
15 ANOS DA QUALIDADE NO BRASIL

Responsabilidade social:
o próximo passo da
qualidade

O
primeiro movimento pela qualidade no Brasil

começou no início dos anos 70. Naquela época o

Brasil começou a construção de usinas nucleares
devido a um acordo com o governo alemão. Foi

criada uma companhia chamada Nuclebrás para promover o

programa nuclear. Engenheiros brasileiros foram enviados à
Alemanha a fim de aprender a nova tecnologia, incluindo os

princípios da garantia da qualidade. Alguns deles são hoje as

pessoas mais importantes no movimento brasileiro pela qualidade.

As normas para a indústria nuclear dão importância especial

ao controle de qualidade e nós tínhamos que atender a essas

normas. Todas as empresas brasileiras envolvidas na construção

as usinas nucleares tiveram que treinar seus engenheiros nesses

princípios. A indústria nuclear brasileira não foi bem sucedida,

mas os princípios da qualidade permaneceram. Companhias

envolvidas na construção das usinas nucleares também

trabalhavam para a Petrobras.

Dentro do modelo de estatização existente até o início

dos anos 90, a Petrobras destacava-se como uma empresa de

ponta, atuando como um braço do governo na definição de

O Brasil já possui a norma NBR 16001 que

trata de responsabilidade social, sendo um
dos cinco países do mundo que têm norma
similar

políticas econômicas. Assim o governo, através desta empresa

iniciou um processo de implantação de qualidade com o

objetivo de assegurar um maior retorno financeiro aos seus

investimentos na estatal. A empresa era a principal

compradora de produtos e serviços no mercado nacional,

detendo um forte poder de compra perante os fornecedores.
Nesse processo, a Petrobras percebeu o grande desperdício

que ocorria. Material gasto em excesso, prazos não cumpridos,

retrabalho na execução das atividades, tudo isso tornava mais

difícil a tarefa de gerenciar a empresa.

A empresa lançou um amplo programa de qualificação dessas

empresas, tendo como base os conhecimentos adquiridos por

ocasião do início do programa nuclear brasileiro. Este programa

era um reflexo do ambiente político existente, onde predominava

o autoritarismo e a centralização. O programa da Petrobras era
uma imposição de um grande comprador a seus fornecedores.

Era fruto da tecnocracia existente na empresa, considerada uma

das mais preparadas dentro do governo.

Um dos pontos fortes da empresa é o conhecimento de seus

empregados, obtidos através de um forte programa de

treinamento. Até a década de 80 todos os engenheiros

contratados pela empresa passavam por um curso de

especialização de l .200 horas. O programa de controle de
qualidade dos fornecedores da Petrobras envolvia auditorias

periódicas nas empresas. As falhas eram registradas e a empresa

tinha um tempo estipulado pela empresa para tomar as ações

corretivas. Os fornecedores eram avaliados periodicamente, e os

resultados da avaliação tinham influência nas próximas
concorrências. Essas avaliações incluíam o treinamento e

formação dos profissionais das empresas contratadas nos

conceitos do controle da qualidade. Na época o foco já estava
mudando do controle de qualidade para a gestão da qualidade. Na

época eram utilizadas as normas canadenses, consideradas as

melhores do mundo.

Para atender à necessidade de treinar o pessoal em qualidade,

o Instituto Brasileiro do Petróleo, uma entidade sem fins

lucrativos de certa forma ligada à Petrobras começou a promover
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maciçamente treinamentos em qualidade. Eu mesmo fiz meu

primeiro curso de qualidade nesta entidade em 1985. Centenas

de profissionais foram treinados.

Normalmente os processos de qualidade pressupõem a
participação das pessoas. O programa implantado pela

Petrobras não atendia a esse princípio, pois era uma

imposição do fornecedor. De qualquer forma, teve o aspecto

positivo de iniciar o estudo do assunto. O caminho para a

qualidade estava descoberto. No meio dos anos 80

engenheiros da Petrobras tomaram conhecimento de um

exame realizado pela Sociedade Americana de Controle de

Qualidade (ASQC) que dava título de engenheiro da

qualidade. Esses títulos têm um grande reconhecimento nos

EUA. Os primeiros engenheiros obtiveram esse título.

Rapidamente a informação se espalhou entre os profissionais

treinados em qualidade.Temos cerca de 1500 profissionais

com essa titulação.

Pela influência da Petrobras, o assunto Qualidade começou a

ser discutido no país. No meio da década de 80 o governo
brasileiro, com o apoio do BIRD, fez um programa com o

objetivo de capacitar instituições brasileiras para disseminar

esses novos conceitos. Foram selecionadas três entidades para

obter essa capacitação nos centros mais avançados. O IBQN foi

designado para absorver a tecnologia européia, principalmente a

alemã, em função do programa nuclear. A Fundação Vanzolini,

ligada à USP, foi designada para absorver a tecnologia norte-

americana. A Fundação Christiano Otoni (FCO), ligada à

Universidade Federal de Minas Gerais foi designada para

absorver as tecnologias japonesas.

Todas as três tiveram um papel destacado, mas a FCO foi a

que obteve maior sucesso. Seu principal consultor o professor

Vicente Falconi escreveu um livro sobre qualidade de acordo com

o modelo japonês, que rapidamente se tornou um best seller. A

empresa formou um time de consultores e passou a orientar as

empresas brasileiras na implantação do sistema. Outros livros

foram publicados. Um intenso programa de treinamento foi

desenvolvido. A FCO passou a dar consultoria a 600 empresas
brasileiras, no início as maiores do país, que representavam cerca

de 30% do PNB.

Até os anos 80 o mercado brasileiro era protegido por

elevadas taxas de importação, criando barreiras à importação

de produtos. A concorreria restringia-se a um pequeno
número de produtores brasileiros. Com isso a preocupação

com qualidade e produtividade também era pequena. Os
preços industriais eram fixados pelo governo através do

Conselho Interministerial de Preços (CIP). Assim qualquer

custo adicional decorrente da falta de qualidade e

produtividade era repassado ao preço final. Como não havia

concorrência internacional e o mercado local era cartelizado,

o cliente final é que tinha que pagar o preço.

Com a eleição de Collor observou-se o revigoramento dos

princípios de mercado e a reafirmação dos valores neoliberais.

A nova pauta política passou a ser dominada por temas como
desestatização, reinserção no sistema internacional, abertura da
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economia, desregulamentação e privatização. O Brasil, recém-

egresso da ditadura militar passa por um processo de

refundação do estado.

Em 1990, Collor apresenta uma proposta com um nítido teor

liberal, com a meta de reduzir o Estado e privatizar a economia.

Foi em nome desses princípios liberais que as principais
lideranças empresariais uniram forças em torno da sua

candidatura, apesar da sua recusa a esse apoio. Dentro do seu

programa de mudanças e liberalização da economia, promoveu

uma drástica redução nas alíquotas de importação. De repente o

empresário nacional ficou frente a frente com a concorrência

internacional, cujos preços eram menores que os praticados no

mercado local. Nos primeiros anos a economia ficou paralisada.
Temia-se o fechamento das maiores empresas brasileiras. Os

empresários, reunidos em torno da Fiesp, protestaram, mas a

altivez de Collor não permitiu que ele recuasse.
Collor procurou colocar na sua equipe pessoas não ligadas a

governos anteriores. Ele foi buscar para compô-la um ex-

presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás, que havia

feito pesadas críticas à Petrobrás. Coincidiu que esse profissional

havia trabalhado no programa de desenvolvimento de
fornecedores da Petrobrás e era um dos primeiros brasileiros a

obter a certificação de engenheiro da qualidade pela ASQC. Esse

profissional trouxe outros colegas para o governo, seguindo o

modelo existente de valorizar a tecnocracia.

Para dar uma resposta aos empresários, que temiam o

sucateamento da indústria em função da acelerada abertura do
mercado, o governo Collor criou o Programa Brasileiro de

Qualidade e Produtividade (PBQP), que tinha como objetivo

fomentar a utilização de técnicas de qualidade nas empresas

visando aumentar a produtividade, reduzindo os custos e

tornando-as competitivas em relação ao mercado internacional.
Na mesma época, 1990, a ABNT concluía a tradução das

normas da série ISO 9000. Essas normas foram lançadas pela ISO,

órgão internacional de produção de normas sediado na Suíça, em
1987.Tinham como objetivo orientar as empresas na implantação

de um sistema de qualidade para fornecer produtos de acordo

com as necessidades dos clientes. Essas normas consolidavam a

gestão da qualidade, uma sistemática de caráter preventivo na

condução do processo da qualidade, em lugar do controle da

qualidade, que é apenas um processo reativo.

A implantação da norma ISO 9000 em uma empresa tem

como resultado um aumento da sua produtividade, decorrente

da redução de desperdícios, da redução de produtos não

conformes, da redução de retrabalho na execução das

atividades. Algumas grandes empresas viram na ISO 9000 um

modelo a ser seguido dentro da linha do PBQP. Em função do

programa de fornecedores da Petrobrás, já havia um número

razoável de profissionais com conhecimentos sobre sistemas de

gestão da qualidade. Esses profissionais rapidamente

aprenderam os conceitos da ISO 9000 e passaram a
implementar em suas empresas. O assunto qualidade passou a

fazer parte da pauta dos empresários. Cursos e seminários eram

ministrados em todo o país, disseminando a sua idéia. E a

sociedade reagiu de forma positiva, criando entidades e

associações para por em prática essas idéias.

Naquela época corria a informação que os países europeus,
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em função da criação do Mercado Comum Europeu em 1992,

iriam exigir a implantação da ISO 9000 das empresas que

quisessem exportar para esse mercado. Com isso as empresas

exportadoras brasileiras foram as primeiras a aderir a esse novo

sistema. Seguindo uma das metas do PBQP, em 1991 foi criada
uma fundação privada, sem fins lucrativos, mantida por 39

empresas, com o objetivo de promover o Prêmio Brasileiro de

Qualidade. A premiação em qualidade tem o objetivo de

reconhecer a excelência das empresas. Surgiu no Japão em 1950

com a criação do prêmio Deming. Em 1984 surgiu nos Estados

Unidos o Prêmio Malcolm Baldridge com o mesmo objetivo. O

Brasil seguia os mesmos passos.

O processo de premiação é bastante rigoroso. Poucas

empresas são premiadas por ano. As empresas candidatas

elaboram um relatório descrevendo o seu processo de gestão.

Cada relatório é analisado por dez profissionais da qualidade,

selecionados entre os mais capacitados no país e submetidos a

um treinamento de três dias. O processo é eliminatório por

etapas, até que as melhores empresas são indicadas para serem

visitadas por examinadores sêniores.

A pontuação máxima da ISO 9000 representa apenas 40 %
dos pontos dos critérios de excelência do Prêmio Nacional da

Qualidade. Portanto, implantar apenas a ISO 9000 é pouco para

uma empresa que quer realmente atender às necessidades de

todos os seus clientes (compradores, funcionários, acionistas,

fornecedores e sociedade em geral).

Em resumo, a ISO 9000 não pode ser considerada sinônimo

de qualidade. Indica apenas que Qualidade é uma das prioridades

da empresa, mas não pode garantir os seus resultados. Apesar

disso, tem o aspecto positivo de introduzir a Qualidade na agenda

do dia a dia dos empresários. É um método simples cuja

implantação pode ser feita até por pequenas empresas.

Empresas que implantaram a ISO 9000 começaram a

perceber as limitações da norma. A norma não abrange todas as

áreas da empresa. Por exemplo, as áreas administrativa, segurança

e meio ambiente ficam de fora.

Em 1996 surgiu a norma ISO 14001 para tratar dos aspectos
ambientais. Posteriormente surgiu a norma OHSAS 18001 para

tratar dos aspectos de saúde e segurança do trabalho. Faltava

apenas a questão social. Com a experiência adquirida na

implantação das normas citadas, o Brasil saiu à frente. Lançou no

ano passado a norma NBR 16001 que trata de responsabilidade

social, tornando-se um dos cinco países do mundo que têm
norma similar.

No ano passado a ISO decidiu lançar uma norma

internacional sobre responsabilidade social. Em função do
excelente trabalho feito na elaboração da norma brasileira de

responsabilidade, que contou com a nossa participação, o

Brasil foi convidado para coordenar a elaboração da ISO

26000, a norma ISO da responsabilidade social. É um

reconhecimento a todo este trabalho na direção da qualidade

relatado neste trabalho.
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