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Abordagens da qualidade
O conceito de qualidade depende do contexto em que é 
aplicado. Garvin (1992 apud BORRÁS; TOLEDO, 2009), 
identifica cinco abordagens para definir qualidade:

• Transcedental: excelência inata. Como marcas muito 
admiradas, com liderança consolidada e universalmente 
reconhecíveis.

• Foco no produto: características mensuráveis ou 
observáveis objetivamente de um produto, como 
durabilidade, ausência de defeitos, design, garantias.

Abordagens da qualidade
• Foco na produção: conformidade às 
especificações. Indica o grau de variabilidade no 
processo produtivo ou a atendimento da produto ao 
que foi projetado/planejado.

• Foco no usuário: adequação ao uso. Preferências 
pessoais do consumidor. Subjetivo.

• Foco no valor: boa relação custo-benefício (oferece 
conformidade ou bom desempenho ao usuário a um 
custo aceitável)

Discutindo o conceito de qualidade
Esse carro tem qualidade?

• Não. É difícil vender na região
• Sim. Tem um bom design e tem uma mecânica 
confiável

• Não.  O porta-malas é muito pequeno
• Não. O motor é pouco potente.
• Sim. É econômico e tem um preço bom 
considerando os opcionais oferecidos.
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Discutindo o conceito de qualidade
• Essa carne tem qualidade?

• Não. Não gosto de picanha.
• Sim. Está com uma aparência boa.
• Não. Não vem embalada à vácuo e pesa mais de 
1,5Kg.

• Sim. É de um frigorífico confiável.

Discutindo o conceito de qualidade: 
sandálias Havaianas

• Vídeo ilustrativo da evolução da marca:
http://www.youtube.com/watch?v=3pGrfO042Kk

Discutindo o conceito de qualidade

• Livro: Virando a própria 
mesa (Ricardo Semler) 
Cap.13

• Artigo:

http://www.endeavor.org.br/artigos
/operacoes/gestao-de-
qualidade/o-que-realmente-
significa-qualidade-do-produto

• Podemos perceber que avaliar a qualidade de um 
produto requer enxergar sob diversas óticas.

• Sobre os produtos agroalimentares, especificamente, 
Borrás e Toledo (2008) afirmam que, excetuando-se os 
aspectos subjetivos, a qualidade intrínseca de um 
produto pode ser avaliada observando alguns aspectos:

a) Segurança alimentar: ausência de substâncias 
nocivas à saúde, aptidão ao consumo (madurez, 
temperatura, aparência/integridade física, tempo entre 
colheita/processamento e oferta ao público)
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b) Características secundárias: embalagem, 
enriquecimento com vitaminas, dicas e receitas para 
preparo, canais para comunicação com o cliente, etc.
c) Confiabilidade: ausência de defeitos do produto ao 
longo do tempo (reputação do produtor ou da marca)
d) Responsabilidade do produtor/fabricante com 
relação à questões que envolvem atendimento à 
legislação e responsabilidade socioambiental

O conjunto desses atributos de qualidade intrínseca irá 
moldar a “qualidade percebida”: opinião que um 

cliente tem sobre um produto ou marca

Síntese das principais características da qualidade na 
cadeia agroalimentar:

a) A qualidade do produto final depende da qualidade ao 
longo de toda a cadeia agroalimentar

b) No final (na ponta) da cadeia, tende a predominar a 
avaliação subjetiva da qualidade (qualidade percebida 
pelo consumidor)

c) A segurança é um aspecto fundamental da qualidade 
na cadeia agroalimentar

Borrás e Toledo (2008)

A evolução da qualidade
a) Para o 
artesão, 

qualidade era 
ouvir seu cliente 
e atendê-lo bem

b) Com a Revolução 
Industrial, a 

customização foi 
substituída pela 
padronização e 

produção em larga 
escala

c) A partir dos anos 30, 
surge o controle de 

qualidade, ferramentas e 
sistemas de gestão

d) Nos dias de hoje, 
recuperam-se alguns 

atributos da época 
artesanal, como a busca 

da proximidade às 
demandas do cliente

Fonte: Carvalho (2009)

Eras da qualidade
• Uma das classificações mais adotadas é a proposta 
por David Garvin, que classifica a evolução da 
qualidade em quatro eras:

• Inspeção
• Controle Estatístico da Qualidade
• Garantia da Qualidade 
• Gestão Total da Qualidade

Fonte: Carvalho (2009)
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Era da Inspeção

Interesse Principal Verificação

Visão da Qualidade

Ênfase

Problema a ser resolvido

Métodos

Uniformidade do produto

Papel dos Profissionais da 
Qualidade

Instrumentos de medição

Responsável pela Qualidade

Inspeção, classificação,
contagem, avaliação e reparo

O departamento de Inspeção

Orientação e Enfoque Inspecionar a Qualidade

Interesse Principal Controle

Visão da Qualidade

Ênfase

Problema a ser resolvido

Métodos

Uniformidade do produto, com menos
inspeção

Papel dos Profissionais da 
Qualidade

Ferramentas e técnicas estatísticas

Responsável pela Qualidade

Solução de problemas e a aplicação 
de métodos estatísticos
Os departamentos de Fabricação e
Engenharia (o controle de Qualidade)

Orientação e Enfoque Controlar a Qualidade

Era da Controle Estatístico da Qualidade

Interesse Principal Coordenação

Visão da Qualidade

Ênfase

Problema a ser resolvido, enfrentado 
proativamente

Métodos

Do projeto ao mercado, e a contribui-
ção de todos para impedir falhas

Papel dos Profissionais da 
Qualidade

Programas e sistemas

Responsável pela Qualidade

Planejamento, medição da Qualidade 
e desenvolvimento de programas
Todos os departamentos, com a alta
administração se envolvendo 
superficialmente  com a Qualidade

Orientação e Enfoque Construir a Qualidade

Era da Garantia da Qualidade
Interesse Principal Impacto Estratégico

Visão da Qualidade

Ênfase

Uma oportunidade de diferenciação 
da concorrência

Métodos

As necessidades de mercado e 
do cliente

Papel dos Profissionais da 
Qualidade

Planejamento estratégico, estabeleci-
mento de objetivos e a mobilização da
organização

Responsável pela Qualidade

Estabelecimento de metas, treinamento,
consultoria a outros departamentos
e desenvolvimento de programas

Todos na empresa, com a alta admi-
nistração exercendo forte liderança

Orientação e Enfoque Gerenciar a Qualidade

Era da Gestão Total da Qualidade
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Precursores da qualidade Grande salto na qualidade: Japão no pós-
guerra
• O Japão pós-guerra (início dos anos 50) era 
conhecido pela baixa produtividade e baixa qualidade 
dos produtos

• A partir dos trabalhos de Deming e dos outros 
precursores da qualidade, a gestão da qualidade 
apresentou grande desenvolvimento no Japão.

• A maior revolução ocorreu na fábrica de Toyota, pelo 
engenheiro Taichii Ohno, que implantou o que ficou 
conhecido como “Sistema Toyota de Produção” ou 
“Produção enxuta” ou ”Lean Manufacturing”.

O sistema Toyota de produção
• A base de sustentação do Sistema Toyota de Produção é a 

eliminação total do desperdício (inspirado no Taylorismo)

• Os 7 desperdícios que o sistema visa a eliminar:
• Superprodução
• Tempo de espera
• Transporte
• Processamento (eliminação de algumas operações).
• Estoque
• Movimentação (esforços desnecessários)
• Defeitos

Fonte: http://www.oocities.org/whisatugu/cap06_adm.pdf

O sistema Toyota de produção
Três ideias principais para eliminação de desperdícios: 

• RACIONALIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO: 
equipes multifuncionais e responsáveis pela 
manutenção de seus próprios equipamentos e 
identificação/resolução de defeitos em seu setor 
(Círculos de Controle de Qualidade)

• JUST IN TIME: reduzir ao mínimo os estoques e 
produzir somente o que é necessário. Para 
conseguir esse feito, a Toyota passou a fazer 
parcerias com fornecedores para garantir a entrega 
do suprimento no momento exato. 
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O sistema Toyota de produção

• PRODUÇÃO FLEXÍVEL: consiste em fabricar 
somente o que era demandado pelos clientes, 
fabricar em pequenos lotes (em oposição à filosofia 
ocidental (fordista) de fabricar grandes lotes. Como 
exemplo, os operários foram treinados para mudar 
frequentemente os moldes das prensas que fazem a 
lataria dos veículos. O processo ficou conhecido 
como produção flexível (mudanças da prensa em 3 
minutos contra um dia inteiro no resto do mundo).

O sistema Toyota de produção

Video: compreenda facilmente o sistema Lean
http://www.youtube.com/watch?v=PbmotQJNr5E

MODELOS E PRÊMIOS DE QUALIDADE

Como implantar a qualidade?
Alguém ou alguma organização pode orientar?
Como motivar as empresas a adotar medidas 
para melhoria da qualidade?

Fonte: http://tetzner.files.wordpress.com/2013/07/anc3a1lise-comparativa-de-
prc3aamios-de-excelc3aancia-em-gestc3a3o.pdf

Evolução dos modelos de excelência
• Prêmio Deming (Japão)

• Instituído em 1950 pela União de 
Cientistas Japoneses (JUSE).

• Objetivo: propagar os fundamentos da 
qualidade através do reconhecimento de 
que melhorias no desempenho surgem a 
partir de uma implementação bem 
sucedida de um sistema de Controle da 
Qualidade

• Modelo prescritivo: determina quais 
métodos e práticas organizacionais devem 
ser adotadas pela organização.
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Evolução dos modelos de excelência
• Prêmio Malcolm Baldrige (EUA)

• Instituído em 1987 visando promover a 
sensibilização para a qualidade, melhorar as 
práticas de qualidade e competitividade das 
empresas americanas; identificar os requisitos 
para a excelência; facilitar a comunicação e o 
compartilhamento das melhores práticas de 
gestão entre organizações; servir como 
ferramenta de trabalho para orientar o 
planejamento organizacional e oportunidades de 
aprendizagem

• Contexto: Reação diante da ameaça das 
empresas japonesas

Evolução dos modelos de excelência
• Prêmio Nacional da Qualidade 

• Desenvolvido pela FNQ (Fundação Nacional da 
Qualidade) fundada em 1991, no Brasil

• Objetivos: disseminar os fundamentos da 
excelência em gestão para o aumento de 
competitividade das organizações e do Brasil

• Critérios de excelência são revisados 
periodicamente por profissionais e acadêmicos 
de diversas áreas

• Flexível, linguagem simples
• Não prescreve métodos, ferramentas e práticas 

de gestão específicas

Fundamentos de excelência do PNQ
Fonte: http://www.fnq.org.br/

2-Aprendizado 
Organizacional

Conhecimento é mantido, 
compartilhado e desenvolvido

Recursos Resultados
Processo 
gerencial

1-Pensamento Sistêmico
O sistema organizacional e o 

ambiente

Fundamentos de excelência do PNQ

4-Liderança e 
Constância de 
Propósitos

Atuação de forma aberta, 
democrática, inspiradora e 
motivadora das pessoas

3-Cultura de Inovação
Ambiente favorável à criatividade
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Fundamentos de excelência do PNQ

5-Orientação por Processos e Informações
Conjunto dos processos que agreguem valor para as partes 

interessadas (stakeholders)

Fundamentos de excelência do PNQ

6-Visão de Futuro

Fundamentos de excelência do PNQ
7-Geração de Valor
Aumento de valor tangível e 

intangível para os stakeholders

8-Valorização das Pessoas
Condições para que as pessoas 

se realizem profissional e 
humanamente, 

Fundamentos de excelência do PNQ

9-Conhecimento sobre o Cliente e o Mercado
Necessidades atuais e futuras (latentes)
Fornecedores e concorrentes
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Fundamentos de excelência do PNQ

10-Desenvolvimento de Parcerias

Atividades em conjunto com outras 
organizações
Com plena utilização das competências 
essenciais de cada uma
Objetivando benefícios para ambas as 
partes.

Fundamentos de excelência do PNQ

11-Responsabilidade Social

Relação ética e transparente com todos os públicos 
Preservar recursos ambientais e culturais para gerações futuras
Respeitar a diversidade e promover a redução das desigualdades 
sociais como parte integrante da estratégia da organização.

Modelo de Excelência da FNQ

A figura simboliza a 
organização:

- como um sistema orgânico e 
adaptável ao ambiente 
externo.

- Utiliza o conceito de 
aprendizado segundo o ciclo 
de PDCA (Plan, Do, Check, 
Action). 

O ciclo PDCA
• Representa a 
filosofia do 
melhoramento 
contínuo: Kaizen

• Praticando-se de 
forma cíclica e 
ininterrupta, promove 
a melhoria contínua 
e consolida a 
padronização de 
práticas
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Modelo de Excelência da FNQ

O sucesso da organização 
está relacionado à sua 
capacidade de atender às 
necessidades e expectativas 
de seus clientes.
Elas devem ser identificadas, 
entendidas e utilizadas para 
que se crie o valor necessário 
para conquistar e reter esses 
clientes. 

Modelo de Excelência da FNQ

Para continuidade das 
operações, a empresa 
também deve identificar, 
entender e satisfazer as 
necessidades e expectativas 
da sociedade e das 
comunidades com as quais 
interage — sempre de forma 
ética, cumprindo as leis e 
preservando o ambiente. 

Modelo de Excelência da FNQ

De posse de todas as informações, a 
liderança estabelece os princípios da 
organização, pratica e vivencia os 
fundamentos da excelência, 
impulsionando, com seu exemplo, a 
cultura da excelência na organização. 
Os líderes analisam o desempenho e 
executam, sempre que necessário, as 
ações requeridas, consolidando o 
aprendizado organizacional.

Modelo de Excelência da FNQ

As estratégias são 
formuladas para direcionar a 
organização e o seu 
desempenho, determinando 
sua posição competitiva. Elas 
são desdobradas em todos os 
níveis da organização, com 
planos de ação de curto e 
longo prazos.
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Modelo de Excelência da FNQ

As pessoas que compõem a 
força de trabalho devem estar 
capacitadas e satisfeitas, 
atuando em um ambiente 
propício à consolidação da 
cultura da excelência.

Modelo de Excelência da FNQ

Com isso, é possível executar 
e gerenciar adequadamente 
os processos, criando valor 
para os clientes e 
aperfeiçoando o 
relacionamento com os 
fornecedores. A organização 
planeja e controla os seus 
custos e investimentos.

Modelo de Excelência da FNQ

Para efetivar a etapa do Controle (C), são 
mensurados os resultados em relação a: situação 
econômico-financeira, clientes e mercado, 
pessoas, sociedade, processos principais do 
negócio e processos de apoio, e fornecedores.

Modelo de Excelência da FNQ

Esses resultados, apresentados sob a forma de 
informações e conhecimento, retornam a toda a 
organização, complementando o ciclo PDCA com 
a etapa referente à ação (A).
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