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RESUMO 
 
 

BUSCA PELA EFICIÊNCIA ATRAVÉS DA MELHORIA CONTÍNUA A globalização estabelece 
uma nova condição para as empresas agirem no mercado. Somente o preço baixo dos 
produtos não é suficiente para se manter competitivo nos dias de hoje. É preciso também, 
acima de tudo, refletir sobre as questões de melhoria da qualidade em prol da busca pela 
eficiência e eficácia. À medida que a oferta de produtos e serviços passou a superar a procura, 
as empresas encontraram a necessidade de flexibilização, oferecendo diversos modelos de 
produtos a fim de acatar as expectativas dos clientes. Dessa forma, a empresa deve buscar o 
aperfeiçoamento de seus processos e produtos por meio da ampliação da qualidade e da 
diminuição dos desperdícios, que não agreguem valores ao produto final. É preciso exercer o 
controle sobre seus processos, avaliar o desempenho de suas atividades e responder 
rapidamente as necessidades de intervenção, correção e implementação de melhorias. 
Considerando as últimas décadas, é visível notar como países, de grande importância no 
mercado mundial, perderam espaço para indústrias que investiram na produção de boa 
qualidade e preços baixos. Em tempos de globalização, a competitividade e a abertura de 
mercado obrigaram as empresas a mudarem seus métodos de produção e pensamento devido 
às novas condições de mercado. O presente trabalho ressaltará técnicas de melhoria contínua 
das atividades, abolindo qualquer desperdício no processo produtivo. Quer seja pela 
eliminação de atividades que não agreguem valores, ou mesmo, através da melhoria daquelas 
que não agreguem valores, sendo porém são imprescindíveis à produção. A procura pela 
melhoria contínua faz com que as empresas obtenham altos níveis de eficiência e eficácia, 
ganhando espaço no mercado e tornando-se cada vez mais competitivas. O objetivo geral, 
abordado do trabalho, é aferir a contribuição das técnicas de melhoria contínua no processo 
produtivo de forma a apresentar seus conceitos, expondo os métodos a serem utilizados para 
disseminar a melhoria contínua no processo produtivo e avaliar os resultados obtidos com a 
implantação desses métodos. Este projeto visa à abertura de uma loja de conveniência, 
destinada ao atendimento do público que abastece seus automóveis no Auto Posto Chiquinha 
de Mattos. Esta conveniência trabalhará com as técnicas de melhoria contínua. Serão 
apresentadas ao longo do trabalho as vantagens da implantação deste método, levando em 
consideração que o principal indicador de satisfação dos clientes é o próprio resultado de 
venda. Toda percepção ao ponto de vista do cliente é que define se o produto ou serviço é 
satisfatório. Quando o cliente avalia de forma positiva, podemos dizer que é de qualidade. 
Portanto, mesmo que investir em qualidade custe uma parcela a mais em dinheiro, o retorno 
dos investimentos são favoráveis se comparado ao retorno que a não qualidade traz. Chegou-
se a conclusão que a busca pela eficiência através da melhoria contínua é um fator de grande 
importância para a empresa Convenielli. Ela será implantada de forma a sempre estar 
melhorando a empresa de um modo geral, buscando o melhor atendimento e satisfação dos 
clientes. Com a aplicação de todos os métodos, anteriormente citados, um complementando o 
outro, resultará em sucesso a implantação na empresa, no que diz respeito a qualidade do 
serviço oferecido em um agradável ambiente de trabalho. A busca pela melhoria contínua 
nunca deve parar, pois a Convenielli acredita que sempre haverá algo à melhorar. Palavras-
chave: Melhoria Contínua, Qualidade, Satisfação, Eficiência.  


