
PROGRESS

Estudos da American Society of Quality (ASQ) sobre o futuro oferecem compreensões
para o destino da Qualidade

[Seiche Sanders]

futurismo, como se mostra, não é
nada novo. O termo, que significa
"estudo formal do futuro", é

datado de 1842, quando era usado

para se referir aos futuristas
bíblicos cristãos. No começo do século XX, o termo

era usado para descrever futuristas italianos c russos e
o "movimento artístico, literário e político buscado

para rejeitar o passado, e um tanto atrelado à

velocidade, tecnologia e mudança violenta".
A mudança é inevitável, como agora. Mas a

mudança hoje ocorre em uma fase em que nem
mesmo os mais proféticos futuristas poderiam ter

especulado um ou dois séculos atrás. O mundo muda

rapidamente e se esforça para predizer as forças que
farão o nosso futuro mais crucial, emprestando

avançadas estratégias para aquelas organizações que

fazem isso bem.
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O ASQ realizou u seu primeiro estudo sobre o
futuro em 1996, e seguiu com estudos em 1999, 2002,
2005 e o último agora, em 2008. A tabela l mostra as

forças de todos os estudos passados. Conduzido por
Paul Borawski, diretor executivo e chefe estratégico do

ASQ, o resultado do estudo sobre futuro, de 2008,
incluiu três importantes passos:

- Identifica e prioriza as forças-chave que irão
formar o futuro da qualidade.

- Desenvolve cenários que descrevem como as

forças poderiam ser explicadas.

- Determina as implicações para empresas c a
área da qualidade, profissionais da qualidade e
para o ASQ.

O estudo convidou 98 participantes escolhidos a

dedo - nomes e vozes da área da Qualidade do
mundo todo - para selecionar entre o que eles

pensam o top 10 de forças em cada um dos três
passos (veja mais em www.qualityprogr.ess.com). Os
participantes identificaram sete forças. Em ordem de
significância, são elas:

1. Globalização: Essa é a única força que foi
identificada em todos os estudos prévios sobre

futuros. Esse fator domina o futuro da qualidade e
cria oportunidades e desafios. A globalização está

direcionando redes globais de fornecedores e a
necessidade para administrar plataformas globais de

qualidade. As organizações não estão limitadas pela
localização e espaço. Do mesmo modo, mercados de

consumidores inteiramente novos estão sendo criados
- muitas vezes pela internet, que gera oportunidades

e assuntos (isso é refletido nas forças descritas

anteriormente).
2. Responsabilidade Social: Assim que as

empresas começam a entender que responsabilidade

social não é somente algo moral a fazer, mas é

importante para os negócios, o mundo continuará
absorvendo as filosofias c práticas da
responsabilidade social de forma rápida. Os

consumidores estão demandando mais conhecimento
das práticas nas companhias, e a reputação

corporativa irá desempenhar um melhor papel nas

escolhas de compra do consumidor. As empresas que
buscam melhorar suas práticas precisarão saber os

conceitos, técnicas e ferramentas da qualidade para
divulgar suas metas. Questões como ética,
transparência, comportamento social e meio

ambiente coincidem com considerações mais amplas
de Responsabilidade Social e formula o que alguns

chamam do impacto do"triple bottom line", que
abrange pessoas, planeta e lucros.

3. Novas dimensões da qualidade: Um novo
conjunto de competências relacionadas com

qualidade será necessário se a qualidade mantiver a

relevância em um mundo que se modifica
rapidamente. As empresas estão procurando por

lideranças em inovações - a habilidade para
desenvolver novas idéias e coordenar mudança. Isso

exige a junção de qualidade e inovação. O foco
emergente deve trabalhar de acordo com os sistemas

das organizações - não apontando somente para

produtos e serviços. As companhias devem controlar
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as modificações e essas capacidades emergentes, ou

então ceder espaço para concorrentes menores, mais
novos e mais ágeis.

4. Envelhecimento da população: A

população do mundo está envelhecendo, e com isso

vêm problemas c soluções. Em 2025, a maioria da
população terá 60 anos ou mais. Esse

envelhecimento da população empurrará as
economias e empresas para atender às necessidades
de mercado. O envelhecimento dos funcionários irá

desfalcar a mão-de-obra e as organizações serão

obrigadas a substituir aquelas habilidades. Isso, por
sua vez, fará com que a aposentadoria tradicional

seja redefinida de acordo com o modo que as
companhias procurem explorar a experiência
daqueles que teriam que deixar mão-de-obra.

5. Serviço de saúde: Subproduto das outras

forcas dessa lista (globalização e envelhecimento da
população), há um aumento da necessidade e da
expectativa para a qualidade no serviço de saúde. A
qualidade pode desempenhar um importante papel

nos serviços de saúde, evitando desperdícios no
sistema. Dessa forma, mais pessoas serão
beneficiadas. Os políticos também devem promover a

igualdade de acesso - ineficiências no sistema só

agravam esses problemas. Do lado positivo, os
avanços em biotecnologia e nanotecnologia irão

resultar em cura para doenças e prolongar vidas. Isso
necessitará um foco maior na qualidade do

desenvolvimento dessas tecnologias. A qualidade
também pode ajudar a assegurar eficiências

operacionais nos serviços de saúde.
6. Preocupações ambientais: O mundo tem

que entender que muito das destruições ao meio
ambiente que ocorreram não podem ser revertidas e o

aumento do consumo irá colocar

ainda mais tensão nos recursos não-

renováveis. Quais são as soluções? Os
participantes do estudo sugeriram

correção na macroeconomia;
tecnologia para conduzir problemas

de meio ambiente; e responsabilidade
social para estabelecer padrão e

práticas que irão reduzir o consumo

de recursos e restringir os danos ao

meio ambiente. A qualidade resulta
em conceitos, ferramentas, técnicas e

padrões para criar mudança.
7. Tecnologia do século XXI: É

difícil de prever o impacto da

tecnologia c certamente iremos nos

surpreender no modo como isso afeta aos atuais
modelos que nós pensamos que entendemos. Alguns
acreditam que a tecnologia trará soluções para

conduzir a falta de energia, alimento e água, e a
necessidade por ar puro. A tecnologia da informação

e avanços na genética, biotecnologia e

nanotecnologia irão mudar o cotidiano e dirigir o
nosso futuro. Uma nova definição de qualidade é

necessária para essa época inovadora.

Cenários
Para ilustrar como essas forças poderiam

acontecer em situações verdadeiras pelo mundo,
Greg Watson, ex-presidente do ASQ, delineou

quatro cenários para expressar uma variedade de
potenciais futuros. O primeiro cenário reflete um

mundo utópico, cm que as forcas do bem superam
as forças do mal que degradariam a condição global.

O cenário do dia do "juízo final" descreve o fim
oposto do espectro - onde humanos não podem

resolver ou direcionar nenhuma das questões que
eles enfrentam.

Entre esses dois extremos, existem os cenários

preferidos c os cenários comuns de negócio. O
preferido é o mais realista do que utópico. Isso exige
planejamento cuidadoso e trabalho árduo, mas pode

ser realizado. O cenário comum de negócio é

realizado sem fazer nada. A figura 1 mostra como a
qualidade deve afetar o futuro. A tabela 2 descreve

como as forças poderiam acabar em cada cenário.

Cenário utópico
Transformação global - inovação de um

complexo sistema: Os riscos de mudanças drásticas

no modo de vida da humanidade são tidos da
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"A velocidade do progresso em avanços
tecnológicos na segunda metade do último

século desacelerou, e a sociedade não foi
capaz de absorver, as novas tecnologias"
mesma forma como as pessoas cessam seus
constantes argumentos sobre o que irá acontecer e

entendem a necessidade de uma ação corretiva. O

objetivo dessa ação é parar e depois reverter os
efeitos negativos das forças inevitáveis e buscar

soluções para prevenir aquelas forças de mudança
negativas que são evitáveis.

Os métodos de qualidade (definidos em seu

sentido mais amplo) são um catalisador de mudança-

chave que possibilita a humanidade a considerar novas
oportunidades e definir ações alternativas, focando as
rnefhorcs mentes, métodos e meios para provocar

melhorias em áreas que ameaçam a infraestrutura do
mundo (economia, meio ambiente, política c social).

Para conduzir o resultado desse cenário, tecnologia,

finanças e métodos de qualidade são as forças geradas
para criar e implementar uma estratégia de
investimento global capaz de realizar extensas soluções

sistêmicas para os problemas mais urgentes do mundo.

Cenário preferencial
Adaptação global - evolução em direção a uma

sociedade sinérgica: o crescente buraco atmosférico
no hemisfério sul contribuiu para o aumento do

aquecimento global e a subsequente perda de

grandes porções das placas de gelo da Antártica até o
final de 2008. Isto serviu como um chamado para um

despertar dos líderes globais a se unirem em prol do
bem comum para preservar o meio ambiente.

No mundo político, as Nações Unidas decidiram

expandir sua ênfase nos princípios de governo de

qualidade, provendo um programa de gestão de
qualidade global para os 200 governos nacionais que

se mantêm sócios. Esta frente unida foi desenvolvida
para reduzir desperdícios, fraude e abuso em

programas publicamente consolidados e estabelecer
uma cultura transcendental global, baseada segundo

os princípios provados da gestão da qualidade. Mais
da metade dos governos decidiu participar do

programa, mas alguns dos principais governos que se
esquivaram de participar limitaram a eficácia do

pró grama inteiro.
Em resumo, muitas ameaças sociais c ambientais

que foram percebidas em 2008 foram interrompidas,
mas em muitos casos, não antes que houvesse dano

significante. O papel principal dessa aliança é focar na

reparação das infraestruturas social, fiscal e
ambiental, em prol do desenvolvimento de programas
de melhoria global.

Cenário usual de negócios
Estagnação global - a parada para o progresso

humano: A promessa de tecnologia não foi

totalmente realizada, e a crença otimista de que a
tecnologia pode resolver todos os problemas da
sociedade enfraqueceu. A velocidade do progresso em

avanços tecnológicos na segunda metade do último
século desacelerou, e a sociedade não foi capaz de

absorver as novas tecnologias. A evidencia da

diminuição na velocidade da tecnologia existe cm
várias aplicações avançadas. A nanotecnologia é

limitada pela capacidade do sistema de medição, a

inteligência artificial é limitada pela falta de
algoritmos de decisão para definir novos modelos de

aprendizagem e os avanços nas telecomunicações são
limitados pela dificuldade de manter sistemas de
legado.

Como a tecnologia foi incapaz de ser difundida
em aplicações sociais apropriadas a todos os padrões,

uma tensão destrutiva se desenvolveu: avanços

potenciais para o benefício da humanidade não
ganham desdobramento devido à incapacidade da
humanidade de dirigir a mudança descontinuada e

rompedora. As pessoas vieram para temer o medo do
impacto das novas tecnologias em suas vidas

pessoais. Essa tendência começa com aplicações da
biotecnologia genética na agricultura durante a

metade dos anos 90 e se expandiu para incluir todas

as inovações que confrontam a vida das pessoas com
uma maior modificação.

Outras observações podem ser feitas sobre esse
cenário: primeiramente, houve um enfraquecimento

sistemático no poder da política econômica dos

Estados Unidos no mundo e o crescimento
simultâneo e a expansão do poder da política
econômica de nações em desenvolvimento (mais
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notavelmente na China c na índia), que vieram para
dominar a economia do mundo. Em segundo lugar, a

força em um mercado unificado na América Latina
ocorreu. Vários acordos comerciais se consolidaram

para cercar os países do Caribe, da América Central,
da America do Sul e da América do Norte, em um
acordo de comércio livre entre as Américas, com a

inclusão dos Estados Unidos e Canadá como

parceiros igualitários em urna união comercial
democrática.

Em terceiro, seguindo a inclusão da Rússia e de
todos os estados centrais europeus, a União Européia

(UE) aumentou sua influência político-econômica.
Mas o crescimento do mercado da UE veio como uma

conseqüência natural de uma maior associação e o
realinhamento fiscal baseado em um contínuo

enfraquecimento do dólar americano. O impacto da
mudança desses centros comerciais regionais tem

modificado fundamentalmente o mercado global,
resultando em grupos-que representam as nações que

criaram urna forma moderna de autoconservar o
isoladonismo (isolamento de um país diante da
recusa de formar alianças).

Cenário do dia do juízo final
Desintegração global - a crise do colapso

ambiental: Politicamente motivado, o pensamento

em curto prazo baseado em dados resumidos
precipitou um colapso não anunciado do sistema
ecológico global. A humanidade se destinou a usar

estimativas otimistas para estabelecer objetivos
politicamente corretos para reverter os danos

ecológicos globais até 2050. Ignorar dados que
indicam um problema sistêmico baseado no aumento

de índices de mudanças nas condições climáticas

trouxe a sociedade a um ponto extremo onde os
efeitos negativos da degradação ambiental podem
não ser revertidos. O aquecimento global arruina o

gelo polar em metade do tempo do que era estimado
em 2000. Isso causa um inesperado impacto fiscal,

assim corno ações emergenciais necessárias para

enfrentar o avanço do nível do oceano são urna
exigência na economia global já existente há anos de

guerra.
"Um pouco tarde demais" é o modo como a

humanidade assiste à desintegração do mundo, tendo
pouca capacidade para interferir. As vozes da ciência e

Text Box
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qualidade não são trazidas para combater a crise

ambiental. Tudo o que Al Gore descreveu se tornou

verdade; entretanto, as estimativas mais
conservadoras que ele fez para o consumo público

realmente ocorrem.
A subida dos oceanos no mundo

subseqüentemente polui o mar e ameaça à provisão
alimentar mundial em dois caminhos: salinização de

produtos cultivados na terra e poluição da cadeia
alimentar oceânica. O mundo consome seus recursos

naturais mais rapidamente do que a habilidade da

tecnologia de repor os tradicionais recursos com
alternativos. Então, a promessa da salvação
tecnológica agora aparenta estar vazia.

O resultado é que combustíveis fósseis foram
esvaziados, os preços dos alimentos estão crescentes

e a falta de comida c água dá origem à fome e seca.
Esses interesses se tornam ampliados, assim como

podem chegar a nenhum acordo sobre a colaboração,
transparência, e tomada de decisão, e os governos
sociais democratas são substituídos por ditaduras

fortes, apoiadas por militares. Como um resultado da

distribuição injusta dos recursos globais, nações sem
recursos combinam forças com nações com maior

desenvolvimento para travar uma batalha militar
contra a América do Norte e a Europa, por causa do

acesso e consumo dos recursos. Corno resultado
dessa guerra, os sistemas sociais implodem. Há um

regresso às condições sociais que se assemelham à
idade da pedra, como transporte global, comunicação

de massa, geração do poder e sistemas de política
foram destruídos.

Implicações
Esses cenários servem como narrativas para

ajudar a prever como as forças acabam. Isso

estabelece o estágio para a parte mais importante do
estudo do futuro: as implicações. Esse passo nos

aproxima ao mais importante resultado - mudança.
A esperança é de que esse estudo irá nos ajudar a

ser menos reacionários e mais pró-ativos em

importantes mudanças.
As implicações inclusas aqui não são projetadas para

ser uma lista exaustiva. No lugar disso, elas estão

destinadas a incitar a pensar. Os participantes do estudo

foram conduzidos a prever as implicações das forças-
chave e os cenários para qualidade em organizações que

buscam se beneficiar da qualidade e prática em suas
empresas e comunidades. Os pensamentos que seguem

foram colhidos das respostas deles. Eles se enquadram
em seis temas-chave:

- Escala global, social e ambiental: a qualidade
não é mais confinada às organizações que já

cresceram e amadureceram. Muitos dos participantes
apontaram para a capacidade da qualidade de fazer o

mundo um melhor lugar. A análise de estatística,

ferramentas de controle, sistema e solução de
problemas, assim como melhoria, podem trabalhar
com questões pequenas e amplas. Há um pouco de

frustração na capacidade de tomar decisões, mas
pouca preocupação sobre o valor de estar aqui.

- Obtendo a mensagem ouvida: o melhor
desafio para a qualidade é preparar aqueles que

entendem isso com a habilidade de se comunicar com
o público que pode se beneficiar disso. Há uma

necessidade de novas vozes para qualidade, para que
sejam ouvidas, e para aqueles que podem -

desempenhar o seu papel c importância a todos.
- Processo para sistemas (chamado de "Grande

Q"): O futuro manda a comunidade da qualidade a
crescer em suas habilidades de sistema e na solução

de problemas de sistemas. Num certo nível do
processo, a qualidade deve ser quase sempre

considerada como as maiores implicações da
modificação. Os processos que pensam

individualmente não serão suficientemente
sofisticados para questões de escalas globais.

- Velocidade: a velocidade da mudança irá
somente acelerar. Essa velocidade exige

adaptabilidade e agilidade, o que está resultando em
dificuldades de realização para as empresas e
indivíduos. Habilidade para lidar com mudança

deverá ser a diferença entre sobrevivência e extinção.
- Relevância, conhecimento e aprendizagem:

aqueles que procuram ajustar a qualidade com as

forças que definem o começo do século XXI ••
incluindo um mercado global, força de trabalho, e

rede de fornecedores - devem deixar de lado o que
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eles aprenderam sobre qualidade nos anos 80 e 90.

A sofisticação da compra, a internet e os ciclos de
vida mais curtos de produtos criam novas
exigências nas companhias c na profissão da

qualidade - ambas deverão aprender a oferecer

valores nesse novo mundo.
- Lucros, receitas totais e o"triple bottom line":

Qualidade tem muito a oferecer às receitas totais

assim como aos lucros. Entendendo as exigências do
consumidor, aumentando a satisfação e lealdade,

antecipando necessidades e conduzindo as

recomendações do boca a boca contribuem mais com
as receitas totais do que tom os lucros. Logo, a

sustentabilidade e o"triple bottom line"irão constar
nos objetivos e metas de todas as organizações.

Centenas de idéias foram proporcionadas com os
participantes desse estudo, fornecendo novas idéias

ao pensamento.

E agora?
A proposta do estudo é mais desenvolver

questões do que proporcionar respostas. Esse estudo
do ano irá fornecer foco para uma série de diálogos
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entre stakeholders em que o ASQ irá convidar
membros para conversar sobre o futuro da qualidade.

Essas discussões ocorrerão por todo o mundo, as
respostas serão documentadas e os modelos e ternas

serão usados pelo conselho do ASQ para determinar
as estratégias de futuro.

O estudo também objetiva oferecer pontos
individuais para avaliar como as forças poderiam afetar

as suas carreiras, quais habilidades serão exigidas c

onde as oportunidades podem estar. Assim corno diz o
velho provérbio, mudança é a única constante. O

melhor que você pode fazer é se preparar para isso. B
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