
Um olhar para os fatos
mais importantes da

As práticas da qualidade trazem aumento
na lucratividade por meio de satisfação
do cliente, retenção de clientes, redução
nos gastos básicos e maior capacidade
para trabalho

FedEx, empresa vencedora do Prêmio Nacio-
nal da Qualidade Malcom Baldrige do ano
de 1990, opera sob o lema "Pessoas, Servi-
ços, Lucro". Igualmente, a Ritz Carlton, ven-
cedora de 1999, afirmou ainda melhor: "Lu-

cro é o resíduo da qualidade". Ambos os slogans destacam
a premissa básica da revolução da qualidade desde sua
concepção: Qualidade faz dinheiro1.

Embora o dinheiro que entra pela porta com os clientes
seja a maneira tradicional de medir o lucro, a qualidade tam-
bém foca em fundos não-gastos os quais são atraídos para
a lucratividade como resultado de práticas melhoradas. Este
argumento estava no coração do importante trabalho de
Philip B. Crosby, Quality is Free2. A ênfase de Crosby na
prevenção salientou o fato de que era mais barato fazer um
serviço corretamente logo da primeira vez do que se recu-
perar de um erro. Seja através de prevenção, redução de
troca de funcionários, processos revisados ou testes de
mercado, toda iniciativa da qualidade obteve sua legitimida-
de ao relacionar seu uso ao aumento nos lucros.

Quando o lucro não aumenta, a qualidade é dispensada
como uma falha. O Wall Street Journal, por exemplo, tomou
uma posição no final dos anos 80 afirmando que a busca
pela qualidade não era um tópico digno de sua aprovação,
especialmente depois que a Wallace Co., com base em
Houston, vencedora do Prêmio Baldrige de 1990, declarou
falência. Reclamando sobre a falência da companhia e en-
focando excessivamente as companhias cujos resultados
financeiros eram medíocres, os escritores e editores do Wall
Street Journal ignoraram dúzias de .companhias cujas for-
tunas e ações aumentaram constantemente antes e depois
do prêmio. Em geral, os vencedores do prêmio normalmen-
te ultrapassam, em valor, as normas de Wall Street para o
crescimento, numa razão de 4 para 1, especialmente nos
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anos que sucedem o vencimento do prêmio3.
A verdade é que mesmo as corporações cujos lucros

flutuaram após vencer o prêmio Baldrige acreditavam que a
inscrição em práticas da qualidade lhes daria uma melhor
chance para reconquistar sua vitalidade quando o clima dos
negócios se tornasse mais favorável. John Wallace, dono
do negócio de família, atribuiu a falência da Wallace Co. a
uma falha bancária e a maus julgamentos administrativos.
O CEO Michael Spies disse que sem as práticas da quali-
dade a Wallace Co. não teria existido para "aproveitar a re-
cessão de 1991"4.

Clima atual dos negócios
As práticas da qualidade trazem aumento na lucrativida-

de por meio de satisfação do cliente, retenção de clientes,
redução nos gastos básicos e maior capacidade para traba-
lho. A qualidade por si só, entretanto, não garante o suces-
so. Não há como escapar do fato de que os negócios ope-
ram em um ambiente mais amplo de políticas governamen-
tais, políticas internacionais e bons e maus momentos do
cliente. O clima atual dos negócios é impactado por forças
inimagináveis há 50 anos.

O desafio para todos os países é reter o controle de sua
prosperidade, trazendo capital do resto do mundo para seu
sistema bancário. Os bens e os serviços de um país devem
ser capazes de competir no mercado global. A chave é ser
visto como uma alternativa da qualidade em um número
suficiente de nichos de mercado.

Com o tempo, em um livre mercado, a qualidade coman-
da o preço mais alto (as pessoas pagarão adiantado para
evitar problemas futuros) e é mais barato produzir (menos
desperdício em atividades e materiais). Estabelecer subsí-
dios eternos para permitir que as companhias de um país
concorram em preço é um caso de tirar de um para pagar o
outro. Os líderes das nações podem fazer um bem muito
maior em longo prazo, descobrindo maneiras de estimular a
melhoria contínua em vez de interferir nas operações de
um livre mercado.

Captar e manter clientes é o fundamento para o lucro. E
mesmo que os líderes de negócios tenham cansado da pa-
lavra qualidade, os clientes não. A qualidade continua a ser
uma chamada freqüentemente repetida em anúncios impres-
sos e na TV ou no rádio, pois os publicitários sabem como
os clientes respondem a esta palavra.

Os consumidores, tanto corporativos como individuais,
preferem comprar coisas que fazem exatamente o que eles
esperam que elas façam. Eles contam aos seus amigos
quando as coisas atendem às suas expectativas, e também
quando elas não atendem, e permanecem fiéis quando suas

expectativas são satisfeitas. Quando os clientes têm opções,
eles recompensam a qualidade e punem as organizações
atrasadas, tanto no mercado comum como no mercado fi-
nanceiro. A qualidade, bem como a expectativa por qualida-
de, é a força vital no mercado para satisfação e retenção
dos clientes.

Capacidade para trabalho
A capacidade para trabalho é um conceito muito im-

portante para o entendimento do valor econômico da qua-
lidade. Muitos esforços da qualidade começam implicita-
mente com a pergunta "Podemos melhorar nossos proce-
dimentos para que possamos fazer este trabalho com me-
nos recursos?". Este conceito é perfeito, mas pode levar a
sérios problemas quando membros de uma organização
lêem "pessoas" em lugar de "recursos". Não é necessário
dizer que esta abordagem para a melhoria não funciona
bem com os trabalhadores e bloqueia a criatividade. Os
fabricantes de automóveis e seus sindicatos têm estado
em pé de guerra durante décadas, principalmente devido
às tentativas dos fabricantes em diminuir o número de pes-
soas na folha de pagamento.

Uma forma de as organizações parecerem mais bem-
sucedidas é demitir algumas pessoas e manter a pressão
nos funcionários restantes para produzirem os mesmos
números que estavam sendo mal produzidos antes da re-
dução de pessoal. Fazer isto significa que os sobreviventes
estão sendo mais produtivos. A reengenharia conduziu a
este caminho e, como resultado, as organizações se re-pro-
jetaram para lidar perfeitamente com sua base de clientes
atual, ao mesmo tempo em que criaram sérios problemas
morais no processo.

Uma abordagem mais positiva seria começar com a per-
gunta: "Podemos melhorar nossos procedimentos para que
possamos conseguir mais com as pessoas que temos?".
Este trabalho é projetado para tirar a máxima vantagem dos
talentos que já estão na folha de pagamento. Dependendo
da cultura da companhia e do registro de localização das
relações entre funcionário e administração, pode ser neces-
sário fazer uma promessa específica, tal como "Ninguém
será demitido devido à implementação da qualidade. Se uma
idéia eliminar sua função, ofereceremos a você outro traba-
lho na mesma faixa salarial ou maior". Quando se acredita
em tal promessa, o objetivo torna-se crível, os funcionários
tornam-se mais cooperativos e as organizações se re-pro-
jetam para aumentar a capacidade.

Esta é a diferença entre produtividade e qualidade. Fa-
lhar ao entender ou explicar esta diferença freqüentemente
tem conquistado o apoio dos sindicatos, os quais têm sofri-
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Voltando às aulas de matemática do colégio,
há duas maneiras de aumentar o valor de uma
fração. Você pode diminuir o denominador (re-
cursos) ou você pode aumentar o numerador
(saídas). Se, por exemplo, você começar com a
fração 60/4, o valor seria 15. Mudar o numera-
dor para um número menor - usando 3 em vez
de 4 - aumentará o valor para 20. Deixar o 4 no
denominador mas aumentar o numerador para
80 também produzirá o valor 20. Generalizando,
a primeira alternativa funciona para a produtivi-
dade e a segunda é o que veio a ser chamado
de qualidade. Anunciar o que deveria acontecer,
no entanto, não realizará o trabalho. Os funcio-
nários devem ter ferramentas, treinamento e con-
fiança antes de poderem eliminar os movimen-
tos desperdiçados.

do constantemente perdas de emprego no despertar dos
programas de produtividade. Um simples problema de divi-
são pode ilustrar a diferença aos céticos.

Considere dois componentes: recursos como denomina-
dor e saída como numerador. Ambos podem ser medidos e
combinados para avaliar se um empreendimento está indo
bem. Tanto na produtividade como na qualidade, o objetivo é
aumentar o número de saídas de acordo com o recurso. Não
importam quais sejam as saídas (carros, jornais, maçãs,
empréstimos ou clientes servidos) ou quais são os recursos
(pessoas, dinheiro ou matéria-prima); a meta é aumentar o
valor da fração formada dividindo resultados por recursos.

Mostre-me o dinheiro
O obstáculo do trabalho com o numerador

consiste em levar tempo para que sejam ob-
servados resultados na lucratividade. Mais de
um esforço da qualidade pode ter dificuldades
nesta questão. Numerador ou denominador,
qualquer que seja a abordagem, geralmente é
difícil definir uma linha reta entre dinheiro con-
siderado como economia bruta (trazer mais
dinheiro ou não gastar o dinheiro planejado)
com o emprego de práticas de qualidade e a
lucratividade. É ainda mais difícil unir os pon-
tos entre soft savings (tempo economizado,
com um certo valor por hora) e lucro. Mesmo
quando a qualidade é desdobrada com suces-
so, a análise das economias exige um traba-
lho sistemático. No entanto, ela pode ser feita
honestamente usando o conceito de capaci-

dade para trabalho.
Imagine um departamento com um budget de 100.000

reais para comprar coisas que o ajudarão a funcionar de
modo mais produtivo. Antes de saber quanto seria o budget
para estas coisas em um determinado ano, a equipe de li-
derança do departamento provavelmente já deveria ter ela-
borado uma lista de coisas que, caso sejam compradas,
possivelmente ajudariam a melhorar o departamento em seu
trabalho. Se nesta lista tivessem dez itens e os 100.000 re-
ais pudessem comprar apenas os seis primeiros, então o
departamento seria essencialmente impedido de maximi-
zar seus resultados.
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Suponha agora que o item sete custe 8.500 reais e que
o departamento acabou de registrar uma economia bruta
de 9.000 reais pois houve uma redução nas compras espe-
radas de papel, resultado de uma idéia que fez as pessoas
pensarem: "Eu realmente preciso imprimir este relatório to-
dos os dias?". Isto significa que os 9.000 reais do budget do
departamento, destinados para a compra de papel, agora
estão disponíveis.

Seria muito raro se um chefe de departamento enviasse
os 9.000 reais de volta para a contabilidade para que fos-
sem distribuídos entre os acionis-
tas. Pelo menos a contabilidade
(após recuperar-se do choque de
ter fundos devolvidos) provavel-
mente transferiria os 9.000 reais
para algum outro departamento
que teria o prazer de gastá-lo.

Na vida real, a maioria dos
departamentos usaria o dinheiro
economizado para comprar o item
sete, reservando calmamente os
500 reais adicionais para comprar
o item oito. Há uma linha direta
entre os 9.000 reais economiza-
dos por uma idéia da qualidade e
a lucratividade? A princípio não,
mas a capacidade de produção
com que o departamento deve
produzir o produto ou serviço foi
aprimorada pela melhoria mensu-
rável introduzida pelo recém com-
prado item sete.

É possível, por exemplo, que
com a integração do item sete no
fluxo de trabalho o departamento
possa produzir 310 unidades por
semana em vez das 300 de an-
tes. Isto significa que, ao longo do
ano, o departamento é capaz de
produzir 520 mais unidades (10
unidades X 52 semanas) do que
antes da idéia ser implementada
e das economias do budget se-
rem notadas e reinvestidas. A ca-
pacidade para trabalho aumentou
sem aumento no pessoal e sem
sair do budget.

E quanto aos soft savings, as

economias em tempo, as quais freqüentemente resultam de
uma idéia de um funcionário? Se, por exemplo, uma idéia
economiza 11 minutos em um procedimento diário, ela ge-
ralmente não atrai muita atenção. Mas e se essa economia
de tempo se aplica a 90 pessoas? Essa é uma economia de
990 minutos ou 16,5 horas todos os dias, que contabiliza
82,5 horas por semana e 4.290 horas por ano.

Quando isso é expresso financeiramente, o departamento
foi capaz de evitar a contratação de duas pessoas, dado que a
média de ano de trabalho nos EUA é de 2.080 horas, menos
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as férias, os dias de ausência por doença ou motivos pessoais.
A capacidade coletiva para trabalho das 90 pessoas que já
estão no trabalho aumentou efetivamente para um ponto que
anteriormente necessitaria de 92 pessoas. É como se a com-
panhia conseguisse encontrar duas pessoas que trabalhas-
sem de graça e que já tivessem experiência em qualquer tare-
fa que aquelas 90 pessoas estivessem realizando.

O aumento na capacidade para trabalho aparece na lu-
cratividade? Certamente, o total de horas economizadas
pode ser rastreado e pode-se atribuir um valor para indicar
o impacto das idéias, porém a resposta é mais ambígua. Se
o fluxo de trabalho for estático, então se criou excesso de
capacidade e não há aumento nos lucros ao longo do tem-
po. Mas se o departamento, por exemplo, estava recebendo
anteriormente e trabalhando com 270 (três por pessoa) uni-
dades de trabalho por dia, ou 70.200 por ano, pode-se dis-
cutir precisamente que economizar 11 minutos por pessoa
possibilitou ao departamento aumentar sua capacidade para
trabalho e a manipulação de 1.560 (6 unidades adicionais
ou 3 para cada um dos trabalhadores não-pagos, X5 dias
por semana X 52 semanas) unidades adicionais sem au-
mento nos custos.

As 90 pessoas que tomavam conta da produção de
70.200 unidades por ano agora trabalham com 71.760, o
que é academicamente interessante se a carga de trabalho
de entrada for a mesma. Mas se a carga de trabalho au-
mentasse em seis unidades por dia, o tamanho do departa-
mento poderia continuar o mesmo, com 90 pessoas. É pos-
sível e razoável generalizar a respeito do impacto de uma
série de idéias de economia de tempo em um local de tra-
balho e testar estas suposições em uma organização.

Se, por exemplo, uma série de idéias que prega eco-
nomias substanciais de tempo fossem implementadas
sem mudanças na saída de acordo com a razão dos re-
cursos, seria razoável questionar a validade das econo-
mias propostas. Antes de tirar conclusões, entretanto,
valeria a pena investigar se a saída atual é mais mensu-
rável do que a saída anterior, pois os trabalhadores final-
mente têm tempo suficiente para fazer as coisas correta-
mente. Neste caso, poderia se esperar que o impacto/ as
economias aparecessem em menos devoluções e clien-
tes mais satisfeitos. No entanto, tal análise exige tempo
e trabalho. Infelizmente, quando os resultados são incre-
mentais - quando uma pessoa ou uma equipe tem, uma
idéia para melhoria que economiza somente um pouco
de tempo e algum dinheiro - muitas organizações con-
cluem erroneamente que nem a melhoria nem a análise
valem o esforço.

Um estudo de caso de lucro
Um processo completo da qualidade (complete quality

process - CQP) foi implementado na UICI Insurance Center,
em setembro de 20005. Três anos depois, devido a um salto
qualitativo nas habilidades de venda e nos resultados de
suas duas agências, a quantidade de dinheiro das novas
apólices enviadas aumentou para um nível de 350% com
relação ao ano de 1999. O número de funcionários aumen-
tou de 800 para cerca de 1.150, ou aproximadamente 40%.
Como isso foi possível?

Parte da resposta está no aumento da capacidade para
trabalho. Durante estes anos, o processo CQP registrou mais
de $12,8 milhões em soft savings e mais de $9,2 milhões
em economia bruta. O tempo economizado foi cotado em
$15 por hora. Dividindo os $12,8 milhões pelos $15, obtém-
se o rendimento de $853.333 e dividindo isto por 2.080, ou
a duração média do tempo de um ano de trabalho de um
funcionário, o resultado é 410, que contabiliza os 410 funcio-
nários que não foram contratados. A diferença restante pode
seguramente ser creditada como economia bruta usada para
a compra de equipamentos que, de outra forma, não pode-
riam ter sido comprados.

Tanto no tempo como no dinheiro economizado, o impac-
to foi na capacidade para trabalho da companhia. Anterior-
mente, os funcionários eram capazes de trabalhar com uma
quantia X de trabalho e, mesmo assim, com uma grande quan-
tidade de horas extras. Após três anos de um trabalho de
CQP, eles conseguiram trabalhar com 3,5X, embora houves-
se menos de 0,5X pessoas a mais e uma redução dramática
nas horas extras. A capacidade para trabalho da companhia
superou os aumentos no número de funcionários em sua fo-
lha de pagamento e o ritmo de crescimento em seu budget.
Em resumo, a companhia aumentou seu numerador em gran-
de quantidade, ao mesmo tempo em que aumentou o deno-
minador em uma quantia relativamente pequena.

Afortunadamente, logo após o primeiro aniversário do
trabalho de CQP no final de 2001, a alta administração da
UICI Insurance Center teve a oportunidade de comparar di-
versos parâmetros de seu processo com um trabalho de
Seis Sigma em outra companhia de seguros. Um artigo de
dez páginas na Best Review, uma revista da indústria de
seguros, examinou as atividades e metas da Conseco Insu-
rance Co., avaliando o progresso dos oito meses de traba-
lho6. A Conseco escolheu a abordagem do Seis Sigma após
contratar o veterano) da General Electric, Gary C. Wendt,
um discípulo de Jack Welch e um dos executivos considera-
dos como seu sucessor.

A meta de Seis Sigma da companhia era a economia

www.banasqualidade.com.br



anual de $100 milhões no, primeiro ano. Com 14.000 funcio-
nários, isto significava uma média de $7.150 economizados
por funcionário. Equilibrar as economias pedia uma enorme
despesa: 170 profissionais de Seis Sigma, mais a chefe de
departamento e sua equipe estavam dedicados exclusiva-
mente ao projeto.

A meta da UICI Insurance Center, por outro lado, era
envolver cada um dos funcionários na identificação das eco-
nomias, sem nenhum valor específico em mente. Em vez
disso, a companhia criou um departamento da qualidade
com dois analistas, um chefe de
departamento e nenhum consul-
tor externo. Ao final do primeiro
ano, a companhia de 800 funcio-
nários percebeu uma economia
de $5.414.985 ou aproximada-
mente $6.770 por funcionário.
Quando o artigo sobre a Conse-
co foi escrito quatro meses antes
do final do ano, apenas 3% de
seus projetos ($214,50 por funcio-
nário) haviam sido completados.

Na UICI Insurance Center uma
taxa mais baixa de turnover foi uma
contribuição a mais para a lucrati-
vidade. O turnover pode servir tan-
to como um melhor indicador da
saúde corporativa como uma pre-
visão precisa do desempenho fu-
turo. Baixo turnover indica uma for-
ça de trabalho que escolhe estar
ali e cujo moral é alto. Também de-
monstra que o nível médio de ex-
periência da organização está
crescendo constantemente.

Os dados do Bureau de Esta-
tísticas do Trabalho mostram que
a taxa média de turnover em
2003, sem considerar a indústria,
foi de 36,6%. Na indústria de ser-
viços financeiros, a taxa foi de
19,5%7. Em 1998, a taxa de tur-
nover da UICI foi de 50%. Em
2000, no mesmo ano em que o
trabalho de CQP foi implementa-
do, a taxa caiu para 30% e em
2004, teve a maior baixa de to-
dos os tempos, 11,7%.

As mesmas capabilidades de liderança que foram ne-
cessárias para o início e a manutenção do CQP também
foram engajadas em diversas iniciativas de fortalecimento
do moral durante este período, mas a inclusão dos funcio-
nários na tomada de decisão por meio do CQP foi uma gran-
de contribuição para a estabilidade da organização.

Comprometimento da alta administração
O lucro, portanto, é a motivação para o início de um pro-

cesso da qualidade, e lucro é uma linguagem que os funcio-
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nários entendem. A alta administração tem a obrigação de
explicar a importância da qualidade por meios convincentes
para os funcionários, e os argumentos que convenceram os
executivos em primeiro lugar são geralmente os melhores:

1. A qualidade gera dinheiro - Ela aumenta a capaci-
dade para trabalho de uma organização, economiza recur-
sos (um ponto-chave para organizações governamentais ou
sem fins lucrativos), além de ajudar a tornar mais competiti-
vos os produtos e serviços de uma organização. Produtos
bem feitos custam menos para serem produzidos, principal-
mente por não terem despesas de desperdício a serem re-
postas, e são eles que comandam os maiores preços.

2. A qualidade leva à lealdade dos clientes - Clien-
tes deleitados ou satisfeitos sentem-se assim pois têm uma
recordação agradável a respeito de sua experiência mais
recente com a companhia. Clientes leais são mais valio-
sos, pois eles retornam e trazem seus amigos. Eles até
mesmo perdoam as organizações - até certo ponto - e
geralmente podem ser convencidos a co-produzir com uma
favorita. Por exemplo, eles gastarão algum tempo para aju-
dar a projetar novos produtos e serviços, preenchendo for-
mulários, aceitando convites para participar de grupos de
foco e tornando-se coletores de amostras. Eles também
ajudam registrando reclamações antes que estas se tor-
nem problemas reais.

3. A qualidade leva a funcionários leais - Os funcio-
nários leais continuam na empresa. Eles trazem seus ami-
gos pré-selecionados para serem sontratados pela compa-
nhia, e eles também perdoam uma organização - até certo
ponto. Eles ajudam a construir um ambiente em que outros
funcionários se desenvolvem, um ambiente em que todos
têm uma oportunidade para contribuir.

4. A qualidade é a coisa ética a se fazer - Se ganhar
dinheiro e economizar recursos não é uma motivação, se
os benefícios que vêm com a lealdade dos clientes e dos
funcionários não é uma motivação, então se prepare para
este benefício legal e moral: É ético. O que um processo da
qualidade realmente faz é possibilitar que uma organização
entregue com base em suas promessas, implícitas e explí-
citas, incluindo promessas feitas a ela mesma.

Estas são quatro razões primárias pelas quais vale mui-
to a pena investir tempo, recursos e dinheiro na busca pela
excelência (outro código para a qualidade). Talvez para evi-
tar parecerem muito capitalistas, os defensores da qualida-
de apresentam todos os tipos de motivos para buscar a qua-
lidade, incluindo preocupações ambientais, questões de dig-
nidade humana e competitividade nacional. Todos estes
motivos são verdadeiros, mas a lucratividade continua sen-
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