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As Soluções Emergentes 

 

No final da era neoclássica, surgiram várias técnicas de intervenção e 
abordagens inovadoras de mudança organizacional. Algumas lentas e 
incrementais vindas da experiência japonesa (como a melhoria contínua e 
qualidade total); outras pedagógicas e baseadas no mercado (como o 
benchmarking) e outras rápidas e revolucionárias como reação 
tipicamente americana (como a reengenharia). O filão está em oferecer 
soluções práticas e que atendam às emergências impostas pelas 
mudanças e transformações. 
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Quadro Comparativo: Melhoria Contínua x Qualidade Total  

 

 

  

 

  

Melhoria Contínua Qualidade Total 

Deriva do Kaizen* (Kai = mudança; 
zen = bom) 
*primeiro movimento holístico que 
pregou a importância das pessoas 
e das equipes com sua participação 
e conhecimento.  

Núcleo: A idéia de 
fornecedores/clientes internos e 
externos. 
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Melhoria Contínua Qualidade Total 

Kaizen é uma palavra que significava 
um processo de gestão e uma 
cultura de negócios e que passou a 
significar aprimoramento contínuo e 
gradual, implementado por meio do 
envolvimento de todos os membros 
da organização no que ela faz e na 
maneira como as coisas são feitas. 
 

TQM (Total Quality 
Management) – Conceito de 
controle que proporciona às 
pessoas, mais do que aos 
gerentes, a responsabilidade 
pelo alcance de padrões de 
qualidade. 
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Melhoria Contínua Qualidade Total 

Começou com os CCQs (Círculos de 
Controle de Qualidade) – Reunião de 
empregados voluntários que se 
reúnem semanalmente para decidir e 
resolver problemas que afetam as 
suas atividades. A idéia-chave é que 
as pessoas que fazem o trabalho o 
conhecem melhor do que ninguém 
para propor recomendações que 
melhorem o seu desempenho. 

A Qualidade Total se baseia no 
empoderamento (empowerment) 
das equipes, proporcionando aos 
funcionários as habilidades e a 
autoridade para tomar decisões que 
tradicionalmente eram dadas aos 
gerentes. 
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Melhoria Contínua Qualidade Total 

Não se baseia em equipes de 
especialistas. 

Se baseia em equipes de 
especialistas. 

Aplicada no nível operacional Estende o conceito de qualidade 
para toda a organização 
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Melhoria Contínua Qualidade Total 

É implementada de baixo para 
cima – Nenhum programa de 
qualidade organizacional é 
decretado de cima para baixo. 
Em geral, começa de baixo para 
cima, ou seja, da base para o 
topo e se estende ao longo 
prazo. 

Alguns mandamentos da Qualidade Total: 
 Satisfação do cliente – é a pessoa mais 

importante da organização. 
 Delegação – tornou-se impossível 

administrar sem delegar competência. 
 Gerência - liderar e não apenas impor ou 

controlar. 
 Melhoria Contínua – a organização deve 

estar aberta às mudanças na sociedade, 
na tecnologia e às novas necessidades 
dos clientes 


