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busca pela melhoria e 
evolução de produtos e 
serviços tem exigido con

tínuos esforços das empresas 
em um mercado cada vez mais 
aberto, competitivo e intolerante 
com falhas. Os tradicionais tes
tes de controle de qualidade por 
amostragem realizados no "pé de 
fábrica" deixaram de ter papel 
preponderante para dividir es
paço com os monitoramentos de 
processos, envolvendo todos os 
setores da organização para que 
ela possa atender ou superar as 
expectativas de seus clientes. 

"Há 40 anos, uma grande mon
tadora no País contava com cerca 
de 30 mil funcionários, dos quais 
3 ou 4 mil eram só para contro
lar a qualidade. Hoje, além de 
um quadro menor, há menos 
verticalização. Elas não produ
zem tantas peças, mas compram 
de seus fornecedores. O custo 
desses controles tão rígidos era 
embutido nos produtos e, muitas 
vezes, desnecessários e redun
dantes. Hoje, há uma visão mais 
enxuta. Gerenciando bem a quali
dade do sistema como um todo, a 
ineficiência é reduzida também", 
afirma Antonio Lino, presidente 

da Associação Brasileira de Con
trole da Qualidade (ABCQ). 

Com a terceirização cada vez 
maior, as empresas procuram na 
certificação a principal garantia 
para que seus fornecedores en
treguem produtos de qualidade. 
Embora não seja obrigatória por 
lei, essa prática tornou-se uma 
exigência do mercado. De acordo 
com Carlos Santos Amorim Jú
nior, diretor de Relações Exter
nas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), a cer
tificação já é realidade entre as 
empresas nacionais. "É prática 
comum entre as grandes organi
zações. As pequenas já começa
ram a descobrir a importância de 
mostrar ao mercado que traba
lham de acordo com as normas. 
A situação é mais preocupante 
entre as microempresas porque 
ainda não se conscientizaram 
desses benefícios. Para atin
gir esse objetivo, desde 2007, 
a ABNT mantém convênio com 
o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae)", informou. 

"Há cerca de 20 anos, quando 
o processo de certificação teve 
início no Brasil, quem procurava 

se qualificar era visto como uma 
novidade no mercado. Hoje, quem 
não tem essa marca é considerado 
uma exceção. Claro, de forma ne
gativa. Conheço empresas com
petentes, com produtos de ótima 
qualidade, que não conseguem 
espaço por não serem certifica
das. Isso porque diante de tantas 
opções de escolha, esse registro 
será sempre usado como primeiro 
critério de seleção", diz Lino. 

Outras exigências 
Entretanto, a certificação do pro
duto oriundo de um fornecedor 
por si só não é garantia suficiente 
para se atender às exigências de 
qualidade. "O segundo passo é 
fazer um bom processo de amos
tras iniciais antes de começar a 
comprar em escala. Além de exi
gir uma série de informações. Por 
exemplo, é comum uma monta
dora pedir ao fornecedor de pe
ças a Análise do Modo de Efeito 
da Falha (FMEA, sigla em inglês)", 
explica Lino. Trata-se de uma fer
ramenta que aumenta a confiabi
lidade no projeto do produto ou 
do processo por meio de análise 
das falhas potenciais e propostas 
de ações de melhoria. Lino lembra 



também que a empresa deve bus
car ter processos enxutos, custos 
básicos e capacidade para evoluir, 
caso contrário, perderá a compe
titividade em dois ou três anos. 

Nos últimos 15 anos, preocu
pações relacionadas ao meio am
biente, segurança ocupacional e 
responsabilidade social passaram a 
integrar os processos relacionados 
à busca pela qualidade. "Tem sido 
muito usada a (norma) ABNT ISO 
14001:2004, que estabelece re
quisitos para a implementação de 
sistemas de gestão ambiental. Não 
se pode falar em desenvolvimento 
dissociado de práticas que ao me
nos minimizem danos ao meio 
ambiente. Pode-se dizer que essas 
normas já estão arraigadas no co
tidiano das empresas e a expec

tativa é de que cresça também a 
gestão da responsabilidade social", 
revela Amorim. Sobre esse tema, a 
ABNT lançou recentemente a NBR 
ISO 26000:2010, depois de lide
rar o processo de elaboração de 
norma internacional a respeito. 

Polivalente 
O administrador tem um papel 
fundamental na busca pelo apri
moramento da qualidade das or
ganizações. "Todo colaborador 
de uma empresa deve ter uma 
visão holística. Tem de enxergar 
todos os ângulos, não adianta ser 
do financeiro e só se preocupar 
com os números. Hoje, o bom 
administrador conhece quali
dade e logística. Todo analista 
de qualidade também precisa ter 

conhecimento das finanças. As 
empresas até costumam rodar 
seus executivos em várias áreas 
para que eles tenham essa noção 
completa e, no futuro, tomar as 
melhores decisões", lembra Lino. 

Revisão 
Os avanços constatados nas ga
rantias de segurança e saúde nos 
produtos e serviços não evita
ram, por outro lado, um aumento 
crescente nas operações de recall 
nos últimos anos. Lino considera 
que um dos principais fatores 
para essa maior frequência seja 
o fato que diversos produtos têm 
se tornado mais complexos. "Um 
automóvel, que é o exemplo mais 
recorrente dessa prática, tem 
cada vez mais aparatos, recursos 



Em seguida sofre alterações para 
depois ser completamente rees
truturado. 0 produto feito hoje 
já tem seu substituto sendo pen
sado". Por outro lado, Lino consi
dera que o consumidor tornou-se 
bastante criterioso e exigente. 
"Há mais consciência, especial
mente das novas gerações, desde 
a criação do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), em 11 de se
tembro de 1990 (Lei 8.078). 

Apesar de ser considerado novi
dade, o recall está previsto no ar
tigo 10 do CDC, que especifica ser 
de responsabilidade do fornecedor 
de produtos e serviços pela sua 
retirada (incluindo campanhas de 
publicidade e notificação das au
toridades), quando for descoberto 
um defeito que represente algum 
tipo de risco à segurança do con
sumidor. A Fundação de Proteção 

eletrônicos e acessórios. Quase 
todos possuem injeção eletrônica 
e ar condicionado. Assim, com 
mais funções, o número de erros 
tende a crescer, embora isso não 
seja justificativa", apontou. 

Outra razão apontada por Lino 
é o desenvolvimento dos produ
tos, cada vez mais rápido. "Carros, 
como o Opala, ficaram 17 anos 
no mercado com pequenas altera
ções, bem diferente de agora em 
que um veículo fica apenas dois ou 
três anos com uma versão básica. 

e Defesa do Consumidor (Procon) 
contribui para esse processo. Além 
de fiscalizar as empresas, conta 
também com um projeto de mo
nitoramento de sites de manuten
ção no exterior, que muitas vezes 
informam problemas ocorridos em 
produtos distribuídos no País. 

"Na medida em que o fabricante 
toma ciência de um risco em seu 
produto, não importa como fica 
sabendo (se por conta própria, 
por reclamação do consumidor 
ou notificação das autoridades), 

tem obrigação de reparar. A 
maioria dos casos é constatada 
pelas próprias empresas, mas há 
também as iniciativas do próprio 
consumidor", explica o advogado 
Renan Ferraciolli, assistente de 
direção do Procon. 

Ferraciolli considera que, via 
de regra, as empresas tem coo
perado com o consumidor e aten
dem os pedidos do órgão quando 
são notificadas. "São muito proa-
tivas e, logo que detectam algum 
problema, nos avisam. As oportu
nidades em que adotam posições 
defensivas são raras. O desgaste 
desses casos pode até comprome
ter a marca. Para os problemas de 
pequena monta, não vale a pena 
recorrer e insistir que não havia 
risco. Pelo impacto de imagem 
que isso causaria, essa atitude 
nem sempre compensa", afirma. 

"O recall tem dois lados. 0 ne
gativo, evidente, mostra que a 
empresa falhou. 0 positivo de
monstra que ela está tentando 
sanar o problema, que não se 
furta. Até porque, na maioria das 
vezes, é ela quem toma essa ini
ciativa", destaca Ferraciolli. Para 
Lino, o processo ficou mais trans
parente, além de os consumido
res estarem mais acostumados a 
ele. "Antigamente eram comuns 
os chamados recalls brancos, 
que não eram divulgados ofi
cialmente. Quando a empresa 
percebia um problema que não 
fosse grave, a peça era trocada 
sem aviso durante a revisão obri
gatória dos 10 mil quilômetros. 
Hoje, a tolerância com erros é 
muito menor. Os recalls atuais 
dificilmente seriam realizados no 
passado como, por exemplo, em 
acessórios de carros como cintos 
de segurança", afirma. Ele diz que 
as grandes empresas chegam a 



enviar equipes técnicas aos seus 
fornecedores para orientá-los so
bre como melhorar seus proces
sos e produtos, evitando erros e 
aprimorando a qualidade. "Jun
tando tudo, temos um sistema 
que, embora apresente alguns 
riscos de fragilidade, é muito 
mais seguro que os antigos. Evo
luímos muito nesse aspecto". 
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