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Nas últimas décadas, a sociedade tem experimentado 

inúmeras transformações, impactando diversas áreas tais como: sociais, 

econômicas, políticas e culturais. O impacto desse conjunto de variáveis é 

percebido na medida em que gera um processo acelerado de mudanças 

comportamentais nos seres humanos e, consequentemente, na dinâmica 

organizacional. Dessa forma as empresas necessitam descobrir e desenvolver 

procedimentos adequados a esse fato e que possibilitem o envolvimento e 

comprometimento de seus membros, gerando um ambiente que alcance os 

objetivos organizacionais almejados.  

Tudo isso leva os administradores a repensarem o modelo de 

gestão a ser conduzido, e quais as conseqüências que isso gera na 

organização. E da mesma forma que o homem passa por essas mudanças, as 

teorias administrativas também evoluem acompanhando as tendências, como 

por exemplo, a gestão da qualidade, que é componente de escolas que 

estimulam importantes estudos na administração, e que consequentemente 

exercem influências no desempenho organizacional.  

O conceito da importância da qualidade surge em 1970, com o 

renascimento da indústria japonesa que, seguindo os preceitos do consultor 

americano W.E. Deming, faz da qualidade uma arma para a vantagem 

competitiva.  

Esse aspecto se torna tão importante que já em 1980 a Toyota, 

indústria fabricante de veículos japoneses, antes vista com pouco caso pelos 

fabricantes americanos, se torna extremamente competitiva no mercado, 

criando dificuldades de venda para os veículos dos demais fabricantes 

mundiais. Um excelente projeto e um alto e consistente nível de qualidade, 

aliados aos preços competitivos e a condições de bons serviços pós-venda 

fizeram com que os japoneses conquistassem fatias expressivas de diferentes 

mercados de produtos (MARTINS, 2006).   



O estabelecimento da gestão de qualidade é fruto da constante 

pressão mercadológica, que independentemente de onde se localizam as 

empresas, seus clientes exigem uma nova postura empresarial; concorrentes 

cada vez mais agressivos, e hoje não se limitando apenas ao mercado 

nacional; economia e política estão cada vez mais dinâmicas. Tudo isso fruto 

da introdução de mercados internacionais e globalização nas negociações 

fazem com que a qualidade esteja incorporada nos conceitos de 

gerenciamento empresarial, de forma que não há como sobreviver no mercado 

sem ela. 

 
Mensuração da Qualidade  

 

Para conhecer o andamento empresarial, é necessário 

estabelecer parâmetros de medidas, não somente subjetivos, mas que esses 

facilitem o gestor na tomada de decisão. A mensuração da qualidade dos 

produtos e serviços da organização vem suprir essa necessidade através do 

uso de indicadores. 

Tradicionalmente as organizações dispõem de conjuntos ou 

sistemas de medidas de desempenho, direcionadas à avaliação do 

desempenho financeiro, e às vezes de produtividade. Mas o que se propõe é 

que os indicadores de desempenho da qualidade apontem se a organização 

está sendo competitiva em relação ao que os clientes desejam. Portanto, a 

nova proposta de utilização de indicadores é de que eles sejam reflexos da 

organização como um todo, apontando onde está a direção estratégica que a 

organização deve seguir. 

Indicadores são modos de representação - tanto quantitativa 

quanto qualitativa - de características e propriedades de uma dada realidade. 

Em outras palavras “É uma característica específica que reflete um aspecto da 

realidade observada”. 

Quando se trata a respeito de indicadores qualitativos têm se 

como exemplos a elaboração de questionários ou de perguntas a serem 

respondidas pelos clientes. Já em dados quantitativos os exemplos mais 



comuns são os de tempos, quantidade de produtos/serviços, número de 

informações, etc. 

Com o uso de indicadores, um conceito nada novo, mas que 

ainda revoluciona as empresas, foram criadas algumas organizações que 

propõem estudos e cerificações, com o uso de indicadores. Também há vários 

estudiosos que formularam teorias e soluções práticas sobre este assunto. 

Segundo Mari(1997), que foi um destes estudiosos, “todas as 

coisas que podem ser acessadas por intermédio de nosso conhecimento 

possuem um número; pois sem os números não podemos compreender nem 

conhecer”. Portanto, assim como os indicadores qualitativos, os quantitativos 

são essenciais para o progresso organizacional.  

 
Indicadores estratégicos  

 

Com utilização de indicadores, principalmente os voltados para 

definição de estratégias, as empresas desfrutam de um conhecimento profundo 

do negócio. Possibilita conhecer o foco de sua atuação. Identificando com 

clareza qual é a sua fortaleza, exploram mais os quadros de oportunidades 

empresariais, e de outra forma conhecem suas fraquezas, além de prepara-se 

contra as ameaças encontradas. 

Sabendo o foco de atuação, a tomada de decisão quanto a 

ações estratégicas, táticas e operacionais são mais assertivas, o que dará a 

empresa uma melhor competitividade e fará com que ela atenda às 

necessidades e expectativas de seus clientes. Para o acompanhamento 

dessas ações determinadas, os indicadores são excelentes ferramentas, pois 

refletem a realidade empresarial. Dessa forma, caso ocorra alguma dificuldade 

durante a realização das ações, o gestor poderá visualizar as conseqüências, e 

com isso estabelecer mudanças. 
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