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With a little help from my friends
Usar consultores para apoiar gr upos de melhoria é uma boa
alternativa para acelerar o aprendizado e resultados.

“Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar
numa batalha, é preciso planejar bem e, quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer.”
Provérbios 24:05

Melhorar um resultado é uma das melhores experiências que alguém pode ter em sua vida
profissional, pois proporciona um momento de orgulho, coloca o protagonista em evidência,
alavancando sua carreira. A melhoria pode ser obtida por diversas formas, mas para problemas
complexos, persistentes e crônicos a melhor estratégia consiste numa abordagem metodológica
estruturada, consistente e poderosa, como o MASP, apoiada por algumas ferramentas da qualidade
bem escolhidas.
Uma maneira tornar a experiência de resolver problemas ainda mais efetiva é ter ao lado consultores
bem preparados e experientes, para orientar o desenvolvimento do projeto. Isso contém uma série de
vantagens.
Em primeiro lugar as dúvidas costumam aparecer no momento na aplicação,
não no treinamento. O que parecia ser claro e evidente nos estudos de caso,
nos exercícios e nas simulações, não serão quando uma equipe estiver
trabalhando num problema real. A primeira dúvida que aparece é como
começar e, posteriormente, como dar sequencia. Nessa hora o consultor
insistirá ao grupo para confiar no método, pois sua sequencia de etapas
deriva da metodologia científica. Além disso, o consultor pode ajudar na
escolha da técnica de pesquisa e investigação mais apropriada para o tipo de
problema, que pode ser analítica – baseada na análise de histórico de causas – ou experimental que
consiste na realização de testes e simulações que permitam identificar, por meio dos resultados,
relações causais ou hipóteses descartáveis. Acrescenta-se a isso a ajuda que um consultor pode dar na
escolha das ferramentas mais adequadas para cada momento e tipos de dados com que a equipe se
depara. Isso pode ser bastante útil pois há uma infinidade de ferramentas e, eventualmente, pode
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haver dúvidas sobre qual usar para obter aquilo que se espera: dados, decisão, visualização,
informação ou conhecimento.
Além da orientação, outra contribuição que os consultores podem dar é a de garantir que, durante o
desenvolvimento do projeto de melhoria, cada pequena oportunidade de aprendizado seja
aproveitada. Existem pelo menos cinco tipos de aprendizado possíveis:


o pensamento científico do método



o manuseio de dados das ferramentas



a problemática do problema e suas causas



as tecnologias que envolvem as soluções



a dinâmica do processo resolutivo, incluindo interação entre pessoas, reuniões, negociação,
gestão da mudança, etc.

Para usar o MASP com eficácia é preciso aprender o método e praticá-lo de forma a criar uma
habilidade tal que o método seja compreendido e incorporado pela mente humana. Essa habilidade
não vem apenas com treinamento, mas com a aprendizagem pela ação ou, aprender fazendo. Nenhum
aprendizado é mais forte e definitivo do que esse. No entanto, nem toda experiência, mesmo positiva,
pode gerar aprendizado. Portanto, contar com uma pequena ajuda dos amigosi consultores pode
alavancar o aprendizado, potencializar resultados e dar retorno à organização com muito mais
intensidade e rapidez.

(*) Claudemir Oribe é Mestre em Administração, Consultor e Instrutor de MASP, Ferramentas da Qualidade e
Gestão de T&D. E-mail claudemir@qualypro.com.br.
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NOTAS
i

"With a Little Help from My Friends" é uma canção do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 1967, do
grupo inglês The Beatles. Cantada por Ringo Starr e composta por Paul McCartney, exceto pela frase "What do
you see when you turn out the lights? I can't tell you, but I know it's mine", que foi colocada por John Lennon.
Fala sobre amizade e como os amigos podem ajudar uns aos outros para transpor as dificuldades da vida
(Wikipedia, 2018).
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