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Resumo  

Estudos acerca de Qualidade vêm evoluindo desde a revolução industrial, mas é a 
consolidação da produção em massa que se criou o sistema de inspeção, no qual os atributos 
de um serviço eram medidos para garantir sua qualidade. Atualmente, tem-se considerado a 
gestão da qualidade total como algo que envolve toda a empresa e que se aplica 
progressivamente a todos os aspectos de um negócio. Qualidade, portanto, é um termo com 
várias interpretações. É um conceito dinâmico, evoluindo e modificando-se conforme o 
contexto no qual se insere e de acordo com quem o avalia, podendo ser aplicado nas mais 
diversas áreas: indústria, serviço e na área educacional. 

Palavras-chave: Qualidade; Serviço; Educação. 

1. Introdução  

O objetivo de qualquer desenvolvimento de qualidade é preencher a lacuna existente 
entre o que as pessoas realmente fazem e o que poderiam fazer se dessem o melhor de si. Se 
todos em uma empresa estivessem sempre profundamente comprometidos, o futuro seria 
brilhante. A qualidade pessoal é a base para qualquer outra qualidade. O futuro de uma 
empresa depende de sua capacidade de atender aos requisitos de qualidade que o mundo 
externo lhe solicita. Ela precisa produzir e entregar bens e serviços que satisfaçam às 
demandas e expectativas de clientes e usuários. 

2. Conceitos de Qualidade 

Estudos acerca de qualidade vêm evoluindo desde a revolução industrial e, com o 
surgimento da produção em massa, criou-se o sistema de inspeção, em que os atributos de um 
serviço eram medidos para garantir sua qualidade (BARÇANTE, 1998). 

De acordo com Barçante (1998), na década de 30, passou-se a fazer um controle 
estatístico da qualidade por meio da ferramenta desenvolvida por William Edwards Deming 
(1986): o gráfico de controle de processo. 

A partir de 1950, a ênfase situava-se na garantia da qualidade e focalizava-se a 
prevenção e os conceitos, habilidades e técnicas gerenciais (BARÇANTE, 1998). 

Barçante (1998) ainda argumenta que tem-se considerado a gestão da qualidade total, 
envolvendo toda a empresa e sua aplicação progressivamente se estende a todos os aspectos 
de negócios. Outros destacam que várias são as abordagens sobre qualidade e que muitos 
contribuíram para a evolução de seu conceito, como Feigenbaun (1961), Juran (1977), Crosby 
(1979), Ishikawa (1985), Deming (1986), Albrecht (1992), Garvin (1992), o que pode ser 
visualizado na figura 1. 
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Autor Data Conceito de Qualidade 

Feigenbaun 1961 criador da Total Quality Control – TQC sistema que visa integrar o 
desenvolvimento, manutenção e aprimoramento da Qualidade por meio de 
esforços comuns para atingir a satisfação do cliente. 

Juran 1977 adequação ao uso: as características do produto que respondem às 
necessidades dos clientes e ausência de deficiências. 

Crosby 1979 princípios dirigidos à alta gestão, como criação de equipes para o 
aprimoramento da qualidade, avaliação  dos resultados e dos custos 
estruturados na mudança da cultura organizacional. 

Ishikawa  1985 Qualidade significa qualidade de trabalho, de serviço, de informação, de 
processo, de divisão, de pessoal, de sistema, de empresa, dentre outras.  

Deming 1986 a qualidade está ligada a técnicas estatísticas, conferindo rigor à análise 
utilizada na solução dos problemas por ela apresentados, mediante o gráfico 
de controle. As pessoas envolvidas devem ser conscientizadas, motivadas e 
estar comprometidas com a  integração dos objetivos individuais e da 
instituição. Propõe o foco nos clientes internos e externos e educação para ele 
se relaciona com o auto-aprimoramento e a transformação da competência.  

Albrecht 1992 qualidade em serviço é a capacidade que uma experiência, ou qualquer outro 
fator tenha para satisfazer uma necessidade, resolver um problema, ou 
fornecer benefícios a alguém. 

Garvin 1992 apresenta cinco abordagens gerais definindo Qualidade: 
-abordagem transcendente - qualidade é sinônimo de excelência inata; 
-abordagem baseada no produto - qualidade é sinônimo de maior número e 
melhores características que um produto apresenta (mensurável); 
-abordagem baseada no cliente - qualidade é o atendimento das necessidades e 
preferências do consumidor. (subjetiva); 
-abordagem baseada na produção - qualidade é sinônimo de conformidade 
com as especificações. (adequação da fabricação às exigências do projeto e a 
reduções no número de desvios, levando a menores custos); 
-abordagem baseada no valor - qualidade é o desempenho ou conformidade a 
um preço ou custo aceitável.  

Figura 1: conceitos de qualidade 

Para Ishikawa (1985), o enfoque básico é controlar a Qualidade em todas as suas 
manifestações, dando importância ao papel social da empresa que colabora com a promoção 
da qualidade de vida de seus integrantes. A qualidade começa e termina com a educação. 

3. Qualidade na indústria 

Há diferentes setores em que a Qualidade se aplica. Na Indústria trabalha-se para a 
produção de bens tangíveis, produtos físicos, concretos, que estão relacionados às fábricas, 
montadoras, empresas de processamento de insumos básicos, entre outros. A Qualidade, 
assim, aparece no produto que é o resultado do processo. 

A Qualidade no ambiente industrial tem como ênfase o processo produtivo, não 
perdendo seu objetivo que é adequar o produto ao uso, direcionando todos os seus esforços 
para atender às necessidades do consumidor. 

Na concepção clássica, entretanto, o fabricante fabrica seu produto e o oferece ao 
consumidor, sem atentar para as suas necessidades específicas. A nova concepção da 
Qualidade traz as atenções de todos para o consumidor, para quem, afinal, se destina o 
produto.  
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4. Qualidade na indústria e qualidade em serviços 

O Setor de Serviços envolve a produção de bens intangíveis em que a ação é desenvolvida por 
terceiros, atendendo às solicitações dos usuários. A  Qualidade, neste âmbito, ocorre no 
momento da interação. 

Na figura 2, a seguir, apresenta-se, segundo Paladini (2000), diferenças significativas 
percebidas em relação à Qualidade em produtos e em serviços. 
Qualidade no setor industrial Qualidade no setor de serviço 

O esforço pela qualidade aparece no produto. O esforço pela qualidade aparece na interação com 
o cliente. 

Interação com clientes via produtos. Interação direta com clientes. 
Elevado suporte. Baixo suporte. 
Baixa interação. Intensa interação. 
Suporte ao produto (qualidade de produto). Suporte ao cliente (qualidade de serviço). 
Cliente atua ao final do processo produtivo. Cliente presente ao longo do processo. 
Produção e consumo em momentos bem distintos. Produção e consumo simultâneos. 
Feedback (retorno do usuário sobre o produto adquirido) 
pode demorar. 

Feedback imediato. 

Expectativas menos sujeitas a mudanças abruptas. Expectativas dinâmicas. 
Cliente tende a não influenciar o processo produtivo. Cliente participa do processo produtivo. 
Resulta de um conjunto de elementos (como máquinas e 
pessoas, por exemplo). 

Resulta mais do desempenho dos recursos 
humanos. 

Condições favoráveis à padronização. Difícil padronizar. 
Tende a uniformizar-se a médio prazo. Difícil ter um modelo uniforme de execução. 
Bens tangíveis podem ser patenteados. Serviços não podem ser patenteados. 
Figura 2: Diferenças da Qualidade em produto e Qualidade em serviços. PALADINI, 2000, 

p.190). 

Teboul (1999) completa o quadro comparativo da aplicação da qualidade a produtos 
e serviços, conforme se pode ver na figura 3 apresentada a seguir. 
Produtos Serviços 

Transformação 
Bem tangível. É concreto, mensurável e específico 

Prestação 
Imaterialidade, os serviços não são tangíveis. Não 
podem ser apresentado, possuído ou comprado 
como um bem. 

Controle da demanda: Gestão dos estoques refletindo um 
desequilíbrio entre a capacidade de produção e a demanda 

Controle da demanda: Gestão da capacidade. O 
serviço é perecível. 

Gestão da qualidade: objetivo zero defeito. Os produtos 
podem ser verificados, inspecionados e modificados ao 
longo do processo. 

Gestão da qualidade: objetivo zero deserção. 
Prestação única na presença do cliente. Sua 
percepção é imediata, subjetiva e qualitativa. 

Ausência do cliente 
Os bens são produzidos conforme padrões e especificações 
precisas. 

Presença do cliente 
Cada cliente é único, tornando difícil, qualquer 
padronização. 

Pouca participação do cliente. Produção em massa e 
afastamento do local de produção e o consumidor 

Os clientes participam, conduzem e controlam o 
prestador de serviço. 

Produção centralizada e circuitos de distribuição. Localização próxima aos clientes. 
O Marketing de transação 
O mix de marketing clássico composto pelos 4Ps: Produto, 
Preço, Praça e Promoção, tem como objetivo conquistar 
novos clientes. 

Marketing de relacionamento 
O mix de marketing ampliado pelos 6Ps: Produto, 
Promoção, Praça, Preço, Participantes e Processo 
de entrega, com objetivo além de atrair o cliente, 
transformar a clientela em compradores. 

O controle dos circuitos de distribuição O trabalho de marketing interno 
Figura 3: Comparação entre produtos e serviços. Teboul  (1999, p.35) 
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Na Indústria, segundo Barçante (1998), a maioria dos funcionários, que constitui os 
clientes internos, encontra-se no apoio e a Qualidade é construída de dentro parta fora. Se 
houver algum problema com o produto este é trocado por outro. Contudo, no Setor de 
Serviços, os funcionários encontram-se na linha-de-frente, o consumo é simultâneo com o 
serviço prestado e a Qualidade é construída de fora para dentro. 

5. Qualidade em serviços educacionais 

Do que foi exposto, pode-se inferir que a busca de padrões de Qualidade em suas 
diferentes acepções se incorporou definitivamente às teorias e às práticas empresariais. Do 
mesmo modo, os consumidores cada vez mais se valem dos conceitos de Qualidade como 
fatores decisivos na aquisição de um produto ou serviços. 

Em relação à educação, o processo de busca da Qualidade é decisivo e fundamental 
para qualquer instituição. Se uma escola tem um programa de qualidade em seu processo 
educacional, ela pode oferecer às organizações pessoas mais bem preparadas, capacitadas para 
potencializar mais e mais seus programas de qualidade. A inclusão da Qualidade no processo 
educacional leva ao fortalecimento de uma cultura da qualidade, por meio da participação, 
interação, trabalho em equipe, comportamentos típicos do processo educacional. 

Os consumidores de serviços educacionais têm buscado mudanças de padrões de 
qualidade na educação como: inovações curriculares, atualização da proposta educacional, 
desenvolvimento  de projetos educacionais, implantação de novos serviços e novos cursos 
conforme a necessidade apontada pelos clientes em pesquisa de mercado, entre outros. 

A Qualidade, quando introduzida na área Educacional, geralmente, está associada a 
uma crise, pois a mudança de paradigmas é necessária e nem sempre as pessoas estão 
preparadas para tal (RAMOS, 1995). 

Para que a Qualidade aconteça é decisivo o envolvimento e comprometimento dos 
gestores da educação, dos professores, funcionários em geral e dos clientes, que são os alunos 
e a sociedade. 

Nesse sentido, é preciso que a Escola defina e se comprometa com sua missão, seus 
valores e seus princípios,  integrando a política da qualidade e montando um sistema que se 
expresse numa estrutura de apoio a sua melhoria contínua. 

Segundo Guillon e Mirshawka (1995), alcança-se melhoria no processo educacional 
quando utilizamos os 14 princípios de Deming, que podem ser assim apresentados: 

a) criar constância de propósito para a obtenção dos objetivos fundamentais da educação que 
devem ser conhecidos e estar formulados em todos os níveis de decisão. A escola precisa 
ter uma visão futurista  e constância de propósitos para atingir essa visão, efetivando e 
acelerando o aprendizado. E isto deve acontecer em todas as etapas do processo 
educacional: na definição da política, no estabelecimento da estrutura, na administração 
do sistema, na execução dos processos de avaliação dos resultados, com o 
comprometimento de todos; 

b) adotar a filosofia da qualidade: a melhoria da educação precisa ser compreendida como 
um processo constante, refazendo o ciclo do planejamento, da ação, da avaliação e do 
redesenho do processo da educação. Para adotar a nova filosofia, o conceito deve ser 
assimilado por todos como válido, necessário e possível, dando espaço para a criatividade 
e a inovação; 

c) eliminar a dependência da inspeção em massa. Não é que não devamos mais avaliar ou 
interromper a avaliação. Os alunos precisam ser avaliados para que saibamos o nível de 
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seu aprendizado, a fim de  passarmos para o próximo assunto ou conceito, o que permite 
ao professor perceber suas próprias deficiências e buscar a melhoria. A avaliação deve 
referir-se, ao mesmo tempo, tanto ao ensino quanto à aprendizagem; 

d) cessar a prática de negociar apenas com base no preço. As instituições educacionais 
negociam com muitas entidades, como fornecedores de materiais didáticos, de livros, de 
suprimentos variados e Deming recomenda que não se avaliem as transações dando 
prioridade somente ao preço. E não se deve apenas comprar bons produtos, mas também 
contratar bons professores, admitir bons alunos e bons funcionários que,  por sua vez, são 
fornecedores;   

e) melhorar sempre e constantemente o sistema de produção e serviço. As melhorias da 
qualidade na Educação precisam deslocar-se continuamente para as necessidades dos 
clientes e os gestores educacionais devem aperfeiçoar e aprofundar, cada vez mais, a sua 
compreensão sobre os desejos e os requisitos dos seus clientes. É preciso encontrar novos 
e melhores caminhos para atingir os objetivos, utilizando melhor a Pedagogia no sentido 
de satisfazer aos clientes; 

f) propor o treinamento e o retreinamento. O treinamento de professores, de gestores 
educacionais e de outros membros da alta gestão é fundamental para a qualidade, pois ele 
garante a todos os conhecimentos e habilidades necessárias ao pleno exercício da função; 

g) instituir a liderança. Gestores, professores e todos que estão em posição de alguma 
autoridade devem estabelecer normas e comunicar a visão para a qualidade na Educação. 
Os administradores e professores devem ter um perfil de líderes, pois eles apostam nas 
pessoas, apoiam as mudanças, administram participativamente encorajando o trabalho em 
equipe e acreditam  que os resultados podem ser melhorados; 

h) afastar o medo. É preciso criar na escola um ambiente de liberdade, espontaneidade e 
responsabilidade solidária, onde todos participem, sugerindo melhorias e apontando 
problemas de qualidade, sem receio de ser censurados caso algo errado aconteça; 

i) eliminar as barreiras existentes entre as áreas de apoio. Os diversos departamentos ou 
gerências devem estar incentivados ao trabalho em equipe: cooperando entre si; adotando 
a interdisciplinaridade; integrando e comprometendo-se com os objetivos comuns da 
escola, com sua missão, seus valores e princípios. É preciso aproximar as pessoas para que 
elas colaborem com a construção de uma  cultura de melhoria contínua da qualidade; 

j) suprimir slogans, exortações e metas para os  estudantes, professores e funcionários, pois 
dão a entender que a falta de qualidade é de sua responsabilidade. Os gastos com materiais 
promocionais devem ser revertidos para elaboração de melhores materiais didáticos, 
treinamentos, pesquisas, refletindo, então, na melhoria do processo educacional; 

k) não utilizar cotas numéricas. Estabelecer metas arbitrárias não é significativo, pois elas 
não permitem compreender o sistema. As cotas não parecem existir na Escola, mas estão 
presentes quando se espera que os professores não reprovem nenhum aluno, ministrem um 
número previsto de aula, estabeleçam um determinado número de avaliações e trabalhos, 
lecionem um determinado programa num certo período de tempo. E os alunos num tempo 
pré-estabelecido devem adquirir um volume de conhecimento. A eliminação de cotas 
numéricas não quer dizer que tenhamos de diminuir as mensurações, mas extinguir a 
imposição das medidas como condição fundamental para a garantia e permanência das 
pessoas na Escola; 

l) remover as barreiras ao orgulho na execução. A alta gestão da Escola deve encontrar o 
motivo do desempenho abaixo do esperado, tanto do corpo docente como discente, e 
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resolver o problema, pois isso leva as pessoas a não se sentirem orgulhosas do seu 
trabalho. Professores, alunos e funcionários devem descobrir que desempenhando um 
trabalho bem feito mostram sua competência; 

m) instituir um sólido programa de educação e retreinamento. Os educadores, em geral, 
enquanto ensinam devem continuar sua educação e a Escola precisa oferecer esta 
oportunidade, pois o conhecimento torna-se obsoleto. Os professores devem participar 
assiduamente de cursos, seminários, congressos e encontros com o objetivo de obter uma 
visão abrangente e atualizada de sua área de ensino; 

n) agir no sentido de concretizar a transformação. Essa ação deve ser considerada, utilizando 
todas as técnicas do ciclo Plan, Do, Study, Action - PDSA (planejar, organizar, avaliar e 
agir) para atingir uma melhoria contínua na educação. A qualidade será produzida na 
prática de cada dia. 

6. Conclusão 

A Qualidade se tornou, finalmente, um consenso, um elo de ligação, um vínculo que 
une, de um lado, aqueles que têm algo a oferecer ao mercado de bens e serviços e, de outro, 
aqueles que vão ao mercado de bens e serviços satisfazer suas necessidades. 

A Qualidade deve ser incorporada a um produto ou serviço e requer esforços de 
todos os membros de uma empresa, a integração de todas as funções e recursos disponíveis, 
desde a alta administração até o mais simples empregado. A qualidade é responsabilidade de 
cada um, é construída de forma colaborativa, etapa por etapa e envolve toda estrutura 
organizacional. 

Mudanças acontecem a todo instante, renovando as nossas empresas e por isso a 
Educação, que prepara o indivíduo para o trabalho e a vida em sociedade, não deve ficar fora 
da renovação do aprendizado. 
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