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Resumo 

Atender a um mercado consumista e exigente é um processo árduo que necessita 
de esforço para atingir uma qualidade em relação aos produtos que são ofertados. 
Neste contexto analisaremos as várias concepções relacionados ao perfil da 
estrutura que compõe o processo institucional da educação e, tendo uma visão que 
a educação é elitista tende então a priorizar seus conjuntores para se estabelecer 
uma condição de perfeição tanto no processo de ofertar ao mercado um produto de 
qualidade quanto satisfazer o produtor. Esta condição necessita estabelecer 
caminhos que contribuam para uma educação de qualidade. A Gestão de Qualidade 
Total, é ponto promissor que condicionará ao atendimento do mercado, ofertando 
um serviço que satisfaçam as exigências do mundo contemporâneo com qualidade e 
perfeição em seus produtos.  
 
Palavras-chave: educação, qualidade e mercado contemporâneo. 
 
Resumen 
 
En respuesta a una sociedad consumista y exigente mercado es un proceso arduo 
que requiere de un esfuerzo para lograr una calidad de los productos que se 
ofrecen. En este contexto vamos a analizar los diversos conceptos relacionados con 
el perfil de la estructura que conforma el proceso institucional de la educación y 
tener una visión de que la educación es elitista, entonces, tiende a priorizar sus 
conjuntores para establecer una condición de perfección tanto en el proceso de 
ofrecer al mercado un producto calidad y cumplir con el productor. Esta condición 
debe establecer formas que contribuyen a una educación de calidad. La Gestión de 
Calidad Total, está animando a punto de que va a condicionar el mercado de 
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servicios, ofreciendo un servicio que cumpla con las exigencias del mundo 
contemporáneo, con la calidad y la perfección en sus productos. 
 
Palabras clave: mercado de la educación, la calidad y contemporáneo 
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Introdução 
A educação atual vem passando por um processo de complexidade a qual se 

reflete exatamente pelas exigências daqueles que formam o mercado que irá 

usufruir deste serviço. Para muitos o que se valoriza ao adquirir um determinado 

serviço é o desempenho e a qualidade do serviço prestado. Nesse momento a 

educação em nosso país, ultrapassa fronteiras nunca observadas anteriormente, é a 

comparação da qualidade do ensino em relação ao que o mercado de trabalho 

necessita. 

O desempenho que se realiza para melhorar a qualidade dos serviços 

prestados é amplo e complexo, pois não se considera somente a qualidade do 

serviço, mas também a qualidade de produtor, do produto e do mercado. É 

necessário conhecer, ter uma visão holística onde e como apresentar a qualidade do 

serviço oferecido para poder realizar e atingir o objetivo com satisfação. 

A educação entre tantos os outros mercados necessita conhecer a quem está 

prestando serviço, como e onde está o mercado de trabalho ao qual será lançado o 

seu produto, o perfil que a educação deve ter é o de melhorar sua qualidade e 

satisfazer seus clientes. 

A prestação de um serviço de qualidade é determinante pelo cliente que 

compra este serviço, quem compra busca qualidade e procura instituição que 

proporcione uma economia e confiança. Estabelecer um perfil para o produto, é 

conhecer o mercado, como lançar o produto no mercado, pois a educação prepara 

um produto que volta ao mercado e deve apresentar-se confiável que tenha ações 

inovadoras e que participa ativamente da construção do processo no está envolvido. 

O professor representante da instituição educacional será o produtor, o aluno que o 
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professor prepara é o produto que será lançado ao mercado, às instituições de 

trabalho que irão receber este produto tende proporcionar condições de qualidade. 

Para que a demanda do mercado seja atendida é necessário qualidade individual de 

cada um desses representantes, os pais dos alunos representando aqui como 

comprador do serviço, ou seja, clientes buscam exatamente a qualificação para 

atender as necessidades do mercado por esta questões exigem qualidade e 

confiança. 

Os países em desenvolvimento oferecem oportunidades de ampliar o 

conhecimento, pois suas difusões na oferta de serviços com qualidade se difundem 

por todo o mundo, induzindo a uma competitividade, portanto o comprador, já que, 

pagará pela mercadoria, deseja sua qualidade. 

As indústrias de serviços apresenta um crescimento freqüente, e juntamente a 

este as expectativas do consumidor, assim para antecipar o atendimento a tais 

expectativas às instituições procuram atuar sobre elas antes mesmo que os clientes 

se manifestem, pois a satisfação dos clientes é um dos fatos determinantes para a 

qualidade da prestação de serviço. 

 

Perfil do Comprador 
 

Os compradores de hoje buscam segurança e qualidade ao comprar 

produtos, nunca na história do mundo se ouviu falar das exigências para se adquirir 

produtos de qualidade. 

O mercado apresenta uma demanda na competitividade exatamente pela 

exigência que o comprador demonstra, havendo assim uma qualificação tanto na 

produção como no momento da venda, a tecnologia avança suas estratégias de 

produção com o intuito de proporcionar a qualidade total e satisfação de seus 

compradores. E para que o produto tenha uma qualificação no mercado é 

necessário o aperfeiçoamento dos profissionais que irão produzir tal serviço, o que 

não diferencia a instituição educação das demandas de qualidade que o mercado 

tanto exige no mundo atual, por esta e outras razões se observa um comprador 

exigente na qualificação do serviço. 

 

Perfil do Produtor 
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É possível apresentar aspectos para se garantir a qualidade através do perfil 

do produtor: a) Responsabilidade - cumprimento das obrigações como produtor e 

qualidade do serviço prestado; b) Demandas de Qualidade- Quanto maior a oferta, 

maior é a qualidade; c) Nível de qualidade aumenta quando o produto é bem 

procurado. 

Garantir uma qualidade eficiente de um produto é condicioná-lo a ter uma 

aceitação no mercado, para isso ao adquirir um produto de má qualidade é 

realmente uma insatisfação e, portanto busca-se a reposição do mesmo. Ao realizar 

a propaganda de um determinado produto requer sinceridade e comprovação 

destes, garantindo uma qualidade em todos os aspectos inclusive das instruções de 

uso do mesmo. A garantia objetiva a segurança que se adquire através da compra. 

Caso o produto não seja adequado para tais conceitos de qualidade surge a 

necessidade de retirá-lo do mercado, pois a insatisfação do comprador obriga a esta 

ação. Portanto o perfil do produtor deve seguir as qualidade acima apresentadas e 

antes de oferecer uma mecanização é necessário lembrar que o produto a ser 

lançado no mercado são seres humanos e irão refletir exatamente o perfil de quem 

os  condicionou ao mercado de trabalho, observa-se que o produtor se reflete 

através do seu produto. 

 

Perfil do Produto 
 

O produto não está pronto e acabado, na verdade é necessário modelar, 

aperfeiçoar para que este vá para o mercado com um suporte de qualidade que 

atenda as necessidades do comprador e do mercado e de si próprio como produto 

perfeito. O mesmo deverá atender a exigência necessária resultante de uma 

observação e análise de conclusão para contribuir com sua função definitiva que é a 

de satisfazer o cliente. 

 
Perfil do Mercado 
 

Atender a demanda do mercado no mundo contemporâneo, é ponto crucial 

para se chegar ao ponto final do objetivo, o mercado apresenta demandas que exige 

qualidade e perfeição, para atender aos compradores, o mercado necessita utilizar-

se de tecnologias e metodologias que aperfeiçoe seus produtos e atenda a 
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satisfação das demandas existente no mercado atual. O perfil do comprador é 

paralelo ao perfil do mercado pois é este que em conjunto define o todo. A cada 

período as exigências são maiores pois a concorrência contribui para esse 

desencadear de convergências entrelaçadas que a cada dia se torna mais complexa 

e competitiva.  

 

Qualidade total e produtividade total 
 

As indústrias buscam produzir mais e com maior qualidade para assim 

atender as exigências do mercado e ganhar espaço. Para que o produto seja aceito, 

as campanhas organizacionais apresentam o novo produto para ser aprovado, a 

partir de sua aprovação inicia-se então a produção que atenderá seus clientes. No 

campo educacional o processo é ainda mais restrito, o produto deve sair pronto, 

perfeito e acabado, pois caso não atenda as necessidades do mercado torna-se 

quase que impossível reestabelecer uma renovação e então este é recusado do 

mercado de trabalho automaticamente. 

Para que haja qualidade é necessário que a mecanização utilizada seja 

também de qualidade as ferramentas devem estar completa com a mais nova 

tecnologia para assim produzir mais e com melhor qualidade. 

Para atender a necessidade de qualidade o programa de informação criado 

para facilitar a vida do homem proporciona exatidão e clareza nas informações e são 

também usados para proporcionar dados precisos e importantes e assim obter uma 

boa qualidade.  

Até mesmo o programa utilizado para acionar um computador apresenta uma 

qualidade eficaz e este se integra aos processos de programas de qualidade. A 

qualidade total e segurança prevê o uso seguro de aparelhos que podem causar 

acidentes chamados de efeitos colaterais, desta forma principal o objetivo da 

qualidade total é proporcionar ao cliente uma confiança no uso do produto, 

realizando uma inspeção em todos os aspectos e assim possa contribuir até mesmo 

para atender no momento em que ocorra o mau uso do produto. 

Até mesmo as demandas judiciais são atendidas para garantir a qualidade 

total em todos os aspectos, pois são através destas que as campanhas de seguros 

garantem a prevenção da perda dos produtos sem qualidade. Partindo desse 
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pressuposto da qualidade total é a qualidade de um bom programa de prevenção 

legal. 

Para atender os compradores de todas as formas na aquisição de produtos 

nacionais e internacionais seguem-se três tendências; a primeira se relaciona ao 

grande crescimento e alcance do mercado mundial e ações de indústrias aliados aos 

programas de governo; segundo, importância da qualidade nos mercados 

internacionais; terceiro, garantia de qualidade na política de negociação do governo 

promovendo intercâmbio internacional. 

É impactante a oferta de um produto internacional, a busca para a prestação 

de serviço provoca no sistema uma competitividade, buscando agradar seus clientes 

oferecendo os produtos para ter qualidade e sejam vendidos em qualquer parte do 

mundo gerando uma campanha chamada de infraestrutura mundial. 

O governo tem uma função de operacionalizar o comércio internacional, pois 

o mundo competitivo de hoje é importantíssimo para a política econômica 

governamental. Existe um interesse por parte dos governos na prática de exportação 

e na garantia da qualidade dos produtos importados, para isso observa-se nove 

fatores que influenciam na qualidade: mercado, dinheiro, administração, pessoas, 

motivação, materiais, máquinas, métodos modernos de informação, crescimento do 

produto. Esses fatores são fundamentais e garantem a expansão da qualidade é 

necessário conhecer as necessidades que se tem para aplicar e suprir a estas 

condições. É preciso ter um controle em cada especificidade tais como: controle de 

novos modelos, controle do material adquirido, controle do produto, estudo do 

processo. Esses aspectos são necessários para atender as expectativas do cliente e 

assegurar a melhoria e a qualidade do produto. 

Assim, a gestão de qualidade total se organiza em função da qualidade, para 

Edwards Deming (2005) o conceito de qualidade é o de que haja um baixo custo e 

que se ajustem as necessidades do mercado. Onde o produtor, tenha qualidade, o 

serviço seja satisfatório, o produto atende as necessidades e o cliente comprador 

esteja satisfeito e que a qualidade promova a satisfação. 

A gestão de qualidade total também alcançou um amplo desenvolvimento, 

tudo isso é resultado de um conjunto de pessoas que fazem parte do processo e que 

buscam qualificar seus trabalhos. A influência do sistema analisa todos os setores 

de atividades tanto seu conjunto, de forma coletiva e também individual 

proporcionando um trabalho bem realizado. A tendência é uma melhoria contínua, 
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seja ou não, com o objetivo de definir a melhoria, controlar seus seguimentos 

criando assim uma cultura de êxito integral em sua gestão. É definindo a análise de 

aprimoramento que se atinge a esta qualidade, o processo deve está encaminhado 

no momento de planejar, de rever o que não deu certo e reelaborar uma nova 

conduta para se alcançar a perfeição do produto.  

Sua linha de trabalho é definir e prevenir os erros, erradicando esta 

suposição. 

Outro aspecto da GCT (Gestão de Qualidade Total), é garantir uma correta 

política de qualidade que seja transmitida, compreendida e aceita obtendo assim, 

um compromisso no programa e o melhoramento contínuo. 

O custo para se manter uma boa qualidade é muito elevado, mesmo assim se 

supõe que os resultados serão positivos. Alguns aspectos podem ser considerados 

na influência desse custo, mas em longo prazo os resultados são favoráveis. 

Portanto é mais econômico trabalhar para se ter qualidade, que resolver erros 

já cometidos, a gestão de qualidade total deve apresentar qualidade em todos seus 

aspectos desde o produtor, o serviço prestado, o produto e o mercado que irá 

receber tal produto.    

Analisando desta forma a educação em nosso país percebemos, que as 

instituições escolares, principalmente as públicas necessitam de uma mudança 

enquanto gestora do processo educacional, pois é a partir da educação de uma 

gestão de qualidade, onde se planejem e desenvolvam um serviço de qualidade que 

as demandas do mercado serão atendidas, com isso a educação é ponto 

fundamental para a construção de uma sociedade que tenham serviços qualificados 

e que satisfaçam seus clientes  e a todos que estejam envolvidos no processo, 

dessa forma podemos afirmar que a educação de qualidade terá como atender o 

mercado e suas demandas, onde todos estejam comprometidos com uma Gestão de 

Qualidade Total. 

 
Conclusão 
 
A demanda de qualidade vem tendo um amplo crescimento dentro de uma 

conjuntura nacional e internacional, é com o intuito de atender a esta exigência que 

fazemos neste estudo um paralelo entre a educação e o mercado consumidor que 

exige qualidade no serviço prestado. 
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É conveniente relacionar às demandas do mercado a educação, por que é 

exatamente para esse mercado que os alunos oriundos da instituições educacionais 

serão consumidos pelo processo de  atender as demandas que a sociedade requer, 

dentro desse contexto analisa-se o perfil do produtor,  produto e do cliente que será 

servido pelo sistema. 

 

Assim, com a perspectiva de contribuir para um profissional capacitado, a gestão de 

qualidade total gerencia exatamente o atendimento ao mercado consumidor, e a 

profissionalização adequada às exigências deste mercado, é visando todo um 

processo de perfeição que a educação necessita com urgência atender e iniciar um 

processo de mudança que qualifique profissionais e que ao mesmo tempo estes 

estejam qualificando seus alunos, a educação é base fundamental para a mudança 

de uma nação, tanto no seu intelectual quanto ao atendimento de mudanças sociais, 

é através destes análises e planejamento que se adotará uma condição de perfeição 

para exigências que o mercado exige. 
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