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É preciso entender o que realmente significa valor agregado. 
 
Em um mundo onde todos têm acesso às diversas tecnologias e novidades freqüentes, torna-se 
cada vez mais acirrada a disputa por espaço nos negócios. Para se destacar e alcançar seus 
objetivos, as empresas precisam oferecer o chamado “valor agregado” aos seus produtos e 
serviços. Só assim terão vantagem competitiva para seguir seus caminhos. Porém, é preciso 
entender o que realmente significa “valor agregado”. Pouco tempo atrás a questão “preço” 
poderia ser considerada um grande diferencial. Mas hoje, com a competição acirrada entre 
empresas de todos os setores, os preços e as margens de lucro são cada vez menores.  
 
Aliás, ter preço baixo não é mais uma virtude, mas sim uma necessidade vital para qualquer 
corporação que queira sobreviver no mercado. Aí é que vem a grande questão: se o preço baixo 
não serve como diferencial, então o que seria o “valor agregado” fundamental para o sucesso dos 
negócios de uma empresa? 
 
A resposta é simples: qualidade. Isso deveria ser uma premissa básica e obrigatória para qualquer 
tipo de negócio, desde os fabricantes até os prestadores de serviços. Afinal, qualidade resulta em 
confiabilidade e certamente impulsiona as vendas e fideliza a carteira de clientes.  
 
Mas a realidade hoje é outra. Qualidade é uma palavra que ainda anda esquecida por uma boa 
parte das corporações. E por que isso vem acontecendo? Porque fornecer produtos e serviços de 
qualidade custa muito caro.  
 
Ainda há quem acredite que não vale a pena pagar este preço. 
 
O problema é que qualidade é, hoje, a palavra-chave para o sucesso dos negócios. É preciso 
entender que se trata, a princípio, de um processo custoso, sim, mas que em longo prazo o 
retorno sobre o investimento é garantido.  
 
Um exemplo muito sólido de que apostar na qualidade é fundamental pode ser visto na economia 
japonesa. Após a Segunda Guerra Mundial, que destruiu grande parte do país, os japoneses 
iniciaram sua reconstrução baseada em uma economia sólida. Suas empresas apostaram em 
produtos de alta qualidade e confiabilidade. Vide as grandes montadoras automobilísticas 
japonesas, que se destacam no mundo todo por seus carros de alta durabilidade, deixando para 
trás em muitos mercados as grandes montadoras dos Estados Unidos e da Alemanha.  
 
O resultado da estratégia do Japão é uma realidade já conhecida de todos: tornou-se uma das 
maiores potências econômicas do planeta. No Brasil, finalmente os empresários começam a 
enxergar que esse é o caminho das pedras. Já perceberam que investir em qualidade também 
pode trazer lucro. E que não privilegiar a qualidade significa remar contra a maré, pois resulta em 
retrabalho e, por conseqüência, prejuízo.  
 
Agora, para focalizar a estratégia dos negócios em qualidade é fundamental fazer esse trabalho de 
forma correta. A maioria das empresas, quando decide apostar na qualidade, comete um grave 
erro: deixam na mão do gestor o poder de definir onde melhorar os processos. Mas isso não 
basta, pois quem realmente conhece a fundo os processos internos são as pessoas que fazem o 
trabalho operacional do dia-a-dia. São eles que sabem das deficiências e conhecem exatamente o 
que é preciso fazer para que a corporação atinja os níveis de evolução desejados. Só que muitas 
vezes o gestor não chega nem a ouvir essas pessoas. Então fica impossível atingir tais objetivos. 
 
 
 



Assimilando a realidade  
 
Muitos setores já acordaram para a questão da qualidade, como é o caso da indústria 
automobilística. Mas outros setores, como o das prestadoras de serviços, ainda não entenderam 
essa realidade. Um erro clássico é ser ineficiente na gestão das competências dos talentos 
organizacionais, especialmente neste segmento, em que o diferencial competitivo reside 
justamente nos conhecimentos, habilidades e atitudes dos recursos humanos.  
 
Se a gestão dos talentos organizacionais é executada de forma eficaz e contínua, o resultado final 
acaba impactando positivamente qualidade, custos e prazos. Enfim, a qualidade é o maior 
diferencial que uma empresa pode oferecer. Para isso é preciso buscar, todo tempo, a perfeição. 
Trata-se de uma tarefa árdua e que requer tempo. Mas se as barreiras culturais forem quebradas 
e os funcionários entenderem sua importância no processo e ajudarem seus gestores, as 
empresas já terão dado um passo muito importante. Vale lembrar que o custo da prevenção é 
menor que o da correção.  
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