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Qual o custo 
de entregar 
qualidade?
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Num mundo célere e competitivo, 
Custo x Qualidade x Produtividade 
é uma fórmula de difícil resolução. 
Obter resultado de Satisfação Total 
do cliente, mesmo num mercado 
repleto de ótimos profissionais espe-
cializados e cada vez mais prepara-
dos, ainda é um desafio.

Isso se explica porque é impos-
sível fazer o cliente aceitar que um 
produto com GMP bem feito, não 
apenas carregado de ótimas caracte-
rísticas sensoriais, mas elaborado de 

forma segura e saudável, é resultado 
de grandes investimentos financeiros 
que devem ser absorvidos em algum 
ponto da cadeia. E ainda, explicar 
às empresas que estes investimentos 
podem e serão “recuperados” no 
médio e longo prazo, acalmando-as 
na busca pelos resultados imediatos 
para não onerarem o consumidor, 
muitas vezes afugentando-os.

Como ilustre espectador de todo 
este entrave, está o governo e sua 
habilidade em ser pró e contra tudo 

e todos. Um estado que possui legis-
lação satisfatória e órgãos especiali-
zados em garantir os processos, mas 
que não cuida para que o trabalho 
seja bem executado, parecendo um 
grande navio sem tripulação. 

Desde uma ideia criativa até o 
consumo final, os produtos levam 
um percurso muuuiiitto [sic] longo. 
Nosso papel de profissionais envol-
vidos com os aspectos técnicos da 
organização é manter o carro no 
melhor caminho, consolidar a melhor 
rota e achar um percurso menos 
sinuoso, ou seja, garantir eficiência e 
eficácia nos processos GMP.

Mas a realidade que percebemos 
ainda esbarra numa grande dificulda-
de de uniformização e entendimento 
de conceitos. Muitos profissionais 
não têm embasamento técnico para 
estabelecer as características e bases 
dos processos e se atrapalham nas 
estratégias destes cenários. Esta é 
uma falha quase que intrínseca ao ser 
humano, achar que sabe mais e não 
se render a sua realidade. Até que se 
verifique a necessidade de melho-



Só os  
qualificados 
que empregam 
seu talento e 
conhecimento é 
que responderam 
o como, quando, 
qual será o custo, 
por que fazer e 
ainda quem e 
onde os melhores 
processos serão 
feitos

res resultados as empresas podem 
empreender tempo e dinheiro de 
forma equivocada ou de forma ine-
ficaz, culminando num tiro na água, 
que se traduz na grande quantidade 
de produtos e serviços falhos em 
GMP e empresas que permanecem 
curtos prazos de tempo em ação.

Pois é, não é fácil produzir e 
entregar “qualidade”. Mas  
não é impossível!

Modelos de gestão, certificações, 
ISO’s auditorias e vários tipos de 
ferramentas de melhoria contínua são 
caminhos de pedra para se destacar. 
Não determinarão o sucesso ou o fra-
casso sozinhos, mas serão peças pode-
rosas neste tabuleiro. A favor disso 
estão os centros de educação capaci-
tados para atender a ânsia do mercado 
por profissionais gabaritados, dispos-
tos a trabalhar com estas atribuições 
de grande jogador estrategista. Idem 
a favor, um horizonte de negócios 
nacional interessante, face à contínuas 
situações de desgaste europeu.  

Falta de ajuda para se dar bem 
não faltam para os interessados, pro-
fissionais estes que se permitam ape-
nas uma simples pesquisa em inter-
net e bibliotecas, estas últimas que 
ainda tem um detalhe muito triste 
- uma característica cada vez maior 
de desuso. Uma reflexão bem feita e 
buscas sinestésicas são fiéis da balan-
ça do sucesso. Buscar fundamenta-
ção técnica na ‘Completa Segurança 
das Melhores Práticas Bem Feitas’ e 
somar com experiência, convergindo 
focos. Seja no mercado alimentício, 
farmacêutico, saúde animal, embala-
gem, cosmético, etc. 

O que vale é se capacitar e enten-
der bem não apenas os círculos mais 
próximos dos nossos ambientes, pois 
o que faz diferença é entender o mer-
cado global, as variáveis e influencias 
que podemos sofrer ao longo de toda 
história. Devemos nos sentir incomo-
dados com o comodismo e se mexer, 
desbravar áreas que por vezes não 
foram percebidas, pois o concorrente 
não tolera nossas falhas, assim como 
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principalmente os nossos clientes!
Podemos até considerar que 

você não esteja inserido no mercado 
Food Safety. As chances de crescer 
e criar um bom currículo são reais, 
oportunidades existem e começam 
por cargos de menor expressão, que 
como qualquer outro requer respon-
sabilidade, dedicação, pró-atividade 
e envolvimento com o processo. 
Com o tempo a experiência vai fun-
damentando o ‘dossiê’ e faz dos 
profissionais interessados, atentos 
nas oportunidades. Buscar efetiva 
capacitação técnica fará ainda somar 
sobre estas chances um sopro de 
vento favorável.

Esta observação é importante 
para mostrar aos empregados em 
todas as áreas, que a chance existe e 
ainda para que saibam que a tendên-
cia atual é a de empresas cada vez 
mais quererem “produzir” também 
parcerias internas com as equipes. 
Desenvolvendo capacidades e abrin-
do oportunidades para valorização 
interna, abrindo mais portas para o 
sucesso.

O diferencial hoje não esta ape-
nas em ser diferente e fazer diferen-
te. Reside num conjunto muito com-
plexo de circunstancias, que envol-
vem rotinas muito bem coordenadas 
para aperfeiçoar resultados e atender 
exigências minimalistas que surgem 
a todo instante. Para todo lado difí-
cil, há uma saída. Basta querer, basta 
ter vontade!

Quem tem informação tem poder 
e quem souber utilizar trará os resul-
tados mais importantes sabendo 
registrar e mostrar dados para provar 
e evidenciar seu sucesso e toda sua 
equipe. Independente de seu cargo 
e do escopo da sua atividade, todos 
podemos lucrar. Indicadores mos-
tram expectativa 2012 de aumento 
de investimentos no Brasil em for-
mação e capacitação, em torno de 
36,9% em relação a 2011. Principais 
focos em programas de liderança e 
gestão, indicadores de performance 
e programas de coaching.  

Toda essa fala visa mostrar que, 
para o questionamento do que fazer 
muitos saberão a resposta, mas só 
os qualificados que empregam seu 
talento e conhecimento é que res-

ponderam o como, quando, qual será 
o custo, por que fazer e ainda quem 
e onde os melhores processos serão 
feitos. Vejam: as Melhores Práticas, 
não tão somente as Boas Práticas. 
As ferramentas FEMEA, 6 Sigma, 
Lean, HACCP Codex são concebidas 
para serem aplicadas com aderência 
e facilitar nossas vidas de consumi-
dores, não podendo ser lembradas 
apenas para reparos, pois os erros 
são reais. Contorná-los e corrigi-los 
é um dever e uma responsabilida-
de das organizações através de seus 
profissionais colaboradores, já que 
entregar bem feito não é muito mais 
que a obrigação em nossa realidade 
mercadológica.

Vamos relembrar do cálculo do 
primeiro parágrafo, entendendo agora 
que sua dificuldade não esta em obter 
resultados, já que isto toda calcula-
dora pode fazer sendo operada por 
qualquer individuo. A resposta certa 
é o diferencial - e mais - só certo o 
que o alto escalão das organizações 
julgar certo, ou seja, aquilo que satis-
faz clientes, atende à capacidade ins-
talada da empresa, apresenta núme-
ros importantes de produtividade e o 
mais lembrado por todos: a resposta 
financeira. Quanto e quando o lucro 
real vai entrar na conta, não só mais 
num cálculo de qualidade, agora o 
a$$unto [sic] é bancário.

O entendimento do mercado 
atual envolve nosso conhecimento 
e comprometimento, a estrutura e 
objetivos de nossa empresa, adminis-
tração do cenário que o mercado BR 
e mundo vai apresentar, as exigências 
dos clientes e ainda como o governo 
se envolverá e se sua atuação será a 
favor ou se será um obstáculo aos 
resultados. Assuntos Regulatórios e 
Validação de Protocolos têm cada 
vez mais peso e minúcias em Food 
Safety. Ações da Vigilância Sanitária 
tem cada vez mais responsabilidade 
e seriedade em todos os segmen-
tos. Poderíamos entrar aqui também 

no âmbito das sustentabilidades / 
responsabilidades sociais e ambien-
tais, mas tornaria nosso cálculo uma 
equação com tantas variáveis que 
os resultados só seriam conhecidos 
pelos ‘magos’ e super-gênios - que 
existem - mas não tão dispersos pelo 
mercado como gostaríamos - e como 
se faria necessário para implantar 
métodos eficazes. Uma sequência de 
‘Fibonacci’, lógica e real, criando 
talentos High Potential nas empresas. 
Capital Humano em upgrade. 

Por fim, neste mundo da infor-
mação maciça e de produtos com 
exigências sempre crescentes em 
Segurança Alimentar não podemos 
errar. Se isto acontecer, a resolução 
precisa ser rapidamente implantada, 
interpretada a causa raiz e ninguém 
poderá ser recorrente, já que não 
teremos tempo de defesa das garras 
de toda esta engrenagem. Precisamos 
desenvolver tanto os produtos GMP 
como nossas atividades GMP muito 
bem e de uma forma inteligente 
para garantir que se faça certo da 
primeira vez. Produzir, ter preço, ser 
competitivo e fazer Qualidade ainda 
esbarrará em muitas contas e o que 
se espera de nosso talento é buscar 
maneiras diferentes de atuar para 
não cairmos na teoria de Einstein 
que diz: “Louco é aquele que faz coi-
sas iguais esperando obter resultados 
diferentes”. Temos que mudar se for 
preciso, o que não podemos é nos 
entregar a negatividade. Que assim 
seja, é e será.

Pensem nisso!
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