
Qualidade como
vantagem competitiva

Não basta mais pensar apenas na qualidade do produto oferecido ao cliente.
Isso é óbvio demais. Cada vez mais empresas abrem os olhos para a nova fase
do sistema administrativo: a qualidade na gestão. Organizar-se para lucrar
mais e gastar menos, sem afetar a qualidade do produto

Por Paula Andrade

É senso comum hoje, nos negócios, que entre-
gar um produto sem qualidade para o consu-
midor é um desrespeito e pode comprome-

ter a imagem da empresa. Porém, uma estrutura
bem desenvolvida faz uma enorme diferença na
imagem da empresa. "A gestão de qualidade se im-

põe como clima geral no mun-
do dos negócios hoje em dia.
As exigências do mercado têm
crescido e a qualidade em todo
o processo produtivo pode ser
utilizada como mais uma arma
contra a concorrência", alertou
o professor Carlos Osmar
Bertero, do Departamento de
Administração Geral e Recur-
sos Humanos da Fundação
Getúlio Vargas.

Para os especialistas, o uso
sistemático de práticas de ges-
tão baseadas na busca da exce-
lência organizacional permite
que a empresa alcance resulta-
dos favoráveis na área financei-

ra, na conquista de clientes e na projeção de sua
imagem perante a sociedade. "A busca pela exce-
lência é determinante para a longevidade da orga-
nização", completou Bertero.

A busca pela
excelência é
determinante
para a
longevidade da
organização
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O novo paradigma vem sendo difundido com
força entre as empresas de todo o mundo. No Bra-
sil, um exemplo é a enorme procura pelos certifica-
dos ISO, atestados pelo Inmetro. Atualmente, dos
mais de 13.300 certificados de ISO9001 emitidos
em toda a América do Sul, mais de 7.500 são de
empresas brasileiras. Em São Paulo, são mais de
3.600. Em segundo lugar, está Minas Gerais, com
mais de 560 certificados ISO9001. "Buscar o ISO
é a primeira ação de uma empresa que prima pela
excelência. Isso, claro, desde que ela use esse estí-
mulo para melhorar sua gestão", destacou o supe-
rintendente-geral da Fundação Nacional de Quali-
dade (FNQ), Antônio Tadeu Pagliuso.

Visão sistêmica, aprendizado organizacional,
pró-atividade, inovação, liderança e constância de
propósitos, visão de futuro, foco no cliente e no
mercado, responsabilidade social, gestão baseada
em fatos, valorização das pessoas, abordagem por

processos e orientação para resultados são os fun-
damentos da Excelência, a base encontrada em
organizações líderes mundiais. Ou seja, seguir es-
ses passos é praticamente percorrer o caminho para
o sucesso e crescimento de uma empresa.

"Esses critérios de avaliação são os grandes guar-
da-chuvas para uma boa administração. Nenhuma
empresa hoje, na gestão moderna, pode deixar de
ter um desses fundamentos", destacou o supe-
rintendente-geral da FNQ. A Fundação é uma
entidade criada em 1992 especialmente para ser
um dos principais centros mundiais de estudo,
debate e irradiação de conhecimento sobre a exce-
lência em gestão. "A empresa/organização é um
sistema vivo. Se uma parte não funciona, o todo
também não vai bem. Assim como se uma empre-
sa vai mal, é mal administrada, toda uma gama de
fornecedores perece também. Todo mundo está
interligado", completou.

Os benefícios trazidos pela adoção dos funda-
mentos de excelência ficam claros quando se sabe
que 40 das 100 maiores e melhores empresas do
País, apontadas no ranking da revista Exame, são
membros da FNQ, ou seja, adotam seu modelo de
excelência, independentemente de participar do
Prêmio. Das 150 empresas indicadas como melho-
res para se trabalhar, 26 são membros da FNQ; e,
das dez primeiras, cinco fazem dessa comunidade
da qualidade. Ao todo, são 160 organizações
filiadas, com mais de um milhão de pessoas direta-
mente vinculadas. "Esses números apenas apon-
tam que, mesmo em tempos de incertezas, as em-
presas brasileiras vêm fazendo sua parte, moderni-
zando seus equipamentos, capacitando e treinan-
do pessoas, reestruturando e melhorando seus pro-
cessos, tornando-se mais competitivas e gerando
riquezas para o País e toda a sociedade", afirma
Pagliuso.

Santa Casa de Porto
Alegre: premiada pela
FNQ pela excelência
de sua gestão
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Excelência em gestão

Ter uma gestão de qualidade vai além da sim-
ples idéia de se organizar para lucrar mais, gastan-

do menos. Entidades filantrópicas utilizam o me-

canismo para simplesmente atender melhor e com

melhor qualidade seus clientes. Um exemplo claro
é a Santa Casa de Porto Alegre, uma rede de cinco
hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS), com

mais de cinco mil funcionários e que vivia depen-

dente do orçamento da União e do estado.
Depois de vivenciar uma forte crise financei-

ra devido aos cortes no orçamento público, a ad-
ministração do hospital resolveu virar a mesa. Ado-
tou uma séria de ações para voltar ao saldo finan-

ceiro positivo e criou o Conselho de Qualidade.

O primeiro passo do novo planejamento estraté-
gico foi deixar de depender apenas dos recursos

públicos. Naquela época, 90% da receita do hos-
pital vinham do SUS. "Procuramos diversificar

nossos produtos e passamos a atender pacientes

de convênios particulares, para garantir receita que

mantivesse nossos serviços", contou Paulo Cezar

de Souza, da equipe do Escritório de Qualidade
da Santa Casa.

Para atender clientes mais exigentes e pagantes,
o hospital investiu na melhoria da qualidade do
atendimento. "Tivemos que melhorar nosso aten-
dimento e nossos produtos. Enviamos até mesmo
grupos de funcionários para fazer treinamentos em
Brasília", contou Souza. "Com a profissionalização
do atendimento ao cliente, não apenas contamos
com a preferência do paciente particular, mas tam-
bém atendemos melhor os pacientes da rede públi-
ca. Nosso lema é 'Chega de medicina pobre para
pobres', comentou o funcionário. "Não temos dis-
tinção de paciente do SUS para particular. Todos
utilizam a mesma estrutura do hospital."

Atualmente a rede atende mais de 60.790 pa-
cientes por mês, ou mais de 2 mil pessoas por dia.
Se antes 90% da receita vinham do governo, agora
esse percentual caiu para 40% ou 30%. "Com as
mudanças, o hospital ficou muito mais forte para
enfrentar novas crises financeiras e atrasos nos re-
passes das verbas para a saúde", contou Souza. Em
2002, a Santa Casa de Porto Alegre foi premiada
pela FNQ pela excelência de sua gestão.

O prêmio

Até 2005, mais de 14 mil profissionais
foram capacitados na aplicação dos Critérios
de Excelência, e mais de três mil pessoas
atuaram como voluntários da banca exa-
minadora ou como juizes, orientadores, exa-
minadores sêniores, examinadores relatores
e examinadores. Nesse período, foram dis-
tribuídos mais de 385 mil exemplares dos
Critérios de Excelência do PNQ, e a institui-
ção participou da criação de diversas pre-
miações setoriais, estaduais e regionais. Em
outubro, completaram 14 ciclos de premiação
com 318 empresas inscritas no PNQ. Dessas,
68 receberam a visita dos examinadores e 19
foram premiadas. No ciclo de 2005, 41 em-
presas se inscreveram ao Prêmio que teve a
CPFL, a Serasa, a Petroquímica União, a
Suzano Petroquímica como vencedoras, e a
Albras como a única finalista deste ano.
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Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Administração, ano 16, n.54, p.40-42, set. 2006.




