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Epígrafe
Não existem dificuldades para o cliente
(beneficiário final da cadeia de fornecimento)
distinguir um produto, do qual esteja habituado a
consumir, que seja de qualidade duvidosa, para o
produto com as mesmas especificações, de outro
fabricante, que seja de qualidade superior. Essa
situação não se repete com o cliente desprovido da
experiência indispensável à seleção do produto. O
cliente se encontra emocionalmente envolvido com
a perspectiva de adquirir o produto almejado e se
acha momentaneamente incapacitado de colocar
em prática o arcabouço de conhecimentos que
possui (ou não!) para testar um bem que deseja
adquirir.
O fato de o cliente possuir domínio em
lidar com um produto, não exime o seu fabricante

e/ou fornecedor das responsabilidades inerentes à
garantia da qualidade, inclusive relacionadas aos
prazos de validade e durabilidade. Se o cliente não
possuir os conhecimentos e habilidades requeridas,
as responsabilidades do fornecedor no tocante às
advertências
e
esclarecimentos
quanto
à
usabilidade do produto prestes a ser adquirido são
proporcionais à imperícia do adquirente.
Nesta publicação, convidamos o leitor à
reflexão sobre os conceitos e as responsabilidades
de todos os participantes da cadeia de
fornecimento em garantir a qualidade relativa aos
fatores usabilidade, durabilidade e prazo de
validade do produto. Lembre-se que a prosperidade
de uma organização depende da fidelidade
conquistada perante os seus clientes.
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CONCEITOS DE QUALIDADE

Conte--me, e eu vou esquecer.
Conte
Mostre--me, e eu vou lembrar.
Mostre
Envolva--me, e eu vou entender.
Envolva
Sabedoria oriental

DeixeDeixe-me fazer, e eu aprenderei.
Silvino

Fonte: www.faberludens.com.br/.../term/169?page=7

Os Cegos e o Elefante 1
Por John Godfrey Saxe
Eram seis homens do Hindustão / Inclinados para
aprender muito, / Que foram ver o Elefante / (Embora
todos fossem cegos) / Que cada um, por observação,
/ Poderia satisfazer sua mente.

O Quinto, por acaso, tocou a orelha, / E disse: “Até um
cego / Pode dizer com o que ele se parece: Negue
quem puder, / Esta maravilha de Elefante / É muito
parecido com um leque!”

O Primeiro aproximou-se do Elefante, / E aconteceu
de chocar-se / Contra seu amplo e forte lado /
Imediatamente começou a gritar: / “Deus me
abençoe, mas o Elefante / “É semelhante a um
muro”.

O Sexto, mal havia começado / A apalpar o animal, /
Pegou na cauda que balançava / E veio ao seu alcance.
/ “Vejo”, disse ele, “o Elefante / é muito semelhante a
uma corda!”

O Segundo, pegando na presa, / Gritou, “Oh! O que
temos aqui / Tão redondo, liso e pontiagudo? / Para
mim isto é muito claro / Esta maravilha de elefante / É
muito semelhante a uma lança!”

E assim, esses homens do Hindustão / Discutiram por
muito tempo, / Cada um com sua opinião, /
Excessivamente rígida e forte. / Embora cada um
estivesse, em parte, certo, / Todos estavam errados!

O Terceiro aproximou-se do animal / E aconteceu de
pegar / A sinuosa tromba com suas mãos. / Assim,
falou em voz alta: / “Vejo”, disse ele, “o Elefante / É
muito parecido com uma cobra!”

Moral:
Com freqüência em guerras teológicas,
Os disputantes, eu suponho,
Prosseguem em total ignorância
Daquilo que cada um dos outros quer dizer,
E discutem sobre um Elefante
Que nenhum deles viu!

O Quarto esticou a mão, ansioso / E apalpou em
torno do joelho. / “Com o que este maravilhoso
animal / Se parece é muito fácil”, disse ele: / “Está
bem claro que o Elefante / É muito semelhante a uma
árvore!”
“Pode-se fazer uma analogia dessa
história com a dificuldade em se descrever um
novo software, onde cada um ‘vê’ apenas o seu
lado e despreza o dos demais, esquecendo que o

todo é na verdade, a combinação das diferentes
1
visões”.
Consideremos o fundamento da Gestalt:
“o todo é maior que a soma das partes”.

METÁFORAS DO CONCEITO DE QUALIDADE
Seria
uma
insensatez
tentarmos
conceituar qualidade como se esse termo fosse
comparativamente, como na fábula, denotador de
“elefante”, reconhecido apenas parcialmente, “às
cegas”. Propomos que o leitor analise os

conceitos formulados sob influências culturais e
momentos históricos distintos, por estudiosos da
2
qualidade , resumidamente apresentados a
seguir:

Qualidade: reflexões e críticas – Notas Técnicas. ANO I – Número 04 – Maio de 2009. Página 2 de 4

AUTOR
W. Edward
Deming

CONCEITO DE QUALIDADE
“Qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do cliente. Somente o cliente é
capaz de definir a qualidade de um produto. O conceito de qualidade muda de significado na
mesma proporção em que as necessidades dos clientes evoluem”.

Qualidade é adequação ao uso. “A palavra produto (bem ou serviço) refere-se ao output de um
processo e é necessário encontrar o equilíbrio entre as características positivas do produto e a não
existência de deficiências no produto. Essas características positivas não se referem a
Joseph M.
componentes luxuosos, mas sim a características técnicas de um produto que foi desenhado para
Juran
corresponder às necessidades dos clientes. As deficiências causam problemas aos clientes e,
portanto, provocam a sua não satisfação”.
“A abordagem de Crosby baseia-se na prevenção”. Patenteia o fundamento da ação preventiva. “A
idéia
de que os erros são inevitáveis é falsa. Para Crosby, qualidade está associada à idéia do
Philip B.
esforço para fazer certo à primeira tentativa e de estabelecer processos que permitam alcançar a
Crosby
meta de zero defeito na realização do produto”.
“A qualidade é uma determinação do cliente e não do engenheiro, do marketing ou da
administração geral. Ela é baseada na experiência atual do cliente com o produto; ela é medida
através de confrontos com os requisitos do cliente – formalmente estabelecidos ou não,
conscientes ou superficiais, tecnicamente operacionais ou completamente subjetivos – sempre
Armand V.
representando um alvo móvel, num mercado competitivo. Qualidade é uma filosofia de gestão e um
Feigenbaum
compromisso com a excelência”. Conceito de controle da qualidade total: "um sistema eficiente
para a integração do desenvolvimento da qualidade, da manutenção da qualidade e dos esforços
de melhoramento da qualidade pelos diversos grupos numa organização, para permitir produtos e
serviços mais econômicos que levem em conta a satisfação total do cliente".
“Se interpretada de forma mais restrita, qualidade significa Qualidade do Produto; de forma mais
ampla, significa Qualidade de Trabalho, Qualidade de Serviço, Qualidade de Informação,
Qualidade de Processo, Qualidade de Pessoal, incluindo operários, engenheiros, gerentes e
executivos, Qualidade de Sistema, Qualidade de Empresa, Qualidade de Objetivos”. Concebeu o
Kaoru Ishikawa conceito de Círculos de Qualidade. “Os círculos de qualidade são pequenas equipes, geralmente
da mesma área de trabalho, que voluntária e regularmente se reúnem para identificar, investigar,
analisar e resolver os problemas que surgem no trabalho. CQ começa com educação e termina
com educação”.
A qualidade e o custo de um produto são determinados principalmente pelo seu desenho e pelo
seu processo de fabricação. A qualidade é concebida e percebida pela vida útil (resistência,
Genichi
durabilidade) em contraposição às perdas geradas (pós-vendas) por esse produto para a
Taguchi
sociedade.
Concebeu uma estratégia para a melhoria contínua baseada no envolvimento criativo de todos os
membros de uma equipe. Estendeu as idéias de controle de qualidade e desenvolveu o Poka-yoke
Shigeo Shingo (*)
, o teste de erro e o conceito de "zero defeito”.
Mikel J. Harry

“Qualidade é um estado no qual a adequação de valor é percebida pelo cliente e pelo fornecedor
em todos os aspectos da relação de negócios”.

Tom Peters

“Introduziu o conceito de ‘Excelência’ juntamente com Waterman no livro de gestão mais vendido
de sempre - In Search of Excellence. Para os autores, as empresas excelentes têm oito
características distintivas: inclinação para a ação; proximidade do cliente; autonomia individual;
produtividade através das pessoas; criação de valores concretos; capacidade para centrar-se no
essencial; simplicidade formal; e existência baseada em ações simultâneas de rigidez e
flexibilidade”.

Charles P.
Pfleeger

“Propôs que um software de alta qualidade deve possuir características que atendam às
necessidades de usuários, desenvolvedores e manutenedores”.

1) Grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos. Requisito é a
necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou obrigatória. 2)
ABNT
Expressão no contexto de um documento definindo critérios a serem atendidos, se a conformidade
com o documento for exigida e para a qual nenhum desvio for permitido.
(*) Segundo esclarecimentos do Senhor Silvio Takeshi Inoue, poka-yoke é uma expressão japonesa que “significa
uma política que tenta evitar ou afastar ao máximo os erros humanos dos processos de trabalho”. Oportunamente
editaremos um informativo sobre esse assunto.

Fazemos um convite à reflexão sobre a
qualidade de sistemas, processos, atividades,
tarefas e produtos nos quais o leitor esteja
(**)
comprometido na cadeia de fornecimento ,
tendo em vista a importância de proceder o
levantamento de requisitos gerais e específicos
de entrada, de desenvolvimento e de saída de
forma abrangente, levando em consideração os

fundamentos do princípio de gestão da qualidade
“abordagem de processos”. Alertamos sobre a
importância de conhecer e aplicar os dispositivos
descritos nas normas da Família NBR ISO 9000 e
nos documentos normativo-deliberativos da
organização,
relacionados
à
realização,
aplicação, durabilidade e validade (gestão das
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atividades de pós-vendas) de produtos (bens
tangíveis, serviços e informações processadas).

(**) A cadeia de fornecimento compreende os
papéis e as atividades sob as responsabilidades do
fornecedor, da organização (entidade que realiza o
produto), do cliente e de todos os usuários finais do
produto.

Ponderações Finais
Consideramos oportuno propor ao leitor
que reflita também sobre os próprios critérios
para ajuizar graus de qualidade de produtos de
fabricação em série (prontos para serem
consumidos) e de produtos a serem realizados
sob encomenda.

Produtos de Fabricação em Série
Nos produtos de fabricação em série
(normalizados com a apresentação de fórmulas,
receitas, bulas, modelos e protótipos provenientes
de projetos e gerações previamente definidos), os
requisitos de entrada e realização devem ser
estabelecidos quase sempre a partir de pesquisas
de opinião junto às classes consumidoras.
Ressaltamos que nessas enquetes o fornecedor
deve considerar como essenciais à sua
sobrevivência perante seus competidores, os
resultados das pesquisas de nível de satisfação
do cliente na sua expectativa e experência em
lidar com o produto, nas quais os fatores
usabilidade, durabilidade e validade se tornam
altamente relevantes. Enfocamos a gênese da
expressão “produto de marca”. Consideramos
que essa expressão tenha surgido para se referir
ao produto que seria isento de quaisquer tipos de
anomalias e, por conseguinte, merecedor da
aprovação irrestrita do cliente no momento de
adquiri-lo. A garantia proporcionada pela marca
está diretamente relacionada à postura ética e ao
respeito que o fabricante/fornecedor dispensa ao
cliente. A marca do fornecedor passa a ser
sinônimo de qualidade daquele tipo de produto.
Destacamos aqui a ênfase dada por Philip Crosby
(guru da qualidade referenciado no quadro acima)
ao conceito, quando afirma que “qualidade é o
brilho que distingue o melhor do resto”. Por brilho,
na construção dessa metáfora, entenda-se o
fulgor, a luz própria que destaca o produto de
qualidade dos demais.
Consideramos oportuno fazer referência a
uma matéria sobre economia editada em um
jornal de grande circulação nacional, na qual fica
compreendida a inobservância dos fornecedores
aos
preceitos
éticos
de
produção
e
comercialização, ao mesmo tempo em que os
leitores (clientes) são alertados sobre sobre
tópicos então negligenciados na produção de
automóveis. Mote dessa matéria: “Triplica o
número de recalls. / Pressa das montadoras na
fabricação de veículos aumenta os casos de

3

defeitos”. A pressa obviamente foi provocada
pelos sucessivos recordes de vendas dos
modelos de veículos mais procurados pelos
clientes. A fidelização dos consumidores foi
provocada pelos tópicos de marketing: melhor
preço, modelo da moda, garantia pós-venda,
inclusive assistência técnica especializada. O
fornecedor é responsável pelo cumprimento de
todos os requisitos de qualidade do seu produto.
Não se aplica a regra do caveat emptor
(expressão latina) que recomendava cautela ao
comprador,
pois
o
vendedor
não
se
responsabilizava pela qualidade da mercadoria
vendida.
Nota - O fornecedor que não pretende honrar
seus compromissos contratuais deve tomar
consciência de que a sua organização poderá ser
inscrita
no
Cadastro
de
Reclamações
3
Fundamentadas do PROCON.

Produtos Realizados sob Encomenda
Para garantir a qualidade do produto a
ser realizado sob encomenda, é imperativo que o
cliente seja assessorado e assistido pelo
fornecedor (pretenso experto na arte que
anuncia), no sentido de levantar e estabelecer, da
forma mais exaustiva e precisa possível, todos os
requisitos de entrada (inclusive dispositivos
legais), realização, saída, entrega, pós-entrega e
usabilidade de um bem a ser adquirido. Assim, se
o cliente (real ou potencial) não possuir
embasamentos
técnicos
e
experiência
comprovada com a utilização do produto a ser
realizado, o fornecedor fica obrigado a agir
eticamente e promover assessoramento e
esclarecimentos necessários à elaboração e
implementação do projeto de realização. A
satisfação do cliente deve ser garantida por todo
período de vida útil estimada do produto.
Recomendam as normas da família ABNT
NBR ISO 9000 que a organização deve, além de
satisfazer aos requisitos estabelecidos pelo
cliente,
surpreendê-lo
com
melhorias
acrescentadas nas fases de projeto e
implementação do produto. Surgirá, então, o
“orgulho de ser proprietário” de um produto
exclusivo, de qualidade comprovada, realizado
sob encomenda! A satisfação do cliente será
garantida. Pense nisso...

Referências: 1) http://www.voxxel.com.br/deboni/too/oscegos.pdf; 2) www.amazon.com; http://www.cos.ufrj.br; 3) Jornal
Correio Braziliense, 30 de junho de 2008; 3) http://www.procon.sp.gov.br/pdf/.
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