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Os 14 pontos de Deming para a Produtividade Gerencial 

  

Para Deming, o programa de Melhoria Contínua deve basear-se nos 
seguintes pontos: 

  

1 – Criar e publicar para todas as pessoas os objetivos e propósitos da 
empresa quanto à melhoria do produto ou serviço. A alta direção deve 
demonstrar constantemente seu total apoio ao programa; 

2 – A alta administração e todas as pessoas devem aprender e adotar a 
nova filosofia: Não mais conviver com atrasos, erros e defeitos no 
trabalho. 
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3 – Conhecer os propósitos da qualidade, para melhorar os processos e 
reduzir custos. 

4 – Suspender a prática de fazer negócios apenas na base do preço; 

5 – Melhorar sempre e constantemente o “Sistema de Produção e 
Serviços”, identificando e solucionando problemas; 

6 – Instituir treinamento no trabalho; 

7 – Ensinar e instituir liderança para conduzir as pessoas na produção; 

8 – Eliminar o medo de errar. Criar a confiança e um clima para a 
Inovação; 
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10 –  Demolir as barreiras funcionais entre departamentos; 

11 – Eliminar exortações à produtividade sem que os métodos não 
tenham sido providenciados; 

12 – Remover as barreiras que impedem as pessoas de orgulhar-se de 
seu trabalho; 

13 – Encorajar a educação e o auto-aperfeiçoamento de cada pessoa; 

14 – Garantir a ação necessária para acompanhar essa transformação.  
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O gerenciamento da qualidade total trouxe técnicas como: 

  

1- Enxugamento (Downsizing): A qualidade total representa uma 
revolução na gestão da qualidade. Os antigos Departamentos de 
Controle de Qualidade (DCQ) e os sistemas formais de controle detinham 
e centralizavam esta responsabilidade. A qualidade total provocou um 
enxugamento (downsizing) nos DCQs e sua descentralização para o nível 
operacional. 
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2- Terceirização (Outsourcing): representa uma transformação de custos 
fixos em custos variáveis. É, na prática, uma enorme simplificação da 
estrutura e do processo decisorial dentro das organizações e uma 
focalização maior no core business e nos aspectos essenciais do negócio. 

 

3- Redução do tempo do ciclo de produção: a qualidade total envolve a 
simplificação do ciclo de trabalho, remoção de etapas improdutivas e a 
queda de barreiras entre as etapas do trabalho e entre departamentos 
envolvidos. Os conceitos de fábrica enxuta e Just in Time (JIT) estão 
baseados no ciclo de tempo reduzido. 

 

 

  


