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A QUALIDADE que 
não se vê
Os conceitos de Qualidade Sensível e Qualidade Latente podem ser importantes para que as 
empresas melhorem sua posição num mercado competitivo

C
alor Sensível em termodinâmica é aquela energia cuja 
variação pode ser sentida e facilmente medida. Um exem-
plo seria a variação de temperatura de um corpo sólido 
que, dentro da faixa de temperaturas toleráveis pode ser 

sentida pelo simples toque da mão. Usando um termômetro, então, 
é possível fazer uma medição mais precisa e de maior amplitude.

Em contrapartida a esse conceito, existe o Calor Latente. Neste 
caso, a variação de energia ocorre desacompanhada de uma mu-
dança de temperatura e mesmo a medição instrumentada é mais 
complicada. Isso acontece durante as mudanças de estado, por 
exemplo, quando a água se converte em gelo. O acompanhamento 
quantitativo desse processo envolve medições de temperatura e 
de massa da fase sólida e da líquida.

Com a Qualidade ocorrem coisas semelhantes. Há a Qualidade 
Sensível que é sentida ou avaliada pelo cliente ou consumidor 
simplesmente usando os produtos adquiridos ou usufruindo os 
serviços prestados. Um simples questionário para avaliação da 
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satisfação do cliente é suficiente para avaliar razoavelmente a 
parcela sensível da Qualidade.

Por outro lado, existe a Qualidade Latente, aquela que não é 
sentida e nem vista pelo usuário. Ela fica escondida à espera de 
uma oportunidade para se manifestar e, segundo as Leis de Pa-
rkinson, Murphy, Brooks e similares, geralmente o faz das formas 
mais impróprias.

Como normalmente a gente vê apenas a Qualidade Sensível, as 
manifestações da Qualidade Latente são vistas como acidentes envol-
vendo a não-qualidade, ou seja, as falhas dos produtos e serviços.

Um exemplo interessante seria o de empresas de trans-
portes aéreos:

fases de reserva de passagens, aquisição dos bilhetes, check-in, 
embarque, durante o vôo, e após o desembarque.

de eventos como cancelamento ou atraso de vôos e acidentes de 
diversas naturezas.

Este exemplo é interessante em virtude da carga dramática, da 
responsabilidade social e dos custos envolvendo a ocorrência de 
acidentes aéreos. De fato, os conceitos se aplicam a qualquer setor 
de atividades, mas este exemplo enfatiza muito o fato de que, de uma 
forma geral, problemas que podem ocorrer devido à falta de Qualidade 
Latente, embora menos freqüentes, têm de gravidade muito maior.

Meu objetivo aqui é de discorrer um pouco sobre as formas 
mais adequadas de trabalhar com esses conceitos de qualidade. 
Meu enfoque é o preconizado pela ISO 9001, ou seja o de analisar 
os processos envolvidos.

O controle da Qualidade Sensível deve levar as empresas a 
dedicar mais atenção aos chamados processos relacionados aos 
clientes. Para empresas industriais, geralmente isso envolve mais 
diretamente os processos de marketing, vendas, expedição, aten-
dimento ao cliente e assistência técnica.

Para empresas de serviços são importantes, também, os pro-
cessos de concepção do serviço e a operação. Isso ocorre porque, 
nesses casos, a realização do serviço implica em uma interação 
mais intensa com os clientes.

Podemos recomendar as seguintes medidas gerais para empresas 
que querem aprimorar a Qualidade Sensível de seus produtos:

de clientes, analisando criticamente as informações recebidas e 
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procurando soluções para implementar melhorias.

-
binados.

-

-

-

-
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em produtos usados pelo cliente.
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decorrente da maior credibilidade do processo.
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