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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

DDEEFFIINNIIÇÇÕÕEESS,,  EENNFFOOQQUUEESS  EE  DDIIMMEENNSSÕÕEESS  DDAA  QQUUAALLIIDDAADDEE  

NNiinngguuéémm  ddeesseejjaa  oo  qquuee  nnããoo  ccoonnhheeccee  

OOvvííddiioo  

Ao longo da história várias abordagens sobre o tema Qualidade foram surgindo 

gradualmente, ou seja, Qualidade é um tema em constante evolução, o que torna necessário 

um sólido conhecimento sobre as terminologias empregadas, caso contrário, Qualidade 

pode se tornar um conceito vago numa organização se todos não compartilharem de uma 

mesma definição para este termo. Gerentes, engenheiros, pesquisadores, técnicos, usuários, 

fabricantes, clientes, pessoas envolvidas com a Qualidade de um produto ou serviço 

precisam perceber as diferenças de enfoque dadas ao termo, dependendo da área de 

atuação, e respeitar estas diferenças. 

III.1 Definições da Qualidade 

Qualidade tem se tornado uma palavra-chave nos dias atuais e faz parte dos objetivos das 

empresas, de políticas nacionais (PBQP), discursos, publicidade, contratos, slogans, 

manuais do usuário e frases como, por exemplo: Devemos nos familiarizar com os 

conceitos da Qualidade Total do mesmo modo que estamos familiarizados com nossa 

língua materna
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Vários estudiosos têm apresentado definições para a palavra Qualidade, cada um buscando 

identificá-la no seu ramo de atuação. Algumas das principais conceituações são: 

Juran: Qualidade é adequação ao uso. 

Feigenbaum: Qualidade é uma maneira de se gerenciar os negócios da empresa. 

Aprimoramento da Qualidade só pode ser alcançado em uma empresa com a participação 

de todos. 

Crosby: Qualidade é conformidade com especificações, e não elegância. 

Deming: Qualidade é sentir orgulho pelo trabalho bem feito. Aprimoramento da Qualidade 

eleva a produtividade. 

Ishikawa: Rápida percepção e satisfação das necessidades do mercado, adequação ao uso 

dos produtos e homogeneidade dos resultados do processo (baixa variabilidade). 

Masaaki Imai: No contexto mais amplo, Qualidade é qualquer coisa que pode ser 

melhorada. Quando se fala em Qualidade, tende-se a pensar primeiro em termos da 

Qualidade do produto. Quando discutida no contexto de KAIZEN (aprimoramento), nada 

poderá estar mais longe deste objetivo. O interesse principal aqui é a Qualidade das 

pessoas. 

George English: Qualidade é medida pelo custo de fazer coisas erradas. 

Pedro Demo: Qualidade é uma questão de ser e não de ter. 

 

                                                           
1 George English (1992). 

III.2 Enfoques Atribuídos à Qualidade 

Todos os conceitos sobre Qualidade podem ser agrupados em cinco modos distintos de 

enfoque
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 Enfoque transcendental - Qualidade é sinônimo de “excelência nata”. Ela é absoluta e 

universalmente reconhecida. Enfoque ligado às artes de uma maneira geral. 

 Enfoque baseado no produto - Qualidade é definida como uma variável precisa e 

mensurável, e as diferenças na Qualidade refletem-se nas características de um 

produto. 

 Enfoque baseado no usuário - Qualidade está nos olhos de quem observa, ou seja, o 

cliente. Ela está associada a uma visão subjetiva baseada nas preferências pessoais. 

Supõe-se que os produtos e/ou os serviços que mais e melhor preencham as 

expectativas e as necessidades do consumidor são aqueles de alta Qualidade. 

 Enfoque baseado na fabricação - Qualidade é “conformidade com especificações”, seja 

para um produto ou um serviço. Uma vez que as especificações tenham sido 

estabelecidas, qualquer desvio significa perda de Qualidade. 

 Enfoque baseado no valor agregado - Um produto ou um serviço de Qualidade é 

aquele que apresenta desempenho esperado a um preço aceitável (para o cliente) e/ou 

conformidade às especificações a um custo aceitável (para o fornecedor). 

III.3 Dimensões da Qualidade 

O conceito Qualidade pode ser desdobrado em nove dimensões
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abrangente, cobrindo todos os conceitos usuais da Qualidade, sendo mais palpável que o 

simples termo Qualidade. 

Em geral, é difícil ser forte em todas as dimensões. Um produto ou um serviço pode ser 

considerado satisfatório em uma ou mais dimensões sendo, no entanto, não satisfatório em 

outras. A importância dada pelo cliente a cada uma das dimensões da Qualidade determina 

que balanceamento deve ser perseguido pela empresa. São elas: 

1 Desempenho: Características principais de operação de um produto / serviço. 

2 Características Secundárias: Suplementam o funcionamento básico. 

3 Durabilidade: Vida útil, antes da deterioração física. 

4 Conformidade: Concordância com especificações / padrões e grau de variabilidade. 

5 Confiabilidade: Consistência do desempenho com o tempo ou probabilidade de um 

produto, um serviço ou um processo ter um desempenho sem falhas, sobre condições e 

funções especificados em projeto, por um período de tempo determinado. 

6 Assistência Técnica: Solução de problemas e reclamações. 

7 Estética: Características sensoriais, como som, aparência, cheiro e gosto. 
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8 Qualidade Percebida: Imagem e reputação no mercado. 

9 Resposta: Característica da relação fornecedor-cliente, tais como pontualidade, cortesia, 

profissionalismo e moral. 

O Quadro 3.1 apresenta um exemplo das nove dimensões da Qualidade aplicada a um 

celular e um provedor de Internet
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 PRODUTO SERVIÇO 

DIMENSÃO CELULAR 
PROVEDOR DE 

INTERNET 

DESEMPENHO Alcance, Portabilidade Velocidade, Capacidade 

CARACTERÍSTICAS 

SECUNDÁRIAS 
Tira fotos, grava, e-mail Anti-vírus 

DURABILIDADE Tempo útil de vida Tempo no ar 

CONFORMIDADE Acabamentos 
Dados conforme 

anunciado 

CONFIABILIDADE Não falha Fluxo de mensagens 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA 

Disponibilidade de peças 

de reposição 
0800 

ESTÉTICA Design e cor 
Layout na página do 

provedor 

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
Boca a boca Recomendações de amigos 

RESPOSTA Cortesia dos atendentes Cortesia dos atendentes 

 

 

 

 

                                                           
4 Mais exemplos ver Maia, W. R. & Barçante, L.C.(1990). 

QUESTÕES DO CAPÍTULO III 

1. De acordo com as definições encontradas no Capítulo I e neste Capítulo, defina 

Qualidade com suas próprias palavras. 

2. Quais são os enfoques atribuídos à Qualidade? 

3. Quais são as dimensões da Qualidade? 

4. Exemplifique as dimensões da Qualidade para um tipo de produto e um tipo de 

serviço. 


