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QUALIDADE:  PREMISSA DE 

MARKETING 

Após a Segunda Guerra Mundial, J. M. 

Juran, 88, e W. Edwards Deming, 91, que 

haviam trabalhado sob a influência de 

Walter A. Shewhart, um físico da   At & Bell 

Laboratories que introduziu os conceitos 

estatísticos oriundos de pesquisas 

agrícolas na indústria, tornaram-se 

consultores independentes e os pais das 

técnicas de controle de qualidade. 

O Japão, assumiu imediatamente esses 

conceitos de qualidade e já em 1951, 

instituía o Prêmio Deming, enquanto que 

os Estados Unidos, somente 37 anos 

depois, instituíam o Prêmio Baldrige -  

Baldrige Quality Award Competition - 1988. 

Essas informações são importantes para 

que se possa compreender que o tema 

qualidade não é uma coisa nova. 

A administração, no Brasil, costuma ser 

movida a "novidades”, a "modinhas”. 

Houve a época da administração por 

objetivos. Houve também a época do 

Planejamento Estratégico, da 

Reengenharia, do Six Sigma. Surgiu a 

moda do Marketing. Todos esses 

movimentos não passaram de "Modinhas”. 

Além de mal compreendidos e mal 

implementados, acabaram por serem 

rejeitados por grande parte das empresas 

que não conseguiram os resultados 

esperados. 

Não se pode esperar que uma "teoria de 

Administração" funcione se a empresa que 

a adota não assume a cultura e a postura 

necessárias para tanto. 

Depois, e ainda hoje, parece que estamos 

vivendo o momento da moda "qualidade". 

A preocupação começou com os CCQ's, 

com os controles estatísticos, com as 

células de produtividade, e se estendeu 

para o Just-in-time, o SIX SIGMA, o lean 

manufacturing e virou a tônica das 

conversas de executivos e de empresários. 

Parece que, descobrimos o caminho das 

pedras. 

Tenho receio de que essa moda também 

passe, principalmente porque, se não for 

bem compreendida, bem digerida, bem 

assimilada e bem implantada, com certeza, 

será execrada, o que é uma lástima. 

Qualidade é premissa de Marketing. 

Somente organizações que sejam 

realmente voltadas para o mercado e que 

efetivamente busquem o seu diferencial 

competitivo é que poderão falar em 

Administração da Qualidade Total. Aquelas 

que ENTENDAM, ATENDAM E 

RETENHAM os clientes, ou seja, aquelas 

que tenham marketing como estratégia 

empresarial. Nenhuma equipe comercial 

pode ser penalizada por não atingir meta 

de venda se os produtos não possuírem 

qualidade percebida pelo cliente. 

Mas o que é qualidade? De acordo com a 

Motorola Inc., qualidade é simplesmente a 

ausência de variação. Mas ausência de 

variação de um padrão estabelecido pelo 

mercado e não pelo laboratório de 

pesquisa ou pela engenharia de 

desenvolvimento. 

Se aceitarmos essa definição, já podemos 

depreender que qualidade não pode ser 

preocupação de um único departamento 

em uma empresa, assim como marketing. 

A ausência de variação normalmente reduz 

custos e assegura ao cliente a satisfação 

de ter o que ele realmente espera e pelo 

que pagou. É impossível se falar em 

qualidade sem comprometimento de todos 

os funcionários de uma empresa. Por outro 

lado, é impossível se falar em 
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comprometimento sem um envolvimento 

participativo nas tomadas de decisão, isto 

é, sem um poder real delegado a cada 

empregado. Qualidade é incompatível com 

centralização, fiscalização e hierarquia, 

assim como marketing. É necessário que 

se considerem todos capazes de exercer 

as suas atividades "sem variações" até 

prova em contrário. Aumentar o número de 

inspetores de qualidade só aumenta custos 

e não melhora a qualidade. O trabalho 

deve ser de equipe e de equipe 

multifuncional. Uma empresa que trabalhe 

com feudos ou, como costumo dizer, com 

capitanias hereditárias, não pode alcançar 

a administração da qualidade total. Ela não 

está voltada para o mercado. Ela não 

possui o objetivo comum e único de 

atender plenamente, as expectativas do 

cliente. 

De acordo com David K. Snediker, 

"Qualidade total não é um livro de receitas” 

e Thomas G. Gunn acrescenta: "Qualidade 

Total é uma transformação cultural da qual 

o controle estatístico é apenas um passo, e 

se você pensa que já está lá, você se 

engana. É uma jornada interminável."  

A maior barreira para essa transformação 

é formada pelos gerentes que querem 

defender as suas capitanias. Como vencê-

la? Fazendo com que todos compreendam 

que trabalham para o mercado, em uma 

empresa e que, sem mercado, adeus 

status, adeus carro, adeus tapetes e 

viagens de primeira classe, adeus "fringe 

benefits. " 

Não é uma tarefa fácil, mas para ter todos 

os funcionários voltados para a satisfação 

da expectativa do cliente é preciso fazer 

com que eles comecem por satisfazer os 

seus clientes internos e isso, também é 

Marketing. 

A conclusão a que se chega é: se as 

empresas que atuam no país praticarem a 

Administração da Qualidade Total, de 

maneira efetiva, elas, então, estarão 

fazendo, finalmente, Marketing - "Filosofia 

de Administração que visa atender ao 

cliente de forma mais eficaz que a 

concorrência."  
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