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D
eterminar quais os pontos que necessitam mudanças, tra-

çar metas de desenvolvimento e alcançar destaque na com-

petitividade do mercado que se acirra a cada instante são

tarefas que exigem das companhias uma atenção especial.

Nem sempre os profissionais que estão inseridos no cotidiano da
organização conseguem identificar como estruturar as estratégias

para responder a essas questões de forma direta e prática. É nesse

contexto que, a cada dia, as empresas de consultoria vêm demons-

trando a importância dos seus serviços, em que, trabalhando em sin-

tonia com as companhias, conseguem atingir resultados bastante

satisfatórios e respondem (e em muitos casos superam) ao esperado

pelas organizações.

O grau de entrosamento entre empresa e consultor é um dos

importantes fatores que dita qual é o caminho que os serviços

irão tomar. "Quando um consultor atua como um agente de mu-

danças, pode agir tanto como um catalisador das transformações

quanto um verdadeiro lider do processo, havendo uma dependên-

cia intrínseca de como o projeto de consultoria se desenvolve

dentro da empresa, das características pessoais, da personalida-
de do consultor e de seu maior ou menor envolvimento real nos

problemas da organização", explica o diretor da Quality® Con-

sultoria, Oceano Zacharias.

A visão externa de profissionais com experiência dentro do seg-

mento traz para dentro das empresas oportunidades que até então

estavam encobertas. O início dos serviços se dá na identificação,

pelo consultor, sobre o que o seu cliente busca: se ele está apenas

querendo mais um ser pensante para acrescentar idéias; procurando
alguém do contexto externo para apresentar soluções imparciais ou

então visando pontos de vista diversificados. Para tanto, o trabalho

As tendências de mercado

Cristina Werkema

• As empresas adotarão, cada vez mais, um sistema integrado de
gestão, abrangendo qualidade, segurança e meio-ambiente.

• A linguagem econômica estará necessariamente vinculada à
linguagem da qualidade, isto é, a demonstração concreta de que a
melhoria da qualidade resulta em ganhos financeiros mensuráveis para
as organizações será obrigatória.

• A gestão da qualidade será, cada vez mais, parte integrante do
trabalho de cada pessoa da empresa. Os departamentos e profissio-
nais com a palavra "Qualidade" em sua titulação tenderão a diminuir,
mas os conhecimentos e as ferramentas da gestão da qualidade se-
rão adotados por cada vez mais pessoas em todos os setores dos di-
versos tipos de organização. O Lean Seis Sigma já está antecipando e
acelerando essa tendência, já que todas as pessoas da empresa, nos
diferentes níveis de aprofundamento do programa, são responsáveis
por conhecer e implementar seus conceitos e sua metodologia.
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Modelo de Código de Ética para consultores

Para exercer da maneira mais fiel possível os seus serviços, os con-
sultores devem estabelecer um código de ética para desempenhar as
suas ações, como o que se segue:

Objetivo

Garantir que a comunicação demonstre a integridade, a confidenci-
alidade, a confiança e o profissionalismo esperado dos consultores, as-
sim como realizar o trabalho tendo por base o comprometimento com
estes princípios.

Clientes

Servir os clientes com integridade, competência e objetividade; e
usar uma aproximação profissional em todos os momentos, de maneira
a colocar os maiores interesses dos clientes acima de quaisquer outros.

Tratar as informações do cliente, que não é de conhecimento públi-
co, como confidencial e tomar medidas razoáveis para prevenir o acesso
de pessoas não-autorizadas.

Manter o cliente informado do status do projeto e atento ao seu
andamento. Compartilhar informações ainda que elas sejam desfavorá-
veis e possam ameaçar o contrato.

Compromissos

Só se comprometer a realizar serviços para os quais seja devida-
mente qualificado pela competência e experiência. Se associar a negó-
cios e colegas de profissão contando que eles possuam conhecimento e
qualificação na área.

Garantir que os objetivos, o escopo, o plano de trabalho e as negoci-

ações sobre o pagamento sejam estabelecidos em concordância com os
clientes e aceitos no contrato.

Evitar conflitos de interesse e revelar situações que possam influen-
ciar a objetividade. Propor o fechamento de um contrato caso a objetivi-
dade posse se prejudicar.

Pagamentos/Taxas

Concordar previamente com o cliente com base nas taxas e despe-
sas. Cobrar taxas e despesas razoáveis, legítimas e de acordo com as
responsabilidade assumidas e os serviços prestados.

Deixar claras aos clientes quaisquer taxas ou comissões que possa
receber pelas recomendações de produtos ou serviços, assim como inte-
resses financeiros nestes produtos e serviços.

Profissão

Respeitar a propriedade intelectual dos direitos dos clientes e de
outros consultores. Não tirar vantagem de informações privilegiadas ou
confidenciais, nem para o uso próprio ou de outros sem permissão.

Não fazer propagandas ou promover serviços de forma enganadora,
ou seja, não irá representar mal ou denegrir outros consultores e outras
empresas de consultoria.

Sempre utilizar software apropriado e licenciado no computador e dis-
tribuir documentos de acordo com a legislação de direitos autorais; não par-
ticipando de atividades que possam violar estatutos legais ou regulamentos.
A frase que pode ser utilizada como base é a seguinte: "Se o cliente soubes-
se o que eu fiz, e porque eu o fiz, será que eu ainda tomaria a mesma ação?"

dos consultores é bastante minucioso, pois eles precisam entender

os reais objetivos dos empreendedores e, acima de tudo, apontar as

verdadeiras necessidades das organizações, pois muitas vezes o que

os empresários buscam foge da realidade das suas companhias. O

próximo passo é prestar auxílio na implementação dos processos de

melhoria, ajudando na escolha da abordagem adequada para a reso-

lução dos problemas mais emergentes.

Entretanto, para que esse relacionamento seja bem-sucedido, as

empresas devem se atentar para conhecer os trabalhos que já foram

desempenhados pela consultoria para não correr o risco de ficar

apenas na promessa de que se obterá êxito. É crescente o número de
consultorias lançadas no mercado que não possuem profissionais

qualificados para atender aos anseios das organizações e o resultado

será único: investimento incorreto que acumulará ainda mais prejuí-

zos às companhias.

Quando falamos no mercado da qualidade para as consultorias
tendo como base o período dos últimos dez anos, podemos observar

uma grande evolução nessa área. Em um levantamento feito pela

revista BANAS QUALIDADE com diversas empresas de consulto-

rias, as principais mudanças identificadas nesse comparativo são:

- As organizações buscavam a qualidade como apenas modismo
e ferramenta de marketing;

- A certificação ISO 9001 era considerada um diferencial;

- A aplicação da qualidade passou a agregar diversas ferramen-

tas, tais como planejamento estratégico, sistemas de gestão, reten-

ção de talentos e controle orçamentário;

- O interesse pelo Sistema de Gestão da Qualidade tem crescido

cada vez mais em diversos segmentos, principalmente nas micros,

pequenas e médias empresas, tornando-se fator positivo para elevar

a qualidade dos produtos e serviços no Brasil;

- O método de realização das auditorias tem proporcionado me-

lhores performances de eficácia e eficiência.

O preparo dos consultores

Marcos Rabstein

• O consultor da qualidade sempre procurou concentrar a sua ca-
pacitação em técnicas e metodologias (ISO, 5S, etc.) que lhes munici-
assem com ferramentas para a realização de seu trabalho. Com a cres-
cente importância da qualidade humana, o consultor da qualidade se
viu obrigado a estender suas habilidades para a área comportamen-
tal, que envolvem não processos e sim recursos humanos.

• O profissional deve lembrar que a cultura sobre a qualidade
difere nos variados mercados quanto ao porte das empresas. Portan-
to, a forma de conduzir o trabalho também deve ter a preocupação em
relação à dimensão do que se espera como resultado, e até mesmo
como o grau de esforço, para um projeto de qualidade.
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O antigo conceito de que a qualidade era sinônimo de diferencial
perdeu o fundamento no século XXI. "Não havia nada de positivo
neste posicionamento. Percebemos hoje pelos indicadores de fatu-
ramento, lucro, custos da qualidade, recall e reclamações de clientes
que qualidade é sobrevivência e não mais diferencial competitivo. É
um requisito para continuar no mercado", esclarece o diretor de ges-
tão da Setec Consulting Group, Roberto Inagaki. Hoje em dia, qua-
lidade é o básico para que as organizações garantam a sua sustenta-
ção e o seu espaço no mercado.

Por outro ângulo, a demanda crescente por parte dos clientes
das empresas exige que as companhias estejam constantemente bus-
cando a qualidade. "Os clientes, mais obviamente exigentes, en-
quanto consumidores conscientes, esperam mais: querem sentir os
impactos que um programa de qualidade lhes traz", alerta a gesto-
ra da unidade de negócio da Key Associados, Amanda Christinne
Andreoni Netto.

E, para atender a essa exigência, as organizações estão alteran-
do a sua estrutura. "Se antes era necessário obter um certificado
por exigência do mercado, atualmente as empresas se comprome-
tem mais com a sua essência, compreendendo a importância de se
buscar a excelência. Em outras palavras, a certificação é uma mera
conseqüência do principal objetivo que é fazer o melhor pelo con-

sumidor", explica o diretor da M2A11 Consultores, Marcos Rabs-
tein. De outro modo, porém, ainda existem várias mudanças a se-
rem feitas. "Há que se evoluir bastante nesse cenário, com um maior
número de empresas comprometidas e investindo em qualidade com
metodologia, planejamento e controle. Em muitos casos, o que se
enxerga é um investimento desordenado e sem acompanhamento",
acrescenta Rabstein.

Contudo, as transformações nos últimos tempos não são ape-
nas compostas pelos aspectos positivos. "Há dez anos o processo
de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade era mais ágil
devido ao maior número de colaboradores presente nas compa-
nhias. Existia também um menor amadorismo dos profissionais
na realização dos trabalhos. Atualmente existem consultorias re-
alizadas por pessoas sem as competências necessárias à função,
gerando diversos problemas na imagem das consultorias e nos
próprios sistemas de gestão", explica o diretor executivo da Pra-
do Gestão, Ivan Prado, mostrando que o mercado recebe, grada-
tivamente, profissionais despreparados para exercerem a função
de consultores.

Para outros especialistas não houve alterações no setor no âmbi-
to comercial. "Não identifico uma mudança comercial da qualidade
de dez anos atrás em relação ao atual. As empresas ainda buscam

Text Box
Anúncio
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serviços de consultoria que tragam resultados eficazes a baixo cus-

to. O que mudou foi o foco de produtos e serviços relativos às ferra-

mentas da qualidade e novas normas e técnicas", opina o diretor da

Focus Assessoria, Jeter James Butturi.

O foco de investimento referente às projeções das empresas se

transformou na velocidade do desenvolvimento do mercado inter-

no e externo, e evoluiu com o passar dos tempos. O que era alme-

jado no passado, cedeu espaço para novos objetivos. Buscar ape-

nas por qualidade virou clichê e as companhias que visam o cres-

cimento utilizam outros caminhos, se atentando para soluções efe-

tivas para alcançar o propósito de reconhecimento e conseqüente

lucro. "As empresas do passado buscavam ferramentas da qualida-

de e produtividade. Hoje procuram por um diferencial para seus

produtos e serviços, já que a Qualidade passou a ser um requisi-

to", explica Inagaki.

De outro modo, as companhias faziam um uso diferenciado da

qualidade. "As organizações buscavam mais uma adequação de fora

para dentro, ou seja, a qualidade era vista como um elemento de

comunicação externa. No âmbito interno, eram suficientes ter con-

troles sobre os processos, dados que pudessem direcionar as deci-

sões no nível tático, proporcionando a gestão dos processos", anali-

sa Amanda Christinne. O posicionamento se alterou à medida que

os profissionais passaram a entender que a qualidade era uma ne-

cessidade que envolvia todas as dimensões da empresa, não se limi-

tando à comunicação externa.

Atualmente, o que existem são companhias que se propõem a

desenvolver estratégias para se adaptarem ao que o mercado exige,

procurando ferramentas que atendam às suas verdadeiras necessi-

dades. "Existem empresas que de fato buscam soluções reais, tanto

no passado como no presente, mas outras visam atender demandas,

sejam elas por solicitações de clientes, acionistas, mercado ou ou-

tras partes interessadas. Estas demandas geralmente são solicitadas

por alguma parte ou então por iniciativa da organização de buscar as

melhores práticas de gestão. As empresas têm buscado serviços com

maior nível de personalização, principalmente ferramentas de me-

lhoria contínuas", aponta Jeter.

Outro fator ligado à qualidade que passou a ser constantemente

pautado entre as empresas são os recursos humanos. "Percebe-se

hoje que há uma crescente importância da qualidade humana em

detrimento da qualidade técnica. Sabe-se que, em função da 'com-

moditização' de muitos mercados, a decisão do consumidor acaba

recaindo sobre o diferencial do serviço e do atendimento referente à

qualidade humana. As empresas continuam preocupadas com a qua-

lidade de seus produtos, mas estão cada vez mais exigentes em rela-

ção à postura profissional de seus colaboradores, pois isso reflete na

imagem da empresa", detalha Rabstein. Tendo isso em vista, as or-

ganizações têm procurado fazer a qualidade presente dentro do seu

quadro de funcionários, pois a falha ou o bom desenvolvimento de

alguma atividade desempenhada por uma pessoa mostra o quão pre-

parada é a empresa.

O entendimento sobre o intuito da contratação dos serviços de

consultoria por parte dos responsáveis pela administração das em-

presas também sofreu mudanças. Há cerca de uma década, as or-

ganizações, em maior grau, só passavam a se interessar pelos ser-

viços de consultoria quando percebiam que estavam no limite do

gerenciamento de crise. Outro ponto bastante comum na época é

que os profissionais tinham a atenção totalmente voltada somente

para os valores que eram cobrados, não entendendo que esse era

um investimento que pudesse alterar significativamente o futuro

da companhia.

"Hoje em dia a tendência cada vez mais forte é a avaliação e

contratação das consultorias com base em retorno sobre o investi-

mento e não simplesmente pelo preço cobrado pelos trabalhos", dis-

corre a diretora do Grupo Werkema, Cristina Werkema. Além disso,

as empresas se interessam no investimento em consultoria para ele-

var seus níveis de qualidade e produtividade e manter o padrão dos

resultados obtidos.

Entretanto, ainda não há uma fase exata em que as empresas

solicitam um consultor para o seu dia-a-dia. "Não há um momento

específico para os serviços de consultoria. Muitas empresas tentam,

por conta, iniciar o processo de mudança para a implantação de uma

nova metodologia. Quando percebem que não conseguem gerir a

situação sozinhas, buscam apoio externo. Em outros casos, por não

dispor de recursos humanos internos, a empresa busca a consultoria

antes mesmo de definir o projeto em si", exemplifica o diretor exe-

cutivo da EJRos Brasil, Everton De Ros.

Há outras circunstâncias em que as companhias passam a con-

tatar uma consultoria, tais como na resolução de problemas, no

instante em que se constata uma necessidade iminente de transfor-

mação de projeto, assim como a otimização de processos produti-

vos e capacitação de pessoal em qualidade de serviços e atendi-

mento. Porém efetivar os serviços de consultoria de forma a evitar

imprevistos e sair à frente da concorrência não é uma prática rea-

lista de grande parte do mercado. "Lamentavelmente ainda há uma

minoria que trabalha pró-ativamente na busca da excelência e se

antecipa às necessidades de implantação da qualidade em seus pro-

cessos", afirma Rabstein.

Com a evolução constatada nos últimos anos, em que houve um

progresso no entendimento por parte das empresas sobre o que é e

de que forma utilizar a Qualidade, os próximos anos reservam um

maior desenvolvimento à área. Dessa maneira, as consultorias que

estão seriamente engajadas no propósito de assegurar uma assesso-

ria objetivando o aprimoramento dos processos de seus clientes te-

rão grandes perspectivas de mercado. "O mercado da qualidade sem-

pre foi bom para as consultorias. Convém separar as empresas que

são das que 'estão' consultorias. Para as que 'estão', o mercado va-

ria muito, pois cedo ou tarde percebe-se que este tipo de empresa

não tem foco. As que têm foco conseguem adequar os serviços para

cada situação do cliente", define Inagaki. Para Zacharias, o profis-

sional só deveria prestar serviços a partir do momento em que esti-
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ver adequadamente preparado. "O consultor deve ser um vetor para

melhorar os padrões de serviços oferecidos e só entrar em campo

após ser qualificado e acompanhado nas suas atuações iniciais". Com

essa base, pode-se dizer que os profissionais que não acompanha-

rem o ritmo das tendências não conseguirão se manter.

Outro aspecto que deverá existir é a parceria entre diferentes

consultorias. "As projeções é que as consultorias formem alianças e

passem a oferecer soluções cada vez mais completas e atualizadas,

tornando seus clientes mais competitivos. Acredito que, agregado à

qualidade, podemos integrar normas como a ISO 14001, a ISO 27001

e a futura ISO 31000", opina De Ros.

Observando os cases que foram bem-sucedidos com a imple-

mentação de sistemas de gestão da qualidade, tanto as organiza-

ções quanto os consultores percebem a potência desses serviços

e enxergam que podem ir além, conquistando ainda mais do que

se conseguiu até o presente. "Há uma projeção para que as con-

sultorias sejam mais funcionais e ativas, participando de maneira

mais abrangente nos negócios e interesses de seus clientes", su-

gere Jeter.

Para seguir o avanço do setor, o consultor deverá estar perma-

nentemente se renovando, buscando a interação com tudo o que acon-

tece na área, e procurando atender a cada cliente de forma única. "O

consultor precisa manter-se informado sobre modelos, métodos e

tecnologias que possam trazer valor agregado para as empresas do

mercado em que atua. O fundamental para ele manter-se 'vivo' no

mercado é ter uma clara visão do negócio dos seus clientes e saber o

que e por que oferecer, desprendendo-se de marcas e modelos pre-

concebidos que às vezes só cria o risco de rótulos", alerta o diretor-

executivo da V2 Consutling, Vladimir Valladares .

Caso não se atente para o que acontece à sua volta, o consultor

pode colocar a sua carreira em xeque. "O profissional deve buscar

constantemente a atualização de suas competências, assim como o

preparo para o desenvolvimento do trabalho com pessoas e não so-

mente com 'documentos'. O ponto crítico de uma consultoria está

na atitude de liderança do consultor em conduzir o projeto, focando

sempre na necessidade de cada cliente e aperfeiçoando um trabalho

personalizado para suprir essas necessidades. O objetivo é levar ao

desenvolvimento satisfatório da implantação e não gerando retraba-

Iho, o que compromete muito todo esse processo", pontua Prado.

Antes de tudo, o consultor deverá ser um orientador com caracterís-

ticas bastante focadas, atuando como motivador e tendo a versatili-

dade para saber lidar com as mais diferentes situações que venha a

enfrentar. "Ter visão do negócio tende a ser um critério de seleção

das consultorias", finaliza Valladares.

Text Box
Anúncio
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A
s consultorias vêm demonstrando que prestam uma im-

portante função no processo de certificação das empre-

sas, pois muitas organizações não sabem como se ade-

quar ou mesmo não possuem profissionais gabaritados

para trazer o preparo pré-certificação. "A consultoria e o consultor

têm um papel fundamental na certificação, porque muitas vezes as

empresas não possuem recursos internos. Com isso, é muito co-

mum as companhias enxugarem o quadro de funcionários, fazen-

do com que não tenham tempo de realizar algumas ações. O con-

sultor é um ponto fundamental de facilitação e multiplicação de

toda a questão de qualidade nos requisitos, além dos processos

necessários que devem ser implantados dentro da empresa", avalia

o gerente técnico do Instituto da Qualidade Automotiva, Sérgio

Hiroshi Kina.

Assim como o mercado de consultorias, o segmento de certifica-

ção também passou por mudanças na última década. "Tanto os clien-

Passo a passo para a certificação

Marco Roque

• O primeiro passo é adotar uma norma técnica (voluntariamen-
te) para seu produto. Um organismo de certificação pode ajudar nesta
etapa, porém, o componente estratégico predomina (que mercados
atingir- US, LA, EU Ásia, como distribuir os produtos, como embalar,
como descartar, cuidados com RoHs e WEEE).

• Preparar a documentação de desenvolvimento de projetos, dia-
gramas, fotos, catálogos, manuais, etc. e escolher um organismo de
certificação acreditado pelo Inmetro ou Anatel ou outros (CE, IECEE).

• O relacionamento inicia-se de forma bastante formal, ou seja, a
empresa solicita, por escrito, a avaliação da conformidade indicando
o produto, norma aplicável, marca ou serviço desejado.

• O organismo de certificação elabora a relação de ensaios dos
quais o produto deve ser submetido em um laboratório acreditado pelo
Inmetro e compara as informações preliminares com os critérios de
avaliação do Inmetro, Anatel, etc. Após esta etapa, o organismo envia
um orçamento contendo os custos da avaliação, dos ensaios laborato-
riais, da certificação, das manutenções periódicas pós-certificação.

• O tempo médio para a certificação é extremamente ligado ao
produto e aos ensaios. Existem produtos (por exemplo, de consumo) que
todo o processo de certificação se faz em uma semana e outros produ-
tos que duram até meses. Em geral, um bom organismo de certificação
pode concluir um processo entre cinco e dez dias após os ensaios.

tes como a maioria dos auditores se preocupavam apenas com o cum-

primento dos requisitos da norma. A questão era simplesmente a con-

formidade, independente se essa conformidade, com os requisitos da

norma, estava coerente com a realidade da empresa", analisa a direto-

ra executiva da DQS do Brasil e da América Latina, Dezée Mineiro.

O que se tem hoje em dia é um amadurecimento dos conceitos

de certificação por parte das empresas, que passaram a compreen-

der o real significado de serem reconhecidas pela excelência em

seus produtos ou serviços, o que requer uma maior habilidade pro-

fissional dos certificadores. "Os clientes realmente esperam que a

certificação agregue valor às suas atividades. Isso exige uma maior

competência dos auditores, que devem ajudar os clientes através da

identificação de potenciais de melhoria. Infelizmente nem todas as

certificadoras entenderam essa necessidade e muitas tentam ofere-

cer serviços mais baratos, prejudicando a qualidade dos seus servi-

ços. No final, o cliente paga proporcionalmente mais caro porque

não recebe nada em troca", acrescenta Dezée.

Para definir as metas que devem ser atingidas para iniciar o pro-

cesso de certificação, a empresa deverá observar determinados tó-

picos para que tudo aconteça de maneira mais prática, com resulta-

dos mais adequados. "A abordagem para o desenvolvimento e im-

plementação do sistema deve ser realista e considerar o que a orga-

nização busca com a iniciativa. Para tanto, deve ter havido investi-

mento adequado, tanto de tempo, como de recursos, e ainda de apro-

ximação junto às certificadoras para conhecer suas propostas no que

se refere à qualidade dos serviços que provêem", orienta o diretor

da LRQA, Luiz Carlos de Mattos Bueno da Silva.

Atualmente, existem vários empecilhos encontrados no momento

do processo de certificação. "Os maiores problemas são: organiza-

ção do setor; organização da empresa; e a manutenção da certifica-

ção, como os custos de certificação e ensaios", aponta o coordena-

dor do Organismo de Certificação de Produto do Senai, Oscar Khoiti

Ueno. Para ele, as companhias devem tomar certas atitudes para re-

verter este cenário. "Para minimizar esses problemas, deve haver a

conscientização em organizar o setor e preparar a empresa na gestão

do negócio, assim como implementar melhorias objetivas e claras

na busca de redução do desperdício e ganhos de produtividade".

Superados os obstáculos e conquistada o tão almejado selo

de certificação, a empresa alcançará níveis cada vez mais avan-

çados de competitividade de mercado. "A cultura de melhoria

contínua traz para a organização a busca incessante de novas for-

mas de fazer melhor o que ela faz, trazendo melhoria na produti-

vidade. Ações de treinamento trazendo redução no turn over, ele-

vando a retenção de talentos. Todo o sistema de documentação

permite que o conhecimento fique retido e passe a pertencer à

organização. Muitas empresas chegam a quantificar esses ganhos

e isso se traduz em aumento da receita, redução dos custos e,

conseqüentemente, melhoria na rentabilidade do negócio. Obter

isso é fundamental", define o diretor geral do Bureau Veritas

Certification Brasil, Luiz Cláudio Binato.
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Acreditação no setor da saúde
Rubens José Covello

N
a atualidade, assiste-se a um grande movimento mundial

no interesse e motivação pela acreditação de instituições

de saúde. A acreditação constitui-se no mais antigo e di-

vulgado processo de avaliação externa de serviços, que

resulta na atribuição de um certificado de mérito. Este programa se

firmou na última década como um meio por excelência de monitori-

zação da melhoria contínua, sendo que a sua crescente popularida-

de, tem resultado na conscientização geral das questões da avalia-

ção e melhoria da qualidade na área da saúde.

O termo acreditar significa: dar ou estabelecer crédito, crer, ter

como verdadeiro. Quando colocado na área da saúde, Acreditação é

tecnicamente conceituada como "um procedimento voluntário, pe-

riódico e reservado, de avaliação dos recursos institucionais, que

tende a garantir a qualidade da assistência aos pacientes por meio de

padrões previamente aceitos". A acreditação, portanto, é um instru-

mento de aferição da gestão da qualidade, de caráter externo (por

terceira parte), o qual confere ao comprador de serviços (planos de

saúde) e aos clientes/pacientes a confiança de estabelecer negócio

com uma instituição de saúde, que apresenta concordância com pa-

drões determinados de segurança e qualidade no atendimento ao

paciente. Na verdade, um sistema de acreditação pretende gerar em

uma consciência no setor da saúde sobre a melhoria contínua da

qualidade assistencial, de tal forma que os gestores desta área se

sintam motivados a participar de um processo que ofereça efetiva

contribuição para a elevação da qualidade assistência.

Em 1989, a Organização Mundial da Saúde iniciou trabalho sobre

a questão da qualidade da assistência hospitalar na América Latina. E

o processo de acreditação passou a ser visto como elemento estratégi-

co para desencadear e apoiar iniciativas que resultasse na melhoria da

qualidade nos serviços de saúde. Pretendia- se assim, contribuir para

uma progressiva mudança planejada de hábitos, de maneira a provo-

car nos profissionais de todos os níveis e serviços um novo estímulo

para avaliar as fraquezas e as forças da instituição, com o estabeleci-

mento de metas claras e mobilização constante para o aprimoramento

dos objetivos, a fim de se garantir a qualidade da atenção.

Em agosto de 1999, a Organização Nacional de Acreditação

(ONA), órgão credenciador das instituições acreditadoras e coorde-

Text Box
Anúncio
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nador do Programa no país, foi constituído juridicamente. A ONA é

responsável pelo estabelecimento, normalização e monitoramento

dos padrões definidos no processo de acreditação, o qual é aplicado

pelas instituições acreditadoras e/ou certificadoras, visando assegu-

rar aos cidadãos brasileiros qualidade na assistência à saúde em to-

dos os segmentos de organizações prestadoras de serviços de saúde

do país. As vantagens da ONA são:

1. Ter o sistema de gestão e qualidade da assistência reconheci-

do nacionalmente;

2. Evidências objetivas de organização dos processos internos

das Instituições Acreditadas;

3. Melhoria do relacionamento com autoridades oficiais;

4. Diminuição das não-conformidades;

5. Diminuição do número de reclamações dos clientes;

6. Conscientização para o conceito da gestão da qualidade;

7. Melhoria do gerenciamento de riscos da assistência;

8. Melhoria da eficácia do gerenciamento do negócio.

Embora a promoção da saúde constitua em política fundamental

das autoridades públicas e conseqüentemente do poder político, a pres-

tação dos cuidados de saúde permanece como uma das mais comple-

xas e problemáticas funções da economia moderna, pois esta gerou

com o seu desenvolvimento perspectivas com focos diferentes:

1) a relacionada com o valor dos serviços prestados, que inte-

ressa ao poder político.

2) a oportunidade e adequação dos cuidados, que interessa aos

consumidores.

3) a qualidade dos mesmos, a qual interessa ao conjunto de dife-

rentes parceiros do sistema, que são: os decisores políticos, os pres-

tadores de cuidados, consumidores, entidades financeiras responsá-

veis, profissionais de saúde entre outros.

4) a responsabilização dos prestadores de cuidados de saúde e

da conseqüente compensação dos bons desempenhos pela promo-

ção da sua melhoria e divulgação externa.

Uma das formas para contribuir na melhoria de todas as perspecti-

vas elencadas acima consistem no encorajamento para a criação das

condições em falta. Neste contexto de promoção da melhoria da quali-

dade da assistência e de responsabilização das instituições de saúde,

enquadram-se a criação e o desenvolvimento de padrões para esta idéia,

os quais obrigatoriamente devem estar ligados aos processos de acredi-

tação. E entendendo também que esta ferramenta de gestão da qualida-

de possa ser utilizada como metodologia e forma de proteção pública

dos cidadãos, no sentido de garantir melhores cuidados de saúde.

Atualmente, como sistemas internacionais de acreditação con-

solidados e testados em vários países, temos: o Canadian Council

on Health Services Accreditation/Canadá (1958), The Australian

Council on Healthcare Standards/Austrália (1959), o King's Fund

Central/Reino Unido (1986) e a Joint Commission/EUA (1952).

Vários países entenderam este movimento e definiram mais recen-

temente sistemas de acreditação nacionais, tais como: 1995 - Fin-

lândia; 1996 - Espanha e Japão; 1997 - França, República Checa e

Lituânia; 1998 - Polônia e Suíça; 1999 - Letônia e Holanda; 2000 -

Portugal, Itália e Brasil; 2002 - Alemanha, Bulgária e África do Sul;

2004 - Dinamarca, Irlanda e Bósnia; 2005 - Jordânia e Suécia.

Apesar das diferenças nos sistemas de saúde internacionais, que

adotaram Programas de Acreditação, estes têm mantido as caracterís-

ticas originais, nomeadamente: uso de padrões explícitos escritos;

focalização nos procedimentos e processos organizacionais; partici-

pação voluntária; avaliação externa de terceira parte, por elementos

com comprovada experiência profissional; elaboração de recomenda-

ções de melhoria, por parte dos Avaliadores/surveys; caráter confiden-

cial das conclusões para a organização candidata; âmbito nacional.

Acresce fazer notar que, na atualidade, os sistemas testados e

consolidados tais como o canadense, inglês e australiano, já demons-

traram a sua capacidade de desenvolvimento e sensibilidade aos di-

versos sistemas de saúde em que se encontram inseridos.

Na área da saúde, no período 1960-1970, o modelo de gerencia-

mento da qualidade era o Quality Assurance, baseado na garantia de

padrões mínimos de qualidade, através da monitorização do desem-

penho de casos individuais pelo uso de indicadores que determina-

vam se estavam dentro de limites aceitáveis. Os problemas com este

modelo tradicional levaram à introdução da abordagem do Sistema de

Gestão da Qualidade. De acordo com esta teoria, a melhoria da quali-

dade depende da compreensão e da revisão dos processos de presta-

ção de serviços baseados nos dados gerados pelos próprios processos.

As vantagens do sistema internacional - Accreditation Canadá são:

1. Ter o sistema reconhecido internacional;

2. Ser um diferencial de mercado;

3. Auxiliar na conquista de novos mercados;

4. Aumentar a confiança dos clientes;

5. Evidenciar por uma entidade isenta sua competência técnica;

6. Permitir o aprimoramento das práticas e procedimentos;

7. Aumentar a motivação dos colaboradores;

8. Clarificar as responsabilidades e obrigações;

9. Melhorar as informações e comunicação interna.

Portanto podemos afirmar que, ao se implantar um programa de

gestão da qualidade, há entusiasmo e incremento da motivação no

trabalho, cujo efeito colateral é o aumento da produtividade. Mas

esta implantação tem como meta principal melhorar o desempenho

dos processos estratégicos e não exclusivamente a redução de cus-

tos (implícita em tal estratégia).

A grande maioria das instituições de saúde no mundo tem pres-

supostos e defesas sobre a qualidade, mas falta a disciplina da expe-

riência administrativa, a incorporação de novas metodologias no pla-

no estratégico e nas atividades diárias, a educação e o treinamento

da organização como um todo. Cada vez mais as atividades de acre-

ditação e o uso de medidas de desempenho serão utilizados para a

tomada de decisões pelas instituições de saúde, pelos compradores

de serviço e pelos pacientes.
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E os pacotes?

Luiz Augusto Costacurta Junqueira

A
palavra pacote tornou-se estigmatizada e temida pelos
profissionais de treinamento e recursos humanos. Tor-
nou-se lugar comum ouvirmos referências pouco elogio-
sas e programas/pacotes ou empresas de consultoria que

trabalham com pacotes. O propósito deste artigo é o de analisar os
pacotes, mostrando seus aspectos positivos e negativos, as situações
em que são mais ou menos adequados e o que pode e deve ser feito
para administrar uma realidade de mercado em que os pacotes estão
cada vez mais presentes. O que determina se um programa de de-
senvolvimento gerencial é adequado ou tem condições de dar certo,
não é o fato de ser ou não pacote, mas sim:

• A entidade executora ter uma experiência comprovada no as-
sunto (consultas a clientes anteriores é fundamental, inclusive inda-
gando sobre eventuais fracassos);

• Uma postura de flexibilidade para se fazer o que o cliente ne-
cessita e não o que a consultoria dispõe;

• A entidade executora esteja atualizada relativamente ao assun-
to em questão (viagens referentes ao exterior, participação em even-
tos como expositor, são alguns indicadores);

• A possibilidade de se estabelecer um vínculo tangível do pro-
grama com o planejamento global da empresa;

• Que as partes envolvidas: consultoria, unidade de RH, partici-
pantes e respectivas chefias, tenham uma expectativa comum em
termos de conteúdo e produto final;

• Que a metodologia adotada possa orientar a abordagem teórica
e experiências práticas para a solução de problemas específicos do

grupo e da empresa contratante e isto, sempre que possível, durante
a duração do próprio programa;

• Que haja um equilíbrio metodológico entre aspectos compor-

tamentais e técnicos (cognitivos);
• Que esteja sempre presente a idéia de que o programa não ter-

mina com o fim do seminário e que haja uma série de atividades de
follow-up com o grupo, inclusive para se medir a relação custo/be-

nefício;
• Que a consultoria deixe sempre claro quais são as bases teóri-

cas do programa e quais as expectativas possíveis de serem atingi-
das, realisticamente;

• Que haja um envolvimento efetivo da Diretoria da empresa no
planejamento, execução e avaliação do programa.

Pelo que foi exposto pode-se concluir que pacote ou não, o pro-
grama que respeitar os itens anteriores tem enormes possibilidades
de dar certo. É sempre bom lembrar que o pacote representa:

• Experiência acumulada;
• Resultados mais previsíveis;
• Possibilidade de se conhecer previamente o que vai ser abordado;
• Comparação com o que já foi realizado para outras empresas;
• Um custo às vezes mais baixo, pois parte da etapa de planeja-

mento já foi amortizada.
O lado escuro do pacote é representado por:
• Baixa flexibilidade para alterações e adaptações à realidade da

empresa (especialmente os importados);
• Uma solução única e uniforme para todos os problemas da empresa.
Constatamos que boa parte dos profissionais de recursos huma-

nos reage ao pacote essencialmente por ser algo conhecido, previsí-
vel. A inovação "representada pelos chamados sob medida" não é
necessariamente positiva, há que se medir sempre os resultados de
sua execução; o mesmo, evidentemente, se aplica aos pacotes. E
podemos perguntar: e quando os pacotes não são adequados?

• Quando o problema é fundamentalmente comportamental.
• Quando pacotes anteriores não deram certo para a solução do

problema em questão.
• Quando não se identifica flexibilidade por parte do consultor

que vai dar o programa.
• Quando a empresa não sabe exata e efetivamente o que quer,

mesmo com a ajuda do consultor.
Finalizando, lembramos que sempre haverá lugar para os paco-

tes e os programas sob medida. O ideal talvez seja, optar pelos pa-
cotes sob medida, ou seja, contratar programas que já foram execu-
tados tantas vezes que a experiência acumulada poderia render dez
dias de seminário, quando o que se demanda é algo por volta de três
dias. A sabedoria consistirá em pinçar, dentre os dez dias, aquilo
que mais se adequar às necessidades da empresa e se montar um
programa de três dias (a quatro mãos).

Text Box
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