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RESUMO

O objetivo da pesquisa foi caracterizar a gestão da qualidade implementada em Hospital Odontálgico situado em Fortaleza, Ceará. Como 
objetivos específicos, pretendeu-se: 1) Levantar como ocorreu o processo de implantação da gestão da qualidade na organização; 2) Identificar as 
motivações que levaram a organização a implantar a gestão da qualidade; 3) Caracterizar como tem sido implementada a gestão da qualidade na 
organização. O estudo é descritivo quanto à finalidade e qualitativo quanto à natureza. A estratégia de pesquisa foi o estudo de caso, sendo a 
unidade de análise, um Hospital Odontológico de Fortaleza, Ceará, com cerca de 50 funcionários, e 35 anos de atuação no mercado. Para a coleta 
de dados, foi aplicada entrevista com a gerente administrativa da empresa, graduada em administração e pós-graduada em administração 
financeira, que atua há 16 anos na empresa, e 5 no cargo atual. Com relação ao primeiro objetivo específico, os resultados da pesquisa revelaram 
que o processo de implantação da qualidade abrangeu a empresa como um todo, contando-se com o apoio de uma consultoria. A empresa já 
possuía um planejamento estratégico formalmente definido, com uma política de orientação para o cliente, o que contribuiu positivamente para 
o processo. A alta administração participou ativamente da definição de políticas e objetivos da qualidade, e houve um elevado comprometimento 
das chefias intermediárias com a melhoria da qualidade. Entretanto, a análise da situação atual da empresa, no momento inicial da implantação 
do sistema de gestão de qualidade foi realizada somente pela alta cúpula e demais gestores, sem maior envolvimento dos colaboradores do nível 
operacional. Dentre as dificuldades apontadas no processo de implantação, foi vencer a resistência dos colaboradores, buscando convencê-las da 
importância da mudança e conquistar maior adesão. Durante a implantação, o destaque foi para a análise dos processos, onde foi constatada a 
existência de retrabalho, e a realização de pesquisas junto aos clientes para levantar reclamações, elogios e sugestões de melhorias. Verificou-se 
ainda que as instruções de trabalho e indicadores de qualidade foram elaborados pelos gestores, não sendo realizados em parceria com os 
colaboradores. O principal foco a ser alcançado com a implantação foi a eficiência, seguido pela redução de custos e geração de valor para os 
clientes. Esse resultado foi alcançado, principalmente, com a padronização do atendimento. Os benefícios gerados foram a satisfação dos 
clientes, melhoria da capacidade de resolução de problemas, e clareza no atendimento. Respondendo ao segundo objetivo específico, as 
principais motivações para a implantação do sistema de gestão da qualidade foram as exigências do mercado e necessidade de aumentar a 
satisfação dos clientes. Quanto ao terceiro objetivo específico, constatou-se na implementação, busca de flexibilidade para mudança nos 
procedimentos de trabalho, focando o melhor atendimento do cliente; os padrões de performance são definidos com base na análise das 
melhores práticas vivenciadas pelos participantes da organização; os gestores de cada área analisam e tomam decisões sobre as necessidades de 
ações corretivas de qualidade em parceria com seus subordinados; para integrar os clientes no processo, a empresa criou um programa chamado 
"momentos da verdade com o cliente", onde a clientela destaca pontos positivos e negativos de cada área da empresa.
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