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MÓDULO 7: PERPETUANDO A PRÁTICA.  
 
Unidade 1:  PERPETUANDO O SUCESSO. 
 
Olá, caro(a) aluno(a). Este material destina-se ao seu uso como aluno(a) inscrito(a) no curso 
D-Olho na Qualidade - 5s para os Pequenos Negócios,  pela Internet, promovido pelo 
Sebrae. Conforme você já leu no Guia do curso, este é um recurso adicional do qual você 
dispõe para apoiá-lo(a) e está disponibilizado para download. Para facilitar o manuseio do 
material, seguir-se-á a seqüência estabelecida para o curso em módulos e unidades. O 
material está disponibilizado por tema, na 1ª unidade de cada assunto, indicando-se as 
unidades a que se refere. Nas  atividades educacionais propostas e realizadas com 
recursos tecnológicos especiais, você deve navegar no curso pela internet. Neste 
material, ao encontrar a palavra Atenção! vá ao ambiente do curso e localize a unidade e  
passo indicados. Você deve percorrer todos os passos e clicar em  Concluir no final de 
cada unidade. Quando todas as unidades de um mesmo assunto estiverem concluídas no 
ambiente do curso na internet, você terá acesso aos textos do próximo assunto para 
download. 
 
 
APRESENTAÇÃO 
 
 
Estamos finalizando o nosso curso com o módulo 7, “Perpetuando* a prática”. 
 
O Programa D-Olho na Qualidade implica em uma nova filosofia* ambiental. Por isso, nesse 
módulo você irá se preparar para perpetuar o sucesso alcançado na implantação* dos 5Ss*. 
 
 
PERPETUANDO* O SUCESSO 
 
Você já teve a oportunidade de planejar e/ou executar os 5Ss*, mas sua prática não se 
limitará ao período do curso, não é verdade? 
  
Perpetuar a prática do Programa D-Olho na Qualidade não é tarefa simples. Assim como o 
lançamento e o desenvolvimento das várias etapas, a manutenção é fundamental e requer 
clareza sobre os objetivos do programa, entendimento  sobre como executá-lo, 
compreensão do mesmo como uma nova filosofia* ambiental; bem como, comprometimento 
de todas as pessoas envolvidas. Com isso, será possível repensar a prática e fazer as 
alterações e adaptações necessárias.  
 
Será que tudo que foi planejado inicialmente está sendo seguido à risca? O programa está 
sendo implantado, realmente, como uma filosofia*? 
 
E então, será que as condições em sua empresa estão favoráveis à perpetuação da prática 
do Programa? 
 
O perfeito entendimento do significado e importância da manutenção do Programa D-Olho 
na Qualidade é a chave do sucesso para consolidação* desse grandioso processo de 
transformação e mudança que está se desenvolvendo na sua empresa. 
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Para aqueles que não incorporaram a filosofia* do programa, o Programa D-Olho na 
Qualidade é apenas um evento de limpeza e organização, que não produz benefícios. 
 
Certa vez, um empresário chegou a dizer: “Eu preciso é faturar! Limpar e organizar são 
bobagens!”. Outra citação importante em relação ao programa, vinda de outro empresário: 
“Meu negócio é vender e não limpar!”. Para finalizar os exemplos, temos mais uma alegação 
que vale a pena registrar: “Nós crescemos meio desorganizados e isso não interfere no 
nosso negócio!”. 
 
O Programa D-Olho na Qualidade é considerado uma das bases de gestão da qualidade, 
pois sua implantação* na empresa torna o ambiente de trabalho mais organizado, produtivo, 
seguro e humano, criando um clima propício à colaboração entre as pessoas e à prevenção 
de problemas. Com a implantação* do programa de forma consistente, as pessoas 
começam a ver que as coisas estão mudando e que há compromisso da alta administração. 
 
Porém a manutenção do Programa D-Olho na Qualidade é um dos principais desafios para 
todas as empresas que tentam implantá-lo. É de conhecimento de todos e amplamente 
divulgado que iniciar o programa é muito fácil, mas mantê-lo funcionando ao longo do tempo, 
como um hábito ou um modo de vida, é totalmente diferente. 
 
O sucesso está associado às seguintes atitudes: 

- Comprometimento do dono, da direção, com exemplos e atitudes diárias que 
encorajem as pessoas a rever e mudar posturas e procedimentos; 

- Manter a motivação e comprometimento das pessoas, mas isso só não basta; 
- Incorporar as atividades do D-Olho na Qualidade à rotina diária das pessoas por meio 

da padronização, como foi visto na fase da Ordem Mantida; 
- Introdução de técnica de verificação visual dos procedimentos estabelecidos para o 

D-Olho na Qualidade (manutenção). 
 
Os objetivos da manutenção são verificar os resultados alcançados com a implantação* do 
D-Olho na Qualidade e checar se foram desenvolvidos hábitos/comportamentos e 
sistemas/processos que assegurem a prática e a melhoria no dia-a-dia, mudando a maneira 
de pensar das pessoas na direção de um melhor comportamento para toda a vida. 
 
Pois é, o sucesso da implantação* na empresa do meu amigo Tôdy Oyo aconteceu, 
principalmente, pelo fato dele ter seguido as recomendações para a manutenção do 
programa. 
 
Essa etapa representa o começo de uma longa e duradoura jornada. Ao sucesso! 
 
EXERCÍCIO 1 
 
 
Atenção! Você tem 1 EXERCÍCIO no ambiente do curso, no passo 06 da Unidade 1 – 
Perpetuando o sucesso, do Módulo 7 – Perpetuando a prática. 
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Unidade 2: PERPETUANDO* NA PRÁTICA 
 
Você já entendeu a importância do envolvimento do líder para a manutenção do Programa 
D-Olho na Qualidade. A perpetuação da nova filosofia* depende de ações constantes, no 
sentido de corrigir, prevenir e aprimorar as atividades relacionadas à nova filosofia* 
ambiental. Mas, e na prática, quais as ações a serem desenvolvidas para manter o sucesso 
do Programa D-Olho na Qualidade? 
 
É importante observar se a sua empresa oferece condições para a manutenção do 
Programa.Isso não é difícil de checar. Você já sabe que o sucesso está relacionado a 
diversos fatores, como, por exemplo, incorporação das atividades do D-Olho na Qualidade, 
na rotina diária, utilização da lista de verificação.É preciso estar atento a esses fatores para 
que seja possível a perpetuação da prática dos 5Ss*. 
 
Veja, a seguir, com o Tôdy-Oyo, o que acontece quando não são mantidas as condições 
para a mudança de hábito: 
 

Água que não corre cria lodo. 
 
É o que acontece na empresa quando não são mantidas as condições para a mudança de 
hábitos, para a eliminação dos desperdícios e para que a busca da qualidade seja 
permanente. A tendência natural é a acomodação. Com o tempo, da acomodação vem a 
regressão, a perda de conquistas preciosas “ladeira abaixo”. A figura 1, a seguir, caracteriza 
a “organização-serrote”, que avança e recua em qualidade e acaba não saindo do lugar. 
 
Já a imagem de uma escada( figura2), pode caracterizar perfeitamente a organização D-
Olho na Qualidade. Ganhos constantes de qualidade representam estímulos permanentes 
para a motivação das pessoas, essencialmente quando são reconhecidos e identificados 
como benefícios para todos.  É o que acontece quando passamos a utilizar o ciclo da 
contínua melhoria (PDCA - planejar, desenvolver, checar e agir), veja como utilizar este 
recurso no Manual de Ferramentas que consta na midiateca. 
 

                     
 
 
Uma vez que já passamos pelas etapas de planejamento e de desenvolvimento do 
Programa D-Olho na Qualidade, chegou o momento de acionar as etapas de checagem e 
de ação corretiva, preventiva ou de melhoria ou um aprimoramento das atividades da 
empresa. 
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Para que isso possa acontecer com regularidade, o Programa D-Olho na Qualidade sugere, 
daqui para frente, reuniões mensais do programa, num esquema muito simples, feito com 
base na atuação de grupos de trabalho, que você irá conhecer em detalhes agora. 
 
Crie uma equipe de três a seis integrantes (de preferência de áreas diferentes) para apoiar 
as pessoas-chave na perpetuação do Programa D-Olho na Qualidade. 
Essa equipe terá como funções:  

- providenciar os convites para as reuniões; 
- preparar o local da reunião e providenciar os recursos necessários; 
- fazer o relato dos assuntos e decisões da reunião, registrando-os em atas; 
- arquivar os registros produzidos nas reuniões; 
- providenciar a reprodução e digitação de documentos; 
- acompanhar os cronogramas estabelecidos no programa. 
 

 
 
Providencie uma cópia da planta baixa da área total da 
empresa, incluindo pátios e estacionamentos. Divida as 
áreas e delegue as responsabilidades de cada uma 
seguindo a hierarquia organizacional. Essa delegação 
deve ser por escrito e aceita formalmente pelo delegado. 
Inclua na planta os respectivos responsáveis pelas áreas. 
 

 
 
Como em qualquer processo de delegação, cada área recebida pode ser delegada a outra 
pessoa, porém a prestação de contas continua com quem recebeu a delegação original. 
 
 
 
Elabore uma lista de verificação padrão, contemplando cada uma das 
etapas do Programa D-Olho na Qualidade, e distribua-a para cada 
responsável de área, para adequação e implementação*. 
 

 
 
 
 
 
Elabore uma relação de toda a normalização (ou padrões, ou 
procedimentos) já definida até a Ordem Mantida e monte um 
manual, facilitando as consultas e propiciando uma referência 
(situação desejada) na empresa. 
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Quanto aos padrões e procedimentos ainda não elaborados, devem ser relacionados em um 
plano de ação 4Q1POC(Manual de Ferramentas da Qualidade, disponível na midiateca), 
para acompanhamento e implementação*. 
 
Será definido, nessa normalização, o “mínimo crítico”, ou seja, o mínimo que tem que ser 
feito em cada situação, devendo ser melhorado continuamente. 
 
A educação e a mudança de hábitos são facilitadas quando existe algum sistema como 
apoio e uma freqüência adequada nas novas ações. Partindo dessa premissa, deve-se 
estabelecer um sistema de acompanhamento para verificar se a situação atual está de 
acordo com a situação desejada (estabelecida no mínimo crítico). 
 
Essas verificações devem ser realizadas com uma periodicidade adequada à realidade de 
cada empresa. A periodicidade detalhada a seguir tem se mostrado a mais adequada nos 
seis primeiros meses após a implantação* do sistema, pois, nesse período, serão efetuados 
todos os ajustes na lista de verificação, na normalização das atividades e no próprio sistema 
de Ordem Mantida; após esse período, cada empresa deve adequar a periodicidade às suas 
condições. 
 
Veja os procedimentos, olhando os textos abaixo: 
 
 
 
 
Diariamente  
 
Efetuar a verificação dos itens constantes da lista apresentada mais adiante nos quais essa 
freqüência seja mais adequada. Exemplos: situação dos coletores de lixo, organização e 
limpeza na recepção, uniforme de cada um, agenda diária. Normalmente, essa verificação é 
efetuada por quem está diretamente ligado à atividade. 
 
 
Semanalmente/quinzenalmente 
 
Quando parte da área de responsabilidade é delegada a uma ou mais pessoas, quem 
recebe a delegação efetua verificações em toda a área. Exemplo: o responsável por dois 
setores de usinagem realiza verificação semanal, enquanto seus delegados realizam 
verificação diária. 
 
Incorpore as atividades do Programa D-Olho na Qualidade à rotina do dia-a-dia da empresa 
de tal forma que todos as pratiquem como parte do trabalho e não como uma coisa isolada. 
Uma das iniciativas que têm apresentado resultados eficazes são as reuniões diárias por 
setor, conduzidas pelo responsável direto pelo setor, quando existir. Nessas reuniões, com 
duração de no máximo 10 minutos, no início de cada turno de trabalho, devem ser tratados 
temas relacionados com o Programa D-Olho na Qualidade, de forma a despertar os 
participantes para um trabalho comprometido. 
 
Os familiares dos colaboradores devem ser envolvidos no programa, facilitando o processo 
de educação. Não é possível que uma pessoa tenha um comportamento no seu ambiente 
familiar e social e outro no ambiente de trabalho. Promover palestras dirigidas aos familiares 
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com temas ligados ao programa, proporcionar periodicamente visitas as casas dos 
colaboradores são atividades que têm contribuído muito para a transformação das pessoas 
e mudança da cultura. 
 
 
 
 
A comunicação visual contribui para a mudança de atitudes e comportamentos, portanto faz 
parte de todo o processo do Programa D-Olho na Qualidade. Cada responsável deve 
assegurar-se de que sua área esteja suprida de cartazes e boletins suficientes e atualizados 
do Programa D-Olho na Qualidade. Os cartazes devem ser afixados em locais estratégicos, 
visando motivar as pessoas a observar os princípios do programa. 
 
A partir de critérios justos e de consenso, é importante promover algum evento para 
reconhecer as áreas que se destacam no programa. Além do reconhecimento das equipes, 
isso mobiliza todos os participantes para uma verificação geral em suas áreas, incentivando-
os para melhorias constantes. 
 
 
EXERCÍCIO 2 
 
 
Atenção! Você tem 1 EXERCÍCIO no ambiente do curso, no passo 07 da Unidade 2 – 
Perpetuando na prática, do Módulo 7 – Perpetuando a prática. 
 
 
 
 
Desde o início da implantação* do Programa D-Olho na Qualidade, você conta com uma 
equipe de apoio. Agora, na manutenção, não poderia ser diferente, não é mesmo? 
 
Será que as nossas ações, a partir da implantação* do Programa D-Olho na Qualidade, 
estão mudando nossas práticas e forma de pensar? Conseguimos, realmente, nos livrar de 
hábitos e práticas antigos que não contribuem de forma positiva para a nossa produtividade? 
Então! Chegou o momento de fazer essa verificação, a qual, nas empresas, é denominada 
“auditoria”. 
 
Saiba mais sobre como realizar a auditoria, lendo os textos abaixo: 
 
 
 
 
TEXTO 1: AUDITORIAS INTERNAS DO PROGRAMA D-OLHO NA QUALIDADE(link) 
 
Para os orientais, o aprendizado consiste primeiramente em “estudar”, acumular 
conhecimento, e depois em “praticar constantemente”. Juntos, estudar e praticar 
constantemente resultam no auto-aprimoramento. 
 
Ocupados, primeiro, em aprender a praticar as etapas básicas na empresa e na vida 
pessoal, precisamos examinar, posteriormente, se nossas ações estão modificando 
produtivamente o nosso modo de pensar e agir. 
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Esse procedimento de verificação e análise é a auditoria interna. Na atividade empresarial, a 
auditoria já é conhecida como exame, constatação e orientação para o futuro. No Programa 
D-Olho na Qualidade, ressalta-se ainda mais o objetivo de ajudar com uma avaliação 
independente e construir com sugestões e posturas incentivadoras dos auditores. 
 
A adoção e a implementação* da auditoria passam pela habilitação de alguns dos 
colaboradores (grupo de apoio) da empresa, representantes de diferentes setores, que, após 
receber a qualificação, executarão o processo de auditoria dos cinco princípios do D-Olho na 
Qualidade. 
 
No contexto da gestão da qualidade, é necessária a elaboração de um programa, roteiro, 
lista de verificação, a ser executado por pessoal preparado para regulamentar e determinar 
se as atividades e os resultados programados pelo sistema estão de acordo com o 
estabelecido e se atingiram os seus objetivos. 
 
Técnicas De Auditoria 
 
O instrumento básico de trabalho dos auditores é a lista de verificação. Ela contém uma 
série de afirmações sobre as tarefas de implantação* do Programa D-Olho na Qualidade. 
 
Com base na lista de verificação (veja como criar uma Lista de Verificação no arquivo 
eletrônico para download* existente na Midiateca – Manual de Ferramentas da Qualidade), 
os auditores entrevistarão os responsáveis pelo programa e funcionários, observarão as 
atividades, examinarão registros e analisarão documentos, tendo em vista: 

- quais os requisitos a serem atendidos; 
- onde serão buscadas as evidências desse atendimento. 

 
Uma auditoria deve ser objetiva. Só é possível haver uma avaliação objetiva da eficácia, por 
meio de indicadores mensuráveis. Na falta desses indicadores, as informações coletadas 
devem ser confirmadas por mais de uma fonte. 
 
Uma auditoria completa em todas as áreas da empresa costuma durar de um a três dias, 
incluindo preparação, trabalho de campo e apresentação dos resultados em uma reunião de 
encerramento. Os auditores lançam mão de amostragens planejadas, diante da 
impossibilidade de verificar tudo. 
 
O auditor-líder apresentará ao grupo de apoio todas as observações e não conformidades 
reunidas no relatório, com registros respaldados por evidências objetivas, pois o auditor não 
emite opiniões pessoais. Seu relatório constitui ferramenta para implementação* de ações 
corretivas, preventivas e de melhorias porventura necessárias. 
 
 
Reunião de auditoria 
 
Na data estabelecida para a auditoria, a equipe deve se reunir no início do expediente e 
planejar os trabalhos, em um tempo máximo de 30 minutos. Essa atividade deve incluir uma 
revisão dos conteúdos das listas de verificação, para nivelar os conceitos e acelerar o 
processo de avaliação, e as seguintes verificações: 
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- todos os auditores escalados estão presentes ou será necessário buscar um 
suplente? 

- Já está disponível a lista de verificação em número correspondente ao de áreas a 
serem avaliadas? 

- Os quadros de pontuação e de acompanhamento e o relatório de auditoria foram 
providenciados para todos os setores a serem avaliados? 

- Todos os relatórios estão identificados com o nome do setor e a data da auditoria? 
- Foram providenciadas cópias do formulário 4Q1POC para entrega ao responsável 

pelo setor em conjunto com o relatório final da auditoria? 
 
 
 
 
Texto 2: VOCABULÁRIO BÁSICO DE AUDITORIA 
 
 
Não conformidade: significa o descumprimento de um requisito estabelecido – por exemplo, 
uma ação prevista e não realizada, por qualquer motivo. É importante ressaltar que os 
auditores desconsiderem os motivos pelos quais uma ação deixou de ser realizada. Não-
conformidade é tão somente a não-realização de algo planejado, conceito utilizado na 
avaliação do grau de implementação*. 
 
Observação: reporta uma situação indesejável, mesmo que o requisito não tenha sido 
claramente descumprido. Observações podem ser utilizadas na avaliação da eficácia do 
programa quando os resultados desejados são qualitativos, por exemplo, motivação, 
envolvimento de todos, melhoria da satisfação etc. É bom lembrar que uma meta 
quantificada e não alcançada será considerada uma não conformidade. 
 
Evidências objetivas: Informações, dados ou constatação de fatos relativos à qualidade de 
um produto ou elemento do sistema da qualidade, baseados em observações, medições ou 
teste. 
  
Veja um modelo de relatório de auditoria no arquivo eletrônico para download* existente na 
Midiateca – Manual de Ferramentas da Qualidade. 
 
 
 
 
E então, preparado para iniciar a auditoria em sua empresa? 
 
Para conduzir uma auditoria objetiva e eficaz existem algumas técnicas que são essenciais, 
como por exemplo, a lista de verificação.No início da implantação* do Programa D-Olho na 
Qualidade, você utilizou uma para elaborar o diagnóstico* geral sobre a situação de sua 
empresa. Lembra-se? Agora, irá utilizar a mesma lista para verificar se os objetivos da 
implantação* do Programa D-Olho na Qualidade, em sua empresa, foram alcançados. Se 
quiser saber mais sobre como montar uma Lista de Verificação, veja  no Manual de 
Ferramentas Qualidade que está lá em nossa Midiateca. 
 
Mas antes, Tôdy Oyo, por favor, fale sobre o objetivo de uma auditoria! 
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Ah, sim.A auditoria se traduz em procedimentos de verificação e análise, com o objetivo de 
checar o andamento de ações planejadas em algum momento. No caso, aqui, do Programa 
D-Olho na Qualidade.Mas, poderá realizá-la, também, na esfera pessoal.  
 
Para facilitar esse trabalho, consulte texto complementar sobre auditoria (“Postura do 
auditor”e “Realização da auditoria”), a seguir. 
  
Depois preencha a lista de verificação. 
 
 
 
 
POSTURA DO AUDITOR 
 
É muito importante que a auditoria seja conduzida de forma imparcial e justa. Todos 
trabalham duro para se preparar para ela, e os auditores nunca devem assumir uma atitude 
descuidada ou exagerada. O auditor que aprova todo mundo porque quer agradar e aquele 
que reprova todos por questões pessoais não estão preparados para desempenhar bem 
essa atividade. As auditorias precisam ser feitas de modo cuidadoso e de acordo com os 
padrões, analisando tudo o que foi estabelecido. Com simpatia e educação, o auditor deve 
comentar com franqueza os sucessos e os erros, pois a consciência dos problemas é o 
primeiro passo em direção ao aprimoramento. 
 
O trabalho do auditor não é fácil. Algumas pessoas dizem que é mais difícil auditar do que 
ser auditado. Mas somente por meio de uma auditoria justa as pessoas auditadas terão 
satisfação e motivação para ações corretivas ou de melhoria, e, quando forem 
recomendadas no melhor conceito, terão o verdadeiro sentimento de dever cumprido. 
 
Dicas para o Manual de Auditoria  
 
Você pode criar o “Manual de Auditoria do Programa D-Olho na Qualidade”, o qual reunirá 
as principais informações sobre as auditorias. Esse manual pode ser distribuído para os 
auditores internos e para os responsáveis pelas áreas a serem auditadas. 
 
Algumas sugestões de conteúdo: 
 

- O que são auditorias 
- O papel dos auditores 
- Como receber uma auditoria 
- Reunião de auditoria 
- A lista de verificação 
- Critérios de pontuação na auditoria 
- Quadro de acompanhamento da área 
- Relatório de auditoria 
- Como conquistar resultados sempre melhores 

 
Fazer com que essas informações sejam do conhecimento de todos aumenta as chances de 
sucesso do seu Programa D-Olho na Qualidade. Mãos à obra! Use a criatividade e busque 
ajuda sempre. 
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Realização da Auditoria 
 
Inicie e execute a auditoria somente na presença do responsável pela área ou pessoa 
designada por ele. Faça a abertura cumprimentando a todos, apresentando-se e falando do 
roteiro básico de sua auditoria na área. 
 
Verifique e avalie toda a área com base nas listas de verificação. Cheque tudo: armários, 
gavetas, estantes, arquivos, quadros, tetos, paredes, piso, etc. Registre no verso das listas 
de verificação, todos os problemas identificados no setor, em cada uma das etapas do 
Programa D-Olho na Qualidade. 
 
Ao final da auditoria do setor, dê a pontuação para cada uma das etapas do Programa D-
Olho na Qualidade, com base na relação de problemas apresentados. Os auditores 
registram na lista de verificação a posição de consenso. Se ocorrerem dúvidas com relação 
a algum ponto observado na área, durante a auditoria, peça esclarecimento ao responsável, 
para melhorar a sua capacidade de avaliação. Tenha sempre em mente: esclarecer é 
diferente de justificar! 
 
Ao término da auditoria programada para o dia, a equipe de auditores deve fazer o 
fechamento e emissão do relatório final para a área. Como encerramento, deve reunir-se 
com os responsáveis pela área e apresentar as conclusões da auditoria, incluindo as não- 
conformidades encontradas. 
 
Entregue ao responsável pela área cópia do relatório de auditoria. Alerte o responsável para 
a necessidade de definir, em conjunto com sua equipe, as ações corretivas para os 
problemas identificados. Peça-lhe também para fazer o planejamento das ações usando a 
ferramenta 4Q1POC. As ações e o seu planejamento serão verificados na próxima auditoria. 
 
O roteiro para as próximas auditorias é o mesmo. Porém, antes de fazer a avaliação 
propriamente dita, a equipe de auditores deve checar o real cumprimento do plano de ações 
corretivas da auditoria anterior. 
 

Ref.: adaptação dos textos do Programa SEBRAE da Qualidade Total, Programa de 
Excelência nos Serviços de Saúde – SEBRAE/Pró-Saúde. 

 
 
 
 
Agora é o momento de avaliar todos os pontos que você diagnosticou no início e ver o que 
aconteceu. 
  
Para isso, utilize o arquivo que está no link abaixo: 
 
Atenção! Você tem 1 ARQUIVO para baixar no link que consta no ambiente do curso no 
passo 11 da Unidade 2 – Perpetuando na prática, do Módulo 7 – Perpetuando a prática. 
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Módulo 7 
PERPETUANDO A PRÁTICA 

 
Você acabou de preencher a lista de verificação. Antes de continuar, é importante ter 
consciência do seu papel na perpetuação do Programa D-Olho na qualidade. 
 
MENSAGEM  
 
 
Atenção! Você tem 1 MENSAGEM a ser ouvida no ambiente do curso. no passo 12 da 
Unidade 2 – Perpetuando na prática, do Módulo 7 – Perpetuando a prática. 
 
 
 
Antes de fazer o próximo exercício, ouça a mensagem indicada ao lado (será necessário 
utilizar caixas de som para ouvi-la). 
 
 
 
 
Vamos fazer uma reflexão sobre a sua participação no processo de implantação* do 
Programa D-Olho na Qualidade?  
 
Imagine três pessoas: autor, ator e espectador. 
O autor constrói, lidera, coordena, acompanha, avalia e estimula a mudança. 
O ator representa um papel no processo de mudança. 
O espectador assiste à mudança. 
Qual o papel que você assumiu nesse processo? 
Ator? Autor? Espectador? 
Como se sente nesse papel? 
Por que está nesse papel? 
Você acha que alguém está no lugar errado? Por quê? 
Como podemos nos tornar autores? 
 
 
 
 
 
EXERCÍCIO 3 
 
 
Atenção! Você tem 1 EXERCÍCIO no ambiente do curso, no passo 13 da Unidade 2 – 
Perpetuando na prática, do Módulo 7 – Perpetuando a prática. 
 
 
A atividade realizada anteriormente, sobre o seu papel na implantação* da prática dos 5Ss*, 
também pode ser útil à sua vida pessoal. Afinal, qualidade não se aplica somente ao 
trabalho, não é verdade? 
 
Preparamos, para esse encerramento, um texto para você refletir constantemente sobre 
suas ações, seja na empresa ou na vida pessoal, leia a seguir. 
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Módulo 7 
PERPETUANDO A PRÁTICA 

 
 
UMA HISTÓRIA SOBRE D-OLHO NA QUALIDADE  
 
 
Quem é o responsável pelo D-Olho na Qualidade? 
 
Esta é uma história sobre quatro pessoas, chamadas TODO MUNDO, ALGUÉM, 
QUALQUER UM e NINGUÉM. 
 
A qualidade era um serviço importante a ser feito, e TODO MUNDO estava certo de que 
ALGUÉM o faria. 
QUALQUER UM poderia ter feito, mas NINGUÉM o fez. 
ALGUÉM ficou zangado com isso, porque era serviço de TODO MUNDO. 
TODO MUNDO pensou que QUALQUER UM poderia fazê-lo, mas NINGUÉM imaginou que 
TODO MUNDO não o faria. 
No fim, TODO MUNDO culpou ALGUÉM quando NINGUÉM fez o que QUALQUER UM 
poderia ter feito.  
 

Procure a melhor utilização para esse texto na sua empresa. 
 

 
 
 
 
 
A “Perpetuação da prática” é o momento no qual você terá a oportunidade de repensar a 
implantação* do Programa D-Olho na Qualidade; bem como, o papel de cada um dos 
envolvidos. 
 
E então, o que achou da história sobre o D-Olho na Qualidade? Como está sendo a 
participação das quatro pessoas citadas na história? Será que cada uma está contribuindo 
com a sua parte? Vale lembrar que a falta de ação, o “esperar pelo outro”, é o que há em 
comum entre os quatro personagens...Não permita que essas posturas se tornem comuns, 
também, em sua rotina, pois, tanto na implantação* do Programa D-Olho na Qualidade 
quanto na vida pessoal, o diferencial para o sucesso é a mudança de hábitos e atitudes.  
 
 
 
EXERCÍCIO  
 
 
 
Atenção! Você tem 1 EXERCÍCIO no ambiente do curso, no passo 16 da Unidade 2 – 
Perpetuando na prática, do Módulo 7 – Perpetuando a prática. 
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Módulo 7 
PERPETUANDO A PRÁTICA 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Chegamos ao final do curso D-Olho na Qualidade. Você acabou de concluir o último módulo: 
”Perpetuando* a Prática”. Chegou até aqui, graças ao seu empenho, à sua vontade de 
crescer, enfim, de mudar hábitos e posturas para um melhor desempenho na vida pessoal e 
profissional. 
 
 
 
 
Um lembrete para você! No ambiente do curso pela internet, você deve clicar em todos os 
passos da unidade que está estudando e, no último passo (final da unidade), clicar no botão 
Concluir. É um procedimento que lhe permitirá ter acesso a AVALIAÇÃO FINAL DO 
CURSO, ser considerado concluinte do estudo do conteúdo do curso e assim estar apto a 
receber o seu certificado. 
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