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CONCEITOS DA 
QUALIDADE

AS DIMENSÕES DA QUALIDADEAS DIMENSÕES DA QUALIDADE
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Gestão da Qualidade
Bibliografia:
- Pires. A. “Qualidade - Sistemas de Gestão 

da Qualidade”,(2000) 2ª edição, Ed. 
Sílabo.

-NP EN ISSO 9000:2000.
-NP EN ISSO 14001
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Endereços da Internet
www.apq.pt (Associação Portuguesa para a Qualidade)

www.aec.es (Associación Española para a Calidad)
www.ipq.pt (instituto Português da Qualidade)
www.qnet.pt (sítio nacional de informação sobre Qualidade)

www.asq.org (American Society for Quality)
www.iso.ch (Internacional Organization for Standardization)
www.efqm.org (European Foundation for Quality )

www.fundbeq.org (Fundación Iberroamericana para la Calidad)
www.emerald-libray.com (permite acesso a revistas internacionais importantes)
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Pilares Básicos da Qualidade
� Sistema;

� Ferramentas/metodologias;

� Trabalho de grupo.
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Gestão da Qualidade
DILEMA PARA AS ORGANIZADILEMA PARA AS ORGANIZAÇÇÕES:ÕES:

Uma Organização tem que satisfazer 
consumidores cada vez mais sensíveis à
qualidade e ao preço simultaneamente.

6

Gestão da Qualidade

Concepção do Negócio da Empresa: a 
Satisfação do Cliente e Superar as suas 
Expectativas

Então o Cliente compra pela Qualidade ou pelo 
Preço?
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Gestão da Qualidade
Presentemente o consumidor é cada vez mais 

sensível à qualidade e ao preço 
simultaneamente, 

Então, a equação já não é de uma variável, prepre ççoo
OU qualidadequalidade , mas de duas variáveis (prepreçço & o & 

qualidadequalidade).
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Gestão da Qualidade

O conceito “ QUALIDADE” é um conceito 
subjectivo podendo ser utilizado em múltiplos 
sentidos, apresentando variadas definições, 
variando com a pessoa que a efectua e com o 
critério usado na definição
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Gestão da Qualidade
Vertentes da Qualidade:Vertentes da Qualidade:
� Qualidade da Concepção
� Qualidade do Fabrico/Prestação de 

serviços
� Qualidade na utilização
� Qualidade relacional
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Desempenho – Características básicas do 
funcionamento do bem ou serviço;

Fiabilidade – Desempenho garantido durante o 
período específico;

Durabilidade – Período de vida útil de um 
bem/serviço;

Serviço pós –venda – Rapidez, cortesia, 
competência e facilidade de reparação

Dimensões da Qualidade



6

11

Gestão da Qualidade

A Performance da empresa melhora se :
- For flexível, inovadora e de resposta rápida;
- Fornecer produtos/serviços de qualidade e 

trabalhar para os melhorar;
- For eficiente nos custos e mantiver os recursos 

produtivos;
- Colocar produtos disponíveis em locais e 

horários convenientes
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Gestão da Qualidade
“ Conhecimento das condicionantes do 

ambiente específico e das suas 
alterações, já que o grande significado de 
qualquer organização é precisamente a 
constante alteração das condições do 
meio ambiente, em ritmo cada vez mais 
difícil de prever”
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Gestão da Qualidade

A Qualidade é cada vez mais a arma, 
segundo a qual as organizações 

sobrevivem e conseguem fazer sentir a 
sua presença no mercado
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Gestão da Qualidade

A Qualidade começa com a identificação 
das necessidades do utilizador, antes do 
fabrico ou da prestação do serviço, por 
isso tem que ser objectiva e quantificada 
de forma a ser controlada e gerida
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- Qualidade de um produto
- Qualidade de um serviço
- Qualidade de ensino
- Qualidade de vida

Termo da Qualidade
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Definições da Qualidade
-Juran: “Aptidão ao uso.”
-Crosby: “Conformidade com especificações.”
-Taguchi: “Perda para a sociedade, causada 

pelo produto, após a sua expedição.”
-Norma NP EN ISO 9000:2000: “Grau de 

satisfação de requisitos dado por um 
conjunto de características intrínsecas.”
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A Importância da Qualidade
� A Qualidade não se regateia
� A Qualidade está sempre presente
� A Qualidade leva a aumentos de produtividade
� A Qualidade leva a um melhor desempenho no 

mercado
� A Qualidade significa aumento dos desempenho 

do negócio
� Os Custos da não-Qualidade são elevados
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Características da Qualidade
Consumidor

�Características funcionais
�Preço
�Aparência estética

Produtor
�Característica Técnicas
�Garantia da Qualidade
�Assistência Técnica
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-A Qualidade tem que e quantificada, por forma a 
ser controlada e gerida

-Especificações da Qualidade
�� Qualidade na concepQualidade na concep ççãoão: o projecto deve 

incorporar as necessidades e expectativas do 
consumidor;

�� Qualidade do fabrico/prestaQualidade do fabrico/presta çção do servião do servi ççoo: grau 
de conformidade do produto/serviço com as 
especificações

Características da Qualidade
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��Qualidade na utilizaQualidade na utiliza ççãoão: medida de 
desempenho do produto/serviço relativamente 
às expectativas do consumidor;

��Qualidade relacionalQualidade relacional : medida da eficácia dos 
contactos com os clientes (internos e externos)

- A Qualidade comeA Qualidade começça com a identificaa com a identificaçção ão 
das necessidades do utilizador, antes do das necessidades do utilizador, antes do 
fabrico do produto ou da prestafabrico do produto ou da prestaçção do ão do 
serviserviççoo

Características da Qualidade
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Principais problemas da Qualidade 
causados pelas fases anteriores ao 
fabrico/prestação do serviço:
� Identificação incorrecta das necessidades do 

consumidor;
�Especificações mal elaboradas;
�Necessidade de alterar ferramentas ou 

equipamentos por erros decorrentes da 
concepção.

Características da Qualidade
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Ciclo da Qualidade

Expressão
funcional da
necessidade

Marketing

Concepção do
produto /serviço

Análise  de
desempenho do
produto/serviço

e
acções e melhoria

Especificações
técnicas

Processo de
prestação do

serviço/processo
de fabrico

Avaliação
interna

Avaliação
pelo cliente

Identificação
das necessidades


