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pequeno, quão bom/ruim ele é; a outra trata do gerenciamento

do processo e procura responder qualitativamente sobre o seu

desempenho. Essas questões são elaboradas a fim de identificar,

nos processos, sua matriz de responsabilidade e seus indicadores

de controle e verificação.

Para o diretor da Qualiplus, Eduardo Moura, a nova geração de

executivos, que não viveu o grande movimento mundial da qualidade,

mais predominante no Ocidente no período de 1970 a 1995, já não

sabe mais quais são os fundamentos da Qualidade Total, não conhece

e não tem idéia do que ensinou Deming, Juran, Ishikawa e outros.

"Será preciso aprender de novo? Se for, esta é uma boa notícia para

os consultores mais experimentados, pois basta repetir o que os

gurus falaram, que imediatamente causarão uma forte impressão de

sabedoria sobre os ouvintes. A velha guarda da qualidade que já se

aposentou em muitas empresas deixou um vácuo considerável, e

muitas empresas entraram num ciclo de desaprendizado

organizacional. Novamente: é preciso aprender de novo! Mas, dada a

conjuntura amplamente globalizada da economia, esse novo

aprendizado agora não deve ser uma simples repetição dos

ensinamentos deste ou daquele guru, e muito menos adotar um

determinado papa e sua metodologia dogmaticamente. A palavra

chave agora é: integração. É preciso aprender os princípios, os

fundamentos, os*métodos e as ferramentas das abordagens mais

poderosas para o desenvolvimento empresarial (por exemplo: Seis

Sigma, Lean,TOC, Gestão por Processos), e integrá-las todas

harmoniosamente aos processos, projetos e planos do sistema de

negócio. Isso eleva o padrão de liderança empresarial a níveis nunca

antes imaginados.Vai ser muito mais difícil ser um verdadeiro líder

empresarial no século XXI", diz

Para o consultor, essa integração ou combinação de

metodologias transcende as fronteiras da qualidade."Estamos

falando de buscar melhorar todos os aspectos do negócio. Isso é

muito mais do que sistemas integrados de gestão, cujo nome mais

apropriado seria sistemas normativos integrados. Não se trata

apenas de cumprir normas internacionais.Também é mais do que

Qualidade Total,TQM, TQC, ou a sigla que lhe queira dar. Ainda: é

mais do que critérios de excelência, porque estes apenas dizem o

quê as empresas excelentes devem ter, mas não ensina, e nem

pode ensinar, como exatamente devem ser resolvidos os grandes

desafios da competitividade", complementa.

Dessa forma, na concepção sistêmica das empresas, a análise

de seu desempenho deve levar em consideração a

interdependência de todos seus elementos e funções. Sendo a

inferência estatística um dos elementos estruturais da gestão em

busca da excelência (pois ela responde pela forma como são

tomadas as decisões, as quais devem ser baseadas em fatos, dados

e informações qualitativas), fica perfeitamente claro que uma

ferramenta importante para isso é o desenvolvimento de um

sistema de indicadores de desempenho.

Uma opinião interessante vem da pesquisadora de excelência

de desenvolvimento organizacional da DaimlerChrysler do Brasil:

à medida que a moda foi evoluindo, a moda da nomenclatura das

ferramentas de qualidade e de outros programas de qualidade

também progrediram avançando etapas, normalizando programas,

introduzindo-se no dia-a-dia daqueles que desejavam acompanhar

essa roda viva."Porém, devemos refletir que apesar desse avanço,

das conquistas realizadas a qualidade ainda é uma necessidade,

uma exigência, uma obrigação, uma correção e muito pouco pelo

seu real valor que é: ser reconhecida por estar intrínseca no

processo contínuo, nas aplicações e inovações fazendo parte

integrada do nosso constante desenvolvimento", acrescenta.

Para a pesquisadora, a aplicação dos conceitos relacionados a

qualidade alcançam resultados direcionados e esperados quando

existe um mínimo de constância de propósito do processo nos

programas de uma plano elaborado e assimilado, pois as

organizações realizam com muita habilidade o planejamento e a

aplicação mas esquecem da continuidade das etapas subseqüentes

dos programas e em muitos casos iniciam novos programas sem

terem realizado e acompanhado o histórico do anterior."Ainda

persiste a crença de que as novidades apresentadas em matéria de

siglas , e/ou ferramentas de gestão associadas ao programa de

qualidade vão realizar uma mágica de transformar o presente atual

no futuro desejado através de um treinamento, e ou palestra

realizada sem vínculo e/ou mesmo sem histórico com um plano

maior da organização. O ano começa com um programa básico

com pouca sustentação para os próximos passos. Apenas mais um

programa para iniciar o ano. A área da qualidade não está

associada ao negócio da organização, pois os profissionais utilizam

as ferramentas somente como correção e atuam em processos

específicos tornando a qualidade um fim em si mesmo. No entanto,

para aquelas organizações que incorporaram a qualidade nos seus

processos e assimilaram as mudanças, com conteúdo, autodisciplina

na seqüência das etapas, adaptadas à realidade da organização, e

persistência nos objetivos planejados, evidenciaram e aprimoraram

seus resultados tangíveis e intangíveis com excelência da gestão e

produtos e serviços diferenciados", observa.

Enfim, a medição do desempenho e da qualidade dos

processos das empresas compreende as seguintes ações:

determinar os critérios de medição; estabelecer o sistema de

medição; medir o desempenho realizado; e avaliar e reportar o

desempenho realizado. Um indicador pode ser definido como

uma relação matemática que mede numericamente o

desempenho dos atributos de um processo ou de seus resultados,

com o objetivo de comparar estas medidas com metas numéricas

preestabelecidas:

• Indicadores da excelência empresarial mensuram e

monitoram o processo total, no seu todo. Sua amplitude é

grande e abrange o macro horizonte organizacional.

• Indicadores de desempenho mensuram e monitoram os

subprocessos e áreas específicas desses subprocessos.

• Padrões são referenciais usados como base de comparação

de um processo e de seus resultados. O padrão representa a

quantificação de uma situação desejada e pode ser adotado ou

convencionado.

• Definir indicadores de mensuração do desempenho é,

basicamente, viabilizar a própria noção da excelência,

possibilitando o seu gerenciamento de forma correta,

sistematizada e científica.
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A (r)evolução dos
requisitos de gestão

Q
uem se lembra das primeiras versões das normas

de referência para a garantia da qualidade,

elaboradas em meados dos anos 80, certamente

não sente saudade delas. As primeiras versões do

, grupo de normas ISO9000, as normas britânicas de segurança e

meio ambiente (BS7750 e BS8800) e as normas específicas de

garantia da qualidade de alguns clientes (principalmente do ramo

automobilístico) eram recheadas de requisitos que causavam terror

nos fornecedores e a alegria de alguns auditores mais ortodoxos.

Isso ocorria porque tais normas insistiam em exigir, de maneira

detalhada, e muitas vezes arbitrária, a forma como certos requisitos

deveriam ser implementados. Tratava-se, portanto, de uma tentativa

de usurpar a autoridade que os gestores das organizações

possuíam para tocar seus empreendimentos.

Esta característica tornava-se ainda mais indesejável quando

tentávamos implementar aquelas normas em empresas de diferentes

ramos de atividade. Requisitos de rastreabilidade, por exemplo, foram

construídos para empresas de produção em série. Ao tentar adaptar

seus preceitos a companhias prestadoras de serviço ou de produção

a granel (os chamados bulk materiais), nos deparávamos com dilemas

de difícil solução: como identificar serviços, ou como garantir a

rastreabilidade de uma pilha de minério que é blendada

continuamente? Diante de tais circunstâncias, tornaram-se cada vez

mais insustentáveis as certificações das empresas cujo tipo de

atividade fugisse, ainda que timidamente, dos padrões de indústria de

produtos seriados. As discussões entre auditores e auditados eram

intermináveis, e por isso mesmo, desgastantes.

Desde o final da década de 90, com a emissão da ISO 14001 e

da OHSASI8000, nota-se nitidamente a tentativa de tornar os

requisitos de certificação mais abrangentes, permitindo que

qualquer tipo organização, de siderúrgicas e mineradores a

indústrias farmacêuticas e escritórios de advocacia, pudessem ter

seus sistemas de gestão certificados. Na mesma toada da

ISO 14001 e da OHSAS18001, foi criada a versão 2000 da

ISO9001, baseada no ciclo de melhoria contínua clássico,

conforme PDCA. Em decorrência desta mudança, o IATF

(International Automotive Task Force) lançou uma versão

atualizada da ISO TS16949, baseada na ISO9001.

Parte do problema foi resolvida. Apesar de cada norma ter

evoluído individualmente, o conjunto de requisitos aplicáveis a

muitas empresas, por não serem inteiramente compatíveis entre si,

ou por possuírem obrigações redundantes, ainda é fonte de

dificuldades para as empresas usuárias destes sistemas. Este é

problema cada vez mais comum, já que cada vez mais organizações

buscam a certificação integrada dos seus sistemas, incorporando •

elementos de qualidade, meio ambiente, saúde, segurança,

responsabilidade social e recursos humanos, basicamente.

Os mais atentos (ou bem informados) já devem ter notado a

tendência destas referências normativas em unirem-se formando,

num futuro não muito distante (há especulações sobre o ano

2014) um único sistema de referência, facilitando o seu uso. Este

movimento deve ser iniciado pela junção das ISO9001, ISO 14001

e OHSAS 18001.

Outra característica interessante é o crescente número de

empresas que desenvolvem a sua própria norma de gestão,

configurada na forma de um manual interno realizado de maneira

conveniente à organização, preservando preceitos básicos de gestão

que preservem o atendimento ao cliente, o meio ambiente, os

aspectos sociais e a integridade física de outras partes interessadas.

Esse sistema de referência tem a vantagem de ser moldado de

acordo com a política interna da empresa, sua cultura, seus produtos

e as necessidades dos seus acionistas, mas pode ter a desvantagem

de não ser reconhecido por clientes mais propensos a confiarem nos

sistemas internacionais de normalização.

Provavelmente sejam esses os rumos mais prováveis, e

também os mais lógicos, que os sistemas de gestão das

companhias tomarão nos próximos anos. É importante notar que

todas essas modificações levam à simplificação, à quebra de

barreiras que burocratizam os sistemas e tornam as atividades de

gerenciamento um fardo a ser carregado pelas empresas. Não há

como esperar que os funcionários e colaboradores das

organizações se empenhem em realizar as suas atividades de

maneira padronizada se para isso for necessário preencher uma

pilha de formulários ou redigir dúzias de relatórios, tanto que é

notória a exponencial digitalização das informações que circulam

o ambiente corporativo, o que facilita o fluxo dos dados e

permite o seu adequado gerenciamento. A simplicidade é a chave

para o sucesso das organizações. Empresas que exageram nos

controles e registros desnecessários certamente serão vítimas da

inércia e morosidade que os acompanham.
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Desenvolvendo
competências

D urante as últimas décadas, as organizações estiveram

comprometidas em desenvolver suas competências,

visando produtos e serviços de qualidade. Antes da

edição das normas ISO 9000, em 1987,

preocuparam-se com critérios internacionais. Ainda que de

maneira estanque, os planos da qualidade, procedimentos de

engenharia e execução eram implementados por meio dos

departamentos de controle da qualidade que atuavam de modo

vertical nos processos de produção.

O percurso de formação do Mercado Comum Europeu que

passou a se chamar União Européia, em 1993, foi decisivo para a

publicação das normas ISO. Ao abrirem, progressivamente, as

fronteiras comerciais, os países membros estabeleceram um

sistema para fundir seus mercados nacionais em um único,

instituindo facilidades para circulação de mercadorias e serviços,

capitais e mão-de-obra. Assim, passou a ser utilizado um padrão

único para o gerenciamento da produção dos bens e serviços. A

normalização da qualidade (ISO 9000) surgiu como a primeira

preocupação, nesse processo de globalização.

Com a abertura do mercado, que no Brasil começou no início

dos anos 90, as organizações que adotavam o modelo vertical de

administração verificaram ter dificuldades para enfrentar os

concorrentes estrangeiros que já seguiam outros paradigmas. As

empresas que exportavam ao mercado europeu eram obrigadas a

implementar e certificar seus sistemas de gestão da qualidade em

conformidade com a norma ISO 9001 ou 9002. Grandes

organizações brasileiras, como a Petrobras, adotaram esse

conjunto de normas como condição de fornecimento, impondo à

indústria nacional a busca pelo aprendizado de organizar, escrever

manuais e procedimentos, treinar pessoas e tratar de forma

sistêmica as não-conformidades de seus produtos e serviços, as

reclamações dos clientes e consumidores.

No Brasil, a ISO é representada pela ABNT que participa

dos comitês e tem direito a voto na organização não-

governamental que desenvolveu as normas e padrões citados, a

ISO, com sede em Genebra (Suíça). Prosseguindo a evolução do

processo de gestão, em 1994, pela primeira vez, as normas ISO

9000 foram revisadas. Até a publicação da versão 2000

vigoraram as três: a ISO 9001 - para organizações responsáveis

pelo projeto e desenvolvimento de produtos -, a ISO 9002 -

para organizações sem projeto, incluindo as de serviços - e a

ISO 9003 - para organizações de inspeção e testes. A segunda

revisão aconteceu em dezembro de 2000, com a publicação da

versão "ISO 9001:2000".

Nessa versão, as normas ISO 9002 e 9003 foram

descontinuadas. O par consistente - ISO 9001 (para auditoria) e

ISO 9004 (para diretrizes de gestão) - adotou o modelo de

abordagem sistêmica. Novos elementos foram introduzidos, como

"foco no cliente" e a "melhoria contínua". O modelo vertical foi

substituído pela abordagem por processos, reforçando a

comunicação interna entre as pessoas e valorizando a

conscientização, as competências e as habilidades.

Em 1996, foi editada a série ISO 14000 para a gestão

ambiental, sendo que a norma ISO 14001 destina-se à auditoria e

à certificação. Com isso, surge mais uma barreira comercial para

as organizações exportadoras: não basta ter qualidade e custos

competitivos. As organizações têm de identificar todos os

recursos utilizados para a produção (como a água e a energia

elétrica), as emissões geradas (como resíduos e emissões

atmosféricas) e gerenciá-las. Além disso, devem cumprir a

legislação ambiental federal, estadual e municipal.

Em 1999, editou-se a OHSAS 18001, com base na guia BS

8800 que traça diretrizes para a implantação de um sistema eficaz

para a segurança no trabalho (prevenção de acidentes) e saúde

ocupacional. Essa especificação tem a mesma matriz das normas

ISO, facilitando a integração dos sistemas de gestão.Tem o foco

no gerenciamento dos riscos e dos perigos relacionados às

atividades, em cada processo da organização. Além disso,

obviamente, é preciso cumprir a legislação brasileira com ênfase

às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A

OHSAS 18001 foi elaborada por um grupo de órgãos

certificadores e não tem credenciamento dos organismos IAF

(Internation Accreditation Fórum), como Inmetro (Brasil), ANAB

(EUA) e RVA (Holanda), entre outros.

Outro avanço registrado foi a elaboração da norma que foca

a responsabilidade social: a SA 8000. Sua edição foi registrada, em

2001, pelo Social Accountability International,com sede em Nova

Iorque (EUA), e já houve uma revisão. Baseia-se nos princípios de

onze Convenções da OIT (Organização Internacional do

Trabalho), da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da

Criança e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pode

ser aplicada em países em desenvolvimento ou industrializados,

por empresas de pequeno ou grande porte, bem como por

organizações do setor público.
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A SÁ 8000 trata das condições do local de trabalho, é constituída

de nove requisitos, entre os quais: mão-de-obra infantil, trabalhos

forçados, saúde e segurança, liberdade de associação e negociações

coletivas, discriminação, práticas disciplinares, carga e horário de

trabalho, remuneração e sistemas de gestão. A implementação e a

conseqüente certificação em conformidade com essa norma visa

promover o aperfeiçoamento contínuo das condições existentes no

local de trabalho. A alta direção define e implementa uma política de

responsabilidade conscientizando as pessoas e demonstrando às

partes interessadas que a política, procedimentos e práticas estão em

conformidade com os requisitos desta norma. Portanto, a SA 8000 vem

complementar as questões da qualidade e do meio ambiente,

consideradas nas normas ÍSO 9001 e 14001.

Como as normas anteriores, também a SÁ 8000 pode

compor uma gestão integrada. Quando aplicada, a organização

desenvolve, mantém e executa políticas e procedimentos com o

objetivo de gerenciar os aspectos relacionados à qualidade dos

produtos e serviços, com o controle e a prevenção da poluição,

garantindo a saúde e a segurança das pessoas, com

responsabilidade social.

Até 30 de junho último, o número de empresas com

certificação SA 8000 no mundo eram de l .038. No Brasil são 99

empresas que pertencem aos setores químico, de cosméticos,

sucro-alcooleiro, siderúrgico, petróleo e gás, autopeças e serviços.

O Brasil é o quarto em número de empresas certificadas, atrás da

Itália que lidera com 395 companhias certificadas, índia e China.

A ISO trabalha na elaboração de uma norma de diretrizes, onde o

Brasil é co-chairman junto com a Suécia.

Conclui-se que o procedimento para uma gestão integrada

consiste em mapear processos e traçar as interações desses,

definindo as funções de cada um e identificando as

competências necessárias, com objetivos gerenciados por meio

de indicadores mensuráveis. O monitoramento contínuo e a

tomada de ações visam a melhoria contínua da qualidade, do

meio ambiente, da saúde e segurança dos trabalhadores, com

responsabilidade social.

Ao analisar e implementar as normas, além de amenizar

barreiras comerciais, as organizações identificam os benefícios

desse modelo de gestão que utiliza um padrão único para a

produção dos bens e serviços. Reconhecem que a adesão é

determinante para a imagem da marca e a reputação da

empresa. Dentre os benefícios, encontram-se a melhoria das

relações entre os colaboradores, os terceiros, com os

fornecedores, através de uma comunicação clara e organizada

de todas as interfaces, responsabilidades e autoridades. Como

resultado, os acionistas percebem cada vez mais o retorno

sobre a certificação, já que em todo o mundo, consumidores

demandam por qualidade, valor agregado e ética.
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A Excelência 360°

A
concepção da Excelência 360° nasce da constatação

de dois fatos. Primeiro, a gestão de qualquer sistema

de negócio é demasiadamente complexa para

tentarmos enfrentá-la apenas com base na

experiência acumulada ou intuição. Necessitamos de

metodologias para responder aos desafios da competitividade de

maneira lógica e eficaz. Segundo, nenhum particular método de

melhoria é totalmente suficiente para sanar todos os problemas

impostos pelo dinamismo do mercado. Se restringirmos os

esforços de melhoria à esta ou àquela abordagem, vamos colher

apenas benefícios quantitativos parciais, e provavelmente

temporários.

Portanto, se queremos dar saltos qualitativos radicais e

duradouros, torna-se necessário integrar as contribuições

de diferentes metodologias. E as abordagens de melhoria

mais eficazes que o mundo corporativo produziu até hoje,

com base em minha experiência de 27 anos, são:TOC

(Teoria das Restrições), GPP (Gestão por Processos), Lean e

Seis Sigma. Por que exatamente estas, entre tantas outras?

Por que qualquer ação que melhore globalmente o sistema

de negócio só pode concretizar-se através de uma

intervenção coordenada na cadeia de processos de trabalho.

E cada uma dessas quatro abordagens dá uma contribuição

única nesse sentido:

• ATOC é uma abordagem sistêmica cujo enfoque é a

identificação e tratamento dos problemas centrais (restrições)

que impedem o desenvolvimento de um dado sistema.

• A GPP (conforme nossa particular forma de implementá-la)

tem como foco central a padronização integrada de toda a cadeia l

de processos de negócio, a partir de um modelo sistêmico,

evitando os males da administração departamentalizada ou ainda l

cair na armadilha de criar "ilhas de processos".

• O Sistema Lean contempla todo o ciclo de geração e uso de

uma determinada família de produtos e busca a eliminação de

desperdícios que não agregam valor para o cliente.

• Seis Sigma tem como foco a redução da variabilidade nos

parâmetros de desempenho que impactam a satisfação dos

clientes de um dado produto.

Tais enfoques não são conflitantes. Metodologia não é religião.

Não temos que nos converter em defensores empedernidos

desse ou daquele guru e suas idéias, como se fizéssemos parte de l

um clube fechado, com carteirinha e tudo. Muito pelo contrário,

aqueles enfoques são complementares e absolutamente

essenciais.

Quando integrados de maneira harmoniosa, promovem um l

efeito sinérgico poderoso para aumento da competitividade. O l

administrador sábio reconhece seu direito de usar a
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ferramenta que melhor funciona em cada situação. E o

consultor sensato não tenta empurrar goela abaixo do cliente

a única ferramenta que domina; antes deveria ampliar seu

arsenal de soluções. Afinal, se só o que temos nas mãos é um

martelo, de repente tudo fica com cara de prego... E como,

mais precisamente, aqueles quatro enfoques metodológicos se

complementam? Vejamos algumas situações típicas. Partindo da

realidade atual da empresa, a TOC identifica e prioriza os

aspectos vitais e prementes que necessitam ser tratados

imediatamente. A experiência mostra que muitos desses

temas identificados pela TOC podem ser tratados com

melhores resultados usando não apenas métodos específicos

da TOC, mas também direcionando projetos de Seis Sigma,

Lean ou ainda GPP.

A GPP cria uma estrutura dinâmica de processos que permite

desdobrar com maior eficácia as diretrizes estratégicas e táticas

apontadas pela TOC. A partir dessa mesma estrutura,

incorporamos ao sistema de negócio as melhores contribuições

das demais abordagens, padronizando seu uso nos processos de

trabalho. Por exemplo: podemos instituir um processo de

planejamento e desdobramento estratégico usando o "Thinking

Process" (um método da TOC); podemos padronizar um

processo de gestão de certos projetos de melhoria usando o

método "DMAIC" do Seis Sigma; podemos usar conceitos e

ferramentas Lean como células de trabalho e controle visual para

simplificar e agilizar um processo que estejamos padronizando

com a GPP.

O Sistema Lean envolve toda a força de trabalho com

ferramentas simples e poderosas de melhoria contínua, criando

um ambiente participativo e uma cultura voltada à eficácia. Além

de colher os frutos específicos do Lean, esse novo clima

organizacional prepara o cenário ideal para implementação bem

sucedida de projetos Seis Sigma, por exemplo.

E, finalmente, o Seis Sigma, além de seus projetos específicos

de melhoria, tem ferramentas analíticas poderosas que podem

conferir estabilidade a determinados processos dentro de uma

cadeia de valor que estejamos tratando, por exemplo, com

projetos de Lean ou TOC.

Entretanto, mesmo esse conjunto de metodologias ainda é

insuficiente, pois agregam apenas o know-how necessário para

melhoria. Entretanto, o conhecimento sistêmico que promove

mudanças de alto impacto requer dois outros elementos

importantíssimos: o know-why e o know-what. O know-why

são os princípios que fundamentam todas as nossas decisões e

ações. No âmbito empresarial, é o conjunto de valores básicos,

a visão de longo prazo, a missão do negócio, as condições

necessárias ou fatores críticos para cumprimento da missão, e

os indicadores do desempenho global do negócio. É o que
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chamaremos aqui de ideologia empresarial. Know-what é saber

exatamente em que aspectos ou instâncias temos de ser

excelentes. E o know-what empresarial é exatamente o que

está sintetizado nos Critérios de Excelência do Prêmio

Malcolm Baldrige, Prêmio Europeu ou o nosso PNQ. Bem,

isso completa o modelo da Excelência 360°, ilustrado na

Figura I.

Portanto, Excelência 360° é a integração harmoniosa de

quatro poderosas abordagens para melhorar radicalmente os

resultados do sistema de negócios (TOC, GPP, Lean e Seis Sigma),

construída sobre a ideologia empresarial e tendo como

referencial básico os Critérios Mundiais de Excelência. Os

resultados típicos a curto e médio prazo são: melhor qualidade e

produtividade; redução drástica do tempo de entrega; redução de

custos; clientes satisfeitos e fidelizados; aumento das vendas; e

maior lucratividade.

Para ilustrar o poder dessa abordagem, escolhemos duas

empresas do Equador, um país com sérias dificuldades

conjunturais que, porém, não impediram os bons resultados.

Ambas as empresas são líderes em seus setores (uma delas já

contava com um sistema integrado de gestão), mas até então

seus esforços de melhoria não vinham apresentando os

resultados esperados. A Aglomerados Cotopaxi S.A. é o

principal fabricante equatoriano de chapas de MDF e

aglomerados, exportando para Europa e Estados Unidos, além

de atender o mercado interno. Em menos de um ano e meio,

essa empresa redefiniu sua ideologia, usou a TOC para

direcionar quatro projetos Seis Sigma, aplicou Lean para

estabelecer um "sistema puxado" com seu principal

distribuidor, está reestruturando seus processos de negócio

com a GPP e já inicia sua auto-avaliação usando os Critérios

Baldrige (PNQ equatoriano). Como conseqüência de tais

esforços iniciais, o faturamento já aumentou em 15%, e

obtiveram benefícios líquidos de US$1100.000, além de evitar

a compra de uma máquina de US$ 1.000.000. E isso numa linha

de produção que já estava trabalhando a 100% de sua

capacidade teórica!

A Metropolitan Touring é a maior empresa de turismo no

Equador, e pioneira no turismo ecológico em Galápagos, seu

principal negócio. Há um ano iniciaram a implementação da '

Gestão por Processos, o que permitiu simplificar o trabalho,

reduzir custos e agilizar as respostas aos clientes. Também

redefiniram sua ideologia, e usaram a TOC para direcionar

decisões estratégicas. Nesse período as vendas aumentaram em

20% e o lucro líquido cresceu 90%!

Por onde começar?

O diagrama ilustra o caminho recomendado para assegurar

avanços significativos na implementação da Excelência 360°.

Toda organização deveria iniciar seus esforços de melhoria a

partir da definição de princípios fundamentais e de um claro

senso de direção.

A qualidade na área de
alimentos e bebidas

A
limentos e bebidas fazem parte de um gênero

particular de produtos, cujas características da

qualidade mais desafiadoras estão relacionadas à

segurança de alimentos. Com isso em mente, fala-

se em perigos à segurança de alimentos, referindo-se a agentes

físicos, químicos e microbiológicos que podem afetar a saúde e

integridade do consumidor. Fatos que vieram a público

recentemente demonstram a preocupação mundial quanto ao

controle destas características.

Para ilustrar, lembremos dos surtos de botulismo no estado

de São Paulo em 1999, causados por ingestão de palmito em

conserva contaminado por toxina botulínica. Lembremos também

dos casos de carne de frango na Bélgica contaminada por dioxina,

uma das substâncias sintéticas mais tóxicas que existe, e que

deixou a Europa em alerta entre 1999 e 2000. Ainda mais

recentemente, tivemos os casos de gripe aviaria transmitida para

humanos, principalmente na Ásia, que preocupou o mundo com a

possibilidade de uma pandemia, embora sua transmissão não

tenha relação direta com a ingestão de alimentos.

Casos emblemáticos como estes e mais uma infinidade de

outros motivam as empresas desta área a aprimorar conceitos e

metodologias para controle, garantia e gestão da qualidade.

Particularmente, as exigências dos países importadores

intensificam-se cada vez mais e aceleram este processo.

Até os anos 80, o paradigma da área fundamentava-se no

controle da qualidade, em que as decisões sobre a conformidade
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baseavam-se quase que exclusivamente em análises e testes dos

produtos finais. Utilizava-se para isto os planos de amostragem e

critérios de aceitação tabelados. Contudo, muitos tipos de

problemas permaneciam. Percebeu-se que esta abordagem isolada

apresentava algumas deficiências como o alto custo das análises

destrutivas, a vulnerabilidade às incertezas do processo de

amostragem e ainda o caráter reativo frente às falhas

(contaminação), levando simultaneamente ao desperdício dos

recursos já consumidos e ao aumento do risco aos consumidores.

A abordagem seguinte, amplamente conhecida como garantia da

qualidade, buscou transpor esta visão estanque focada no produto e

foi caracterizada pelo desenvolvimento de metodologias para

controles durante o processo. O conhecimento das variáveis e

perigos vindos das matérias-primas, ingredientes, aditivos, embalagens,

etapas de fabricação, armazenagem, transporte, comercialização, etc.

formaram a base para a Análise de Perigos e Pontos Críticos de

Controle-APPCC (HACCP, sigla em inglês). Adicionalmente, para

prevenir que os perigos chegassem ao consumidor, medidas de

controle, incluindo aquelas identificadas como essenciais para

controlar os pontos críticos, bem como ações corretivas eram

planejadas e implementadas. O resultado natural desta evolução foi a

compreensão de que a qualidade é definida ao longo de toda a cadeia

produtiva, não apenas por um elo isolado. Resgatando um dos fatos

citados acima, no caso da dioxina em frango na Bélgica, apurou-se

que o problema originou-se na fabricação de ração animal onde foi

adicionada gordura animal misturada a óleo mineral impróprio

(proveniente de transformadores elétricos).

Contemporaneamente percebeu-se que a implantação de

sistemas de garantia da qualidade, conforme descrito acima, não

levava necessariamente a resultados eficazes, a menos que os

conceitos de gestão de pessoas, de materiais, da informação e da

melhoria contínua fossem incorporados. A ampla disseminação

das normas da família ISO 9000 e seu processo de certificação

mostrou a vasta aplicabilidade de tais conceitos na percepção das

próprias empresas.

É importante ressaltar que a evolução destas abordagens se

deu de maneira complementar, ou seja, os conhecimentos da fase

anterior são agregados na fase seguinte, ao invés de os

substituírem. Neste ponto da evolução, foi necessário padronizar

o próprio entendimento dos requisitos da qualidade e da

segurança de alimentos de forma a assegurar o mútuo

reconhecimento destes requisitos pelas partes envolvidas.

Nos últimos cinco a dez anos, esta área de alimentos e bebidas

vivenciou uma explosão na variedade de normas, considerando

tanto origem como abrangência. Assistiu-se à publicação de

normas de segurança de alimentos (APPCC, BPF - Boas práticas de

fabricação etc.), de normas de sistema de gestão, tanto nacionais,

como regionais e até setoriais, sugerindo que a área tem demandas
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particulares.Vale dizer que entretanto, uma análise detalhada e

especializada de tais normas revela que em sua essência, todas

convergem para requisitos conceitualmente semelhantes.

Mais recentemente, em 2005, foi publicada a norma ISO

22000, trazendo uma visão internacional dos requisitos

necessários a um Sistema de Gestão da Segurança de

Alimentos. Além de certificável, esta norma não pode ser

considerada barreira técnica, já que foi elaborada no âmbito da

ISO, portanto aberta à participação de qualquer país ou

entidade membro. A norma ISO 22000 acaba de ser

incorporada em nosso país pela ABNT em 5 de junho, tendo

recebido o código ABNT NBR ISO 22000:2006. A ISO 22000

fundamenta-se na comunicação interativa através de toda a

cadeia de produção, na gestão de sistema, nos programas de

higiene e prevenção de contaminação (ditos pré-requisitos) e

na Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle -APPCC.

Já se percebe um movimento de grande aceitação desta norma,

apontando para que, em futuro próximo, se consiga

harmonizar o grande número das normas existentes,

eliminando a sua multiplicidade ou, no mínimo, reduzindo seu

número, facilitando assim a vida das empresas fornecedoras.

As melhorias da gestão
empresarial

C
om a concorrência cada vez mais acirrada e os

ambientes empresariais vivenciando momentos

intensos de competição, com necessidades

constantes de redução de custos, controles mais

efetivos de todas as etapas dos processos, a fim de evitar

retrabalhos e perdas, os Programas de Qualidade auxiliam na

melhoria da gestão empresarial.

Os programas de qualidade que iniciaram timidamente, no

Brasil, na década de 70, com a implementação do Programa 5Ss,

que ganhou espaço nas empresas pela facilidade e aplicabilidade

em qualquer ambiente organizacional e pela melhoria facilmente

perceptível no ambiente de trabalho. O Programa 5Ss que logo

evolui e passa a ser o Sistema 5Ss, porque não tem fim e precisa

ser incorporado na Cultura Organizacional. Esta evolução chega

ao Sistema 13Ss, onde incorpora outros conceitos ampliando e

aperfeiçoando esta sistemática e abrangendo ainda mais a

mudança cultural da empresa pela sua aplicação, controle e

manutenção. O Sistema é a base do processo de gestão da

qualidade. Ele visa mudar a maneira de pensar e os hábitos das

pessoas na direção de um melhor comportamento e qualidade de

vida, nas condições de trabalho, segurança, performance de

trabalho e clima organizacional.

Mas a Qualidade não para por aí. No setor de alimentos, por

exemplo, além da implantação do Sistema 5Ss, inicia-se também a

implantação das Boas Práticas de Fabricação (BPF) em

estabelecimentos que produzem e comercializam alimentos para

consumo humano. As Resoluções 275 de 2002, e 216 de 2004,

que incentivaram as empresas para elaborarem seus

Procedimentos Operacionais Padrão e seus Manuais de BPF,

fizeram com que os ambientes de produção de alimentos

ficassem mais limpos, organizados, com maior cuidado e gestão

em relação aos manipuladores de alimentos, com controle da

água consumida, do lixo produzido, criando inclusive

Procedimentos Padrão para Higiene Operacional.Tudo de forma

documentada, onde o planejamento, a execução, a verificação

promoviam sempre a melhoria contínua.

E mais: com a norma ABNT, NBR 14900:2002, para orientar a

implantação do Plano APPCC-Análise de Perigos e Pontos

Críticos de Controle, as organizações preocuparam-se em

identificar seus Perigos Físicos, Químicos e Biológicos e também

seus Pontos Críticos de Controle para gerenciar melhor o

processo garantindo um produto de melhor qualidade ao

consumidor final. E finalmente, em 2005, chega a norma ISO

22000:2005, que especifica os requisitos para o Sistema de

Gestão da Segurança de Alimentos, demonstrando a habilidade da

organização no controle de perigos, a fim de garantir que o

alimento esteja seguro no momento do consumo humano em

toda a cadeia produtiva. Isto demonstra a evolução da qualidade

no setor de alimentos, que preocupa-se com o mesmo desde a

sua origem até a mesa do consumidor.

Mas felizmente a qualidade não é privilégio somente do

segmento alimentício e desenvolve-se no mercado como um

todo, englobando todos os segmentos. Mencionam-se as normas

ISO para certificação dos sistemas de gestão das organizações,

onde citam-se algumas: Certificação em qualidade: norma ISO

9001; Certificação em Meio Ambiente: ISO 14001; Certificação

em Segurança e Saúde Ocupacional: OHSAS 18001; Certificação

em Responsabilidade Social: SA 8000; Certificação em Segurança
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e Tecnologia da Informação: ISO 27001 (BS 7799) e ISO 20000

(BS 15000); Certificação em Qualidade Automotiva: ISO/TS

16949; Certificação em Dispositivos Médicos: ISO 13485; Saúde,

Segurança, Meio Ambiente e Qualidade no Transporte: SASSMAQ

Todas estas certificações, normas e programas auxiliam as

organizações a direcionar suas ações e repensar seu negócio a fim

de maximizar seu desempenho e garantir sua sobrevivência no

longo prazo. E por falar em sobrevivência no longo prazo, quem

não está preocupado com isto constantemente em sua empresa?

Pois bem, há ainda uma importante evolução da qualidade no

mundo e que no Brasil, fortalece-se a partir da década de 90, com

a criação dos Prêmios Nacionais e Estaduais de Qualidade,

englobando organizações Públicas, Privadas e do Terceiro Setor.

Os Prêmios de Qualidade têm como base os Fundamentos da

Excelência que expressam conceitos reconhecidos internacionalmente

e que se traduzem em práticas encontradas em organizações líderes

de classe mundial. Pela aplicação dos Fundamentos da Excelência nas

Práticas de Gestão, as organizações têm um instrumento para facilitar

a sua perpetuação no ambiente de negócios.

Os Fundamentos orientam sob a importância de ter Visão

Sistêmica na gestão do negócio, com Aprendizado Organizacional

internalizado na cultura da empresa, estando atento aos cenários

e expectativas dos clientes e demais partes interessadas, atuando

de forma pró-ativa na antecipação das demandas e na prevenção

de problemas pela implementação de idéias geradoras de um

diferencial competitivo com Inovação e criatividade. Quando

estes Fundamentos permearem as práticas de gestão da

organização, pode-se dizer que a mesma está evoluindo no seu

sistema de gestão pela qualidade.

Mas os Fundamentos são ainda mais abrangentes, pois

permeiam a organização como um todo. A partir do

comprometimento da Liderança e da Constância de Propósitos

constroem-se os valores e princípios e um sistema de gestão

capaz de definir estratégias que garantam o sucesso sustentado

no longo prazo com Visão de Futuro e Foco no Cliente e no

Mercado. Este sucesso de longo prazo precisa estar alicerçado em

relacionamentos éticos e transparentes com todas as partes

interessadas, pressupondo o reconhecimento pela

Responsabilidade Social da empresa perante a comunidade e

sociedade. Esta Responsabilidade Social potencializa a

credibilidade e o reconhecimento público, aumentando o valor da

organização.Valor este reconhecido pelas decisões tomadas com

base na medição e análise do desempenho, levando-se em

consideração as informações disponíveis e os riscos do negócio.

A Gestão baseada em Fatos auxilia a qualificação do processo

de tomada de decisões, pois possibilita a utilização de

informações da organização e informações comparativas íntegras,

atualizadas e confiáveis, aumentando a probabilidade de êxito
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quanto ao alcance de seus objetivos. É preciso compreender

também que o desempenho da organização depende da

capacitação, motivação e bem-estar da força de trabalho e da

criação de um ambiente de trabalho propício à participação e ao

desenvolvimento das pessoas. Assim a Valorização das Pessoas é

fundamental para o sucesso do Sistema de Gestão Empresarial,

pois são elas que atuarão nos processos visando à melhoria do

desempenho e à agregação de valor às partes interessadas.

A organização é um sistema que funciona como um conjunto

de atividades interligadas, onde as necessidades dos clientes e

demais partes interessadas são traduzidas em requisitos para os

produtos e processos, os quais pela Abordagem por Processos

são gerenciados e Orientados para Resultados. Desta forma, a

organização tem o compromisso com a obtenção de resultados

que atendam de forma harmônica e balanceada, às necessidades

de todas as partes interessadas, garantindo assim o sucesso de

forma sustentada e adicionando valor para acionistas, clientes,

funcionários, fornecedores e sociedade.

Qualidade: a evolução
de um conceito

O
conceito da qualidade não é tão novo como possa

parecer, pois tem sua origem na Europa medieval.

Naquela época, os produtos consumidos pela

sociedade eram fabricados artesanalmente, de

forma que para se evitar ou minimizar aparecimento de possíveis

defeitos, foram desenvolvidos regras e procedimentos, definindo-

se a qualidade através de um sistema de identificação por meio de

marcas. (Figura I)

É interessante notar que este primitivo sistema de "qualidade"

surgido na Inglaterra permaneceu até os meados do século XVIII,

quando do início da revolução industrial. Para efeitos de alocação

histórica, a revolução industrial, surgiu por volta de 1800, sendo

responsável por profundas modificações na sociedade, pois o até

então sistema de produção baseado no artesanato, onde a

qualidade estava intrinsecamente ligada à perícia do artesão,

começando a ceder espaço para os primeiros sistemas de

fabricação industrializada. Assim, a principal característica deste

novo método de produção foi o emprego de componentes

intercambiáveis, onde um dos exemplos mais interessante

destaca-se a fabricação de armamento desenvolvido por Ely

Whitney nos EUA em 1801.

A industrialização força a especialização dos artesões,

transformando-os em operários, originando as diversas categorias

com mestres, contramestres etc., sendo que a qualidade era

determinada por métodos de inspeção, de forma que os produtos

defeituosos eram separados e reprocessados ou em último caso

sucateados. Por sua vez este novo método de produção onde

quotas ou metas começaram a ser observadas, exige agora um

Figura 1 Ilustração da fabricação artesanal de produtos na idade média.
O artesão vendia os seus produtos localmente de forma que dependia da
"qualidade" dos mesmos para ganhar a confiança dos seus clientes

novo fator de gerenciamento sobremaneira importante no

ambiente fabril, ou seja a produtividade.

Para elevar a produtividade, no final do século XIX nos EUA,
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Frederick W.Taylor desenvolve um sistema de gerenciamento

onde o planejamento da fabricação era feito por engenheiros

especializados sem, contudo, aumentar o número de operários

envolvidos. A execução do plano de produção era feita através

dos mestres e contramestres observando-se o crescimento do

ambiente fabril. Entretanto, o método de gerenciamento Taylor ao

enfatizar o aumento da produtividade, diminui a ascensão do

operário sobre a fabricação do produto acarretando um efeito

contrário quanto à sua qualidade. Para contornar este aspecto,

deu-se ênfase a criação de departamentos de inspeção evitando-

se assim que produtos defeituosos atingissem o consumidor.

O contínuo desenvolvimento da ciência e da tecnologia no

início do século XX, força uma profunda modificação da indústria.

Novos conceitos de industrialização começam a surgir como por

exemplo aquele desenvolvido por Henry Ford nos EUA. Por volta

de 1903, Ford consegue finalmente fundar a sua companhia e para

melhorar a produção em massa de automóveis, desenvolve

processos de produção sobremaneira avançados para a época

como: linha de montagem com deslocamento contínuo, precisão

de fabricação, padronização de processos, fornecimento

de componentes, intercambiáveis feito por

alimentadores de esteira. Assim, estes

novos processos de produção

permitiram aumentar a

produtividade bem como

reduzir consideravelmente o

custo da unidade,

popularizando a aquisição do

automóvel entre os

americanos. (Figura 2)

Nas primeiras décadas do

século XX nota-se, portanto

que é sobremaneira

importante se considerar o

controle de processos, de tal

maneira que a qualidade

tornasse um aspecto relevante

não somente para o produto

acabado, porém, também, para todos os seus estágios de

fabricação. Este conceito ganha forma com os trabalhos

pioneiros de um jovem engenheiro americano,Walter A.

Shewhart que, a partir de 1924, trabalhando nos laboratórios

da BelITelephone Laboratories, parte do principio de que todo

trabalho industrial tende a produzir um conjunto de dados.

Portanto, suscetível de serem analisados por meio dos conceitos

da teoria estatística quando naquela altura delineia um esboço

de um gráfico estatístico. Mais tarde, em 193 l publica o livro

Economic Control of Quality of Manufactured Product (Figura 3)

Se em um determinado processo industrial, como por

exemplo, o corte de um bloco de metal para produção de chapas,

o mesmo tende a gerar uma série de dados de medidas como

comprimento, largura, etc. Estes, por sua vez, através de técnicas

Figura 2 • Ilustração do ícone da indústria automobilística americana, o

modelo T, fabricado em larga escala pelo arrojo, persistência,

competência e até com arrogância do industrial Henry Ford, que não

acreditando na produtividade dos seus funcionários criou a linha de

montagem. Componentes fabricados com os mais diversos tipos de

matérias-primas disponíveis na época como aço, madeira, vidro, tinta

etc. eram fornecidos à linha de produção por meio de alimentadores de

esteira, o que ajudou diminuir o custo de fabricação do produto

estatísticas podem agora ser comparados e analisados, permitindo

uma avaliação criteriosa se o processo é estável, atuando sob

controle, ou sujeito a causas específicas as quais devem ser

corrigidas. Este novo conceito de gerenciamento de dados lançou

as bases dos chamados gráficos estatísticos uma das ferramentas

do controle da qualidade, modernamente conhecida como

controle da qualidade estatístico.

Esta metodologia, desenvolvida por Shewhart, teve larga

aplicação durante o segundo grande conflito mundial pois a

qualidade torna-se agora um fator importante ao esforço de

guerra. Pois, sem dúvida alguma os equipamentos militares não

podiam apresentar defeitos de fabricação. As forças armadas

necessitavam com urgência de suprimentos com qualidade e, de

forma a minimizar custos como os próprios aspectos logísticos

passaram a usar de sistemas de controle por amostragem no

lugar de inspeção peça por peça, cujos dados assim compilados

eram então encaminhados aos fornecedores na forma de normas

e especificações.

Mas nos países vencedores, onde o conceito da "qualidade"

muito contribui para a

melhoria do esforço de

produção foi relegado a um

segundo plano após o

término do conflito.

Entretanto, com as inovações

tecnológicas aliadas com a

enorme capacidade fabril

instalada pela necessidade da

guerra que terminara em

1945, influem sobremaneira

nos rumos da indústria, que

em busca de novas

oportunidades desenvolve

novos nichos de mercado

principalmente em países

como o Japão. Assim,

premido pela necessidade de

exportação dos seus

produtos considerados de qualidade inferior e, portanto, com

grande rejeição no mercado internacional, os japoneses

começam a procurar por um novo conceito de qualidade.

Neste esforço absorvem os conceitos de dois especialistas

americanos: W. Edward Deming e Joseph M. Duran, desenvolvendo

o sistema de qualidade total, quando a indústria japonesa

rapidamente adota a melhoria dos processos organizacionais no

lugar de concentrar-se no clássico sistema de inspeção de

produtos. Este novo conceito logo permite que o Japão passe a

ser um grande exportador de produtos com "qualidade"

tornando-se uma das maiores economias do mundo.

Se a revolução industrial trouxe grandes alterações tanto de

ordem técnica como sociológica,(a produção em série, o

emprego de componentes, K. Marx com o seu livro "O Capital"
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Figura 3 • Reprodução do esboço do gráfico estatístico idealizado por
Shewhart como funcionário nos laboratórios Bell, EUA, em 1924. Bell

Laboratories

etc.), a revolução do quantum, ocorrida no final da década de

1940 mudou consideravelmente o panorama socio-econômico

mundial. Na realidade a revolução do quantum, literalmente da

partícula, através a microeletrônica e posteriormente a eletrônica

digital, foi formalizada oficialmente em l de julho de 1948, quando

o jornal "New York Times" anuncia o lançamento do primeiro

"transistor".

Com "transistor", vem a tão sonhada miniaturização de

uma gama de produtos, que é completada , com o surgimento

do circuito integrado, desenvolvido pelos trabalhos

independentes dos engenheiros americanos Robert Noyce e

Jack Kilby, este último trabalhando nos, nos laboratórios da

Texas Instruments, quando obtém a patente para este invento

em 1958.

Com o circuito integrado surge a era digital, computadores

do porte de um Eniac - "Electronic Numerical Integrator and

Computer" - composto por mais de 18000 válvulas

termiônica, pesando cerca de 30 toneladas, que ocupava uma

sala com 250 m2, da origem aparelhos bem menores,

permitindo agora, o desenvolvimento de novas linguagens

usando de notações algébricas e algoritmos lançado às bases

para os modernos aplicativos ou softwares. Com o advento do

computador pessoal permite agora que os procedimentos de

controle estatístico de processos, CEP, anteriormente feitos

manualmente por fórmulas, gráficos, emissão de relatórios,

exigindo inúmeras horas de trabalho de tabulação passaram

agora a ser calculados instantaneamente, facilitando a avaliação

da "qualidade" de produtos nos mais diversos tipos de l

segmentos tecnológicos como de pesquisa através de

aplicativos ou softwares proprietários.

Geralmente denominado pela sigla CEP, é uma técnica l

que emprega métodos estatísticos para identificar,

monitorar e controlar variáveis que ocorrem em um

determinado processo de fabricação. Estas variáveis

existem em qualquer processo de fabricação pelos

seguintes motivos:

a) quando ocorre alguma causa identificável originando

aquela variação designada como: causa determinável, ou

b) devido a variações aleatórias de causas

desconhecidas, designadas por causas aleatórias.

Desta maneira, o CEP é usado para diferenciar estes

dois tipos de variações e, assim, auxiliar em remover aquela

de fundo determinável. De uma forma prática, pode ser

definido como um processo em que realça somente as

variáveis aleatórias é dito estar em controle estatístico.

Tão logo se possa identificar a causa determinável,

mais rápido será o controle do processo de fabricação.

Desta forma, o CEP é uma atividade de controle

industrial na qual se pode identificar imediatamente a

falha no processo. Entretanto, se o mesmo não for

devidamente aplicado, os defeitos oriundos do

processo de fabricação podem, então, ser

determinados após, por um outro método de controle

estatístico denominado de "controle estatístico de qualidade"

- CEQ. Apesar destes dois métodos de controle usarem dos

mesmos procedimentos de análise, não devem ser

confundidos uma vez que ocorrem em diferentes

enquadramentos de tempo.

Desde a introdução no Japão dos princípios de

gerenciamento da "qualidade total" -TQM, no início da década

de 1950, novos conceitos surgiram em âmbito mundial,

decorrentes do esforço desenvolvido por institutos de

pesquisas, iniciativa privada, do trabalho individual de

pesquisadores, bem como de organizações envolvidas com

normas e especificações.

Neste sentido, destaca-se o trabalho da ISO com

ramificações em inúmeros países, que a partir de 1987 lançou a

série de normas denominadas de "ISO-9000", cujo escopo

principal é criar um sinergismo entre uma empresa e seus

clientes para aumentar o nível de satisfação com referência à

"qualidade" através de procedimentos padronizados. Assim,

dentro do sistema ISO tem-se a série: QS 9000, AS 9000,TL 9000

respectivamente destinadas às indústrias automotiva,

aeroespacial e telecomunicações. Mais recentemente, a série

ISO 14000, onde são considerados os aspectos inerentes ao

desenvolvimento de gestão de uma política da "qualidade" para

questões do meio ambiente.

Por volta de 1960, os pesquisadores japoneses Yoji Akao e

Shizeru Mizuno desenvolveram um sistema de gestão da
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qualidade conhecido como Quality Function Deployment (QFD),

cujo principio básico consiste em se considerar as reais

necessidades do consumidor durante a fase de desenvolvimento

de um produto, de forma a aproximar o fabricante do mercado,

analogamente como na idade média, quando o artesão para dar

continuidade ao seu negócio, tinha que obrigatoriamente

conhecer os desejos e necessidades da sua clientela para então

poder satisfazê-la.

Para aumentar a sua produtividade nos seus processos de

fabricação, minimizando defeitos, no final da década de 1980, a

empresa americana Motorola consegue obter resultados

surpreendentes através do gerenciamento de qualidade

denominado de Seis Sigma. Na realidade uma filosofia de trabalho

aliada a uma estratégia de negócios que se concentra no cliente

e na manipulação eficiente de dados, metodologias, projetos

consistentes, permitindo assim eliminar variações em processos e,

portanto alcançar baixíssimos níveis de defeitos.

Assim, o conceito da qualidade da sua longínqua origem em

pequenos negócios e serviços, atualmente se tornou uma prática

cotidiana, na realidade uma consciência da moderna sociedade,

uma vez que os seus preceitos podem ser sentidos nas mais

diversas áreas de atividades como educação, financeira, lazer,

saúde etc. Sem dúvida alguma é um dos alicerces da perene

construção de um mundo melhor.
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