
Qualidade é o caminho para crescer 
 
Melhoria de processos já foi um diferencial, hoje é pré-requisito para o sucesso do negócio. 
 
Com a enorme concorrência, empreendedor deve procurar capacitação visando a qualidade dos 
serviços em busca da satisfação do seu cliente. 
 
O que antes era um diferencial, agora virou condição básica para um negócio ir para frente: sem 
qualidade, preço adequado, boa apresentação e tecnologia não há como se manter no mercado. 
Para ter o mínimo de competitividade no mercado, o empresário tem de estar sempre atento às 
novas tendências e nunca deve deixar de se reciclar e aprender. Investir na qualidade do negócio 
é apenas o primeiro passo para se destacar entre os concorrentes. 
 
O consultor do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP), Júlio 
Tadeu de Alencar, atesta que grande parte dos empreendedores começa seu negócio 
despreparado. “A maioria deles entra no mercado sem um plano de negócio”. Alencar acredita que 
é comum casos de funcionários que foram despedidos abrirem o seu próprio negócio. “Sem 
emprego e com capital nas mãos, ele detém o procedimento, mas é péssimo para atender o 
cliente e não entende nada de custos”, analisa. E um dos pontos onde os novos empresários mais 
pecam é a qualidade. “O primeiro princípio que o empresário deve seguir é a qualidade”, indica. 
 
Alencar define a qualidade como ausência de defeitos. O consultor do Sebrae-SP diz que esse 
conceito pode ter dois pontos de vista. O primeiro deles é o da empresa, o de quem faz o produto. 
É a qualidade definida por normas, procedimentos, padrões e inspeções. A segunda visão do 
processo, ainda pouco difundido no meio empresarial, de acordo com Alencar, é a qualidade 
analisada sob o prisma do cliente. “Essa talvez seja a mais importante, apesar de diferente. 
Porque é o consumidor quem coloca o dinheiro no bolso do empresário”, diz. 
 
O consultor cita o exemplo de uma pizzaria delivery. O dono do empreendimento pode ver todo o 
seu investimento em treinamentos, por exemplo, ser desperdiçado por causa de uma entrega 
demorada ou um preço alto. “O cliente não pergunta sobre capacitação de funcionários ou selo de 
qualidade. Ele quer saber sobre os sabores oferecidos e o tempo que leva para a empresa fazer 
cada uma das entregas”, explica Alencar. 
 
A empresa tem de oferecer produtos e serviços que o cliente goste, além de estabelecer o preço 
adequado ao seu bolso. Sem qualidade, um empresário não consegue enxergar as necessidades 
do consumidor, muito menos resolver os problemas do seu negócio. O gestor tem de estar 
sempre preparado para se desenvolver e enxergar as necessidades do cliente. “A ele cabe gerir, 
oferecer cursos e procurar saber sempre mais”, comenta. Dessa forma, quando enfrentar algum 
obstáculo, ele terá conhecimento suficiente para resolvê-lo, utilizando as ferramentas da 
qualidade.  
 
Alencar indica que o primeiro passo necessário para o empresário melhorar a qualidade do seu 
negócio é identificar o problema. Feito isso, o gestor deve traçar sua meta para resolvê-lo. Em 
seguida, deve determinar o procedimento a ser executado com as ferramentas para mudar ou 
melhorar. Para isso, ele tem uma série de recursos que podem auxiliá-lo nessa missão. Uma delas 
é o “Programa 5S”, que procura transformar o ambiente das organizações melhorando a 
qualidade de vida dos funcionários, diminuindo desperdícios, reduzindo custos e aumentando a 
produtividade das instituições. O consultor cita outros como o “brainstorm” ou “tempestade de 
idéias”, prática que ajuda a ouvir as sugestões de toda a equipe.  
 
“É um meio de estimular a criatividade do grupo e ouvir os responsáveis finais pela qualidade da 
empresa”, explica.  
 



Outra ferramenta citada pelo consultor é o benchmarking, um processo de comparação de 
produtos das empresas reconhecidas como líderes em determinado segmento.  
 
Gestão de qualidade 
 
Pensando na qualidade como condição fundamental para a sobrevivência dos pequenos negócios, 
o Sebrae desenvolveu o Programa de Gestão de Qualidade em parceria com a Fundação Nacional 
de Qualidade. O programa consiste em encontros semanais de quatro horas, que visam a definir, 
planejar e implementar a qualidade nas empresas. 
 
Para atrair os empresários, são feitas palestras de divulgação, além de divulgação pela Internet e 
mala-direta. O curso pode ser feito por até 14 empresas simultaneamente. 
 
De acordo com a consultora do Sebrae, Ana Maria Brasílio, durante o processo, o gestor vai 
implementar uma filosofia de trabalho voltada para a qualidade.  
 
“A intenção é buscar a satisfação do cliente, encontrar o foco do negócio, melhorar o produto, 
enfim, realizar um serviço bem prestado”, diz Ana Maria. Melhorar as perspectivas de futuro, 
aprimorar o clima corporativo e reduzir os custos também fazem parte da relação feita pela 
analista.  
 
Ela garante àqueles que aplicarem na prática as diretrizes do curso, maior possibilidade de 
perenidade, uma vez que terão uma visão mais adequada do negócio e sua inserção no mercado. 
“É importante para qualquer empresa. Os homens de negócios certamente verão os resultados 
positivos”, certifica. 
 
O programa possui quatro módulos, num total de 106 horas. Nele, o empresário será treinado 
para desenvolver a competência de compreender aspectos importantes para uma mudança 
empresarial e pessoal na busca da excelência do seu negócio. O curso procura trabalhar os 
processos para otimizar recursos e combater desperdícios.  
 
São utilizados conceitos e práticas da qualidade como ferramentas para organizar e medir os 
resultados da empresa. O gestor poderá levar novos hábitos para o desenvolvimento do trabalho 
de seus colaboradores, desenvolver a competência de definir e estabelecer relações de parceria, 
de forma clara, objetiva e harmônica, além de desenvolver soluções simples e eficazes para o seu 
negócio.  

 
 
Leia Mais 
 
Oficina otimiza espaço e passa a faturar mais 
 
“Tudo gira em torno da qualidade do serviço, do atendimento e de como lidar com o funcionário”. 
Essa é a nova filosofia de trabalho que Flávio Quiles, dono da Mecânica Brasília , passou a adotar 
após participar do Programa de Gestão de Qualidade do Sebrae, o Qualidade Total. Quiles conta 
que decidiu realizar o curso para melhorar o aproveitamento do trabalho em sua oficina, e que 
teve bons resultados. “Passamos a ver muitas coisas que não enxergávamos antes, além de 
perceber alguns erros que cometíamos”, finaliza. 
 
O empresário conta que a primeira lição que tirou do “Qualidade Total” foi que é preciso dar o 
tratamento adequado tanto para os funcionários, quanto para os clientes.  
 
“Se não dermos o bom atendimento ao cliente, atenção para o que ele precisa, ele não vai voltar. 
E a mesma coisa acontece com os funcionários. Eles não vão render o suficiente”, explica o 
pequeno empresário. 



Mas Quiles afirma que o que mais o ajudou na oficina foi a segunda parte do programa, que dá 
suporte nas áreas de organização e gerenciamento do negócio. “Na parte de gestão, eu agora 
estou fazendo o fluxo de caixa certinho, para ter um controle financeiro melhor, que não tínhamos 
antes”, conta. Quanto à organização do local de trabalho, ele diz que mudou muito a forma como 
fazia a limpeza e descarte de peças, já que muita coisa não era mais necessária e estava 
atrapalhando o aproveitamento da oficina. “Com a organização disso tudo eu aumentei três vagas 
de carros na oficina. Posso atender mais gente agora. E com mais espaço eu não preciso ficar 
manobrando o tempo inteiro, e com isso ganho tempo”, ressalta Quiles. 
 
A Mecânica Brasília, que fica em São João da Boa Vista no Estado de São Paulo, foi criada em 93 e 
nela trabalhavam apenas Flávio e seu pai. Na época eles podiam atender apenas três carros, mas 
hoje a oficina está numa área de 450 metros quadrados. O negócio teve faturamento de 84 mil 
reais no ano passado, o mesmo obtido em 2004. Flávio Quiles afirma que nunca estabeleceu 
metas para a oficina, mas que depois de fazer parte do Qualidade Total está começando a 
planejar melhor o futuro. Quiles também diz que ainda não foi possível perceber o aumento nos 
ganhos após as melhorias, mas que com o tempo que se economiza para realizar o trabalho e o 
maior espaço para receber clientes, logo ele terá esse retorno. “Estou trabalhando mais, e isso é 
um bom sinal”, conclui. A oficina recebe entre 120 e 130 carros por mês. E com as mudanças o 
número de novos clientes cresceu entre 10 e 15 por mês. “O cliente fica satisfeito e indica para os 
amigos e parentes”, analisa Quiles. 
 
O empresário também diz que o curso o ensinou que agora ele precisa de disciplina para manter 
essa nova organização na oficina. “A organização nunca acaba, tenho sempre que mantê-la. 
Pretendo iniciar uma consultoria para verificar se tudo está sendo feito direito, manter tudo 
organizado. Tudo isso por causa da qualidade, tudo gira em torno da qualidade do serviço”, 
finaliza Quiles. 
 
Formação é tudo 
 
Mas o curso não foi útil apenas para organizar o espaço físico e as finanças da Mecânica Brasília. 
Flávio Quiles também pretende investir em mão-de-obra mais qualificada. “Uma das coisas que eu 
vi no curso e ainda não coloquei em prática é em relação à mão-de-obra. Até o fim do ano eu 
pretendo promover um curso de mecânica para a formação de profissionais capacitados”, conta o 
empresário.  
 
Ele lamenta que não consegue encontrar bons profissionais para ajudá-lo na oficina. “Com mais 
pessoas eu aumento o número de trabalho utilizando o mesmo espaço”, explica. Atualmente a 
oficina conta com quatro funcionários, mas Quiles diz precisar contratar pelo menos mais duas 
pessoas para trabalhar com ele. “Eu cheguei a ter mais funcionários, mas por falta de rendimento 
eu tive que demiti-los”, fala Quiles. Ele acrescenta que todo o horário de trabalho dele está 
ocupado e que ele perde dinheiro por não poder atender a todos que o procuram. “Se eu 
conseguisse mais funcionários capacitados eu aumentaria meu faturamento. Demanda eu tenho, 
mas não pego trabalho por não ter boa mão-de-obra”, explica. 

 
 
Leia Mais 
 
Cimapi prioriza esforços na melhoria das relações com seus funcionários 
 
A Cimapi promoveu diversas mudanças em sua gestão após participar do programa Qualidade 
Total. A empresa foi fundada há 15 anos na cidade de São Paulo e há seis se mudou para 
Caieiras.  
 
 



Cláudia de Almeida André, diretora da empresa, que atua no ramo da siderurgia e que fabrica 
mais de 500 tipos de acessórios para padarias e confeitarias, conta que decidiu realizar o curso 
para melhorar o desempenho geral da empresa e para definir os objetivos e missões com seus 
colaboradores. “Mudamos procedimentos de produção e melhoramos o relacionamento com 
clientes e funcionários”, explica Cláudia. Ela exemplifica essas mudanças citando o modo como um 
tipo de assadeira era produzido. “Antes, a fabricação dessa assadeira era feita em quatro etapas. 
Agora esse produto fica pronto em apenas dois procedimentos. Dessa forma, a gente economiza 
tempo e dinheiro”, explica. 
 
Cláudia terminou o curso em fevereiro deste ano. Ela acredita que a área na qual a Cimapi mais 
evoluiu depois de participar do programa foi na gestão dos recursos humanos. Agora todos na 
empresa se reúnem semanalmente para discutir melhorias nas condições de trabalho e sugerir 
mudanças que possam acrescentar algo ao empreendimento. Foi criado também um grêmio para 
que os funcionários possam se relacionar. “A empresa cresceu bastante, mas não em termos 
físicos ou em grandes números de vendas.  
 
O crescimento se deu principalmente no comprometimento dos funcionários. Essas mudanças na 
administração dos recursos humanos trouxeram resultados não só financeiros, mas também na 
mudança de processos, gerando um círculo virtuoso que vai melhorar ainda mais nosso 
rendimento neste ano”, atesta Cláudia. Ela garante que com os funcionários mais participativos e 
se sentindo mais importantes para a empresa, o rendimento tende a aumentar. 
Desde que essas mudanças começaram a acontecer, o crescimento mais visível da Cimapi foi 
quanto ao número de clientes. Houve um aumento de 8% de novos compradores nos últimos 8 
meses. 
 
Descarte 
 
A empresa passou a adotar uma nova política também quanto aos materiais que não estavam 
mais sendo utilizados. Ela passou a desperdiçar menos e reaproveitar o máximo possível. Com 
isso pôde economizar dinheiro tanto na compra de matéria-prima, quanto na fabricação de seus 
produtos. “Na questão do descarte, 15 toneladas de material foram encaminhados para a 
reutilização”, ressalta Cláudia. 
 
A diretora também acrescenta que a empresa atingiu todas as expectativas com o curso e que 
hoje os colaboradores estão muito mais comprometidos com o negócio. “Após o curso fizemos a 
implantação do programa 5S e estamos muito satisfeitos com os resultados”, finaliza. O programa 
5S é um método de melhoria da qualidade de empresas desenvolvido pelo Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP), que visa melhorar o aproveitamento de 
cinco fatores dentro das empresas: descarte, organização, limpeza, higiene e ordem mantida. 
Dentre outras coisas, o programa ajuda no reaproveitamento de materiais, traz ganhos de 
eficiência com mais organização dentro da empresa e melhora a qualidade dos produtos 
produzidos. 
 
“Hoje, a mudança já é bem visível e comentada por quem nos conheceu antes e depois de 
realizarmos o curso e colocarmos as mudanças em prática”, diz Cláudia. 
 
Pensando no futuro 
 
Com as perspectivas de crescimento de produção e faturamento após as melhorias implantadas, a 
Cimapi já começa a pensar no futuro, para se adequar às situações que estão por vir. A empresa, 
que é de pequeno porte, manteve os mesmo 50 funcionários que tinha antes de promover todas 
as mudanças estruturais, mas tem a intenção de contratar mais gente para acompanhar o 
aumento da procura pelos serviços. A diretora explicou que as vendas aumentam gradativamente, 
mês a mês, acompanhando o crescimento de 8% da quantidade de clientes. 
 



“Quanto mais nós vendemos, mais pessoal teremos que contratar, não há como fugir disso”, diz. 
Cláudia aproveita para fazer um pedido às autoridades. “Pretendo contratar. Esperamos que o 
governo proporcione auxílios e incentivos para nossa empresa e conseqüentemente nos dê uma 
mãozinha nesta empreitada”, conta. 
Metas 
 
As metas que a Cimapi tem para o futuro são aumentar a produção com a contratação de mais 
funcionários e atrair cada vez mais clientes. Mas ela pretende focar as atenções e investimentos 
no setor que mais cresceu dentro da empresa desde que os ensinamentos do curso “Qualidade 
Total” foram colocados em prática: seus funcionários. 
  
“Temos de investir sempre e cada vez mais em nossos recursos humanos, que são a nossa melhor 
ferramenta para continuarmos crescendo de maneira sustentada”, conclui Cláudia. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 1 jun. 2006, Especial Sebrae, p. B5. 

 
 


