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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII  

CCOONNSSTTRRUUIINNDDOO  AA  VVIISSÃÃOO  DDAA  QQUUAALLIIDDAADDEE  TTOOTTAALL  

““......  nnããoo  ffuuii  ddeessoobbeeddiieennttee  àà  vviissããoo  cceelleessttiiaall””  

AAppóóssttoolloo  PPaauulloo  

Como já vimos anteriormente, as empresas vivem num cenário de grandes desafios. A 

concorrência, tanto em nível nacional quanto em nível internacional, está cada vez mais 

acirrada. Neste cenário, as empresas disputam a preferência de clientes cada vez mais 

exigentes, e que esperam cada vez mais dos serviços e produtos. 

or outro lado, os recursos financeiros nunca estiveram tão escassos, trazendo dificuldades 

para acompanhar a constante evolução tecnológica dos vários setores e segmentos que 

formam a economia global, a qual exige investimentos, em pequena e larga escala. 

Neste contexto, dois fatores se tornam críticos para o sucesso: 

 Satisfação Total dos Clientes 

 Baixo Custo Operacional 

Visando enfrentar esta nova situação, as empresas vêm desenvolvendo Processos de 

Qualidade Total. 

Mas, o que é Qualidade Total ? Uma empresa de Qualidade Total, em síntese, é uma 

empresa que é eficaz e eficiente em tudo o que faz, em todos os níveis. Eficácia significa 

fazer a coisa certa - aponta para o processo, e eficiência significa fazer certo as coisas, ao 

menor custo possível - aponta para o resultado. 

Qualidade Total = Eficácia + Eficiência 

Eficácia = Fazer a coisa certa 

Eficiência = Fazer certo as coisas, ao menor custo possível. 

A Figura 6.1 mostra a relação entre Eficácia-Eficiência e Qualidade Total. 
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Figura 6.1 – Binômio Eficácia-Eficiência e a Qualidade Total 

Para que a Qualidade Total seja alcançada, as ações de todas as áreas e níveis da empresa 

precisam estar integradas e guiadas por uma Visão
54

 Global, apontada para o objetivo final: 

O Sucesso da Empresa. 

66..11  AA  VViissããoo  ddoo  SSuucceessssoo  ddaa  EEmmpprreessaa  vviiaa  QQuuaalliiddaaddee  TToottaall  

Visão sem ação é meramente um sonho, ação sem visão só faz passar o tempo. Visão com 

ação pode mudar o mundo
55

. 

Podemos listar algumas necessidades que fazem com que as empresas desenvolvam e 

implementem uma Visão voltada para a Qualidade Total
56

: 

 Controlar o seu destino; 

 Conscientizar-se de que o sucesso no passado não garante o sucesso no futuro, muito 

pelo contrário, pode até atrapalhar; 

 Resolver os problemas atuais; 

 Desenvolver um senso de equipe; 

 Gerar mais recursos; 

 Explorar novas oportunidades; 

 “Passar o bastão” - Desenvolver parcerias 

Vários são os casos de empresas que tiveram sucesso no passado e que hoje não existem 

mais. Basta lembrar o marco cinematográfico que foi o filme “2.001 - Uma Odisseia no 

Espaço”; a nave interplanetária tinha a logomarca da PANAM, que já foi uma das maiores 

empresas de transporte de passageiros e cargas do planeta e faliu dez anos antes do ano 

2.001.  

O sucesso de uma empresa amanhã será consequência da Visão que hoje ela tem do futuro. 

A Figura 6.2 mostra a Visão da Qualidade Total, VQT. 

Figura 6.2 – A Visão da Qualidade Total - VQT 

    

                                                           
54 Estado que a organização deseja atingir. A visão tem a intenção de propiciar o  direcionamento dos rumos de uma 
organização. (ISO 14004). 
55 Barker, J. (1993).  
56 Tregoe, B... [et al], (1990). 
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VV..11  OO  FFooccoo  ddaa  VViissããoo  ddaa  QQuuaalliiddaaddee  TToottaall   

Toda Visão tem um foco. A VQT tem seu foco no cliente. Portanto, deve colocar o seu 

foco, em primeiro lugar, nos clientes externos, pois eles são a razão de ser da empresa, o 

motivo pelo qual as empresas existem. Imediatamente a seguir, o foco se dirige para os 

clientes internos, pois são eles que fazem a empresa funcionar e viver. A Figura 1.3 mostra 

a Visão da Qualidade Total, VQT. 

 Figura 6.3 – O Foco da VQT. 

O Foco no Cliente é um modo de pensar e agir; uma questão de posturas, hábitos e atitudes. 

Postura 
Assumir como constante propósito de trabalho a satisfação dos clientes, 

externos e internos. 

Hábito Considerá-los, acima de tudo, nas decisões e ações da empresa. 

Atitude Identificá-los, ouvi-los e atender suas expectativas e suas necessidades. 

Em qualquer organização, cada um de nós recebe insumos de fornecedores e fornece 

resultados para clientes, na forma de produtos ou serviços. A Figura 1.4 mostra a Relação 

Fornecedor-Cliente. 

 

 Figura 6.4 – A Relação Fornecedor-Cliente. 

Fornecedores ou clientes podem ser externos ou internos
57

. Existe, portanto, uma cadeia 

fornecedor-cliente, vindo desde os fornecedores externos, passando pelas áreas de apoio
58

 

até chegar nas áreas de linha-de-frente, que atendem diretamente aos clientes externos. 

No nosso dia-a-dia de trabalho nos deparamos com cenas que ilustram a cadeia fornecedor-

cliente. A Figura 1.5 mostra a Cadeia Fornecedor-Cliente. 

 Figura 6.5 – A Cadeia Fornecedor-Cliente. 

Ao longo de sua experiência de compra e uso de produtos e serviços os clientes externos 

vivenciam uma série de episódios nos quais entram em contato com diversos aspectos da 

empresa e têm uma percepção da Qualidade. Estes são os chamados Momentos da 

Verdade
59

, aqueles em que os clientes julgam a Qualidade da empresa. 

A integração das ações de todos os funcionários permitirá que a empresa se diferencie cada 

vez mais pela Qualidade dos produtos e serviços que fornece aos clientes externos. 

                                                           
57  Barçante, L. C. & Castro, G. C. (1995). 
58  Ver Capítulo I. 
59  Albrecht, K. (1992). 
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Exemplos de algumas ações que evidenciam o Foco no Cliente: 

 Central de atendimento ao consumidor; 

 Sistema implantado para ouvir, periodicamente, a voz do cliente externo; 

 Grupos de ação para traduzir a voz do cliente externo em especificações de 

produtos/serviços; 

 Programas de sugestões para os clientes internos; 

 Sistema implantado para ouvir, periodicamente, a voz do cliente interno; 

 Grupos de ação para traduzir a voz dos clientes internos em melhoria da Qualidade de 

vida de todos na empresa. 

VV..22  OO  PPrroocceessssoo  ddee  QQuuaalliiddaaddee  TToottaall  

Podemos dizer que o Foco no Cliente é o passaporte para o Processo de Qualidade Total. O 

Processo de Qualidade Total é formado pelo conjunto ativo de três fundamentos: 

 A Gestão da Qualidade 

 O Aprimoramento Contínuo 

 O Comprometimento de Todos 

A Figura 1.6 mostra o Processo de Qualidade Total. 

 Figura 6.6 – A Cadeia Fornecedor-Cliente. 

O primeiro fundamento, a Gestão da Qualidade, é o conjunto de ações organizadas para 

atender ou superar, continuamente, as necessidades e as expectativas dos clientes. Para que 

isto possa ser factível é condição primordial saber Ouvir a Voz do Cliente
60

, interno ou 

externo. Além disto, precisamos conhecer bem e gerenciar nossos processos de trabalho.  

E o que é um processo? Processo é um conjunto de atividades seqüenciais que gera um 

resultado. Através de processos transformamos os insumos que recebemos dos nossos 

fornecedores em resultados para os nossos clientes, na forma de produto e serviços. A 

Figura 1.7 mostra entre a Relação Fornecedor-Cliente e os Processos de Trabalho. 

                                                           
60  Ver Barçante, L. C. & Castro, G. C. (1995). 

 Figura 6.7 – A Relação Fornecedor-Cliente e os Processos de Trabalho 

O segundo fundamento, o Aprimoramento Contínuo,  é a execução permanente de 

pequenas e grandes melhorias na empresa, a fim de elevar, ao longo do tempo, o seu 

desempenho global (desempenhos operacional, da qualidade do produto, relativo ao cliente 

e financeiro). O Aprimoramento Contínuo parte do princípio de que há sempre uma forma 

de melhorar aquilo que estamos fazendo, pois a concorrência não está parada. 

Uma forma simples de se ilustrar o Aprimoramento Contínuo é por meio de um gráfico que 

relaciona os níveis de Qualidade de um produto ou serviço ao longo do tempo. A Figura 

1.8 mostra o Aprimoramento Contínuo. 

 Figura 6.8 – O Aprimoramento Contínuo. 

O Aprimoramento Contínuo envolve não somente a melhoria da Qualidade como também 

a redução de custos e de desperdícios, bem como o aumento da produtividade, ou seja, 

qualquer melhoria que possa tornar a empresa mais competitiva.  As ações de melhoria 
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envolvem, basicamente, a Análise e Solução de Problemas
61

, buscando eliminar as suas 

causas fundamentais. 

É importante ressaltar que problema em Qualidade é um resultado ou efeito indesejável, ou 

seja, quando não atendemos a uma ou algumas das expectativas e necessidades dos 

clientes, externos ou internos. 

A figura 6.8 mostra o Diagrama de Ishikawa (6M), que é utilizado para classificar os 

seistipos de prováveis causas de um problema: Método, Material, Mão-de-obra; 

Meioambiente; Medida e Máquina. 

 

Figura 6.9 – Diagrama de Ishikawa ou Diagrama 6M (Fonte: 

http://blog.qualidadesimples.com.br/2011/03/14/diagrama-de-ishikawa/) 

Existe um princípio básico, muito importante, que norteia as ações de Qualidade Total, 

sejam as voltadas para a Gestão da Qualidade ou para o Aprimoramento Contínuo. Trata-se 

do Ciclo PDCA
62

: (Ver figura 6.9): 

 PLAN - Planejar 

 DO - Executar 

 CHECK - Verificar 

 ACT - Agir Corretivamente 

 

                                                           
61  Falconi, V. (1990). 
62  Ciclo Deming. 

 
Figura 6.10 – Ciclo PDCA Fonte: http://www.sobreadministracao.com/o-ciclo-pdca-deming-e-a-melhoria-

continua/  

Primeiro é preciso Planejar, PLAN. Ao planejarmos qualquer atividade de Qualidade 

Total, é preciso estabelecer as metas e definir os meios que permitirão atingi-las. 

Na fase seguinte, DO, precisamos educar e treinar as pessoas envolvidas para atingir as 

metas estabelecidas e executar as tarefas utilizando os meios definidos, coletando os dados 

de desempenho necessários para o acompanhamento. 

Dando continuidade, precisamos verificar os resultados das tarefas executadas, CHECK, 

comparando-se o que foi obtido com o que foi planejado, com base nos dados de 

desempenho que foram coletados. Em caso de desvios dos resultados obtidos em relação ao 

planejado, é preciso agir corretivamente, ACT, para alcançarmos as metas estabelecidas. 
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O Ciclo PDCA deve ser reiniciado estabelecendo-se novas metas. Com base neste ciclo, ou 

como costumamos dizer, girando-se o PDCA, organizamos todas as ações de Qualidade 

Total na empresa. 

O terceiro fundamento é a base de sustentação de todo o Processo de Qualidade Total: o 

Comprometimento de Todos. O Comprometimento de Todos significa a profunda adesão e 

mobilização de todos os funcionários de todas as áreas e níveis em ações de Qualidade 

Total. O êxito do Processo de Qualidade Total depende de todos nós, pois a Qualidade é 

conquistada pelas pessoas - são elas que fazem a diferença. Para que a Qualidade seja 

conquistada as pessoas precisam ser conquistadas primeiro. O Comprometimento de Todos 

requer a participação de cada funcionário, o trabalho em equipe e o reconhecimento pelos 

sucessos alcançados. 

Por outro lado, na resistência às mudanças encontramos a grande barreira no 

desenvolvimento do Processo de Qualidade Total. O Comprometimento de Todos requer 

um rompimento, isto é, uma mudança de posturas, hábitos e atitudes. 

Mudança de Posturas, Hábitos e Atitudes 

D E P A R A 

 Problemas vistos como pedras no 

caminho. 

 Problemas vistos como oportunidades 

de melhoria. 

 Atuação sobre as conseqüências dos 

problemas. 

 Atuação sobre as causas fundamentais 

dos problemas. 

 Ênfase na correção.  Ênfase na prevenção. 

 Decisões e ações baseadas em emoções, 

achismos e intuição. 

 Decisões e ações baseadas em fatos e 

dados. 

 

VV..33  OO  RReessuullttaaddoo  ddoo  PPrroocceessssoo  ddee  QQuuaalliiddaaddee  TToottaall  

Em suma, o Processo de Qualidade Total é o meio pelo qual as empresas devem buscar 

como resultado oferecer produtos e serviços de Qualidade diferenciada, isto é, por um lado 

o oferecimento de produtos e serviços  que os clientes percebam ter valor
63

 superior ao da 

concorrência, e por outro lado um elevado desempenho operacional de toda a empresa. 

                                                           
63  Ver Capítulo III.. 

 Figura 6.11 – A Cadeia Fornecedor-Cliente. 

VV..44  OO  CCoonnssttaannttee  PPrrooppóóssiittoo  

Este resultado irá gerar como conseqüência a satisfação dos clientes, o constante propósito 

da VQT. A Satisfação dos Clientes cria sua lealdade à empresa e ainda mais, atrai novos 

clientes, preservando e ampliando a participação no mercado, o que irá assegurar o sucesso 

da empresa. 

 Figura 6.12 – A Cadeia Fornecedor-Cliente. 

VV..55  OO  BBeenneeffíícciioo  GGeerraaddoo  ppeelloo  SSuucceessssoo    

À medida que a empresa atinge sucesso no mercado, parte dos ganhos deve ser revertido, 

como benefício, na melhoria contínua da Qualidade de vida de todos (stakeholders)
64

, 

especialmente dos funcionários, o que irá intensificar o Comprometimento de Todos com o 

Processo. 

                                                           
64
  Interessados no negócio (clientes, acionistas, funcionários e sociedade em geral). 
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 Figura 6.13 – A Cadeia Fornecedor-Cliente. 

Quanto maior o Comprometimento de Todos, mais forte se tornará a Visão de sucesso no 

futuro, através do Processo de Qualidade Total. 

 

 Figura 6.14 – A Cadeia Fornecedor-Cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES DO CAPÍTULO VI 

1. O que é VQT ? 

2. Liste 5 motivos para que uma empresa deva desenvolver uma VQT. 

3. Qual a diferença entre eficácia e eficiência ? 

4. Dê exemplos da relação Fornecedor-Cliente ? 

5. Liste os principais fornecedores externos e os principais clientes externos de sua 

organização (empresa, setor, departamento etc). 

6. O que diferencia um fornecedor externo de um fornecedor interno ? 

7. O que diferencia um cliente externo de um cliente interno ? 

8. Quais são os fundamentos do Processo de Qualidade Total ? 

9. Dê exemplos de ações de Gestão da Qualidade. 

10. Dê exemplos de ações voltadas para o Aprimoramento Contínuo. 

11. Dê exemplos de ações que requeiram o Comprometimento de Todos. 

12. Faça uma análise crítica desta frase: “O Comprometimento de Todos é o  coração 

do Processo de Qualidade Total”.     


