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Envolvimento de pessoas. Círculos de controle da qualidade.

Epígrafe
Os círculos de Controle da Qualidade encontram
terreno fértil para resultados satisfatórios quando
dedicação e incentivo formam vias de mão dupla
por onde transitam a alta direção e os
colaboradores da organização. O histórico de
maior sucesso vem da experiência do Prof. Kaoru
Ishikawa junto à indústria japonesa pelos idos de

1962. Mormente os círculos de controle da
qualidade são constituídos voluntariamente de
colaboradores dedicados e expertos, para os
quais o que realmente importa é a qualidade de
sistemas de processos, atividades e produtos sob
suas responsabilidades.

Qualidade: reflexões e críticas. Notas Técnicas - Ano III – Número 72 – Setembro de 2011. Página 1 de 4

ENVOLVIMENTO DE PESSOAS

O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que
acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas
incomparáveis.
Fernando Pessoa

CÍRCULOS DE CONTROLE DA QUALIDADE

1 Embasamento

Qualidade, melhoria contínua e inovação são
termos correlatos largamente empregados
nas
organizações
comprometidas
em
alcançar o status de excelência em gestão
da qualidade, reconhecimento e respeito dos
demais
integrantes
da
cadeia
de
fornecimento em que estão inseridas, na
condição de fabricantes e fornecedoras de
produtos passíveis de ser certificados por
organismos acreditados junto ao Inmetro.

Trata-se de produtos planejados e realizados
com o intuito de satisfazer a todos os
requisitos estabelecidos para aceitação por
clientes esclarecidos, e, por conseguinte,
exigentes quanto aos custos e benefícios das
suas
aquisições,
traduzidos
em
características como preço competitivo,
funcionalidade, apresentação (design) e
durabilidade. O intento dessas organizações
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perfeccionistas é satisfazer plenamente,
fascinar e fidelizar seus clientes.
Não se trata apenas da realização em série
de “produtos de prateleira”, mas também da
oferta de produtos planejados e projetados
para atender individualmente a clientes
específicos. Essa categoria de produtos pode
também ser reconhecida publicamente como
“de marca”, face à seriedade e respeito
demonstrados pelos seus fabricantes perante
o mercado em que atuam.

ISO 14001, de círculos de controle da
qualidade, constituídos voluntariamente de
colaboradores dedicados e expertos, para os
quais o que realmente importa é a qualidade
de sistemas de processos, atividades e
produtos sob suas responsabilidades. Os
membros desses grupos geralmente são
conscientizados de que dedicação e
incentivo formam vias de mão dupla por onde
transitam a alta direção e os colaboradores
da organização.

Nesse contexto, não é novidade o
surgimento, nas organizações certificadas
pela ABNT NBR ISO 9001 e/ou ABNT NBR

2 Círculos de Controle da Qualidade
Conforme esclarece Sato1 “os Círculos de
Controles da Qualidade tiveram origem no
Japão, por volta de 1962, criados pelo
Professor Kaoru Ishikawa, como resultado de
um impulso dado a qualidade na indústria
japonesa, e os consequentes contatos entre
as universidades e os operadores de
fábricas. No Brasil, o movimento foi iniciado
em 1972, nos setores de qualidade e
produção da Johnson & Johnson, como uma
consequência da necessidade de um
programa motivacional de apoio a qualidade,
após o deslocamento da fábrica da cidade
São Paulo para a cidade de São José dos
Campos, passando por todos os tipos de
dificuldades com os novos empregados.
Logo a idéia se expandiu para várias
empresas em todo estado. Até o início de
1981, já se somavam 100 empresas que
implementaram os CCQs”.
É bastante elucidativo o texto a seguir,
compilado da obra de Larangeira2:
“Os Círculos de Controle de Qualidade
(CCQ) fazem parte de uma vasta gama de
programas de participação dos trabalhadores
(humanização do trabalho, enriquecimento
de tarefas, gerência participativa, grupos
autônomos), conhecidos nos Estados Unidos
como Quality of Work Life (QWL), que têm
como objetivo envolver os empregados no
processo produtivo, estimulando formas de
organização do trabalho e de tomada de

decisão,
as
quais
supostamente
aumentariam a satisfação e o saber do
trabalhador. Os CCQs são criados por
iniciativa da empresa e constituem-se de
pequenos grupos de trabalhadores (o
número varia, geralmente, de oito a doze) de
uma determinada área de atividade da
companhia, com a presença de um
supervisor e de um animador responsáveis
pelo treinamento e pela coordenação das
atividades do Círculo e pela comunicação
entre os membros do grupo e a gerência. Os
integrantes reúnem-se voluntariamente, uma
ou duas vezes por semana, fora do horário
de trabalho, com o objetivo geral de
discutirem questões de qualidade e de
produtividade da empresa. Nesse sentido, há
temas tácita ou explicitamente proibidos,
como reivindicações salariais ou propostas
de modificações no processo de trabalho
(Hirata, 1990, p.137). Embora a adesão aos
círculos seja “voluntária”, as pesquisas têm
mostrado que a participação nos CCQs
constitui, para a empresa, critério de
avaliação, podendo servir como fator a ser
considerado para a promoção, para a
manutenção do emprego em épocas de
demissão e para a seleção em caso de
realização de cursos de especialização
(Hirata, 1990, p.139; Salerno, 1987, p.1867)”.
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“Os círculos de Controle da Qualidade
funcionam como instrumentos para a solução
de problemas, tais como qualidade e
produtividade. Seus objetivos, no entanto,
devem ser consoantes com os interesses da
empresa. O programa enfatiza a importância
da ação em grupo; daí, a preocupação com o
treinamento
em
técnicas
para
o
desenvolvimento
de
habilidades
comunicacionais, de tomada de decisões de
problemas”.
“Tais programas ganharam popularidade por
serem considerados responsáveis pelo
chamado “milagre japonês”, que transformou
o Japão em potência econômica depois de
devastado pela derrota na Segunda Guerra
Mundial. No entanto, as estratégias
gerenciais de cooperação (QWL) não são
uma invenção japonesa nem um fenômeno

recente. Já no inicio deste século (idos de
1900), observavam-se tentativas similares de
desenvolvimento
de
programas
de
cooperação entre trabalhadores e gerentes,
com o objetivo de se ganhar lealdade dos
trabalhadores
e
evitarem-se
greves.
Experiências semelhantes foram realizadas
na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos
durante os períodos entre as duas grandes
guerras. Aqueles programas, tais como os
atuais, enfatizavam produtividade, motivação
e cooperação. O que os distingue dos
programas atuais é a utilização de
estratégias relacionadas à descentralização
da autoridade, bem como a ênfase no
desenvolvimento de certas habilidades
requeridas
pelo
novo
processo
de
organização do trabalho, tais como
flexibilidade, trabalho em equipe e iniciativa
(Giordano, 1992, p.8 e 159)”.

3 Considerações Finais
De acordo com Joseph M. Juran, “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 componentes luxuosos, mas
sim a características técnicas de um produto
que foi desenhado para corresponder às
necessidades dos clientes. As deficiências
causam problemas aos clientes e, portanto,
provocam a sua não satisfação”.

Ninguém se orgulha de integrar os quadros
de uma organização que realiza produtos de
segunda linha, de qualidade duvidosa. O que
fica evidenciado é que dirigentes e
colaboradores devem se unir no sentido de
produzir mais e cada vez melhor quando lhes
são proporcionadas oportunidades de
participação voluntária nas práticas de
controle de qualidade, transparência nos
processos de tomada de decisão e
participação nos lucros. Novas conquistas
devem ser comunicadas e festejadas em
conjunto.
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