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ESPECIALISTAS DA FALCONI CONSULTORES DE 
RESULTADO FALAM NA ABTCP, NA MESA-REDONDA 
DA CT DE PAPEL, SOBRE GESTÃO DE QUALIDADE 
COM FOCO NA EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Por Renan Fagalde
Especial para O Papel

Capitaneada pelos consultores da FALCONI, André Jeha e Rodrigo Conhalato, a 
mesa-redonda Ferramentas de Gestão da Qualidade para Melhoria da Eficiência 
Operacional, promovida pela ABTCP, apresentou uma ampla perspectiva sobre 
conceitos da gestão empresarial

C
erta vez, um diretor de uma empresa fez um longo discur-

so aos funcionários do turno, que entrava para trabalhar, 

sobre a implementação do novo projeto de eficiência 

operacional, anunciando que eles iriam conhecer o novo 

modo de gestão e os benefícios que ele traria.

Após falar a todos, este diretor perguntou se alguém tinha al-

guma dúvida. Foi quando um dos colaboradores levantou a mão 

e disparou: ‘Olha, eu entendi, vamos fazer um trabalho de gestão. 

Mas me explica uma coisa: o que é gestão?’ O empresário pensou, 

titubeou e descobriu naquele momento que não sabia definir exa-

tamente o que era...”

Essa história real sobre gestão empresarial, da vivência do consul-

tor e sócio da FALCONI, André Jeha, foi usada para atrair a atenção 

dos participantes da Mesa-Redonda Ferramentas de Gestão da Quali-

dade para Melhoria da Eficiência Operacional sobre a importância dos 

conceitos antes de falar de suas aplicações nos processos. O evento 

foi promovido pela ABTCP em parceria com a FALCONI, na sede da 

Associação, no dia 25 de julho último, e contou com apresentação 

também do consultor da Falconi, Rodrigo Conhalato, e presença de 

executivos de diversas indústrias do setor de celulose e papel.

Ricardo Miller, supervisor de Processo e Tratamento de Água, da 

Bignardi Papéis, disse nunca ter presenciado uma situação, como a 
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contada por Jeha, mas observa esta dificuldade das 

pessoas em saber na essência o que é gestão e a me-

lhor forma de exercê-la no ambiente corporativo. “Fal-

ta um entendimento aprofundado dos próprios gesto-

res, desde a diretoria até o supervisor, e precisamos 

ter isto bem claro para todos”, pontua Marcelino Sacchi, 

diretor industrial da MD Papéis e coordenador da  

Comissão Técnica (CT) de Papel da ABTCP.

“O papel da gestão, e talvez o principal ponto aqui, é 

como hardware, software e humanware, estão integra-

dos. Gestão é a forma como a gente cultiva tudo isso. A 

forma como se cultiva é que vai gerar os resultados que 

queremos”, define Jeha. E o consultor acrescenta que a 

maioria das empresas brasileiras hoje “não precisa fazer 

gols de letra e sim realizar o básico com excelência”. 

Para tanto, Jeha e Conhalato apresentaram os modelos 

de gestão do Ciclo de Deming, ou PDCA – Planejar, De-

senvolver, Checar e Ajustar – e o complementar, e talvez 

mais fundamental, SDCA – Padronizar, Desenvolver, Che-

car e Ajustar. “Primeiro temos de definir a meta, planejar 

e depois temos de sustentar o resultado, o que se faz 

com o SDCA”, acrescentam os consultores da FALCONI. 

Na prática, o PDCA é voltado para melhorias, en-

quanto o SDCA estabiliza os resultados. A sustenta-

ção do resultado é essencial, segundo Jeha, e, para 

tanto, o segredo está na perseverança, que traz a 

consistência. “Não adianta trocar de programa todo 

ano”, alerta. “Uma liderança empresarial que per-

severe em um programa de melhoria contínua, que 

internalize os fundamentos da gestão e os traduza e 

transmita para a cultura da empresa será uma lide-

rança boa, eficiente e de sucesso.”

Sacchi concorda. “Entre os fatores críticos de suces-

so, temos que ter liderança obstinada e engajada na 

implantação do sistema e na busca de resultados, co-

nhecimento e a aplicação do método e das ferramen-

tas de um bom sistema de gestão e o conhecimento 

técnico inerente de cada área e ou setor”, acredita o 

coordenador da CT de Papel da ABTCP e também di-

retor industrial da MD Papéis que participou do even-

to. Contudo, Conhalato pontua que “ferramentas são 

apenas suportes para o método escolhido”. 

Indo além nessa exposição, Conhalato explicou que 

o método é só o caminho para atingir o resultado; é só 

uma forma – e existem várias. E o método não pode ser 

maior que o resultado. “Ou seja, não se deve adotar 

um programa inadequado ao escopo e complexidade 

do problema a ser tratado.” Muito mais que as fer-

ramentas, a excelência operacional atingida por um 

sistema de gestão, na opinião de Sacchi, depende em 

torno de 70% de uma boa liderança para implantação 

e condução dos trabalhos. Miller compartilha do ponto 

de vista de Sacchi e acredita que o sucesso seja uma 

questão de foco, meta e comprometimento de toda a 

estrutura, desde a alta direção até o auxiliar, para que 

a empresa programe qualquer plano de trabalho.

O TEMPO DOS RESULTADOS 
Se o comprometimento existe, e a liderança é 

boa, isto ainda não é tudo para o sucesso seja con-

quistado. Como bem observou Jeha, a perseverança 

é o segredo para ir além de todas as dificuldades 

enfrentadas durante o processo de implantação de 

qualquer novo sistema de gestão. Fato é que, por 

vezes, para alguns empresários e administradores, 

é difícil insistir em um plano de ação ou método de 

gestão que não operou o “milagre” esperado nos 

resultados ou eficiência da empresa. 

O primeiro ponto é que, do mesmo modo que a 

empresa – e até seus problemas – não surgiu do dia 

para a noite, a expectativa de que apenas comprar 

uma ferramenta ou tecnologia de gestão nova será 

a panaceia da empresa é errada. O segundo ponto, 

Rodrigo Conhalato, 
consultor da FALCONI, 
explica ferramentas de 
gestão aos presentes
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nas palavras de Jeha, é que qualquer programa tem 

que ter “fases em que ofereça ganhos rápidos para 

dar credibilidade e folego ao projeto”. Ou seja, não 

existem milagres; existe a perseguição quase fanática 

dos resultados desejados por meio do método adota-

do, pontuada por resultados claros, específicos e bem 

comunicados para inspirar a todos os envolvidos.

Conhalato, que alertou para o fato de as ferramen-

tas serem apenas suportes ao método, aprofundou 

o conhecimento dos participantes da mesa-redonda, 

apresentando ferramentas que iam desde a estratifi-

cação e folhas de verificação até gráficos de Pareto, 

Ishikawa, matrizes de priorização e tabela de Nemo-

to, entre outras. Como não podia faltar em tempos 

de Indústria 4.0, o consultor demonstrou o caso de 

uso de inteligência artificial no controle de processos 

de máquinas, com resultados surpreendentes. No en-

tanto, ele lembrou mais de uma vez que “ferramen-

tas são apenas suportes ao método”.

Para Miller, que utiliza rotineiramente ferramentas 

como estratificação e gráfico de Pareto, o que seria 

mais oportuno para promover ganhos ao seu dia a 

dia de trabalho na empresa seria o SDCA – a padro-

nização, desenvolvimento, checagem e ajustes dos 

resultados. Os consultores da Falconi afirmaram que 

existe certa carência de uso deste método pelas em-

presas brasileiras. Jeha foi ainda mais incisivo: “me-

lhorar (PDCA) sem estabilizar (SDCA) é loucura”. 

A apresentação de vídeos do professor Vicente 

Falconi durante a mesa-redonda sobre Ferramentas 

de Gestão da Qualidade para Melhoria da Eficiência 

Operacional reforçou os conceitos discutidos pelos 

participantes. O professor explica, entre outras coi-

sas, que “um sistema de gestão é um conjunto de 

ações interligadas com a função de produzir resul-

tados”. Sacchi arrematou a questão, convergindo 

com o que havia sido apresentado: “como disse o 

professor Falconi em vídeo, o SDCA é responsável 

pelo resultado da empresa”. Então, se tiver de haver 

uma escolha, observou Sacchi, tem de ser pelo SDCA, 

quando não se tem a condição ideal de poder traba-

lhar com as duas ferramentas (PDCA e SDCA) que 

levam do progresso até a excelência operacional.

Na avaliação de Miller, o evento, além de ofere-

cer boas oportunidades de reflexão e conhecimen-

to sobre outras ferramentas, chamou atenção por 

mostrar que “não é necessário nada de outro mun-

do para resolver possíveis anomalias, mas sim fazer 

o básico corretamente”. E o básico, talvez, comece 

por responder a pergunta daquele funcionário da 

história lembrada por Jeha no começo do evento: 

“o que é gestão?”            n
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André Jeha, sócio 
e consultor da 
FALCONI, provocou 
reflexões entre os 
participantes em 
diversos momentos

“Entre os fatores 
críticos de sucesso, 
temos que ter 
liderança obstinada 
e engajada”, 
disse Marcelino 
Sacchi, diretor 
da MD Papéis e 
coordenador da CT 
de Papel na ABTCP


