela 11 sumariza os grupos de amostra definidos. 
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# Grupos Descrição Qtde 

1. 

Operacional sem 

Certificação 

Responsável pela operação direta dos processos que passaram 

por melhorias. Na maioria das vezes, também participaram do 

grupo elaboração dos projetos de melhoria. 

5 

2. 
Técnico com Certificação 

Yellow Belt 

Responsável pela liderança de projetos de melhorias de 

processos com baixa complexidade 1 

3. 
Engenharia com Certificação 

Green Belt 

Responsável pela liderança de projetos de melhorias de 

processos com complexidade mediana. 
13 

4. 
Engenharia com Certificação 

Black Belt 

Responsável pela liderança de projetos de melhorias de 

processos com alta complexidade. 
3 

5. 
Engenharia com Certificação 

Master Black Belt 

Responsável por assessorar Yellow Belts, Green Belts e Black 

Belts na condução dos projetos de melhorias de processos. 
2 

6. 

Supervisores com 

Certificação Yellow Belt 

Responsável pela liderança de projetos de melhorias de 

processos com baixa complexidade. Responsável também pela 

liderança de processos que passaram por melhorias. 

2 

7. 

Supervisores com 

Certificação Green Belt 

Responsável pela liderança de projetos de melhorias de 

processos com média complexidade. Responsável também 

pela liderança de processos que passaram por melhorias. 

4 

8. 

Gerente sem Certificação Responsável por patrocinar projetos de melhorias de processos 

e responsável por macro processos organizacionais, nos quais 

estão inseridos os processos que passaram por melhorias. 

1 

Tabela 11 - Grupos de Amostra 

Fonte: Autor 

O critério de seleção desses profissionais foi de acordo com o envolvimento destes com o 

fenômeno de sustentabilidade de melhorias de processos e de acordo também com a 

acessibilidade dos profissionais, estando estes ainda na organização ou não. Diante dessas 

características de seleção, observa-se que estes profissionais atendam o perfil requerido para 

atingir os objetivos da pesquisa. 

 

3.3. Técnicas de coleta de dados 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), são distintos os procedimentos possíveis para 

realização da coleta de dados de uma pesquisa. Esses procedimentos variam de acordo com as 

circunstâncias ou com o tipo de investigação que se necessita fazer.  

A presente pesquisa realizou primeiramente a coleta de dados por meio de pesquisa 

bibliográfica (fontes secundárias). Estes dados foram obtidos através de levantamento 

bibliométrico, utilizando o acrônimo PICO, adotando o protocolo Cochrane para revisão 

sistemática da literatura em 04 bases de dados. 

Em seguida, através das informações coletadas nesta primeira pesquisa, foi elaborado um 

roteiro para coleta de dados nas fontes primárias, junto aos profissionais que vivenciaram o 
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fenômeno de perda de sustentabilidade dos resultados alcançados em melhorias de processos. 

Esta etapa fora realizada através de dois diferentes procedimentos, a saber: entrevista e 

questionário. 

Para os profissionais selecionados que vivenciaram o fenômeno e permanecem na 

organização, foi aplicado o procedimento de entrevista. Para aqueles que não se encontram mais 

na organização, adotou-se a aplicação de questionário enviado por e-mail. 

Segundo Gray (2012), ambos os procedimentos utilizados na pesquisa apresentam suas 

vantagens e desvantagens. Para este autor, os questionários são capazes de fornecer informações 

sobre atitudes, opiniões, motivação e eventos. As entrevistas, por sua vez, conseguem obter 

essas mesmas informações, porém com possibilidade de maior exploração. Por outro lado, as 

entrevistas podem oferecer maior possibilidade de interferência por parte do pesquisador, 

durante sua aplicação. 

Dessa forma, elaborou-se um roteiro para entrevista em forma de questionário (Apêndice 

A), como guia para a realização das entrevistas. O Quadro 7 sistematiza as questões formuladas 

com suas respectivas fundamentações na literatura pesquisada. Esse roteiro das entrevistas foi 

elaborado considerando os objetivos específicos da pesquisa, o suporte teórico proveniente da 

literatura e a heterogeneidade do perfil dos respondentes.  

As entrevistas foram realizadas considerando o roteiro, mas com aplicação semiestruturada, 

no qual, segundo Gray (2012), o pesquisador tem flexibilidade para alterar a ordem das 

perguntas do questionário e adicionar ou retirar perguntas durante a entrevista.  
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# Objetivo específico Questão Fundamentação 

1. 

Realizar investigação 

empírica a fim de 

identificar possíveis 

práticas capazes de 

influenciar na 

sustentabilidade dos 

resultados de projetos 

de melhorias de 

processos. 

Quais ações são capazes de incentivar 

e motivar os profissionais que 

executarão o processo após um 

projeto de melhoria? 

Dale et. al. (1997); García et. al. (2014); Kader Ali et. al. 

(2016); Revere et. al. (2006); Birdi et. al. (2008); Roth 

(2011); García et. al. (2013); Piechnicki (2013); Yang & 

Yang (2013); Netland (2015); Pakdil & Leonard (2016) 

2. 

O aumento das responsabilidades e do 

grau de autonomia dos funcionários é 

percebido de maneira positiva ou 

negativa para a melhoria de 

processos?  

Birdi et. al. (2008); Jones et. al. (2010); Glover et. al. (2011); 

Torres Jr. & Gati (2011); Marin-Garcia & Bonavía (2015). 

3. 

Quais são os principais fatores 

responsáveis pelo aumento da 

resistência a mudanças dos 

funcionários para execução dos novos 

processos?  

Dale et. al. (1997); Lee & Chuah (2001); Shah & Ward 

(2003); Rich & Bateman (2003); Glover et. al. (2011); Torres 

Jr. & Gati (2011); García et. al. (2013); Piechnicki (2013); 

Glover et. al. (2013); García et. al. (2014) 

4. 

Como a liderança responsável pelos 

processos pode influenciar nos 

resultados alcançados pelo projeto de 

melhoria? 

Dale et. al. (1997); Bateman & David (2002); Rich & 

Bateman (2003); Senapati (2004); Jones et. al. (2010); Roth 

(2011); Glover et. al. (2011); Torres Jr. & Gati (2011); 

Chakravorty & Hales (2012); García et. al. (2013); 

Piechnicki (2013); García et. al. (2014); Marin-Garcia & 

Bonavía (2015); Netland (2015); Kader Ali et. al. (2016); 

Marzagão & Carvalho (2016) 

5. 

Quais são os principais recursos 

necessários para a execução de uma 

melhoria de processos bem sucedida? 

Dale et. al. (1997); Lee & Chuah (2001); Shah & Ward 

(2003); Rich & Bateman (2003); Senapati (2004); Bateman 

(2005); Revere et. al. (2006); Jones et. al. (2010); Glover et. 

al. (2011); Glover et. al. (2013); García et. al. (2014); 

Netland (2015); Kader Ali et. al. (2016); Marzagão & 

Carvalho (2016); Pakdil & Leonard (2016) 

6. 

A estratégia organizacional pode 

influenciar nos projetos de melhorias 

de processos? 

Dale et. al. (1997); Choo et. al. (2007) 

7. 

A metodologia de melhoria de 

processos utilizada (Seis Sigma, 

Kaizen, Benchmarking, etc.) 

influencia na manutenção de 

resultados de projetos de melhorias? 

Senapati (2004); Bateman (2005); Revere et. al. (2006); 

Karim & Arif-Uz‐ Zaman (2013); Netland (2015); Bortolotti 

et. al. (2015); Pakdil & Leonard (2016) 

8. 

A existência de um ambiente com alta 

cobrança para melhoria de processos 

pode impactar na manutenção dos 

resultados das melhorias realizadas? 

Rich & Bateman (2003); Jones et. al. (2010); Bouville & Alis 

(2014); Netland (2015); Bortolotti et. al. (2015); Pakdil & 

Leonard (2016) 

9. 

Quais as principais ações para a 

sustentabilidade dos resultados da 

transformação após a conclusão do 

projeto de melhoria? 

Dale et. al. (1997); Bateman & David (2002); Bateman 

(2005); Chakravorty & Hales (2012); Chakravorty & Hales 

(2016); Rich & Bateman (2003); Glover et. al. (2011); 

Glover et. al. (2013) 

10. 

Dentre os 26 fatores de falhas 

apontados na literatura, quais 

possuem maiores influência para a 

transformação de processos com 

resultados mantidos em longo prazo? 

Quais já foram vivenciados? 

Dale et. al. (1997); Lee & Chuah (2001); Bateman & David 

(2002); Shah & Ward (2003); Rich & Bateman (2003); 

Senapati (2004); Miranda (2005); Bateman (2005); Revere 

et. al. (2006); Choo et. al. (2007); Birdi et. al. (2008); Jones 

et. al. (2010); Roth (2011); Glover et. al. (2011); Torres Jr. 

& Gati (2011); Chakravorty & Hales (2012); García et. al. 

(2013); Piechnicki (2013); Karim & Arif-Uz‐ Zaman 

(2013); Yang & Yang (2013); Glover et. al. (2013); Bouville 

& Alis (2014); García et. al. (2014); Marin-Garcia & 

Bonavía (2015); Netland (2015); Bortolotti et. al. (2015); 

Kader Ali et. al. (2016); Marzagão & Carvalho (2016); 

Pakdil & Leonard (2016); Chakravorty & Hales (2016) 

Quadro 7 - Fundamentação das questões propostas 

Fonte: Autor 

Já para aplicação do questionário, considerou-se a mesma base utilizada como roteiro da 

entrevista, porém com a inserção de um espaço ao final, para que o respondente pudesse incluir 

comentários adicionais referentes ao assunto da pesquisa, buscando, dessa forma, suprimir uma 
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desvantagem do questionário, que é de não apresentar espaço para discussão. O referido 

instrumento está apresentado no Apêndice B. 

No que concerne ao método de contato, conforme recomendam Marconi e Lakatos 

(2003), prevê-se que as entrevistas sejam realizadas presencialmente, de modo a contribuir para 

a exploração de pontos subjacentes, aprofundamento da compreensão, verificação de possíveis 

ambiguidades e geração de conteúdo enriquecedor à compreensão ampliada da problemática. 

Já para o questionário, realizou-se um contato prévio com os potenciais respondentes, 

onde fora apresentada a presente pesquisa, sua finalidade, objetivo, relevância e os pontos 

principais do questionário, conforme sugerido por Marconi e Lakatos (2003). Os profissionais 

que manifestaram interesse em participar da pesquisa receberam o questionário via e-mail para 

preenchimento. 

Segundo Gray (2012), uma importante vantagem do questionário é que os respondentes 

podem completa-los em um momento e lugar que lhes seja conveniente, ao contrário das 

entrevistas. 

 

3.3.1. Pré-Testagem dos instrumentos de coleta de dados 

Marconi e Lakatos (2003) sugerem a elaboração de pré-teste antes da aplicação definitiva 

do questionário. Objetiva-se com este pré-teste a identificação de possíveis falhas existentes no 

questionário. Para a presente pesquisa, foi realizado o pré-teste para aplicação do questionário 

e também da entrevista. O pré-teste da entrevista foi realizado no dia 03/04/2018 com um 

profissional com curso superior e certificação Green Belt na metodologia Lean Six Sigma e 

atual funcionário da empresa. Já o pré-teste do questionário foi respondido no dia 07/04/2018 

por um profissional ex-funcionário da empresa. Esse profissional possuía o cargo de supervisão 

na empresa e era líder de processos que passavam por projetos de melhorias, além de também 

possuir certificação Green Belt na metodologia Lean Six Sigma e ter curso superior. 

Dessa forma, o pré-teste da entrevista e do questionário foram realizados com dois 

profissionais distintos, sendo um responsável por participar da entrevista e outro responsável 

por responder o questionário. Os dois foram comunicados previamente sobre os objetivos do 

pré-teste e foi solicitado que estes sugerissem melhorias ao roteiro de entrevista e do 

questionário. 
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Após aplicação do pré-teste, foram identificadas as oportunidades de melhorias e 

consolidado o roteiro da entrevista e o questionário, apresentados nos Apêndices C e D, 

respectivamente. As mudanças realizadas foram de ordem semântica, de forma que a pergunta 

e algumas alternativas se tornassem mais claras para o respondente. O Quadro 8 sumariza as 

alterações realizadas após o pré-teste.  

Perguntas Antes do Pré-Teste Perguntas Depois do Pré-Teste 

Alternativa Antes: Suporte a projetos de melhorias Alternativa Depois: Suporte técnico a projetos de 

melhorias 

Alternativa Antes: Integrante de grupo de projetos de 

melhorias 

Alternativa Depois: Integrante de equipe de projetos de 

melhorias 

Alternativa Antes: Líder do Processo Alternativa Depois: Responsável (Líder) do Processo 

Alternativa Antes: Executante de processos Alternativa Depois: Operador de processos 

Pergunta Antes: A literatura sugere que a motivação dos 

profissionais que executarão o processo após um projeto 

de melhoria impacta positivamente na manutenção dos 

resultados alcançados com essa melhoria de processos. 

Em sua opinião, quais fatores são capazes de exercer 

influência na motivação desses profissionais? 

Pergunta Depois: A literatura sugere que a motivação dos 

profissionais que executarão o processo impacta 

positivamente na manutenção dos resultados alcançados. 

Em sua opinião, quais fatores são capazes de exercer 

influência na motivação desses profissionais? 

Pergunta Antes: Você entende que a liderança do 

processo pode influenciar no projeto de melhoria? 

Pergunta Depois: Você entende que o responsável do 

processo pode influenciar no projeto de melhoria? 

Alternativa Antes: Tempo  Alternativa Depois: Tempo de Execução do Projeto 

Alternativa Antes: Equipe  Alternativa Depois: Equipe do Projeto 

Pergunta: O envolvimento da equipe de operação do 

processo pode influenciar na manutenção dos resultados 

após a conclusão do projeto de melhoria?  

 

Pergunta removida por ser entendida que estava 

repetitiva com relação a outra pergunta já realizada. 

Pergunta Antes: Qual é o impacto da existência de um 

ambiente de alta cobrança para melhoria de processos na 

manutenção dos resultados das melhorias realizadas? 

Pergunta Depois: Visando a manutenção de resultados 

em longo prazo, qual é o impacto da existência de um 

ambiente de alta cobrança para melhoria de processos? 

Fator de Falha Antes: Falta de motivação/envolvimento Fator de Falha Depois: Falta de motivação/envolvimento 

da equipe do projeto 

Fator de Falha Antes: Saída de funcionários  Fator de Falha Depois: Saída de funcionários (turnover) 

Quadro 8 - Alterações Realizadas nas Perguntas após o Pré-Teste 

Fonte: Autor 

 

3.4. Procedimentos de análise de dados 

As evidências do presente estudo compõem-se da revisão bibliográfica, dados da 

organização estudada, realização de entrevista e aplicação do questionário com pessoas que 

vivenciaram o fenômeno de perda de desempenho de processos após a aplicação de projetos de 

melhorias. Para Gil (2002), a utilização de múltiplas fontes de evidência representa um 

importante recurso para conferir significância aos resultados da pesquisa. 

De acordo com Gil (2002) e Marconi e Lakatos (2003), o processo de análise de dados 

envolve diversos procedimentos, a saber: codificação das respostas, que é a categorização dos 

dados que se relacionam; tabulação dos dados, que é a disposição dos dados em tabelas para 

verificação das relações entre eles, e; cálculos estatísticos. 
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Como parte dos cálculos estatísticos, o método empregado propõe a realização de testes de 

hipóteses para 2 proporções, no qual pretende-se verificar duas amostras de duas populações 

diferentes baseada na diferença de proporção dessas duas amostras com relação a determinado 

questionamento. Dessa forma, pode-se verificar se a diferença de proporção pontual entre os 

diferentes grupos pode ser considerada uma diferença estatisticamente significativa e 

interpretar o que pode significar a existência ou não dessa diferença (SWEENEY et. al., 2015).  

Para o processo estatístico da análise dependerá dos tipos de dados que estão sendo 

coletados. Dessa forma, o primeiro passo é a classificação dos dados categóricos e 

quantificáveis. Os dados categóricos não são quantificados numericamente, mas são 

classificados em conjuntos de categorias. A análise lexicográfica foi utilizada para a 

intepretação desses dados não quantificáveis das respostas dos participantes da pesquisa para 

suportar a análise e complementar os dados quantificáveis (GRAY, 2012; JUSTO & 

CAMARGO, 2014).  

A presente pesquisa faz o uso da triangulação dos dados de diferentes métodos, de forma a 

confrontar os seus resultados. É possível, dessa forma, buscar convergência e divergência entre 

os principais autores que já escreveram sobre o tema (fontes secundárias) e os profissionais que 

vivenciaram o fenômeno objeto do estudo (fontes primárias). Além disso, Tuzzo e Braga (2016) 

caracteriza a triangulação como forma de integrar diferentes perspectivas do fenômeno e como 

forma de descoberta de paradoxos e contradições.  

A partir dessa confrontação dos achados empíricos, coletados através de entrevista e 

questionário, com os achados teóricos, coletados na revisão sistemática da literatura, foi 

realizada a identificação das causas fundamentais responsáveis pelo fenômeno de perda de 

desempenho que alguns processos sofrem pouco tempo após passarem por um projeto de 

melhoria. 

 

 

3.5. Limitações do método 

Gray (2012) destaca que existem limitações para os métodos de pesquisa propostos. Para a 

presente pesquisa, pode-se destacar a possibilidade de viés por parte dos entrevistados e 

respondentes dos questionários, possibilidade de influência do entrevistador e lapsos de 

memória dos entrevistados ou até mesmo durante o preenchimento dos questionários. O fato de 



69 
 

 
 

o pesquisador trabalhar na organização também pode influenciar na condução das entrevistas e 

da análise dos dados apresentados. 

Além dos fatores mencionados, existe também a possibilidade de omissões e erro de 

interpretação das perguntas por parte dos entrevistados. Existe também a possibilidade de 

alguns respondentes que ainda trabalham na organização não se sentirem confortáveis para 

responder algumas perguntas. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

Os resultados obtidos através da aplicação dos questionários e das entrevistas estão 

apresentados neste capítulo. A aplicação dos dois métodos de pesquisa foi realizada através de 

uma amostra não probabilística de acordo com a disponibilidade e interesse do respondente. 

Foram convidados a participar da pesquisa funcionários e ex-funcionários da empresa em 

estudo, que já participaram de projetos de melhorias de processos na organização. 

Conforme descrito no capítulo metodológico, a vertente empírica da pesquisa contemplou 

31 respondentes com distintos perfis e papeis nos projetos de melhoria estudados, sendo 

adotados diferentes métodos para coleta de dados primários, considerando: a aplicação de 19 

questionários e 12 entrevistas, no período compreendido entre 17 de maio de 2018 e 30 de junho 

de 2018.  

O critério de seleção dos respondentes foi de acordo com a vivência do profissional com 

projetos de melhoria de processos e com suas disponibilidades para participar da pesquisa. Os 

respondentes que ainda trabalham na empresa e estavam atuando dentro da organização 

contribuíram com entrevistas presenciais de aproximadamente 30 minutos. Já os funcionários 

que não estavam atuando nas instalações físicas da empresa, assim como os ex-funcionários da 

empresa responderam aos questionários. A Tabela 12 consolida o quantitativo de cada grupo 

de respondentes que participou da pesquisa através de entrevista e o quantitativo que participou 

através do questionário. 

# Grupos 
Quantidade via 

Entrevista 

Quantidade via 

Questionário 

Quantidade 

Total 

1. Operacional sem Certificação 5 0 5 

2. Técnico com Certificação Yellow Belt 0 1 1 

3. Engenharia com Certificação Green Belt 2 11 13 

4. Engenharia com Certificação Black Belt 1 2 3 

5. Engenharia com Certificação Master Black Belt 0 2 2 

6. Supervisores com Certificação Yellow Belt 2 0 2 

7. Supervisores com Certificação Green Belt 1 3 4 

8. Gerente sem Certificação 1 0 1 

Total 12 19 31 

Tabela 12 - Grupos de Amostra por Método de Contato 

Fonte: Autor 

No sentido de contribuir para uma melhor compreensão da distribuição do conteúdo da 

análise proposta, o presente capítulo está dividido em quatro seções. A primeira seção apresenta 

a caracterização da amostra da pesquisa. A segunda seção apresenta a análise das respostas 

obtidas através da aplicação dos métodos de pesquisa (entrevista e questionário). A terceira 

seção sumariza os principais achados empíricos. A quarta seção apresenta uma comparação 
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entre os resultados da pesquisa empírica e os principais achados da literatura. Por último, a 

quinta seção apresenta uma compilação de ações sugeridas para serem realizadas para a 

obtenção de projetos com manutenção de resultados estáveis após a conclusão do projeto de 

melhoria.  

 

4.1. Caracterização da Amostra 

A amostra de 31 respondentes da metodologia de pesquisa foi selecionada de acordo com a 

adequação dos perfis e disponibilidade dos profissionais em contribuírem com a presente 

pesquisa, considerando sua experiência e atuação com melhorias de processos. Buscou-se então 

envolver um público heterogêneo, de diferentes idades, formação e níveis hierárquicos da 

empresa, com o intuito de entender possíveis diferenças de percepções dentre as partes. 

Com relação à idade dos respondentes, 16 desses nasceram na segunda metade da década 

de 1980. Já 10 dos respondentes nasceram na década de 1970, sendo 5 na primeira metade e 5 

na segunda metade da década (Figura 11). Na Figura, está também ilustrada a relação dos 

respondentes com a empresa, sendo que 16 são funcionários da empresa e 15 são ex-

funcionários. 

 

Figura 11 - Ano de nascimento dos respondentes da pesquisa e relação com a empresa 

Fonte: Autor 

Já com relação ao tempo de atuação na empresa, a Figura 12 ilustra que 24 dos respondentes 

trabalham ou trabalharam (para o caso dos ex-funcionários) há menos de 10 anos na empresa. 
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Figura 12 - Tempo de atuação dos respondentes na empresa em estudo 

Fonte: Autor 

No que concerne à formação, conforme ilustrado na Figura 13, 11 dos respondentes 

possuem formação em Engenharia de Minas, 5 possuem formação em Engenharia Metalúrgica 

e 4 dos respondentes não possuem formação superior ou técnica. Os demais respondentes 

possuem formação superior ou técnica em outras áreas. Essa informação destaca a 

heterogeneidade da amostra, sendo que a maior quantidade dos respondentes possui formação 

relacionada à área de atuação da empresa que é de Mineração. A inclusão de profissionais sem 

formação de nível superior reforça o interesse do presente estudo em entender a percepção de 

profissionais em diferentes graus de formação na empresa.  

 

Figura 13 - Formação dos respondentes da pesquisa 

Fonte: Autor 
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Já a Figura 14 contempla a distribuição do cargo dos respondentes, que variam entre 

engenheiro, supervisor, operador, técnico e gerente. 

 

Figura 14 - Último cargo ocupado pelos respondentes na organização em estudo 

Fonte: Autor 

Quanto ao conhecimento das metodologias de melhorias de processos, todos os 

participantes declararam já ter participado de alguma metodologia de melhoria, sendo que 28 

já participaram de mais de 03 projetos de melhorias, como ilustra a Figura 15. Destaca-se 

também que 25 dos respondentes possuem alguma certificação em metodologias de melhorias 

de processos 

 

Figura 15 - Frequência com que os respondentes participaram de projetos de melhorias e se possuem certificação 

Fonte: Autor 
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Na Figura 16 encontra-se sistematizada a distribuição das certificações profissionais dos 

respondentes. Depreende-se da figura que 17 possuem certificação Green Belt na Metodologia 

Lean Six Sigma, 3 possuem certificação Black Belt, outros 3 possuem certificação Yellow Belt 

e 2 possuem certificação Master Black Belt. A predominância nas metodologias de Lean Six 

Sigma pode se justificar pelo fato de ser a principal metodologia adotada na organização que 

necessita de certificação. Para outras metodologias presentes na empresa como Kaizen, 

Benchmarking, VSM (Value Stream Mapping – Mapeamento do Fluxo de Valor) não são 

exigidas certificação. 

 

 

Figura 16 - Certificação profissional dos respondentes 

Fonte: Autor 

Já as Figuras 17 e 18 sumarizam, respectivamente, as metodologias de melhorias de 

processos que os respondentes já participaram e qual foi o papel do respondente nos projetos 

de melhoria.  
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Figura 17 - Metodologia de melhoria que os respondentes já participaram 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 18 - Posição ocupada pelos respondentes na melhoria de processos 

Fonte: Autor 

É possível perceber que apesar do grande número de certificações em Lean Six Sigma, o 

Kaizen é a metodologia mais difundida na empresa, na qual 29 dos respondentes já participaram 

de um projeto Kaizen para melhoria de processos. É possível perceber também que a maioria 

dos respondentes participou da melhoria como líderes de projetos ou integrantes da equipe de 

melhoria. 
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4.2. Análise dos Resultados da Pesquisa 

Os tópicos abordados na aplicação das entrevistas e dos questionários estão discutidos a 

seguir, com os principais resultados da pesquisa e suas respectivas análises. 

 

4.2.1. Autonomia dos empregados 

O aumento de poder e reponsabilidade dos empregados foi um fator apontado na literatura 

como importante para a sustentabilidade dos resultados de um projeto de melhoria de processos. 

Autores como Swink & Jacobs (2012), Birdi et. al. (2008), Marin-Garcia & Bonavia (2015) e 

Torres Jr. & Gati (2011) acreditam que quanto maior for esse aumento de poder, mais 

sustentável será a melhoria, pois o empregado se sentirá dono do processo e buscará manter o 

processo estável. Por outro lado, Bouville & Alis (2014) acreditam que esse aumento de poder 

influencia negativamente na sustentabilidade, pois atrapalha a padronização dos processos. 

A pesquisa empírica confirmou que dentre os 31 respondentes, 29 concordam que o 

aumento do poder, responsabilidade e autonomia do empregado influencia na sustentabilidade 

da melhoria. Analisando o nível de influência, a Figura 19 sistematiza que desses 29, apenas 1 

respondente apontou essa influência como negativa. Já 15 respondentes acreditam que essa 

influência é positiva e 12 acreditam que a influência é muito positiva. 

 

Figura 19 - Opinião dos respondentes sobre o grau de influência do aumento de poder dos empregados 

Fonte: Autor 
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O engenheiro de minas com formação Green Belt na metodologia Lean Six Sigma não 

concorda que o aumento da autonomia influencia na sustentabilidade, pois entende que para 

algumas pessoas, esse aumento de poder pode não fazer diferença, logo ele não percebe essa 

relação direta. 

Já o técnico de mineração que avalia a influência como muito positiva, justifica sua 

percepção da seguinte forma: 

[...] O poder e autonomia proporciona uma satisfação de ver e solucionar um problema 

ou melhoria de forma a satisfazer ao executante. 

Em aderência à reflexão do colega, o engenheiro metalúrgico com certificação Master Black 

Belt na metodologia Lean Six Sigma avalia da seguinte maneira: 

A sensação de pertencimento eleva a vontade de cada um pelo alcance dos resultados 

do processo ao qual é líder ou parte da equipe. 

Já o engenheiro de minas com certificação Black Belt na metodologia Lean Six Sigma 

percebe a influência positiva, porém faz a seguinte ponderação: 

Não é em todos os casos nem com todas as pessoas que este aumento de poder, 

responsabilidade e autonomia resultará em melhoria dos resultados. É necessário 

avaliar se as pessoas envolvidas são capazes de lidar responsavelmente com estes 

novos "poderes", e se o processo em questão permite o nível de alteração que estas 

pessoas irão praticar, tendo em vista que algumas alterações implementadas podem 

trazer também resultados negativos. 

Algumas outras ponderações foram feitas como a ideia de que o aumento de poder e redução 

da padronização pode reduzir a burocracia para que sejam realizadas novas melhorias no 

processo e manutenção dos resultados dentro da meta estipulada pelo projeto.  

O respondente engenheiro de minas com certificação Green Belt na metodologia Lean Six 

Sigma defendeu a ideia de que essa padronização excessiva pode ser prejudicial, pois o processo 

é vivo e necessita de mudanças constantes, e ninguém melhor para identificar a novas 

necessidades de adequações do que o próprio operador do processo. 

Ao ter autonomia, as pessoas cuidam melhor do projeto e do processo. Ao padronizar 

o processo ao extremo, este não se torna vivo e dinâmico e perde o contexto de 

melhoria contínua. 
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Pode-se concluir, então, que na opinião dos respondentes da pesquisa, o aumento do poder, 

reponsabilidade e autonomia dos empregados afeta de forma positiva o projeto de melhoria de 

processos e a manutenção dos resultados alcançados por esse projeto. Todavia, algumas 

considerações são ponderadas, como a escolha dos profissionais que terão mais autonomia e 

quais são os limites dos processos que os profissionais poderão influenciar. 

 

4.2.2. Motivação dos profissionais 

Distintos autores como Dale et. al. (1997), García et. al. (2014), Kader Ali et. al. (2016) e 

Revere et. al. (2006) entendem que a motivação dos profissionais envolvidos na melhoria de 

processos é importante para o alcance do sucesso da melhoria. 

Tanto os profissionais que atuam no projeto de melhoria quanto os profissionais que atuam 

no processo que está sofrendo a intervenção são responsáveis pela melhoria. A motivação 

desses funcionários é importante para garantir a qualidade do projeto de melhoria e, 

principalmente, garantir que o processo manterá o desempenho alcançado com o projeto de 

melhoria. 

A Figura 20 ilustra todos os fatores apontados durante a entrevista como importantes para 

manter a motivação dos profissionais envolvidos na melhoria de processo. Todos os 

respondentes concordam com os autores supracitados de que a motivação dos funcionários é 

importante para a sustentabilidade dos resultados alcançados no projeto de melhoria. 
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Figura 20 - Quantidade de respondentes que citam cada um dos fatores responsáveis por motivar os 

profissionais 

Fonte: Autor 

Dos 31 participantes da pesquisa empírica, 17 acreditam que o reconhecimento é uma das 

melhores formas de impulsionar a motivação dos empregados. Nove respondentes acreditam 

que conhecer o verdadeiro potencial do projeto de melhoria que está sendo desenvolvido 

também é importante para manter os profissionais motivados. 

Outros fatores lembrados como importantes para motivar os profissionais foram o apoio da 

liderança, o envolvimento da equipe no projeto, a autonomia dos envolvidos e treinamento. 

Além disso, foi lembrado por alguns respondentes que a própria oportunidade de 

desenvolvimento e crescimento do profissional envolvido é um fator importante para sua 

motivação. 
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4.2.3. Resistência às Mudanças 

Para 30 dos 31 respondentes, a resistência à mudança por parte dos funcionários da empresa 

é um importante fator que influência na sustentabilidade dos resultados alcançados em projetos 

de melhoria. 

Para os participantes da pesquisa, fatores como comodismo, medo do novo e falta de 

informação são alguns dos motivos pelos quais os funcionários tendem a não ser adepto às 

mudanças propostas na metodologia de melhoria. 

Segundo os respondentes, essa resistência é comumente maior entre os executantes do 

processo, que acreditam que poderá ser prejudicado com a mudança, uma vez que normalmente 

é solicitada alguma mudança na rotina do empregado. O engenheiro de minas que já atuou em 

melhoria de processos como líder do processo a ser alterado possui o seguinte argumento: 

Muitas vezes a resistência à mudança está associada à visão de que o processo de 

melhoria vai aumentar a demanda do empregado e o mesmo não se percebe fazendo 

parte de uma iniciativa que vai melhorar os resultados da empresa. 

Já o engenheiro metalúrgico que participou da pesquisa através do preenchimento do 

questionário também concorda que a resistência a mudanças é um importante fator de falha e 

acrescenta a seguinte percepção: 

Mudança sempre gera desconforto e desconfiança sobre se a condição do processo vai 

ficar melhor ou pior do que antes. É fundamental que a melhoria de processos não 

aumente também a carga de trabalho da equipe [...]. 

Vale também uma exposição contrária a de que a resistência às mudanças prejudica a 

manutenção dos resultados alcançados. O engenheiro mecânico com certificação Green Belt 

que defende essa visão apresentou o argumento de que “[...] a resistência à mudança deve ser 

considerada e mitigada no projeto de melhoria”. 

Pode-se observar então que a resistência a mudanças é um fator de falha que deve ser 

considerado no projeto de melhoria de processos. Apresentar corretamente o benefício da 

mudança para os empregados e envolvê-los no processo de mudança podem ser ações que 

fazem com que essa resistência diminua.  

Uma percepção clara da entrevista, principalmente por parte dos respondentes que são ou 

foram operador de processos, é que essa resistência aumenta muito quando o líder do projeto 



81 
 

 
 

chega com a proposta de melhoria concluída solicitando apenas a mudança, sem consultar a 

opinião dos operadores quanto à efetividade da alteração. 

 

4.2.4. Influência do Líder do Processo 

Ao se implantar um projeto de melhoria de processos, é fundamental entender o papel do 

líder do processo que está sofrendo a intervenção. Os respondentes da pesquisa acreditam em 

sua totalidade que esta liderança possui influência no projeto de melhoria. Uma destas 

influências diz respeito ao amortecimento da resistência às mudanças. Acredita-se que o não 

engajamento do líder do processo pode fazer com que seus operadores apresentam maior 

resistência a executar o processo conforme solicitado no projeto de melhoria, pois esses 

operadores não são incentivados pelo seu líder. 

Segundo a pesquisa, entende-se que o líder do processo pode apoiar a melhoria motivando 

a equipe de execução, orientando os operadores do processo e até mesmo retirando integrantes 

das atividades da rotina para que estes possam participar das discussões do projeto de melhoria. 

Essa última ação é fundamental para que a construção do projeto de melhoria possa ser realizada 

em conjunto com a equipe de execução, o que faz com que as mudanças não sejam impostas 

forçadamente à equipe. 

O engenheiro de controle e automação com certificação Green Belt na metodologia Lean 

Six Sigma apresentou o seguinte argumento: 

O engajamento dos líderes irá refletir no engajamento de sua equipe e, portanto na 

qualidade dos resultados do projeto. Para se obter bons resultados em um projeto é 

necessário engajamento de todos os stakeholders. 

O engenheiro metalúrgico acrescentou no questionário respondido a seguinte percepção: 

O líder pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente, pois ele deve ser 

o exemplo para as equipes, proporcionando a possibilidade de empreendimento de 

tempo das equipes para realização de melhorias e fomentá-las, removendo barreiras e 

apoiando de forma ativa. 

Dessa forma, envolver o líder do processo no projeto de melhoria pode ser a melhor forma 

de garantir uma boa aceitação das melhorias propostas, pois ao ter a participação no projeto, 

existe uma maior tendência de que o líder apoie a melhoria e, consequentemente, envolva o 
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seus funcionários (operadores do processo) para que a execução ocorra conforme planejado no 

projeto de melhoria e mantenha a execução dessa forma ao longo do tempo, o que apoiará na 

sustentabilidade dos resultados. 

 

4.2.5. Recursos do Projeto de Melhoria 

Para a execução de um projeto de melhoria de processos, assim como para qualquer outro 

projeto, alguns recursos são essenciais. Para alguns autores como García et. al. (2014), Karim 

& Arif-Uz-Zaman (2013), Piechnicki (2013); Torres Jr. & Gati (2011); García et. al. (2013) e 

Kader Ali et. al. (2016), os principais recursos para a melhoria de processos são a equipe, 

treinamento para essa equipe, tempo para execução do projeto e recursos financeiros. 

Na pesquisa empírica foi levantada a relevância desses recursos para a sustentabilidade dos 

resultados alcançados em projetos de melhoria de processos. Cada respondente classificou esses 

quatro recursos como de relevância muito alta, alta, média, baixa ou muito baixa. A Figura 21 

sumariza a forma como os respondentes classificaram os recursos. Nenhum recurso foi 

classificado como de relevância muito baixa. 

 

Figura 21 - Percepção dos respondentes quanto a relevância dos recursos 

Fonte: Autor 

É possível perceber que a equipe do projeto é o recurso de maior relevância segundo os 

respondentes. Esse resultado apresenta a importância dada pelos participantes de ter uma equipe 

qualificada e motivada para a execução do projeto. O treinamento para esta equipe aparece em 
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segundo lugar, no qual 24 dos respondentes classificam como de relevância muito alta ou alta, 

o que confirma essa importância dados pelos respondentes para a equipe do projeto. 

Já os recursos financeiros foram os de menor importância segundo os resultados da 

pesquisa. Como boa parte dos projetos de melhorias da organização é realizada com recursos 

internos, o resultado confirma que os respondentes não veem tanta importância em captar 

recursos financeiros para execução do projeto de melhoria com sustentabilidade dos resultados. 

Como os respondentes da pesquisa que já saíram da organização podem estar tendo contato 

com outras diretrizes de melhoria de processos, foi realizada uma comparação dos resultados 

dos funcionários da empresa com os ex-funcionários para entender se existe uma diferença entre 

suas percepções de relevância de recursos. Foi realizado então um teste de hipótese testando a 

alternativa dos resultados serem diferentes com um nível de confiança de 95% para todos os 

recursos. 

A Tabela 13 sumariza os resultados dos testes de hipóteses realizados do Software Minitab 

16 para todos os recursos. 

Recurso Proporção do grupo de 

funcionários que 

classificam o recurso 

como alta ou muito alta 

relevância 

Proporção do grupo 

de ex-funcionários 

que classificam o 

recurso como alta ou 

muito alta relevância 

P-valor para teste de hipótese 

considerando a hipótese 

alternativa das proporções 

serem estatisticamente 

diferentes com nível de 

significância de 95% 

Indicação 

para tomada 

de decisão em 

relação a 

hipótese 

alternativa 

Tempo 69% 67% 0,901 Rejeitar 

hipótese 

alternativa 

Recursos 

Financeiros 

31% 53% 0,202 Rejeitar 

hipótese 

alternativa 

Equipe do projeto 88% 93% 0,578 Rejeitar 

hipótese 

alternativa 

Treinamento 75% 80% 0,738 Rejeitar 

hipótese 

alternativa 

Tabela 13 - Teste de hipótese para diferença de percepção entre grupos de funcionários e ex-funcionários 

Fonte: Autor 

Com o resultado apresentado, é possível afirma que para um nível de confiança de 95%, as 

proporções dos respondentes que definem a relevância de cada um dos recursos como alta ou 

muito alta não possuem diferença entre os grupos de funcionários ou ex-funcionários, apesar 

das diferenças pontuais apresentadas. Dessa forma, os resultados da Figura 21 são válidos para 

esses dois grupos. 



84 
 

 
 

A pesquisa também proporcionou um espaço para o respondente acrescentar recursos 

adicionais aos apresentados acima. Apenas os recursos de sistema de monitoramento e 

automação foram acrescentados.  

 

4.2.6. Alinhamento do Projeto com a Estratégia Organizacional 

A estratégia organizacional de uma empresa visa à definição dos seus principais objetivos 

para curto, médio e longo prazo através de um planejamento estratégico. Quando desdobrado 

corretamente através de metas, todos os funcionários da empresa sabem quais metas são 

interferidas por suas atividades e como o alcance dessas metas influencia no alcance dos 

objetivos estratégicos da empresa. Para 30 dos 31 respondentes da pesquisa, existir alinhamento 

do objetivo do projeto com a estratégia organizacional facilita a manutenção dos resultados 

alcançados no projeto de melhoria. 

É entendido que quando existe esse alinhamento, é possível que exista maior 

comprometimento do grupo operacional para a manutenção da meta, pois geralmente, por 

influenciar na estratégia da empresa, existe uma maior visibilidade do trabalho de melhoria 

realizado. 

Além disso, esse alinhamento também influencia na forma com que os líderes da 

organização patrocinam o projeto, seja com reconhecimento ou com recursos. O engenheiro 

civil com certificação Black Belt na metodologia Lean Six Sigma contribuiu da seguinte forma: 

[O alinhamento do objetivo do projeto com a estratégia organizacional] ajuda a 

garantir a manutenção dos resultados no longo prazo e ajuda a garantir os recursos 

necessários para o projeto. 

Já o engenheiro de controle e automação que já atuou como líder de diversos projetos de 

melhoria apresenta a percepção que o interesse da empresa pelo projeto possui estreita relação 

com a estratégia organizacional: 

A estratégia organizacional determina o que é importante para empresa. Desenvolver 

projetos que não estão alinhados com a estratégia da empresa é desenvolver projetos 

que não são do interesse da empresa. Uma vez que não interessa a empresa, não 

interessa a seus líderes e, portanto, não será um projeto que irá conseguir engajar os 

stakeholders. 
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Além disso, é possível perceber uma maior dedicação do sponsor do projeto, conforme 

argumenta o engenheiro metalúrgico com certificação Master Black Belt: 

Pode fazer com que os sponsors tenham maior afinco para com a realização deste 

determinado projeto, uma vez que este projeto deve estar ligado diretamente aos 

resultados a serem entregues por ele e por consequência, existe maior apoio e 

valorização do tempo da equipe para desenvolvimento do projeto. 

Estar alinhado com a estratégia da empresa pode fazer com que o projeto receba, então, 

mais apoio da equipe do projeto, equipe de operação do processo, liderança do processo e até 

mesmo da alta liderança da organização. Logo, fica claro que existe uma maior tendência ao 

processo possuir seus resultados mantidos por um maior período após a implantação da 

melhoria. 

 

4.2.7. Relação da Metodologia de Melhoria com a Sustentabilidade dos Resultados 

Uma gama de distintas metodologias pode ser utilizada para realização de melhoria de 

processos. Algumas são mais amplas e aplicáveis a diversos processos diferentes como o caso 

do benchmarking e do próprio ciclo PDCA. Algumas outras são mais aplicáveis a determinados 

processos, como caso do Seis Sigma, que geralmente envolve análises mais robustas do 

processo, muitas vezes utilizando estatística. 

Conforme ilustra a Figura 22, para 23 dos respondentes, a metodologia definida para 

aplicação na melhoria de processos influencia na sustentabilidade dos resultados.  

 

Figura 22 - Opinião dos respondentes se a metodologia definida influencia na melhoria 

Fonte: Autor 
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Existe a percepção que a definição da metodologia correta para o processo possui influência 

em como esse processo irá se portar após a implantação da metodologia. Além disso, alguns 

respondentes entendem que a adoção de uma metodologia mais robusta pode auxiliar na 

sustentabilidade de resultados através da maior complexidade das análises dos problemas, que 

busca mais a sua causa raiz, como manifestado pelo engenheiro civil que possui experiência 

com diversas metodologias como Six Sigma, Design for Six Sigma e Kaizen: 

A metodologia utilizada ajuda a criar um mapa de raciocínio para a abordagem do 

problema, engajando a equipe e criando uniformidade nas formas como os projetos 

são tratados. 

Já o engenheiro eletricista que atua como supervisor de equipe e possui certificação Green 

Belt argumenta da seguinte forma: 

Para cada processo a ser melhorado, a escolha da metodologia mais adequada fará 

com que seja mapeado o processo da melhor maneira e que sejam avaliados os pontos 

fortes e de fragilidade da mudança. 

Já o engenheiro metalurgista também com vasta experiência em diversas metodologias de 

melhorias possui a seguinte percepção: 

Melhorias rápidas e simples tendem a ter menor embasamento técnico e, 

normalmente, não exigem que sejam embasadas em autorizações para modificações 

de processos, o que também as compromete nas próximas modificações, que podem 

retirar todas as melhorias pelo simples fato de desconhecimento ou não concordância 

com as melhorias aplicadas. Metodologias mais fundamentadas exigem aval e 

padronização ao final, o que, se respeitados, devem ser mais perenes. 

Por outro lado, os respondentes que discordam da influência da metodologia na 

sustentabilidade dos resultados acreditam que qualquer metodologia, se bem aplicada, deverá 

adequar-se à complexidade do processo e deverá ter resultados mantidos e longo prazo, como 

observado no argumento por um respondente engenheiro de minas com certificação Black Belt, 

suportado na sequência pelo engenheiro de controle e automação também respondente do 

questionário: 

Entendendo que se está sendo utilizada uma metodologia, seja está qual for, ela 

contemplará uma etapa de implementação e controle estruturada, e que se for bem 

aplicada, fornecerá uma boa manutenção dos resultados. Fatores como 

comprometimento dos executores e líderes, treinamento e motivação das equipes, 

desenvolvimentos de ações estruturantes ou "à prova de erros" para as causas 
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fundamentais dos problemas, são muito mais relevantes para a manutenção dos 

resultados de um projeto de melhoria. 

Desde que o problema seja bem estudado e as ações bem estruturadas, não importa 

qual metodologia se use, os resultados serão alcançados e sustentáveis. 

Como foi observado na caracterização da amostra da pesquisa, o grupo de respondentes 

possuem indivíduos sem certificação e com diferentes níveis de certificação. Foram separados 

então os respondentes que não possuem cerificação ou possuem certificação na metodologia 

Seis Sigma menos complexa que é a “Yellow Belt” dos demais respondentes certificados nas 

metodologias mais complexas. Foi analisado se a opinião dos respondentes com relação à 

influência da metodologia de melhoria difere entre esses dois grupos. Para tanto, realizou-se 

um teste de hipótese em que a hipótese alternativa é a hipótese das opiniões se diferirem para 

um nível de confiança de 95%. Como pode ser observado na Tabela 14, o p-valor do teste de 

hipótese foi maior que 0,05, o que não permite a afirmação de que, com 95% de confiança, os 

dois grupos possuem opinião diferente com relação a influencia da metodologia para a 

sustentabilidade dos resultados. 

Hipótese Proporção do grupo de 

certificados que 

classificam a 

metodologia escolhida 

como influenciadora 

da sustentabilidade 

Proporção do grupo 

de não certificados 

que classificam a 

metodologia 

escolhida como 

influenciadora da 

sustentabilidade 

P-valor para teste de hipótese 

considerando a hipótese 

alternativa das proporções 

serem estatisticamente 

diferentes com nível de 

significância de 95% 

Indicação 

para tomada 

de decisão em 

relação a 

hipótese 

alternativa 

Metodologia 

escolhida 

influencia? 

73% 77% 0,764 Rejeitar 

hipótese 

alternativa 

Tabela 14 - Teste de hipótese para diferença de percepção entre grupos de certificados e não certificados 

Fonte: Autor 

Para os respondentes que acreditam que a metodologia influencia na sustentabilidade dos 

resultados, foi perguntado quais as metodologias que, na percepção deles, são mais 

contributivas para essa sustentabilidade. A Figura 23 ilustra a distribuição dos resultados da 

pergunta.  
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Figura 23 - Metodologias mais contributivas para a sustentabilidade dos resultados 

Fonte: Autor 

Convergindo com os argumentos apresentados anteriormente pelos respondentes, a 

metodologia Seis Sigma foi considerada a mais contributiva para sustentabilidade dos 

resultados devido à robustez prevista em suas análises e seus métodos bem definidos de 

controles dos resultados. 

Já os respondentes que não correlacionam a sustentabilidade dos resultados com a 

metodologia utilizada percebem mais valor em outras ações para a sustentabilidade, quando 

comparado a metodologia. É o caso do engenheiro metalurgista, com certificação Green Belt, 

que utilizou o seguinte argumento: 

Manutenção dos resultados de um projeto acontece principalmente porque há 

alinhamento de todos os envolvidos nas mudanças e facilidade de acompanhamento. 

Isso depende da gestão da informação, conhecimento e comunicação que foi utilizada 

no projeto independentemente da metodologia utilizada. 

 

 

4.2.8. Influência de um Ambiente com Alta Cobrança por Melhoria 

A influência do ambiente de trabalho em projetos de melhoria de processos é um tema muito 

discutido por diversos autores. Para Bouville & Alis (2014), um ambiente com alta pressão e 

cobrança por resultados tende a ser prejudicial para o processo de melhoria contínua. 

15 

10 

8 
7 

4 
3 

Seis Sigma Kaizen Design for Six
Sigma

PDCA Benchmarking Outros (Fel,
Campo de

Ideias)



89 
 

 
 

Dessa forma, foi abordado o assunto na pesquisa empírica quanto à influência de um 

ambiente com alta pressão e cobrança percebida pelos respondentes da pesquisa. A Figura 24 

ilustra a distribuição de percepções dos respondentes da pesquisa. 

  

Figura 24 - Percepção dos respondentes quanto a influência do ambiente de alta pressão e cobrança 

Fonte: Autor 

É possível perceber que 14 dos respondentes classifica a influência de um ambiente de alta 

pressão como muito negativa ou negativa, enquanto 12 classifica como positiva ou muito 

positiva, o que evidencia equilíbrio na respostas oferecidas pelos respondentes. Buscando 

identificar algum padrão de resposta para o assunto, foram divididos os respondentes entre os 

de carreira gerencial (supervisores e gerentes) e os de carreira técnica (Operadores, técnicos e 

engenheiros). Os resultados dos grupos gerencial e técnico estão representados nas Figuras 25 

e 26, respectivamente. 

 

 

Figura 25 - Percepção dos respondentes de carreira gerencial quanto a influência do ambiente de alta pressão e 

cobrança 

Fonte: Autor 
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Figura 26 - Percepção dos respondentes de carreira técnica quanto a influência do ambiente de alta pressão e 

cobrança 

Fonte: Autor 

É possível perceber que 71% dos respondentes de carreira gerencial classificam o ambiente 

com alta pressão e cobrança como positivo ou muito positivo para a sustentabilidade de 

resultados de projetos de melhoria de processos. Essa classificação é justificada pela maioria 

dos respondentes pelo fato de acreditarem que um ambiente com alta pressão e cobrança pode 

ser um incentivador para que os processos mantenham sua performance dentro do esperado 

com o projeto, uma vez que este ambiente mostra que a empresa percebe valor nos projetos de 

melhoria e por isso cobra os resultados. 

O supervisor com certificação Yellow Belt argumenta que essa pressão é benéfica para a 

sustentabilidade de resultados da seguinte maneira: 

Se existe cobrança, mostra a importância do projeto. Se não existe cobrança, pode 

parecer que o projeto não é importante. 

O engenheiro civil respondente do questionário apresenta o seguinte argumento: 

Em um ambiente de baixa cobrança, tende-se a haver um relaxamento por parte dos 

envolvidos que resultará em dificuldades de manutenção dos resultados obtidos. 

Já o engenheiro mecânico com certificação Green Belt também respondente do questionário 

argumenta da seguinte forma: 

[...] a maioria das pessoas não tem autonomia quanto às suas responsabilidades, sendo 

assim deve sempre haver uma alta cobrança para que a manutenção dos resultados 

não caia no esquecimento do responsável. 

Já para os funcionários de carreira técnica, apenas 30% percebe esse ambiente como 

positivo ou muito positivo para a sustentabilidade de resultados da melhoria de processos. A 
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maioria dos respondentes desse grupo acredita que essa pressão e cobrança por resultados pode 

fazer com que o foco nos resultados diminua e os funcionários passam a trabalhar nas melhorias 

de processos sem perceber o real sentido do projeto.  

Entre os respondentes que classificam o ambiente de alta pressão e cobrança como negativo 

ou muito negativo, como argumenta o engenheiro metalúrgico. Opinião similar possui o 

supervisor com formação em engenharia de minas, participante através do método de entrevista: 

Cobrança não quer dizer incentivo e cobrar, simplesmente por cobrar, gera a 

necessidade de se fazer algo "porque senão vou ser cobrado" e consequentes melhorias 

inconsistentes. 

Porque perde o foco do projeto e as cobranças tomam outro rumo, não adianta impor 

sem estar bem fundamentado da situação / atividade. 

Já o engenheiro de minas com certificação Black Belt faz a seguinte ponderação: 

Se a alta cobrança for em relação ao número de projetos de melhoria que devem ser 

entregues pelas áreas, esta terá impacto muito negativo na qualidade dos mesmos. Se 

a alta cobrança for no sentido que as áreas adotem método estruturado em seus 

projetos de melhoria, será positivo. 

Por último, as respostas dos dois grupos de respondentes (gerencial e técnico) foram 

classificadas em percentuais que classificam um ambiente de alta pressão e cobrança como 

positivo ou muito positivo. Foi realizado um teste de hipótese considerando a hipótese 

alternativa da proporção do grupo de respondentes de carreira gerencial que classificam esse 

ambiente dessa forma ser maior que a proporção do grupo de respondentes de carreira técnica. 

A Tabela 15 consolida o resultado. 

Hipótese Proporção do grupo 

gerencial que 

classificam a alta 

pressão como positiva 

ou muito positiva para 

a sustentabilidade 

Proporção do grupo 

técnico que 

classificam a alta 

pressão como 

positiva ou muito 

positiva para a 

sustentabilidade 

P-valor para teste de hipótese 

considerando a hipótese 

alternativa da proporção do 

grupo gerencial ser 

estatisticamente maior que o 

grupo técnico com nível de 

significância de 95% 

Indicação 

para tomada 

de decisão em 

relação a 

hipótese 

alternativa 

Alta pressão e 

cobrança são 

positivas para a 

sustentabilidade 

dos resultados? 

71% 29% 0,022 Aceitar 

hipótese 

alternativa 

Tabela 15 - Teste de hipótese para diferença de percepção entre grupos de carreira gerencial e técnica 

Fonte: Autor 
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Como pode ser observado, o resultado do p-valor para o teste de hipótese foi de 0,022, que 

é menor que 0,05. Logo, para um nível de confiança de 95%, é possível aceitar a hipótese 

alternativa que mostra que a proporção de respondentes de nível gerencial que percebem o 

ambiente de alta pressão e cobrança como positivo ou muito positivo é maior do que a 

proporção dos respondentes de nível técnico. 

Com essa abordagem, denota-se que não existe unanimidade na opinião dos respondentes, 

embora seja possível perceber uma tendência entre diferentes grupos de respondentes. Por meio 

dos relatos foi possível perceber que o ambiente de alta pressão pode ser interessante para que 

a melhoria de processo não caia em descredito entre os funcionários e além de evidenciar apoio 

da organização. Por outro lado, um excesso de pressão e cobrança pode fazer com que os 

envolvidos percam a motivação e consequentemente fazer com que a qualidade dos projetos de 

melhorias de processos piore, o que pode vir a acarretar em problemas como a perda da 

sustentabilidade dos resultados.  

 

4.2.9. Demais Ações para Sustentabilidade de Resultados de Melhoria 

Para além dos aspectos supracitados provenientes da literatura, foi realizado um 

questionamento aberto sobre ações que os respondentes acreditam que sejam contributivas para 

a obtenção de um projeto de melhoria de processos com resultados sustentados ao longo do 

tempo. 

Um dos aspectos muito lembrado pelos respondentes foi com relação às ações de 

monitoramento do processo. Acredita-se que existir um bom monitoramento do processo, de 

preferência de forma automática, sem necessidade de interferência humana pode ser um passo 

importante para manter os resultados alcançados pelo projeto. Alinhado a isso, encontram-se as 

ações ligadas à divulgação desse monitoramento, como através de relatórios de gestão a vista, 

relatórios gerenciais e dashboards, que possibilite que sejam percebidos desvios e tendências 

para que sejam tomadas decisões com intuito de mitigar os desvios. 

A padronização do processo e treinamento dos envolvidos também pauta parte das ações 

lembradas pelos respondentes. Nesse caso, a padronização do novo processo tende a tornar a 

forma de executar o processo definitivamente diferente, o que auxilia na sustentabilidade dos 

resultados. Além disso, ações relacionadas à auditoria do novo processo são lembradas para 

tentar garantir essa manutenção desse processo conforme novo padrão. 
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O envolvimento de todas as pessoas que atuam no processo e a boa comunicação também 

são ações que podem trazer efetividade na melhoria de processos. Dessa forma, entende-se que 

deve obter participação real de todos os membros da equipe, e preferencialmente que dentre os 

membros dessa equipe estejam alguns operadores do processo. 

É importante também que o projeto tenha descrito quais são as principais causas de desvio 

de resultados e quais as ações que podem ser tomadas para retomar os resultados propostos pelo 

projeto. Essa ação é lembrada pelos respondentes que acreditam que muitos projetos mantém o 

foco apenas nos resultados a serem alcançados, mas se perdem ao tratar com os desvios que 

certamente poderão ocorrer. 

Também foi sinalizada a importância de obter indicadores reais e confiáveis para atuar no 

projeto de melhoria de processos. Entende-se que indicadores pouco confiáveis podem levar a 

sugestão de metas que não sejam factíveis, o que desmotiva a equipe de operação do processo. 

Dessa forma, apresentar metas que sejam ao mesmo tempo desafiados, relevantes e alcançáveis 

é outra ação lembrada como fundamental para manutenção dos resultados alcançados. 

A celebração dos resultados alcançados e o incentivo da liderança também são ações 

apontadas como fundamental para manter os resultados alcançados pelo projeto de melhoria 

por um longo período. Acredita-se que essas ações mantenham a equipe motivada e, 

consequentemente, facilitem a atuação do processo que sofreu a intervenção. 

A identificação da causa raiz do problema é uma ação lembrada pelos respondentes que 

possui muita relação com a precisão que as ações do projeto devem ter para atuar no processo. 

Uma análise rasa do problema certamente indicará ações com baixa precisão para resolver o 

problema em definitivo, logo, após passado um período que a melhoria foi realizada, os 

resultados tendem a se perder. 

Outra ação lembrada é com relação aos indicadores medidos para a melhoria de processos. 

Um dos erros comumente vistos em projetos de melhoria é o acompanhamento apenas do 

indicador macro do processo, que é o indicador geralmente acompanhado pelos níveis mais alto 

de liderança. Entretanto, muitas vezes, a influência do operador do processo está em indicadores 

menores que formarão o indicador macro. Ao medir apenas o indicador macro, os operadores 

não percebem sua influência no alcance da meta desse indicador. Sugere-se então a medição 

dos indicadores menores, que possuem influência mais direta com os operadores do processo. 
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Ao alcançar esses indicadores menores, consequentemente o indicador macro do processo será 

alcançado. 

Dessa forma, é possível perceber que variadas ações foram manifestadas pelos respondentes 

como responsáveis para manutenção dos resultados dos processos que sofreram intervenção de 

projetos de melhorias de processos. De forma a não enviesar as respostas, esse questionamento 

foi feito antes da apresentação dos fatores de falha levantados na literatura para que esses 

respondentes pudessem avaliar suas relevâncias e suas vivências com cada um desses fatores. 

 

4.2.10. Relevância dos Fatores de Falhas Levantados na Literatura 

Na revisão sistemática da literatura, 26 fatores de falhas foram levantados como deletérios 

para a sustentabilidade dos resultados de projetos de melhorias de processos. Já na pesquisa 

empírica, esses fatores foram apresentados aos respondentes e solicitados para que os 

classificassem quanto a sua relevância para a sustentabilidade dos resultados. As alternativas 

apresentadas foram desde muito baixa até muito alta relevância para a manutenção dos 

resultados alcançados.  

Foi utilizado o software SPSS para validação dessa fase do questionário através do 

coeficiente alfa de Cronbach. Esse coeficiente foi apresentado por Lee J. Cronbach, como forma 

de estimar a confiabilidade de um questionário. O coeficiente mede a correlação entre as 

respostas através da análise do perfil das respostas dadas pelos respondentes. De acordo com 

as respostas oferecidas pelos respondentes da presente pesquisa para identificação da relevância 

dos 26 fatores de falha, o Alfa de Cronbach foi 0,809, índice que considera a consistência do 

questionário como alta (HORA et al., 2010; FREITAS & RODRIGUES, 2005). 

A Figura 27 ilustra a distribuição da proporção dos respondentes que classificaram os 

fatores como de muito alta, alta, média, baixa e muito baixa relevância. 
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Figura 27 - Avaliação dos respondentes quanto a relevância dos fatores de falha 

Fonte: Autor 

É possível perceber que alguns fatores se destacam com alto índice de respondentes que os 

consideram de muito alta e alta relevância como o caso da falta de apoio da liderança, 

engajamento do nível operacional e falta de metas claras. 

Por outro lado, fatores como escassez de recursos físicos, alta pressão e cobrança, baixa 

lucratividade do projeto e saída de funcionários foram fatores que tiveram proporção abaixo de 

50% que os consideram de alta ou muito alta relevância. Logo, é possível afirmar que esses são 

os fatores que, segundo os respondentes, menos interferem na sustentabilidade dos resultados 

de um projeto de melhoria de processos. 

Com base nos resultados obtidos para essa relevância dos fatores de falha, alguns testes de 

hipóteses foram realizados, visando buscar entender se diferentes grupos de respondentes 

possuem opiniões diferentes sobre a importância de determinado fator, ou seja, se a proporção 

de respondentes desses grupos que classificam o fator como de alta ou muito alta relevância 

são estatisticamente diferentes com uma significância de 95%. 
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Os dois primeiros grupos a serem avaliados foram formados de acordo com o tempo que 

cada respondente atua ou atuou na empresa, esse último para o caso dos respondentes que não 

trabalham mais na organização. Foram divididos, então, os respondentes com até 5 anos de 

empresa (42%) dos que atuam (atuaram) a mais de 5 anos na empresa (58%). 

Os fatores de falha avaliados para esses grupos foram com relação à implementação da 

cultura e da metodologia de melhoria e com relação à maturidade dos programas de melhoria.  

Esses fatores foram escolhidos devido a possíveis diferenças de percepções que esses 

grupos possam ter com relação aos fatores, uma vez que são fatores que podem vir a ser 

percebido com mais facilidade por funcionários que atuam mais tempo na organização. Os 

resultados dos testes de hipótese que analisaram essa afirmação estão apresentados na Tabela 

16. 

 Fator de Falha Proporção do grupo 

com até 5 anos de 

empresa que 

classificam o fator de 

falha com de alta ou 

muito alta relevância 

Proporção do grupo 

com mais de 5 anos 

de empresa que 

classificam o fator de 

falha com de alta ou 

muito alta relevância 

P-valor para teste de hipótese 

considerando a hipótese 

alternativa das proporções 

serem estatisticamente 

diferentes com nível de 

significância de 95% 

Indicação 

para tomada 

de decisão em 

relação a 

hipótese 

alternativa 

Falha na 

implementação da 

cultura e da 

metodologia de 

melhoria 

69% 78% 0,596 Rejeitar 

hipótese 

alternativa 

Pouca maturidade 

dos programas de 

melhoria 

62% 67% 0,769 Rejeitar 

hipótese 

alternativa 

Tabela 16 - Teste de hipótese para diferença de percepção entre grupos de diferentes tempos de empresa 

Fonte: Autor 

É possível observar que com o p-valor dos testes maior que 0,05, não é possível afirmar 

que, com um nível de significância de 95%, existem diferenças de percepções entre os grupos 

com diferentes tempos de atuação na organização. As diferenças de proporções apresentadas 

são apenas diferenças pontuais. 

Foram formados também dois grupos que dividem os respondentes que atuam ou já atuaram 

como líder de processos (42%) dos demais respondentes (58%). O objetivo é entender se os 

respondentes que já atuaram como líder de processos possuem uma visão diferente dos demais 

respondentes que muitas vezes só atuaram em projetos de melhoria, mas nunca atuaram 

efetivamente no processo que está sofrendo a intervenção. Foram testados, então, os seguintes 

fatores de falha: 

 Falta de engajamento no nível operacional; 
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 Falta de habilidade e conhecimento dos empregados (Falta de Treinamento); 

 Falha de comunicação; 

 Falha de liderança do projeto. 

Esses itens foram escolhidos por entender-se que pode haver divergências de percepção 

entre os atuantes que entregam o projeto de melhoria e dos líderes dos processos que recebem 

o projeto e são responsáveis pela operação do processo com os novos parâmetros definidos. Os 

testes de hipóteses realizados estão apresentados na Tabela 17. 

Fator de Falha Proporção do grupo 

que já atuaram como 

líder de processos que 

classificam o fator de 

falha com de alta ou 

muito alta relevância 

Proporção do grupo 

que nunca atuaram 

como líder de 

processos que 

classificam o fator de 

falha com de alta ou 

muito alta relevância 

P-valor para teste de hipótese 

considerando a hipótese 

alternativa das proporções 

serem estatisticamente 

diferentes com nível de 

significância de 95% 

Indicação 

para tomada 

de decisão em 

relação a 

hipótese 

alternativa 

Falta de 

engajamento no 

nível operacional 

100% 78% 0,023 Aceitar 

hipótese 

alternativa 

Falta de 

Treinamento 

54% 67% 0,470 Rejeitar 

hipótese 

alternativa 

Falha de 

comunicação 

69% 72% 0,857 Rejeitar 

hipótese 

alternativa 

Falha de liderança 

do projeto 

92% 72% 0,119 Rejeitar 

hipótese 

alternativa 

Tabela 17 - Teste de hipótese para diferença de percepção entre grupos que já atuaram ou não como líderes de 

processos 

Fonte: Autor 

É possível perceber que todos os fatores de falha apontam diferenças pontuais de proporção 

de respondentes que classificam o fator com de alta ou muito alta relevância para a 

sustentabilidade de resultados de melhoria de processos. Entretanto, com um nível de 

significância de 95%, é possível afirmar que apenas a percepção quanto à falta de engajamento 

do nível operacional apresenta diferença estatisticamente considerável. 

Logo, entende-se que na percepção do líder de processo, o engajamento do nível 

operacional apresenta uma maior significância para a sustentabilidade dos resultados do que 

para a percepção dos respondentes que nunca atuaram como líder de processos. Esse resultado 

pode ser entendido pelo fato do líder do processo perceber melhor a importância do 

engajamento dos operadores do processo que muitas vezes são seus subordinados e esses líderes 
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precisam motivá-los a atuar no processo conforme as especificações sugeridas no projeto de 

melhoria de processos. 

Por último, foram formados mais dois grupos, sendo um deles formados por esses 

operadores de processos ou por respondentes que declararam já terem atuado como operador 

de processos no passado (23%). O outro grupo é dos respondentes que declararam nunca terem 

atuado como operador de processos (77%). Os seguintes fatores de falha foram testados: 

 Falha no empoderamento (autonomia) dos empregados; 

 Falha na padronização das atividades; 

 Falta de habilidade e conhecimento dos empregados (Falta de Treinamento); 

 Falta de confiança nos resultados do projeto devido falta de transparência sobre os 

reais objetivos; 

 Falha de comunicação; 

 Escassez de recursos físicos; 

 Falha na divulgação dos resultados alcançados. 

Esses itens foram escolhidos por entender-se que a percepção desses pelos próprios 

operadores do processo podem diferir dos respondentes que nunca atuaram na operação dos 

processos que sofrem intervenção dos projetos de melhoria. A Tabela 18 apresenta os resultados 

dos testes de hipótese. 

 

Fator de Falha Proporção do grupo 

que já atuaram como 

operador de processos 

que classificam o fator 

de falha com de alta ou 

muito alta relevância 

Proporção do grupo 

que nunca atuaram 

como operador de 

processos que 

classificam o fator de 

falha com de alta ou 

muito alta relevância 

P-valor para teste de hipótese 

considerando a hipótese 

alternativa das proporções 

serem estatisticamente 

diferentes com nível de 

significância de 95% 

Indicação 

para tomada 

de decisão em 

relação a 

hipótese 

alternativa 

Falha no 

empoderamento 

86% 63% 0,160 Rejeitar 

hipótese 

alternativa 

Falha na 

padronização 

86% 83% 0,876 Rejeitar 

hipótese 

alternativa 

Falta de 

Treinamento 

71% 58% 0,509 Rejeitar 

hipótese 

alternativa 
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Falta de 

transparência 

57% 63% 0,800 Rejeitar 

hipótese 

alternativa 

Falha de 

comunicação 

86% 67% 0,244 Rejeitar 

hipótese 

alternativa 

Escassez de 

recursos físicos 

86% 38% 0,003 Aceitar 

hipótese 

alternativa 

Falha na 

divulgação dos 

resultados 

86% 54% 0,059 Rejeitar 

hipótese 

alternativa 

Tabela 18 - Teste de hipótese para diferença de percepção entre grupos que já atuaram ou não como operadores 

de processos 

Fonte: Autor 

Observa-se que de todos os fatores de falhas analisados, apenas escassez de recursos físicos 

apresenta diferença estatística com um nível se significância de 95%. Apesar de todos os outros 

fatores também apresentarem proporções pontuais diferentes, não é possível afirmar que com 

95% de significância, essas proporções sejam diferentes. 

Percebe-se então que os respondentes que já atuaram como operadores de processos 

identificam uma maior relevância dos recursos físicos na sustentabilidade de resultados de 

melhorias de processos. O que sugere que esses recursos podem ser muitas vezes ignorados 

pelos atuantes em projetos de melhoria de processos, uma vez que apenas 38% dos respondentes 

que nunca atuaram como operadores de processos classificam a escassez de recursos físicos 

como de muito alta ou de alta relevância para a sustentabilidade dos resultados. 

De acordo com o levantamento da percepção dos respondentes quanto à relevância dos 

fatores de falhas apontados na literatura, é possível fazer uma primeira classificação dos fatores 

considerados mais relevantes para a sustentabilidade dos resultados de melhorias de processos, 

como apresentou a Figura 27. Além disso, observa-se que diferentes grupos de respondentes 

possuem opiniões diferentes quanto à relevância de alguns fatores como escassez de recursos 

físicos e engajamento do nível operacional. 

 

4.2.11. Contato com os Fatores de Falhas Levantados na Literatura 

O último tópico da pesquisa empírica foi com relação ao contato dos respondentes com os 

fatores de falhas levantados na revisão sistemática da literatura. Os participantes da pesquisa 

marcaram, então, quais dos fatores já foram percebidos durante suas participações em projetos 
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de melhorias de processos. A Figura 28 apresenta a proporção de respondentes que já obteve 

contato com cada um dos fatores de falha. 

 

Figura 28 - Proporção dos respondentes que já tiveram contato com os fatores de falha 

Fonte: Autor 

Como pode ser observado, fatores como resistência às mudanças; alta pressão e cobrança; 

falta de tempo; falta de engajamento operacional, e; falta de motivação foram percebidos por 

mais de 70% dos respondentes da pesquisa, o que sugere que esses fatores podem apresentar 

relevância para a sustentabilidade dos resultados de melhoria de processos. 

Foi ainda realizada uma correlação entre o contato com os fatores de falha com a relevância 

desses fatores segundo a percepção dos respondentes. A Figura 29 ilustra a proporção de 

respondentes que classificam a relevância do fator como alta ou muito alta e a proporção dos 

respondentes que já vivenciaram os fatores de falha. 
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Figura 29 - Proporção dos respondentes que já tiveram contato com os fatores de falha e classificam os 

fatores como de alta ou muito alta relevância 

Fonte: Autor 

Ao realizar um corte em 60% dos dois eixos, é possível observar que apenas 10 fatores de 

falhas já foram percebidos por, pelo menos, 60% dos respondentes e também possuem 

classificação de alta ou muito alta relevância por, pelo menos, 60% dos respondentes, sendo 

esses fatores de falhas os seguintes: 

 Falta de engajamento operacional; 

 Falha de comunicação 

 Falha de liderança do projeto; 

 Falha de padronização; 

 Falta de apoio da liderança; 

 Falta de equipe estruturada; 

 Falta de motivação; 

 Falta de tempo; 

 Falta de treinamento; 

Fatores de Alta ou Muito Alta Relevância x Proporção dos Respondentes que já tiveram contato com os fatores 
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 Resistência às mudanças. 

Com base na pesquisa empírica, é possível concluir que esses são os fatores de falhas de 

maior impacto e que, consequentemente, devem desprender mais atenção por parte da 

organização e equipes de projetos de melhorias de processos que querem atuar em melhorias 

com resultados sustentados ao longo do tempo. 

Os demais fatores apontados na literatura certamente possuem sua importância já que parte 

deles possui alta ou muito alta relevância, segundo os entrevistados, porém são menos 

recorrentes nas situações experimentadas pelos respondentes, por isso, foram percebidos nos 

projetos de melhorias por menos entrevistados. Por outro lado, outros fatores foram percebidos 

por muitos respondentes, porém não foram classificados com de alta ou muito alta relevância 

para a sustentabilidade de resultados de melhorias de processos. Dessa forma, ao realizar uma 

priorização dos fatores de maior impacto, os 10 fatores supracitados devem fazer parte dessa 

priorização. 

 

4.3. Sumarização da Pesquisa Empírica 

Diante das análises realizadas na seção anterior, foi possível identificar os principais 

achados da pesquisa empírica, conforme sumarizado no Quadro 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aumento do poder, reponsabilidade e autonomia dos empregados afeta de forma positiva o projeto de melhoria de 

processos e a manutenção dos resultados alcançados por esse projeto 
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Os principais fatores que motivam os profissionais para trabalharem por um projeto com resultados sustentados ao longo do 

tempo são: reconhecimento do trabalho desenvolvido; conhecimento do verdadeiro potencial do projeto; apoio da liderança; 

envolvimento da equipe no projeto; autonomia dos envolvidos; treinamento; e, oportunidade de desenvolvimento e 

crescimento do profissional 

A resistência às mudanças aumenta quando o líder do projeto chega com a proposta de melhoria concluída solicitando 

apenas a mudança, sem consultar a opinião dos operadores quanto à efetividade da alteração 

O envolvimento do líder do processo no projeto de melhoria pode ser a melhor forma de garantir uma boa aceitação das 

melhorias propostas 

Além dos recursos identificados na literatura, foram identificados na pesquisa empírica dois recursos adicionais capazes de 

influenciar na sustentabilidade dos resultados de projetos de melhores, são estes: sistema de monitoramento e sistema de 

automação do processo 

Estar alinhado com a estratégia da empresa pode fazer com que o projeto receba mais apoio da equipe do projeto, equipe de 

operação do processo, liderança do processo e da alta liderança da organização 

A metodologia Seis Sigma foi considerada a mais contributiva para sustentabilidade dos resultados devido à robustez 

prevista em suas análises e seus métodos bem definidos de controles dos resultados 

O ambiente de alta pressão pode ser interessante para que a melhoria de processo não caia em descredito entre os 

funcionários e evidencie apoio da organização. Por outro lado, um excesso de pressão e cobrança pode fazer com que os 

envolvidos percam a motivação e consequentemente faz com que a qualidade dos projetos de melhorias de processos piore, 

o que pode vir a acarretar em problemas como a perda da sustentabilidade dos resultados 

Na percepção do líder do processo sob interferência do projeto de melhoria, o engajamento do nível operacional apresenta 

uma maior significância para a sustentabilidade dos resultados do que para a percepção dos respondentes que nunca atuaram 

como líder de processos 

Operadores de processos percebem uma maior relevância dos recursos físicos na sustentabilidade de resultados de melhorias 

de processos dos que os demais membros da equipe do projeto de melhoria 

Os fatores de falhas que mais são identificados durante os projetos de melhorias de processos são: resistência às mudanças; 

alta pressão e cobrança; falta de tempo; falta de engajamento operacional; e, falta de motivação 

Quadro 9 - Principais achados da pesquisa empírica 

Fonte: Autor 

 

Além dos 26 fatores de falhas identificados na literatura, os seguintes fatores de falhas 

sumarizados no Quadro 10 foram identificados na pesquisa empírica e são capazes de 

complementar a literatura. 

 

 

 

 

Falta de monitoramento automático dos processos, sem necessidade de interferência humana 
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Falta de auditoria do novo processo para garantir que a operação do processo esteja acontecendo conforme novo padrão 

Falta da elaboração de um plano com as principais causas de desvio de resultados do novo processo e quais as ações que 

podem ser tomadas para retomar os resultados propostos pelo projeto 

Falta de indicadores reais e confiáveis 

Falta de celebração dos resultados alcançados 

Falta de identificação da causa raiz do problema 

Falta de acompanhamento dos indicadores menores, que são contributivos para a formação do indicador principal do projeto 

Quadro 10 - Fatores de falha que complementam a literatura 

Fonte: Autor 

 

4.4. Correlação da Pesquisa Empírica com a Revisão da Literatura 

Através da revisão sistemática da literatura, foi possível identificar 26 fatores de falhas que 

podem representar relevância para o alcance de resultados sustentáveis em projetos de 

melhorias de processos. Por outro lado, não foi possível identificar quais desses fatores de falhas 

são mais relevantes que outros. 

A pesquisa empírica identificou os fatores de falhas mais relevantes segundo os 

respondentes, conforme apresentado na Figura 27. Além disso, foram identificados os fatores 

de falhas mais vivenciados por esses respondentes, conforme apresentado na Figura 28 e por 

último, foi realizado uma correlação entre a relevância dos fatores de falha e o contato dos 

respondentes com esses fatores, através do qual foi possível selecionar 10 fatores de falhas que 

podem ser considerados os mais importantes para serem priorizados para um projeto de 

melhoria de processos com resultados sustentados em longo prazo. 

Além disso, através do fator de falha “Falta de Motivação da Equipe”, foi possível derivar 

as principais ações capazes de motivar os empregados a atuarem em projetos de melhorias de 

processo visando à manutenção dos resultados ao longo do tempo, conforme apresentado na 

Figura 20. 

Por último, através dos fatores de falhas identificados na literatura, a pesquisa empírica 

pôde identificar que existe diferença de percepção de alguns fatores para diferentes grupos de 

atuação em projetos de melhoria de processos, como empregados de carreira gerencial dos de 

carreira técnica, funcionários que já atuaram como operadores de processos dos que nunca 

aturam com esse papel e funcionários que já atuaram como líder de processos dos que nunca 

aturam sob essa responsabilidade. 
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Essa diferença de percepção é relevante, pois muitas vezes os fatores de falhas podem ser 

vistos com vieses focados, o que perde sua relevância, uma vez que uma melhoria de processos 

é influenciada por vários empregados distintos, como equipe responsável pelo projeto de 

melhoria, equipe responsável pela operação do processo, responsáveis por patrocinar as 

melhorias, dentre outras. 

Os fatores de falhas que apresentaram essa divergência como a alta pressão e cobrança por 

resultados, escassez de recursos físicos e falta de engajamento operacional devem ser tratados 

com mais atenção, pois são fatores vistos como de pouca relevância para determinados grupos, 

porém classificados como de alta relevância para outros grupos que acreditam que a falha desses 

fatores pode impactar na sustentabilidade dos resultados do projeto. Logo, a não observação 

desses fatores pelos grupos que os consideram de pouca relevância pode levar ao fracasso da 

melhoria de processos realizada. 

O Quadro 11 apresenta um resumo das respostas para as perguntas que a metodologia de 

pesquisa se propôs a responder. Todas essas perguntas foram embasadas na literatura, como foi 

apresentado no Quadro 7.  
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# 
Objetivo específico 

Questão Respostas 

1 Realizar 

investigação 

empírica a fim de 

identificar possíveis 

práticas capazes de 

influenciar na 

sustentabilidade dos 

resultados de 

projetos de 

melhorias de 

processos. 

Quais ações são capazes de 

incentivar e motivar os 

profissionais que executarão o 

processo após um projeto de 

melhoria? 

Reconhecer o esforço e os resultados do empregado; 

Apresentar o verdadeiro potencial do projeto; Obter 

apoio da liderança; Envolver a equipe no projeto; 

Proporcionar autonomia aos envolvidos; e, oferecer 

treinamento. 

2 O aumento das responsabilidades e 

do grau de autonomia dos 

funcionários é percebido de 

maneira positiva ou negativa para a 

melhoria de processos?  

É percebido de maneira positiva, pois proporciona senso 

de pertencimento do processo pelos seus executantes. 

3 Quais são os principais fatores 

responsáveis pelo aumento da 

resistência a mudanças dos 

funcionários para execução dos 

novos processos?  

Os principais fatores são comodismo, medo do novo e 

falta de informação. 

4 Como a liderança responsável 

pelos processos pode influenciar 

nos resultados alcançados pelo 

projeto de melhoria? 

O líder do processo pode apoiar a melhoria motivando a 

equipe de execução, orientando os operadores do 

processo e até mesmo retirando integrantes das 

atividades da rotina para que estes possam participar das 

discussões do projeto de melhoria. 

5 Quais são os principais recursos 

necessários para a execução de 

uma melhoria de processos bem 

sucedida? 

Os principais recursos são classificados nessa ordem de 

relevância: 1- Equipe estruturada; 2- Treinamento para a 

equipe; 3- Tempo; e, 4-Recursos financeiros. 

6 A estratégia organizacional pode 

influenciar nos projetos de 

melhorias de processos? 

Sim, o projeto alinhado a estratégia organizacional 

possui maior visibilidade, podendo obter maior apoio da 

liderança e patrocínio. 

7 A metodologia de melhoria de 

processos utilizada (Seis Sigma, 

Kaizen, Benchmarking, etc.) 

influencia na manutenção de 

resultados de projetos de 

melhorias? 

Sim, a metodologia mais robusta pode auxiliar na 

sustentabilidade de resultados através da maior 

complexidade das análises dos problemas. Além disso, a 

metodologia mais robusta possui maior padronização da 

fase de implantação do projeto, o que permite uma maior 

sustentabilidade dos resultados. 

8 A existência de um ambiente com 

alta cobrança para melhoria de 

processos pode impactar na 

manutenção dos resultados das 

melhorias realizadas? 

Sim, porém a forma de impacto diverge entre os 

respondentes de carreira gerencial e de careira técnica, 

sendo que o grupo de respondentes de carreira gerencial 

tende a perceber esse ambiente como mais positivo. 

9 Quais as principais ações para a 

sustentabilidade dos resultados da 

transformação após a conclusão do 

projeto de melhoria? 

Além das ações relacionadas aos fatores de falhas 

identificados na literatura, foi possível identificar as 

seguintes ações que podem contribuir para a 

sustentabilidade dos resultados de melhoria de 

processos: Envolver  todos os níveis hierárquicos de 

empregados que atuam no processo; Obter indicadores 

reais e confiáveis; Estabelecer metas que sejam ao 

mesmo tempo desafiadoras, relevantes e alcançáveis; 

Celebrar os resultados alcançados; Identificar a 

verdadeira causa raiz do problema; Medir os indicadores 

menores, que possuem influência mais direta com os 

operadores do processo e apoiarão o alcance dos 

indicadores macros. 

10 Dentre os 26 fatores de falhas 

apontados na literatura, quais 

possuem maiores influência para a 

transformação de processos com 

resultados mantidos em longo 

prazo? Quais já foram 

vivenciados? 

A relação completa da relevância dos fatores de falhas e 

vivência está apresentada na Figura 29, sendo que os 

principais foram: Falta de engajamento operacional; 

Falha de comunicação; Falha de liderança do projeto; 

Falha de padronização; Falta de apoio da liderança; Falta 

de equipe estruturada; Falta de motivação; Falta de 

tempo; Falta de treinamento; e, resistência as mudanças. 

Quadro 11 - Resumo dos principais achados da pesquisa empírica que respondem as perguntas embasadas 

na literatura 

Fonte: Autor 
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4.5. Ações Facilitadoras para Sustentabilidade dos Resultados de Melhorias 

Através da identificação dos principais fatores de falhas capazes de influenciar na 

sustentabilidade dos resultados obtidos em projetos de melhorias de processos, faz-se 

necessário o levantamento de ações que possibilitem a mitigação desses fatores e, 

consequentemente, auxiliem líderes de projetos de melhorias de processos e organizações a 

obterem projetos com resultados sustentados ao longo do tempo.  

Os tópicos subsequentes foram divididos por fatores de falha que foram considerados 

críticos para o alcance do objetivo da presente pesquisa. Será apresentado o motivo do fator de 

falha ser considerado crítico e possíveis ações mitigadoras. 

 

4.5.1. Falta de engajamento operacional 

A falta de engajamento dos empregados de nível operacional é apontada por 87% dos 

respondentes da pesquisa empírica como um fator de falha que influencia negativamente na 

sustentabilidade dos resultados de uma melhoria de processos. Já 77% dos respondentes 

garantem já terem evidenciado esse fator em projetos passados. Além disso, foi percebida uma 

diferença estatisticamente significativa entre a percepção desse item por parte dos respondentes 

que já atuaram como líderes de processos dos que nunca atuaram nessa posição. 

É possível perceber que muitos dos atuantes em projetos de melhorias de processos não 

percebem a importância do engajamento operacional tão grande quanto aqueles que já atuaram 

como líder de processos. Esses últimos percebem essa importância, principalmente, por ser 

responsável por gerir esses níveis operacionais que farão a melhoria ocorrer na prática, e que, 

muitas vezes, por não serem envolvidos na melhoria, não sabem os reais motivos, sua 

importância e a motivação que gerou a melhoria. 

Dessa forma, a primeira ação recomendada para a obtenção de um projeto de melhoria de 

processos com resultados sustentados ao longo do tempo é envolver os empregados de nível 

operacional no projeto de melhoria de processos. Com esse envolvimento, será possível 

perceber uma maior motivação desse nível que é extremamente importante para a 

sustentabilidade dos resultados, uma vez que são esses empregados que manterão o processo 

com as novas especificações sugeridas na melhoria. Além disso, esses operadores envolvidos 
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ajudarão a construir a melhoria, enxergando possíveis dificuldades que os demais atuantes dos 

projetos podem não perceber. 

 

4.5.2. Falha de comunicação 

A falha de comunicação é um fator de falha que foi apontado por 71% dos respondentes 

como de alta ou muito alta relevância para obtenção de resultados sustentáveis em projetos de 

melhorias de processos. Além disso, 67% dos respondentes afirmaram já terem vivenciado essa 

falha em projetos de melhoria. 

Diante disso, recomenda-se obter um plano de comunicação eficaz, de forma que todas as 

informações relevantes atinjam o público envolvido, como sponsor do projeto, líder do projeto, 

membros da equipe do projeto, líder do processo que esteja sofrendo a intervenção do projeto 

e operadores responsáveis pela operação do processo. Informações como relevância do projeto, 

plano de mudança, novos padrões, resultados alcançados com a melhoria devem estar contidos 

no plano de comunicação para que todos estejam nivelados do alcance do projeto e saiba a 

importância de manter seus resultados sustentados ao longo do tempo. 

 

4.5.3. Falha de liderança do projeto 

A liderança do projeto de melhoria ou gerente do projeto é o responsável por parte dos 

demais fatores de falhas levantados na literatura. Para 81% dos respondentes, esse fator 

apresenta alta ou muito alta relevância para a sustentabilidade de resultados de melhoria de 

processos e 63% já vivenciaram essa falha, o que mostra então a grande relevância que a 

liderança do projeto exerce sobre a sustentabilidade dos resultados. 

Logo, é possível indicar a ação de preparar o líder do projeto de melhoria para a condução 

do projeto e gerenciamento das interfaces. Não é recomendável, portanto, que o líder do projeto 

foque sua atuação somente na análise do projeto a ser melhorado e em seguida, nas ações para 

atuarem nas causas raízes do problema. É importante que esse líder possa focar no 

envolvimento correto da equipe, na disponibilização de recursos, envolvimento das pessoas 

corretas, plano eficaz de comunicação, dentre todas as demais ações inerentes ao projeto de 

melhoria de processos. 
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4.5.4. Falha de padronização 

A falha de padronização das atividades afetadas por projetos de melhorias de processos foi 

apontada como de alta ou muito alta relevância por 84% dos respondentes. Já 67% dos 

respondentes relataram já terem vivenciados projetos de melhorias que falharam em padronizar 

os novos processos propostos por essa melhoria. 

A ação de padronizar corretamente os novos processos propostos pelo projeto de melhoria 

deve estar composta nos projetos que visam à sustentabilidade dos resultados após a conclusão 

da implementação. Sempre que essa padronização acontecer corretamente, é possível que o 

novo processo seja executado corretamente por todos os envolvidos na sua operação, e 

consequentemente, haja uma maior sustentabilidade dos resultados alcançados. 

 

4.5.5. Falta de apoio da liderança 

A falta de apoio da liderança é uma falha entendida por 90% dos respondentes como de alta 

ou muito alta relevância para o comportamento sustentável dos indicadores do processo. Além 

disso, 63% dos respondentes já vivenciaram essa falha. 

Obter o comprometimento da liderança da organização torna-se então uma ação muito 

importante para a sustentabilidade dos resultados de melhorias de processos. Essa liderança, 

muitas vezes, atua como sponsor do projeto de melhoria e irá apoiar o líder do projeto a obter 

os recursos necessários para sua execução. Além disso, a liderança tem um papel chave que é 

o de ter atuação também sobre a equipe do processo que sofrerá intervenção. Dessa forma, 

incentivar que essa equipe atue conforme proposto pelo projeto de melhoria é também papel da 

liderança que, consequentemente, impactará na sustentabilidade dos resultados. 

 

4.5.6. Falta de equipe estruturada 

A equipe do projeto é entendida como o recurso mais importante para a obtenção de um 

projeto com resultados sustentados ao longo do tempo, conforme foi apresentado na Figura 21. 

Nesse mesmo sentido, a falta de equipe estruturada foi entendida por 81% dos respondentes 

como de alta ou muito alta relevância para a obtenção desses resultados sustentáveis. Esse fator 

também foi apontado como já vivenciado por 60% dos respondentes. 
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Obter uma equipe estruturada é, então, uma das ações para obtenção de resultados 

sustentáveis para melhoria de processos. A estrutura dessa equipe requer uma 

multidisciplinariedade com todas as áreas envolvidas no processo em intervenção e como todos 

os níveis de atuação, desde o operador do processo até a média liderança que possui atuação 

direta no processo. Ao se obter essa equipe, é possível que os reais problemas dos processos 

sejam melhores entendidos. Além disso, é possível também que as ações propostas passem pela 

avaliação dessa equipe que poderá prever possíveis problemas na implantação da melhoria que 

poderia gerar a insustentabilidade. 

 

4.5.7. Falta de motivação 

A falta de motivação foi apontada por 77% como de alta ou muito alta relevância para a 

falta de sustentabilidade dos resultados da melhoria. Já 73% dos entrevistados afirmam já terem 

vivenciado a falta de motivação, seja da equipe, da liderança e até dos operadores do processo. 

A Figura 20 apresentada anteriormente apresenta as principais ações capazes de motivar os 

empregados envolvidos na melhoria de processos, na visão dos respondentes da pesquisa 

empírica. A ação apontada para essa falha é, então, motivar a equipe envolvida. Já a forma de 

motivar pode ser extraída da Figura 20 e apresentada como as cinco principais ações: 

Reconhecer o esforço e resultados de cada pessoa envolvida no projeto; apresentar o potencial 

do projeto a todos os envolvidos; garantir que a liderança apoie o projeto; envolver toda a equipe 

de diferentes níveis hierárquicos; e, proporcionar autonomia aos empregados. 

 

4.5.8. Falta de tempo 

O tempo para elaboração do projeto de melhoria e sua implantação também é considerado 

um recurso importante pelos respondentes da pesquisa. Para 81% desses respondentes, a falta 

de tempo apresenta alta ou muito alta relevância para a obtenção de resultados sustentáveis da 

melhoria. A falha por falta de tempo também já foi vivenciada por 83% dos respondentes da 

pesquisa empírica. 

A ação recomendada para essa falha é dimensionar corretamente o prazo necessário para 

elaborar e implantar o projeto de melhoria de acordo com os recursos disponíveis. É importante 

ressaltar que o tempo muito curto pode fazer com que a elaboração do projeto incorra em falhas 
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como de análise superficial do problema ou das etapas da metodologia de melhoria. Já o prazo 

reduzido para implantação do projeto tende a causar falha como na padronização das atividades 

e treinamento das equipes de operação. 

Por outro lado, um tempo muito grande para execução do projeto de melhoria pode provocar 

um descaso da sua importância por parte da equipe envolvida. Além disso, esse prazo dilatado 

pode desperdiçar os recursos do projeto que ficarão comprometidos mais tempo do que o 

necessário para o projeto de melhoria. Dessa forma, o dimensionamento correto do prazo para 

elaboração e implantação do projeto é uma ação fundamental para a sustentabilidade dos 

resultados do projeto de melhoria de processos. 

 

4.5.9. Falta de treinamento 

A falha por falta de treinamento é apontada por 61% dos respondentes como de alta ou 

muito alta relevância para a falta de sustentabilidade dos resultados do projeto de melhoria. 

Além disso, 60% dos respondentes declararam já terem vivenciado essa falha. Esse treinamento 

vai desde o necessário para trabalhar no projeto de melhoria até os treinamentos necessários 

para atuação no processo que passou pela intervenção. 

É fundamental, então, o cumprimento da ação de proporcionar o treinamento correto para 

os integrantes da equipe de melhoria e de operação do processo. Esses treinamentos podem ser 

distintos, pois a equipe do projeto tende a demandar um treinamento mais voltado a 

metodologia de melhoria, enquanto a equipe de operação demandará treinamento para execução 

do novo processo com as ações propostas pelo projeto de melhoria. É importante identificar os 

indivíduos da equipe que demandará treinamentos específicos e supri-los corretamente com 

esses treinamentos. 

 

4.5.10. Resistência às mudanças 

A resistência a mudanças é o fator de falha com mais unanimidade entre os respondentes, 

uma vez que 94% desses avaliam o fator como de alta ou muito alta relevância para a 

sustentabilidade dos resultados e 97% afirmam já terem vivenciado esse problema. 
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Envolver corretamente a equipe e apresentar os benefícios e importância da melhoria são 

ações que podem reduzir a resistência dos empregados. É importante mostrar que a mudança 

possui um objetivo e qual é o papel de cada empregado envolvido para o alcance desse objetivo. 

Dessa forma, é possível que os empregados mais resistentes possuam uma motivação maior 

para exercer suas atividades conforme a mudança sugerida. É papel também do líder do 

processo, o monitoramento da execução das ações conforme sugerido pelo projeto de melhoria 

e entender os desvios comportamentais relacionados a resistência mudanças.   

 

4.5.11. Alta pressão e cobrança por resultados 

A alta pressão e cobrança por resultados compõem os fatores de falhas que priorizam ações 

de mitigação pelo fato de seu entendimento divergir entre diferentes grupos de entrevistados. 

Apesar de 87% dos entrevistados terem relatado já terem tido contato com esse fator, apenas 

45% dos entrevistados apontam o fator como de alta ou muito alta relevância para a 

sustentabilidade dos resultados de processos. 

Por outro lado, a Tabela 15 supracitada apresenta uma diferença estatisticamente 

significativa entre o grupo de carreira gerencial, que percebe uma influência positiva desse 

fator, e o grupo de carreira técnica, que percebe uma influência negativa. Dessa forma, a ação 

proposta é identificar o nível de cobrança ideal por resultados para cada perfil de organização 

e empregados. 

Esse nível de cobrança não pode ser tão baixo que desmotive os empregados por parecer 

que não existe interesse da liderança no projeto, mas também não pode ser tão alta que force os 

empregados a fazerem projetos de baixa qualidade para apresentarem resultados rápidos e de 

baixa sustentabilidade. 

Já o perfil dos empregados precisa ser identificado, pois o nível de maturidade desses 

empregados pode exercer influência no nível de cobrança necessário para obtenção de 

resultados gerados com projetos de melhorias de processos. Dessa forma, a pressão e cobrança 

por resultados não podem ser iguais para todos os empregados envolvidos em melhorias de 

processos da organização. 

 

 



113 
 

 
 

4.5.12. Escassez de recursos físicos 

A falha na sustentabilidade dos resultados do projeto de melhoria devido escassez de 

recursos físicos também é quesito que compõe as ações de mitigação por haver divergência 

entre diferentes grupos de respondentes, apesar de apenas 48% dos respondentes perceberem 

que esse fator possui alta ou muito alta relevância para a sustentabilidade dos resultados e 50% 

já terem vivenciado o fator. 

Como apresentado na Tabela 18, a percepção de relevância para a escassez de recursos 

físicos possui diferença estatisticamente diferente entre os grupos que já atuaram ou atuam 

como operador de processos dos grupos que nunca atuaram com essa função. Sendo que a 

proporção do primeiro grupo que classifica esse fator como de grande relevância é maior que a 

proporção do segundo grupo. 

Dessa forma, propõe-se a ação de dimensionar e disponibilizar os recursos físicos 

necessários para execução do processo a ser melhorado, atentando-se as necessidades 

operacionais. Essa ação é fundamental, pois, como foi apresentado, os demais profissionais que 

nunca atuaram como operador de processos não percebem importância nesse fator de falha, o 

que indica que os líderes de projetos, por não perceber essa relevância, pode deixar de 

proporcionar os recursos necessários e, consequentemente, influenciar na operação do novo 

processo, o que impactará no alcance de resultados mais estáveis e perenes. 

 

4.5.13. Proposta de Diretrizes para Sustentabilidade dos Resultados 

A Figura 30 sumariza a proposta de diretrizes sugerida para obtenção de projetos de 

melhorias de processos com resultados mantidos ao longo do tempo. A proposta propõe a 

execução das ações sugeridas para a mitigação de cada fator de falha considerado crítico. 

Entende-se que dessa forma, é possível que líderes de projetos e organizações possam obter 

projetos de melhorias de processos com resultados mais estáveis e perenes. 
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Figura 30 – Proposta de diretrizes sugerida para sustentabilidade dos resultados 

Fonte: Autor
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

5.1. Principais Conclusões do Estudo 

Este estudo teve como objetivo investigar o fenômeno de perda de desempenho que alguns 

processos sofrem após serem submetidos a um projeto de melhoria. O objetivo geral da pesquisa 

foi, então, identificar quais são os fatores de falhas que influenciam nesse fenômeno. Objetivou-

se também a elaboração de uma proposta diretrizes com ações capazes de mitigar a influência 

desses fatores e, consequentemente, mitigar o fenômeno em estudo. 

Com o intuito de alcançar o objetivo geral da pesquisa, alguns objetivos específicos foram 

propostos, de forma a sequenciar as etapas da pesquisa, no qual os resultados estão dispostos a 

seguir: 

 Foi realizada pesquisa bibliográfica robusta em 4 diferentes bases de dados, sendo 

3 dessas no âmbito internacional. Através dessa pesquisa, e após rigoroso processo 

de triagem visando ao alinhamento dos propósitos do estudo, foram selecionados 30 

estudos que puderam contribuir com a investigação do fenômeno, nos quais foram 

identificados 26 fatores de falhas que influenciam na manutenção dos resultados de 

processos após a aplicação de projetos de melhorias; 

 Através da pesquisa bibliográfica foi possível identificar o constructo mais 

apropriado para o fenômeno em estudo, que é chamado de perda de sustentabilidade 

dos resultados de projetos de melhoria de processos; 

 Foi realizada investigação empírica numa organização de grande porte do setor de 

mineração, na qual foram selecionadas 31 pessoas, entre funcionários e ex-

funcionários, que já tiveram contato com projetos de melhorias de processos na 

organização. A pesquisa empírica proporcionou a classificação dos 26 fatores de 

falhas encontrados na literatura, de forma a identificar os fatores mais e menos 

relevantes, no âmbito da organização em estudo. 

 Através da pesquisa empírica, foi possível também identificar outros fatores de 

falhas que influenciam no fenômeno investigado, transpassando os 26 fatores 

identificados na literatura. Além disso, a pesquisa contribuiu com outras evidências 

que complementam a literatura, conforme discutido na seção 4.3. 
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 Através da sistematização da literatura e da pesquisa empírica, foi possível 

evidenciar, conforme descrito na seção 4.5, as ações e boas práticas recomendadas 

para a obtenção de projetos de melhorias de processos com resultados sustentados 

em longo prazo. 

 A análise de divergência de percepção para diferentes grupos de participantes da 

pesquisa foi realizada através de cálculos estatísticos utilizando o teste de hipótese 

para 2 proporções. Evidenciou-se divergência de percepção para alguns fatores de 

falha, dentre os seguintes grupos, a saber: 1- Empregados de carreira gerencial e 

empregados de carreira técnica; 2- Empregados com cargo de operadores e demais 

empregados; 3- Empregados que atuam ou já atuaram como líder de processo e 

demais empregados. 

Através da execução da vertente teórica e da vertente empírica propostas na estrutura 

metodológica do estudo, foi possível responder as seguintes questões de pesquisa: 

  Quais são os fatores identificados na literatura com maior e menor impacto na 

organização em estudo, segundo os profissionais entrevistados? 

Foi possível identificar 12 fatores de falha com maior impacto na sustentabilidade dos 

projetos de melhoria de processos, sendo estes: 1- Falta de engajamento operacional; 2- 

Falha de comunicação; 3- Falha na liderança do projeto; 4- Falha de padronização; 5- Falta 

de apoio da liderança; 6- Falta de equipe estruturada; 7- Falta de motivação; 8- Falta de 

tempo; 9- Falta de treinamento; 10- Resistência às mudanças; 11- Alta pressão e cobrança 

por resultados; 12- Escassez de recursos físicos. 

Quanto aos fatores de falhas identificados na literatura, porém classificados como de 

menor relevância para os participantes da pesquisa empírica, destaca-se a saída de 

funcionários (turnover) e a baixa lucratividade dos projetos. 

 Quais os fatores que impactam na sustentabilidade de resultados de projetos de 

melhorias de processos foram identificados na pesquisa empírica e que podem 

complementar a literatura? 

Além dos 26 fatores de falhas identificados na literatura, foi possível identificar na 

pesquisa empírica mais 7 fatores de falhas que complementam a literatura, sendo esses: 1- 

Falta de monitoramento automático dos processos; 2- Falta de auditoria do novo processo; 
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3- Falta da elaboração de um plano com as principais causas de desvio de resultados do 

novo processo; 4- Falta de indicadores reais e confiáveis; 5- Falta de celebração dos 

resultados alcançados; 6- Falta de identificação da causa raiz do problema; 7- Falta de 

acompanhamento dos indicadores menores, que são contributivos para a formação do 

indicador principal do projeto. 

 Quais os principais recursos que devem ser disponibilizados pela organização, para 

obtenção de projetos de melhorias com resultados sustentados ao longo do tempo? 

Através da pesquisa empírica, foi possível priorizar os recursos identificados na 

literatura na seguinte ordem: 1- Equipe do projeto; 2- Treinamento; 3- Tempo de execução 

do projeto; 4- Recursos financeiros. 

Além disso, foi possível identificar dois novos recursos que podem ser contributivos 

para o alcance da sustentabilidade dos resultados, a saber: 1- Sistema de monitoramento 

automático; 2- Sistema de Automação do Processo. 

 Quais práticas devem ser observadas por líderes de projetos, quando da elaboração de 

projetos de melhoria de processos, visando à obtenção de resultados mais estáveis e 

perenes? 

Foi realizada uma proposta de diretrizes, sumarizada na Figura 30 da seção 4.5.13, no 

qual são apresentadas ações que podem ser observadas por líderes de projetos de melhoria, 

para a obtenção de processos com resultados mais estáveis e perenes. Todas as ações foram 

baseadas nos fatores de falha identificados como críticos na presente pesquisa.  

Dessa forma, é possível concluir que, através do cumprimento dos objetivos específicos da 

pesquisa e das respostas das questões de pesquisa, o objetivo geral também foi cumprido. Os 

principais fatores de falha que influenciam na sustentabilidade dos resultados de projetos de 

melhoria foram identificados e classificados, conforme criticidade do fator. Além disso, foi 

realizada uma proposta de diretrizes contendo ações que podem auxiliar na obtenção de 

processos com resultados sustentados após o término do projeto de melhoria. 

 

5.2. Limitações e Sugestões de Estudos Futuros 

A presente pesquisa limita-se quanto ao fato de utilizar apenas uma organização como 

referência para o fenômeno de perda de sustentabilidade dos resultados de melhoria de 
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processos. Dessa forma, foram utilizados projetos da organização que apresentaram o fenômeno 

e todos os participantes da pesquisa empírica estão relacionados a essa organização. 

Uma vez que fora evidenciado na pesquisa a influência da cultura nacional para os projetos 

de melhorias de processos, sugere-se a realização do estudo do fenômeno investigado em 

organizações internacionais, a fim de identificar possíveis divergências de relevância dos 

fatores responsáveis pela perda de desempenho de processos. 

Sugere-se também o estudo baseado em diferentes metodologias de melhoria de processos, 

e até mesmo de melhorias que são realizadas sem a aplicação de metodologia, com o objetivo 

de realizar comparações no que tange aos diferentes escopos das metodologias e aos diferentes 

resultados que cada processo possa ter alcançado após a conclusão da melhoria.   
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APÊNDICE A 

Roteiro da Entrevista: 

Introdução 

Metodologias como Lean, Kaizen, Seis Sigma e Benchmarking podem ser utilizadas para a 

realização de melhorias de processos, de forma a mitigar desperdícios e aumentar a estabilidade 

e eficiência de processos. 

Entretanto, cumpre observar que muitos dos processos que passam por essas melhorias não 

conseguem sustentar os resultados alcançados, e voltam a perder desempenho em pouco tempo 

após a conclusão do projeto de melhoria. 

O presente questionário é parte do processo que se objetiva em identificar as principais causas 

responsáveis por esse fenômeno de perda de desempenho de processos após passarem por 

projetos de melhorias. 

Dessa forma, é possível que líderes de projetos de melhorias de processos atentem-se a essas 

causas para elevar a eficácia de seus futuros projetos, podendo resultar em processos mais 

estáveis, trazendo benefícios consideráveis para as organizações. 

 

Identificação do Perfil 

1- Qual a seu ano de nascimento?  

___________________________________________________ 

 

2- Em relação à empresa: 

 É funcionário 

 É ex-funcionário 

2.a) Há quanto tempo atua na empresa? / Por quanto tempo atuou na empresa? 

___________________________________________________ 

 

3- Qual sua formação? 

____________________________________________________ 
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4- Qual é / foi sua última posição que ocupa / ocupou na empresa? 

 Operador 

 Técnico 

 Analista 

 Engenheiro 

 Supervisor ou equivalente 

 Coordenador 

 Gerente 

 

5- Possui alguma certificação em melhoria de processos? 

 Sim 

 Não 

 

5.a) Se sim, qual? 

 Yellow Belt 

 Green Belt 

 Black Belt 

 Master Black Belt 

 Outra. Qual? 

 

6- Já participou de melhorias de processos?  

 Sim          Não                      

 

6. a) Se sim, baseado em que metodologia? 

 Seis Sigma 

 Design for Six Sigma 

 Kaizen 

 PDCA 

 Outras. Quais? 
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6. b) Se já participou de melhoria de processos, que atividades desempenhou em projetos de 

melhorias de processos?  

 Liderança de projetos de melhorias 

 Suporte a projetos de melhorias 

 Integrante de grupo de projetos de melhorias 

 Sponsor em Projetos de Melhorias 

 Liderança de processos 

 Executante de processos 

6. c) Quantas vezes você já participou de melhoria de processos? 

 01 vez 

 02 vezes 

 03 vezes 

 Mais de 03 vezes 

 

Identificação dos Fatores de Influência para Manutenção dos Resultados Alcançados em 

Melhorias de Processos 

7- A literatura sugere que a motivação dos profissionais que executarão o processo após um projeto 

de melhoria impacta positivamente na manutenção dos resultados alcançados com essa melhoria 

de processos. Em sua opinião, quais fatores são capazes de exercer influência na motivação desses 

profissionais?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

8- Em sua opinião, o aumento de poder, responsabilidade e autonomia dos empregados executantes 

de um processo pode influenciar na melhoria deste processo?  

 Sim          Não              

         

8. a) Se sim, como você avalia essa influência? 

 Muito Negativa      Negativa      Neutra       Positiva         Muito Positiva   

 

8. b) Gostaria de complementar a resposta com alguma opinião sobre o assunto? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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9- A resistência a mudanças por parte dos funcionários e dos líderes é um importante fator apontado 

na literatura para a falha em transformações de processos, você concorda?  

 Sim          Não                   

 

9. a) Se não, por quê? Se sim, quais fatores você acredita que influencia para aumento dessa 

resistência?     

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

10- Você entende que a liderança do processo pode influenciar no projeto de melhoria? 

 Sim          Não                   

 

10. a) Se sim, como?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

11- Em sua opinião, qual a relevância dos principais recursos necessários para uma efetiva melhoria de 

processos, com resultados mantidos em longo prazo? Classifique-os de acordo com a sua percepção 

de relevância para a manutenção dos resultados obtidos em projetos de melhorias de processos, 

sendo: MB: Muito Baixo; B: Baixo; M: Médio; A: Alto; MA: Muito Alto. 

 

Fator de Falha Relevância 

MB       B       M       A       MA 

Tempo      

Recursos Financeiros      

Equipe      

Treinamento      

Outros. Quais? ______________________      

 

12. O envolvimento da equipe de operação do processo pode influenciar na manutenção dos 

resultados após a conclusão do projeto de melhoria?  

 Sim          Não                   

 

12.a) Se sim, em que medida? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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13. Em sua opinião, existir alinhamento entre a estratégia organizacional e o objetivo do projeto 

pode influenciar nos resultados projetos de melhorias de processos?  

 

 Sim          Não                      

 

13.a) Se sim, como?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

14. Você entende que a metodologia utilizada para a implantação das melhorias influencia na 

manutenção de resultados? 

 Sim          Não                

       

14.a) Se não, por quê? Se sim, como? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

14.b) Ainda se sim, quais metodologias utilizadas na empresa são mais contributivas para 

manutenção dos resultados?  

 Seis Sigma 

 Design for Six Sigma 

 Kaizen 

 PDCA 

 Benchmarking 

 Outras. Quais? 

 

15. Em sua opinião, qual é o impacto da existência de um ambiente de alta pressão para melhoria 

de processos na manutenção dos resultados das melhorias realizadas? 

Impacto: 

 Muito Positivo      Positivo       Neutro       Negativo       Muito Negativo 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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16. Em sua opinião, quais as principais ações que podem ser realizadas para que um projeto de 

melhoria de processos tenha seus resultados mantidos ao longo do tempo?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

17. Os fatores abaixo são identificados na literatura como importantes para as falhas na 

manutenção de resultados de melhorias de processos. Classifique-os de acordo com a sua 

percepção de relevância para a manutenção dos resultados obtidos em projetos de melhorias 

de processos, sendo: MB: Muito Baixo; B: Baixo; M: Médio; A: Alto; MA: Muito Alto. Marque 

também quais fatores você já vivenciou?  

Fator de Falha Relevância 

MB       B       M       A       MA 

Já 

vivenciou? 

Falta de engajamento no nível operacional       

Falha no empoderamento (autonomia) dos 

empregados 

      

Falta de habilidade e conhecimento dos empregados 

(Falta de Treinamento) 

      

Resistência a mudanças / Falha na gestão de 

mudança 

      

Falta de confiança nos resultados do projeto devido 

falta de transparência sobre os reais objetivos 

      

Falta de motivação/envolvimento dos funcionários 

para o projeto 

      

Saída de funcionários       

Falha de comunicação       

Falha de liderança do projeto       

Falta de apoio da liderança da organização       

Falhas devido à cultura organizacional       

Alta pressão e cobrança para melhoria de processos       

Escassez de recursos físicos       

Pouco tempo para implementação       

Falta de equipe estruturada       

Falha na implementação da cultura e da metodologia 

de melhoria 

      

Falha no monitoramento do projeto       

Falta de foco no cliente do processo       

Falha na padronização das atividades       

Pouca maturidade dos programas de melhoria       

Baixa lucratividade / resultados do projeto       

Falta de foco na melhoria       

Falha na divulgação dos resultados alcançados       

Falta de alinhamento com a estratégia organizacional       

Falta de metas e orientações de longo prazo       

Falta de metas claras       
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APÊNDICE B 

Questionário: 

Introdução 

Metodologias como Lean, Kaizen, Seis Sigma e Benchmarking podem ser utilizadas para a 

realização de melhorias de processos, de forma a mitigar desperdícios e aumentar a estabilidade 

e eficiência de processos. 

Entretanto, cumpre observar que muitos dos processos que passam por essas melhorias não 

conseguem sustentar os resultados alcançados, e voltam a perder desempenho em pouco tempo 

após a conclusão do projeto de melhoria. 

O presente questionário é parte do processo que se objetiva em identificar as principais causas 

responsáveis por esse fenômeno de perda de desempenho de processos após passarem por 

projetos de melhorias. 

Dessa forma, é possível que líderes de projetos de melhorias de processos atentem-se a essas 

causas para elevar a eficácia de seus futuros projetos, podendo resultar em processos mais 

estáveis, trazendo benefícios consideráveis para as organizações. 

 

Identificação do Perfil 

1- Qual a seu ano de nascimento?  

___________________________________________________ 

 

2- Em relação à empresa: 

 É funcionário 

 É ex-funcionário 

2.a) Há quanto tempo atua na empresa? / Por quanto tempo atuou na empresa? 

___________________________________________________ 

 

3- Qual sua formação? 

____________________________________________________ 
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4- Qual é / foi sua última posição que ocupa / ocupou na empresa? 

 Operador 

 Técnico 

 Analista 

 Engenheiro 

 Supervisor ou equivalente 

 Coordenador 

 Gerente 

 

5- Possui alguma certificação em melhoria de processos? 

 Sim 

 Não 

 

5.a) Se sim, qual? 

 Yellow Belt 

 Green Belt 

 Black Belt 

 Master Black Belt 

 Outra. Qual? 

 

6- Já participou de melhorias de processos?  

 Sim          Não                      

 

6. a) Se sim, baseado em que metodologia? 

 Seis Sigma 

 Design for Six Sigma 

 Kaizen 

 PDCA 

 Outras. Quais? 
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6. b) Se já participou de melhoria de processos, que atividades desempenhou em projetos de 

melhorias de processos?  

 Liderança de projetos de melhorias 

 Suporte a projetos de melhorias 

 Integrante de grupo de projetos de melhorias 

 Sponsor em Projetos de Melhorias 

 Liderança de processos 

 Executante de processos 

6. c) Quantas vezes você já participou de melhoria de processos? 

 01 vez 

 02 vezes 

 03 vezes 

 Mais de 03 vezes 

 

Identificação dos Fatores de Influência para Manutenção dos Resultados Alcançados em 

Melhorias de Processos 

7- A literatura sugere que a motivação dos profissionais que executarão o processo após um projeto 

de melhoria impacta positivamente na manutenção dos resultados alcançados com essa melhoria 

de processos. Em sua opinião, quais fatores são capazes de exercer influência na motivação desses 

profissionais?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

8- Em sua opinião, o aumento de poder, responsabilidade e autonomia dos empregados executantes 

de um processo pode influenciar na melhoria deste processo?  

 Sim          Não              

         

8. a) Se sim, como você avalia essa influência? 

 Muito Negativa      Negativa      Neutra       Positiva         Muito Positiva   

 

8. b) Gostaria de complementar a resposta com alguma opinião sobre o assunto? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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9- A resistência a mudanças por parte dos funcionários e dos líderes é um importante fator apontado 

na literatura para a falha em transformações de processos, você concorda?  

 Sim          Não                   

9. a) Se não, por quê? Se sim, quais fatores você acredita que influencia para aumento dessa 

resistência?     

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

10- Você entende que a liderança do processo pode influenciar no projeto de melhoria? 

 Sim          Não                   

10. a) Se sim, como?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

11- Em sua opinião, qual a relevância dos principais recursos necessários para uma efetiva melhoria de 

processos, com resultados mantidos em longo prazo? Classifique-os de acordo com a sua percepção 

de relevância para a manutenção dos resultados obtidos em projetos de melhorias de processos, 

sendo: MB: Muito Baixo; B: Baixo; M: Médio; A: Alto; MA: Muito Alto. 

 

Fator de Falha Relevância 

MB       B       M       A       MA 

Tempo      

Recursos Financeiros      

Equipe      

Treinamento      

Outros. Quais? ______________________      

 

12. O envolvimento da equipe de operação do processo pode influenciar na manutenção dos 

resultados após a conclusão do projeto de melhoria?  

 Sim          Não                   

12.a) Se sim, em que medida? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

13. Em sua opinião, existir alinhamento entre a estratégia organizacional e o objetivo do projeto 

pode influenciar nos resultados projetos de melhorias de processos?  

 

 Sim          Não                      
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13.a) Se sim, como?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

14. Você entende que a metodologia utilizada para a implantação das melhorias influencia na 

manutenção de resultados? 

 Sim          Não                

       

14.a) Se não, por quê? Se sim, como? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

14.b) Ainda se sim, quais metodologias utilizadas na empresa são mais contributivas para 

manutenção dos resultados?  

 Seis Sigma 

 Design for Six Sigma 

 Kaizen 

 PDCA 

 Benchmarking 

 Outras. Quais? 

 

15. Em sua opinião, qual é o impacto da existência de um ambiente de alta pressão para melhoria 

de processos na manutenção dos resultados das melhorias realizadas? 

Impacto: 

 Muito Positivo      Positivo       Neutro       Negativo       Muito Negativo 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

16. Em sua opinião, quais as principais ações que podem ser realizadas para que um projeto de 

melhoria de processos tenha seus resultados mantidos ao longo do tempo?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 



137 
 

 
 

17. Os fatores abaixo são identificados na literatura como importantes para as falhas na 

manutenção de resultados de melhorias de processos. Classifique-os de acordo com a sua 

percepção de relevância para a manutenção dos resultados obtidos em projetos de melhorias 

de processos, sendo: MB: Muito Baixo; B: Baixo; M: Médio; A: Alto; MA: Muito Alto. Marque 

também quais fatores você já vivenciou?  

Fator de Falha Relevância 

MB    B    M    A    MA 

Já 

vivenciou? 

Falta de engajamento no nível operacional       

Falha no empoderamento (autonomia) dos empregados       

Falta de habilidade e conhecimento dos empregados (Falta de 

Treinamento) 

      

Resistência a mudanças / Falha na gestão de mudança       

Falta de confiança nos resultados do projeto devido falta de 

transparência sobre os reais objetivos 

      

Falta de motivação/envolvimento dos funcionários para o 

projeto 

      

Saída de funcionários       

Falha de comunicação       

Falha de liderança do projeto       

Falta de apoio da liderança da organização       

Falhas devido à cultura organizacional       

Alta pressão e cobrança para melhoria de processos       

Escassez de recursos físicos       

Pouco tempo para implementação       

Falta de equipe estruturada       

Falha na implementação da cultura e da metodologia de 

melhoria 

      

Falha no monitoramento do projeto       

Falta de foco no cliente do processo       

Falha na padronização das atividades       

Pouca maturidade dos programas de melhoria       

Baixa lucratividade / resultados do projeto       

Falta de foco na melhoria       

Falha na divulgação dos resultados alcançados       

Falta de alinhamento com a estratégia organizacional       

Falta de metas e orientações de longo prazo       

Falta de metas claras       

 

18. Esse espaço é de preenchimento opcional e se destina a receber eventuais comentários que o 

respondente deseja fazer a respeito do assunto tratado nesse questionário. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

Roteiro Revisado da Entrevista: 

Introdução 

Metodologias como Lean, Kaizen, Seis Sigma e Benchmarking podem ser utilizadas para a 

realização de melhorias de processos, de forma a mitigar desperdícios e aumentar a estabilidade 

e eficiência de processos. 

Entretanto, cumpre observar que muitos dos processos que passam por essas melhorias não 

conseguem sustentar os resultados alcançados, e voltam a perder desempenho em pouco tempo 

após a conclusão do projeto de melhoria. 

O presente questionário é parte do processo que se objetiva em identificar as principais causas 

responsáveis por esse fenômeno de perda de desempenho de processos após passarem por 

projetos de melhorias. 

Dessa forma, é possível que líderes de projetos de melhorias de processos atentem-se a essas 

causas para elevar a eficácia de seus futuros projetos, podendo resultar em processos mais 

estáveis, trazendo benefícios consideráveis para as organizações. 

 

Identificação do Perfil 

1- Qual a seu ano de nascimento?  

___________________________________________________ 

 

2- Em relação à empresa: 

 É funcionário 

 É ex-funcionário 

2.a) Há quanto tempo atua na empresa? / Por quanto tempo atuou na empresa? 

___________________________________________________ 

 

3- Qual sua formação? 

____________________________________________________ 
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4- Qual é / foi sua última posição que ocupa / ocupou na empresa? 

 Operador 

 Técnico 

 Analista 

 Engenheiro 

 Supervisor ou equivalente 

 Coordenador 

 Gerente 

 

5- Possui alguma certificação em melhoria de processos? 

 Sim 

 Não 

 

5.a) Se sim, qual? 

 Yellow Belt 

 Green Belt 

 Black Belt 

 Master Black Belt 

 Outra. Qual? 

 

6- Já participou de melhorias de processos?  

 Sim          Não                      

 

6. a) Se sim, baseado em que metodologia? 

 Seis Sigma 

 Design for Six Sigma 

 Kaizen 

 PDCA 

 Outras. Quais? 

6. b) Se já participou de melhoria de processos, que atividades desempenhou em projetos de 

melhorias de processos?  

 Liderança de projetos de melhorias 

 Suporte técnico a projetos de melhorias 

 Integrante de equipe de projetos de melhorias 

 Sponsor em Projetos de Melhorias 

 Responsável (Líder) do Processo 

 Operador de processos 
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6. c) Quantas vezes você já participou de melhoria de processos? 

 01 vez 

 02 vezes 

 03 vezes 

 Mais de 03 vezes 

 

Identificação dos Fatores de Influência para Manutenção dos Resultados Alcançados em 

Melhorias de Processos 

7- A literatura sugere que a motivação dos profissionais que executarão o processo impacta 

positivamente na manutenção dos resultados alcançados. Em sua opinião, quais fatores são capazes 

de exercer influência na motivação desses profissionais?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8- Em sua opinião, o aumento de poder, responsabilidade e autonomia dos empregados executantes 

de um processo pode influenciar na melhoria deste?  

 Sim          Não              

         

8. a) Se sim, como você avalia essa influência? 

 Muito Negativa      Negativa      Neutra       Positiva         Muito Positiva   

 

8. b) Gostaria de complementar a resposta com alguma opinião sobre o assunto? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9- A resistência a mudanças por parte dos funcionários e dos líderes é um importante fator apontado 

na literatura para a falha em transformações de processos, você concorda?  

 Sim          Não                   

 

9. a) Se não, por quê? Se sim, quais fatores você acredita que influencia para aumento dessa 

resistência?     

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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10- Você entende que o responsável do processo pode influenciar no projeto de melhoria? 

 Sim          Não                   

 

10. a) Se sim, como?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11- Em sua opinião, qual a relevância dos principais recursos necessários para uma efetiva melhoria de 

processos, com resultados mantidos em longo prazo? Classifique-os de acordo com a sua percepção 

de relevância para a manutenção dos resultados obtidos em projetos de melhorias de processos, 

sendo: MB: Muito Baixo; B: Baixo; M: Médio; A: Alto; MA: Muito Alto. 

 

Recurso Relevância 

MB       B       M       A       MA 

Tempo de Execução do Projeto      

Recursos Financeiros      

Equipe do Projeto      

Treinamento dos Integrantes da Equipe      

Outros. Quais?       

 

12. Em sua opinião, existir alinhamento entre a estratégia organizacional e o objetivo do projeto 

pode influenciar nos resultados projetos de melhorias de processos?  

 

 Sim          Não                      

 

12.a) Se sim, como?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. Você entende que a metodologia utilizada para a implantação das melhorias influencia na 

manutenção de resultados? 

 Sim          Não                

       

13.a) Se não, por quê? Se sim, como? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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13.b) Ainda se sim, quais metodologias utilizadas na empresa são mais contributivas para 

manutenção dos resultados?  

 Seis Sigma 

 Design for Six Sigma 

 Kaizen 

 PDCA 

 Benchmarking 

 Outras. Quais? 

 

14. Visando a manutenção de resultados em longo prazo, qual é o impacto da existência de um 

ambiente de alta cobrança para melhoria de processos? 

Impacto: 

 Muito Positivo      Positivo       Neutro       Negativo       Muito Negativo 

 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Em sua opinião, quais as principais ações que podem ser realizadas para que um projeto de 

melhoria de processos tenha seus resultados mantidos ao longo do tempo?  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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16. Os fatores abaixo são identificados na literatura como importantes para as falhas na 

manutenção de resultados de melhorias de processos. Classifique-os de acordo com a sua 

percepção de relevância para a manutenção dos resultados obtidos em projetos de melhorias 

de processos, sendo: MB: Muito Baixo; B: Baixo; M: Médio; A: Alto; MA: Muito Alto. Marque 

também quais fatores você já vivenciou?  

Fator de Falha Relevância 

MB       B       M       A       MA 

Falta de engajamento no nível operacional      

Falha no empoderamento (autonomia) dos 

empregados 

     

Falta de habilidade e conhecimento dos empregados 

(Falta de Treinamento) 

     

Resistência a mudanças / Falha na gestão de 

mudança 

     

Falta de confiança nos resultados do projeto devido 

falta de transparência sobre os reais objetivos 

     

Falta de motivação/envolvimento da equipe do 

projeto 

     

Saída de funcionários (turnover)      

Falha de comunicação      

Falha de liderança do projeto      

Falta de apoio da liderança da organização      

Falhas devido à cultura organizacional      

Alta pressão e cobrança para melhoria de processos      

Escassez de recursos físicos      

Pouco tempo para implementação      

Falta de equipe estruturada      

Falha na implementação da cultura e da metodologia 

de melhoria 

     

Falha no monitoramento do projeto      

Falta de foco no cliente do processo      

Falha na padronização das atividades      

Pouca maturidade dos programas de melhoria      

Baixa lucratividade / resultados do projeto      

Falta de foco na melhoria      

Falha na divulgação dos resultados alcançados      

Falta de alinhamento com a estratégia organizacional      

Falta de metas e orientações de longo prazo      

Falta de metas claras      
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17. Marque agora dos fatores de falha que você já vivenciou.  

Fator de Falha Já vivenciou? 

Falta de engajamento no nível operacional  

Falha no empoderamento (autonomia) dos empregados  

Falta de habilidade e conhecimento dos empregados (Falta de 

Treinamento) 

 

Resistência a mudanças / Falha na gestão de mudança  

Falta de confiança nos resultados do projeto devido falta de 

transparência sobre os reais objetivos 

 

Falta de motivação/envolvimento da equipe do projeto  

Saída de funcionários (turnover)  

Falha de comunicação  

Falha de liderança do projeto  

Falta de apoio da liderança da organização  

Falhas devido à cultura organizacional  

Alta pressão e cobrança para melhoria de processos  

Escassez de recursos físicos  

Pouco tempo para implementação  

Falta de equipe estruturada  

Falha na implementação da cultura e da metodologia de melhoria  

Falha no monitoramento do projeto  

Falta de foco no cliente do processo  

Falha na padronização das atividades  

Pouca maturidade dos programas de melhoria  

Baixa lucratividade / resultados do projeto  

Falta de foco na melhoria  

Falha na divulgação dos resultados alcançados  

Falta de alinhamento com a estratégia organizacional  

Falta de metas e orientações de longo prazo  

Falta de metas claras  
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APÊNDICE D 

Questionário Revisado: 

Introdução 

Metodologias como Lean, Kaizen, Seis Sigma e Benchmarking podem ser utilizadas para a 

realização de melhorias de processos, de forma a mitigar desperdícios e aumentar a estabilidade 

e eficiência de processos. 

Entretanto, cumpre observar que muitos dos processos que passam por essas melhorias não 

conseguem sustentar os resultados alcançados, e voltam a perder desempenho em pouco tempo 

após a conclusão do projeto de melhoria. 

O presente questionário é parte do processo que se objetiva em identificar as principais causas 

responsáveis por esse fenômeno de perda de desempenho de processos após passarem por 

projetos de melhorias. 

Dessa forma, é possível que líderes de projetos de melhorias de processos atentem-se a essas 

causas para elevar a eficácia de seus futuros projetos, podendo resultar em processos mais 

estáveis, trazendo benefícios consideráveis para as organizações. 

 

Identificação do Perfil 

1- Qual a seu ano de nascimento?  

___________________________________________________ 

 

2- Em relação à empresa: 

 É funcionário 

 É ex-funcionário 

2.a) Há quanto tempo atua na empresa? / Por quanto tempo atuou na empresa? 

___________________________________________________ 

 

3- Qual sua formação? 

____________________________________________________ 
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4- Qual é / foi sua última posição que ocupa / ocupou na empresa? 

 Operador 

 Técnico 

 Analista 

 Engenheiro 

 Supervisor ou equivalente 

 Coordenador 

 Gerente 

 

5- Possui alguma certificação em melhoria de processos? 

 Sim 

 Não 

 

5.a) Se sim, qual? 

 Yellow Belt 

 Green Belt 

 Black Belt 

 Master Black Belt 

 Outra. Qual? 

 

6- Já participou de melhorias de processos?  

 Sim          Não                      

 

6. a) Se sim, baseado em que metodologia? 

 Seis Sigma 

 Design for Six Sigma 

 Kaizen 

 PDCA 

 Outras. Quais? 

6. b) Se já participou de melhoria de processos, que atividades desempenhou em projetos de 

melhorias de processos?  

 Liderança de projetos de melhorias 

 Suporte técnico a projetos de melhorias 

 Integrante de equipe de projetos de melhorias 

 Sponsor em Projetos de Melhorias 

 Responsável (Líder) do Processo 

 Operador de processos 
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6. c) Quantas vezes você já participou de melhoria de processos? 

 01 vez 

 02 vezes 

 03 vezes 

 Mais de 03 vezes 

 

Identificação dos Fatores de Influência para Manutenção dos Resultados Alcançados em 

Melhorias de Processos 

7- A literatura sugere que a motivação dos profissionais que executarão o processo impacta 

positivamente na manutenção dos resultados alcançados. Em sua opinião, quais fatores são capazes 

de exercer influência na motivação desses profissionais?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8- Em sua opinião, o aumento de poder, responsabilidade e autonomia dos empregados executantes 

de um processo pode influenciar na melhoria deste?  

 Sim          Não              

         

8. a) Se sim, como você avalia essa influência? 

 Muito Negativa      Negativa      Neutra       Positiva         Muito Positiva   

 

8. b) Gostaria de complementar a resposta com alguma opinião sobre o assunto? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9- A resistência a mudanças por parte dos funcionários e dos líderes é um importante fator apontado 

na literatura para a falha em transformações de processos, você concorda?  

 Sim          Não                   

 

9. a) Se não, por quê? Se sim, quais fatores você acredita que influencia para aumento dessa 

resistência?     

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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10- Você entende que o responsável do processo pode influenciar no projeto de melhoria? 

 Sim          Não                   

 

10. a) Se sim, como?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11- Em sua opinião, qual a relevância dos principais recursos necessários para uma efetiva melhoria de 

processos, com resultados mantidos em longo prazo? Classifique-os de acordo com a sua percepção 

de relevância para a manutenção dos resultados obtidos em projetos de melhorias de processos, 

sendo: MB: Muito Baixo; B: Baixo; M: Médio; A: Alto; MA: Muito Alto. 

 

Recurso Relevância 

MB       B       M       A       MA 

Tempo de Execução do Projeto      

Recursos Financeiros      

Equipe do Projeto      

Treinamento dos Integrantes da Equipe      

Outros. Quais?       

 

12. Em sua opinião, existir alinhamento entre a estratégia organizacional e o objetivo do projeto 

pode influenciar nos resultados projetos de melhorias de processos?  

 

 Sim          Não                      

 

12.a) Se sim, como?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. Você entende que a metodologia utilizada para a implantação das melhorias influencia na 

manutenção de resultados? 

 Sim          Não                

       

13.a) Se não, por quê? Se sim, como? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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13.b) Ainda se sim, quais metodologias utilizadas na empresa são mais contributivas para 

manutenção dos resultados?  

 Seis Sigma 

 Design for Six Sigma 

 Kaizen 

 PDCA 

 Benchmarking 

 Outras. Quais? 

 

14. Visando a manutenção de resultados em longo prazo, qual é o impacto da existência de um 

ambiente de alta cobrança para melhoria de processos? 

Impacto: 

 Muito Positivo      Positivo       Neutro       Negativo       Muito Negativo 

 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Em sua opinião, quais as principais ações que podem ser realizadas para que um projeto de 

melhoria de processos tenha seus resultados mantidos ao longo do tempo?  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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16. Os fatores abaixo são identificados na literatura como importantes para as falhas na 

manutenção de resultados de melhorias de processos. Classifique-os de acordo com a sua 

percepção de relevância para a manutenção dos resultados obtidos em projetos de melhorias 

de processos, sendo: MB: Muito Baixo; B: Baixo; M: Médio; A: Alto; MA: Muito Alto. Marque 

também quais fatores você já vivenciou?  

Fator de Falha Relevância 

MB       B       M       A       MA 

Falta de engajamento no nível operacional      

Falha no empoderamento (autonomia) dos 

empregados 

     

Falta de habilidade e conhecimento dos empregados 

(Falta de Treinamento) 

     

Resistência a mudanças / Falha na gestão de 

mudança 

     

Falta de confiança nos resultados do projeto devido 

falta de transparência sobre os reais objetivos 

     

Falta de motivação/envolvimento da equipe do 

projeto 

     

Saída de funcionários (turnover)      

Falha de comunicação      

Falha de liderança do projeto      

Falta de apoio da liderança da organização      

Falhas devido à cultura organizacional      

Alta pressão e cobrança para melhoria de processos      

Escassez de recursos físicos      

Pouco tempo para implementação      

Falta de equipe estruturada      

Falha na implementação da cultura e da metodologia 

de melhoria 

     

Falha no monitoramento do projeto      

Falta de foco no cliente do processo      

Falha na padronização das atividades      

Pouca maturidade dos programas de melhoria      

Baixa lucratividade / resultados do projeto      

Falta de foco na melhoria      

Falha na divulgação dos resultados alcançados      

Falta de alinhamento com a estratégia organizacional      

Falta de metas e orientações de longo prazo      

Falta de metas claras      
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17. Marque agora dos fatores de falha que você já vivenciou.  

Fator de Falha Já vivenciou? 

Falta de engajamento no nível operacional  

Falha no empoderamento (autonomia) dos empregados  

Falta de habilidade e conhecimento dos empregados (Falta de 

Treinamento) 

 

Resistência a mudanças / Falha na gestão de mudança  

Falta de confiança nos resultados do projeto devido falta de 

transparência sobre os reais objetivos 

 

Falta de motivação/envolvimento da equipe do projeto  

Saída de funcionários (turnover)  

Falha de comunicação  

Falha de liderança do projeto  

Falta de apoio da liderança da organização  

Falhas devido à cultura organizacional  

Alta pressão e cobrança para melhoria de processos  

Escassez de recursos físicos  

Pouco tempo para implementação  

Falta de equipe estruturada  

Falha na implementação da cultura e da metodologia de melhoria  

Falha no monitoramento do projeto  

Falta de foco no cliente do processo  

Falha na padronização das atividades  

Pouca maturidade dos programas de melhoria  

Baixa lucratividade / resultados do projeto  

Falta de foco na melhoria  

Falha na divulgação dos resultados alcançados  

Falta de alinhamento com a estratégia organizacional  

Falta de metas e orientações de longo prazo  

Falta de metas claras  

 

18. Esse espaço é de preenchimento opcional e se destina a receber eventuais comentários que o 

respondente deseja fazer a respeito do assunto tratado nesse questionário. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


