
O ciclo de vida da qualidade pode ser
implementado, dentre um conjunto de ferramentas
estratégicas e dinâmicas existentes

16 Falando de Qualidade fevereiro/2005
www.falandodequalidade.com.br

ma ferramenta chamada de "ciclo
de vida da qualidade" fornece um
mecanismo estratégico para de-
monstrar graficamente e sustentar
a qualidade ao mesmo tempo em

que contabiliza as deficiências de sua implementação,
tal como estagnação e aplicação limitada, que po-

dem resultar definitivamente em falhas. O ciclo
de vida da qualidade permite a caracteriza-

ção e visualização dos diversos estágios
complexos e da dinâmica da qualida-

de. Permite representar graficamente
não apenas a situação atual da quali-
dade na organização, mas também seu
desenvolvimento histórico ou ciclo de
vida. Os dados históricos fornecem au-
xílio para o aprendizado, com base nas
decisões estratégicas passadas e nos
impactos resultantes.

Além disso, o ciclo de vida da qua-
lidade pode ser usado para desenvol-
ver planejamentos de situações para
auxiliar na determinação da ação mais

eficiente a ser tomada em estratégias
futuras. Sob este aspecto o ciclo de vida

da qualidade promove o pensamento es-
tratégico e ajuda no processo de tomada de

decisão estratégica.
A tomada de decisão estratégica é alcança-

da com o uso de uma linha do tempo para identifi-
car seis estágios-chave da aplicação do sistema da

qualidade (como a implementação de novas iniciati-
vas), os métodos ou sistemas usados (tal como a ISO
9000) e o sucesso dos mesmos. Cada estágio é, em
seguida, representado por um elemento do ciclo de
vida da qualidade, conforme definido em seguida:



1. Adoção: o estágio de implementação de uma nova inici-

ativa da qualidade.

2. Regeneração: quando uma nova iniciativa da qualidade

é utilizada juntamente com uma já existente para gerar novo im-

pacto e energia.

3. Energização: quando uma iniciativa da qualidade já exis-

tente é re-enfocada e recebe novos recursos.

4. Maturação: quando a qualidade está alinhada estrategi-

camente e distribuída ao longo da organização.

5. Limitação ou estagnação: quando a qualidade não foi

conduzida ou alinhada estrategicamente.

6. Declínio: quando um sistema de gerenciamento da quali-

dade (SGQ) teve um impacto limitado, as iniciativas estão falhan-

do e o SGQ está à espera do fim.

A Figura 1 mostra uma representação gráfica genérica de

como cada um destes elementos pode aparecer no ciclo de
vida da qualidade.Não existe um formato seqüencial determi-

nado para estes elementos, já que este não é um modelo pres-

critivo. Igualmente, o ciclo de vida da qualidade não dita, de

modo algum, o tipo de ferramentas ou técnicas de gerencia-
mento da qualidade a serem aplicadas. Cada caso deve ser

baseado na ferramenta mais adequada para uma determinada

organização, dependendo de sua história e cultura, de suas

necessidades e capacidades.

Modelos existentes
Alguns alegam que os modelos existentes, tais como o Malcolm

Baldrige National Quality Award (MBNQA) e o European Business Ex-

cellence Model (BEM), permitem que as organizações estruturem,
meçam e desenvolvam seus esforços para a qualidade1. No entanto,

a emergência de publicações críticas sobre gerenciamento da quali-

dade levantou algumas questões fundamentais em relação a mode-

los da qualidade já existentes2. Eles incluem avaliações estáticas, as
quais não levam em consideração a dinâmica completa do provável

gerenciamento da qualidade a ser apresentado3, tampouco a molda-

gem do futuro desenvolvimento da qualidade na organização.

Com base no trabalho de Burgoyne e Reynolds4, uma perspec-
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tiva a qual questiona suposições ou investiga relações de poder le-
vanta questões-chave, incluindo a relação da qualidade com a es-
tratégia organizacional e a dinâmica da qualidade dentro da organi-
zação e de seus arredores5. O ciclo de vida da qualidade é uma
dentre um conjunto de ferramentas estratégicas e dinâmicas6'7'8 as
quais reconhecem que a dinâmica da qualidade é complexa e está
continuamente em mudança, e não pode ser representada facilmente
de forma seqüenciada ou linear como se faz nos modelos atuais.

A separação dos ciclos de vida da qualidade descritos nos
seguintes exemplos pode ser criada para representar diferentes
aspectos do gerenciamento da qualidade, incluindo iniciativas in-
dividuais como ISO 9000, ISO 14000 ou Seis Sigma. Como alter-
nativa, pode-se produzir um ciclo de vida abrangente da qualida-
de, a fim de fornecer um olhar mais estratégico do ciclo de vida
combinado da qualidade - ou seja, o efeito combinado de todos
os métodos, ferramentas e técnicas incorporados e coordenados
sob o gerenciamento da qualidade.

Exemplo um
O primeiro exemplo ilustra a combinação de ciclos de vida da

jornada da qualidade da Companhia E. Esta Companhia come-
çou a adotar a qualidade introduzindo o trabalho em equipes para
resolução de problemas. No entanto, após quatro anos a iniciati-
va de gerenciamento da qualidade falhou.

O treinamento inicial foi limitado e a implementação foi não-
focada e não foi relacionada diretamente aos objetivos estratégi-
cos da organização. Como resultado, a nova abordagem de tra-
balho em equipe causou um choque cultural na organização e
sua iniciativa da qualidade começou a entrar em declínio.

A Companhia E estava determinada a continuar com o geren-
ciamento da qualidade e, em seguida, adotou uma segunda inici-
ativa, que envolvia novos treinamentos em toda a companhia e
equipes providas de kits de melhoria baseados em técnicas e fer-
ramentas de resolução de problemas. Além disso, a alta adminis-
tração focou na coordenação dos esforços de melhoria, com for-
tes ligações às metas estratégicas da organização. Avaliações de
desempenho estruturadas monitoravam o progresso. O gerente
da qualidade citou "o comprometimento da alta administração e
a liderança a partir do topo" como chave para o sucesso da se-
gunda iniciativa da qualidade da Companhia E.

O ciclo de vida da qualidade desta segunda iniciativa reflete seu
progresso desde sua adoção até a maturidade. Esta abordagem criou
uma forte dinâmica da qualidade que alcançou alinhamento estraté-
gico e desdobramento por toda a companhia. Ao mesmo tempo em
que diferentes ciclos de vida da qualidade podem ser utilizados para
representar graficamente o progresso independente de iniciativas
individuais, um único ciclo de vida combinado pode refletir toda a
jornada da qualidade. Este ciclo combinado fornece uma razão his-
tórica da aplicação da qualidade, ao mesmo tempo em que reflete o
impacto que diversas iniciativas tiveram umas sobre as outras.

Ao combinarmos desta forma os ciclos de vida da qualidade
da primeira e da segunda iniciativas, podemos entender o impac-
to energizante da segunda iniciativa no sucesso global do geren-
ciamento da qualidade na Companhia E. O ciclo de vida combi-
nado modifica a representação da segunda iniciativa a partir da
adoção até uma continuação ou energização da primeira iniciati-
va. Este ciclo de vida da qualidade combinado para a Companhia
E está representado na Figura 2. O ciclo de vida combinado eluci-
da os elementos críticos da aplicação da qualidade.

1. A conscientização de que iniciativas separadas geram um
impacto cumulativo leva ao reconhecimento de que a seleção de
novas iniciativas da qualidade deve basear-se em onde a organi-
zação se encontra no ciclo de vida da qualidade.

2. Entender que os elementos do ciclo de vida da qualidade
permitem que uma organização aplique pró-ativamente ações
enérgicas ou regeneradoras para sustentar, com sucesso, sua jor-
nada da qualidade.

Uma conscientização de tais impactos na dinâmica da quali-
dade, em particular sobre as características do ciclo de vida da
qualidade, oferece a capacidade de sustentar o gerenciamento
da qualidade bem-sucedido, adotando estrategicamente respos-
tas baseadas em elementos energizantes e regeneradores. Por-
tanto, o ciclo de vida da qualidade não apenas prove a habilidade
de monitorar e avaliar o progresso histórico e atual da qualidade,
como também oferece lições que podem ser utilizadas para me-
lhorar a tomada de decisão estratégica para a qualidade.

Exemplo dois
Alguns dos mais recorrentes ciclos de vida da qualidade po-

dem ser derivados de diversas companhias que aplicaram o ge-
renciamento da qualidade por 6 a 20 anos. Estes ciclos formam
um portfólio de diversas abordagens para implementação da qua-
lidade e seu impacto, além de destacarem a natureza não-se-
qüencial dos elementos do ciclo de vida da qualidade.

A Companhia SO adotou e continuou a aplicar o gerencia-
mento da qualidade de forma limitada. Esta empresa adotou a
qualidade por meio da implementação da ISO 9001. Porém,
com um nível limitado de suporte da alta administração e sem
melhoria contínua ou expansão da qualidade para além dos
requisitos da ISO 9001, o resultado é a estagnação.

Nos anos seguintes, a Companhia SO manteve a certifica-
ção ISO 9001, mas não realizou outras tentativas de busca pela
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qualidade. Este ciclo de vida estagnado da qualidade é um re-
sultado comum do envolvimento limitado da alta administra-
ção e da consideração estratégica limitada do gerenciamento
da qualidade. A estagnação ocorrida na Companhia SO pode
levar diretamente ao declínio dos esforços da qualidade e, fi-
nalmente, à sua interrupção.

Exemplo três
A Companhia PR cometeu o engano de não gerar energia

suficiente e mudança contínua dentro do gerenciamento da qua-
lidade ao longo do tempo. A compa-
nhia introduziu a qualidade a seus
funcionários, como fazem muitas or-
ganizações, por meio de treinamen-
to focado no cliente e na resolução
de problemas. Entretanto, não foi cri-
ada uma infra-estrutura através de
um SGQ, da ISO 9001 ou de um
modelo como os critérios MBNQA
para gerenciar sua adoção.

Para piorar, a companhia falhou
ao fazer ligações entre suas metas
de gerenciamento da qualidade e as
estabelecidas no nível estratégico da
organização. Finalmente, as melho-
rias foram focadas somente no nível
operacional. O ápice destas falhas le-
vou à estagnação. Com impacto li-
mitado na lucratividade, o gerencia-
mento da qualidade entrou em de-
clínio rapidamente.

Exemplo quatro
Um benefício importante do ciclo

de vida da qualidade é que a estagna-
ção, e até mesmo o declínio, podem
realmente ser evitados por meio do
monitoramento do ciclo de vida e da
realização de etapas pró-ativas de
energização, conforme exemplificado
pela Companhia N, a qual iniciou sua
jornada da qualidade com a adoção
da ISO 9001 e criação de um foco nos
clientes e fornecedores-chave.

Dentro de poucos anos, a Com-
panhia N integrou com sucesso sua
abordagem de gerenciamento da qua-
lidade ao longo da organização com
resultados positivos. Porém, a gerên-
cia começou a perceber que a quali-
dade não estava continuando a ser de-
senvolvida.

Como resultado, a administração deu passos pró-ativos para
aumentar mais além a conscientização e o entusiasmo em torno
da qualidade, a fim de evitar estagnação e possível declínio. Esta
oportunidade foi utilizada para ampliar a aplicação e o impacto
da qualidade. A administração alcançou isto por meio da introdu-
ção do modelo Baldrige, para ampliar o foco da qualidade ao lon-
go da organização e como um mecanismo de auto-avaliação.

Junto disto, o sistema de gerenciamento ambiental ISO14000 foi
implementado e a administração aumentou o foco no planejamento
estratégico. O gerente da qualidade da Companhia N acreditou que
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o novo conjunto de contínuos aprendizados e inovações criava

uma contínua disposição para aceitar a mudança. Isto criou um

esforço significativo ao longo da companhia, o qual energizou a

qualidade para um novo nível.

Exemplo cinco
Conforme mostra a Figura 3, a Companhia S utilizou outro

método, a regeneração, para sustentar a qualidade. No início de

sua jornada da qualidade, a companhia introduziu ou adotou a qua-

lidade através do treinamento que buscava aumentar o cuidado

com o cliente dentro da organização. Este treinamento expandiu-

se para incluir projetos de resolução de problemas por equipes e

um foco nos ensinamentos de Joseph M. Juran.

Quatro anos mais tarde, a companhia buscou regenerar a quali-

dade, adotando uma abordagem estruturada com mecanismos de

suporte independentes. Neste caso, adotou a ISO 9001 e integrou

todas as iniciativas contínuas usando o modelo Baldrige como uma

estrutura orientadora. A companhia atingiu um estágio maduro de ge-

renciamento da qualidade e obteve alguns prêmios locais e nacionais.

Este estado de maturidade tornou-se estagnado, contudo,

quando nenhuma outra meta estendida foi estabelecida ou alcan-

çada. Neste ponto, o foco na qualidade enfraqueceu e o suporte

da alta administração foi retirado, ocasionando um declínio da ati-

vidade da qualidade e em uma eventual desunião da qualidade e

dos objetivos estratégicos e operacionais.

O gerente da qualidade disse: "Quando se faz as coisas so-

mente da boca para fora e o foco desvia da qualidade, as coisas

podem se reverter para o que sempre foi feito, levando a um de-

clínio da atividade da qualidade e da liderança". Ele tinha consci-

ência da necessidade da revitalização do SGQ, mas com a falta

de envolvimento da alta administração, havia uma atitude apática

com relação a seu futuro. Estes exemplos mostram que registrar

graficamente o ciclo da qualidade pode fornecer atenção sobre a

situação da qualidade e estimular o pensamento e o planejamen-

to estratégico para sustentá-la.

Exemplo seis
O exemplo da Companhia CM (Figura 4) demonstra que, combi-

nando os elementos energizantes e regeneradores, uma organiza-

ção pode criar um trabalho contínuo para sustentar e desenvolver a

qualidade - o ciclo de vida ideal da qualidade. A adoção de um SGQ

pela Companhia CM começou com um foco no cliente interno e

externo, enfatizando a comunicação. Este SGQ foi regenerado (B)

quando a CM formou círculos da qualidade para desenvolver equi-

pes e para iniciar os projetos de resolução de problemas.

A organização regenerou (C), mais adiante, suas atividades

da qualidade por meio do desenvolvimento de um SGQ interno

para tirar vantagem das melhorias feitas e criar um sistema estru-

turado. Em meados desta regeneração, tomou-se a decisão de

obter certificação em ISO 9001. Até aqui, a Companhia CM ad-

quiriu diversos anos de experiência e realizou melhorias significa-

tivas nos processos. Porém, a administração queria expandir a

melhoria para além do nível operacional e, dessa forma, iniciou

uma tentativa de alcançar um programa de qualidade total. Esta

decisão constituía um aumento importante ou energização (D) para

expandir o gerenciamento da qualidade ao longo de toda a com-

panhia e envolvia um trabalho em conjunto para alinhar a quali-

dade com as metas estratégicas, monitorando o impacto por meio

de indicadores-chave.

Mais adiante, o uso de modelos da qualidade, tais como o Bal-

drige, forneceu uma abordagem estruturada para auto-avaliação

organizacional, uma conscientização intensificada da importação

estratégica da qualidade, além de networking, benchmarking, trei-

namento, avaliação e outros recursos, por meio de organizações

locais e nacionais de premiação da qualidade. Isto permitiu um

dos períodos mais significativos de regeneração (E) na história da

qualidade da CM, durante o qual o seu sucesso foi reconhecido

através de diversos prêmios nacionais e internacionais.

A CM continuou sua abordagem dinâmica para a qualidade

energizando (F) mais uma vez, desta vez adotando os conceitos

de gerenciamento do conhecimento. Isto levou a um período de

maturidade (G), durante o qual a companhia foi amplamente acei-

ta como modelo mundial a ser seguido. Seguiu-se um período

perigoso de aproveitar as glórias, o qual resultou em um relativo

hiato na atividade da qualidade. A administração tratou desta li-

mitação e estagnação(H) com outra energização (l).

Esta energização focou na inovação através de todos os as-

pectos da organização, incluindo conceitos de organização do

aprendizado, novas tecnologias, reengenharia organizacional e

avaliação atualizada do desempenho, bem como modelos tais

como o balanced scorecard. A Companhia CM foi um excelente
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exemplo de verdadeira melhoria contínua - a percepção de que a
qualidade deve ser energizada continuamente e restaurada para
alcançar o sucesso.

Perspectivas dinâmicas e estratégicas
As descobertas demonstram que o ciclo de vida da qualidade

pode ser utilizado pelas organizações para mostrar tanto a pers-
pectiva dinâmica como a estratégica da qualidade. Aplicando o
ciclo de vida da qualidade como uma ferramenta estratégica de
tomada de decisões, uma organização pode estabelecer um qua-
dro compreensivo dos estados passado, presente e possível fu-
turo das iniciativas da qualidade, além de poder analisar e orien-
tar a direção global do gerenciamento da qualidade.

Decisivamente, algumas organizações exemplares desenvol-
veram uma dinâmica progressiva e sustentada, desdobrando no-
vos elementos e métodos do SGQ quando outros elementos de
seus programas atingiram a maturidade e entraram em declínio.
A eficácia de tais dinâmicas deveu-se à aplicação continuada de
abordagens para regenerar e energizar a qualidade. O gerencia-
mento da qualidade é complexo e mais dinâmico e não-seqüen-
cial por natureza do que é sugerido por muitos modelos de SGQ.
O gerenciamento da qualidade permite que os papéis estratégi-
cos, táticos e operacionais da qualidade sejam mais plenamente
entendidos para que o ciclo de vida da qualidade possa ser ado-
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