3.2.14 Eficácia e 3.2.15
Eficiência
Afinal, qual é a diferença entre Eficiência e Eficácia?
O dicionário Aurélio, 1977, p. 620, define Eficiência e Eficácia da seguinte
forma:
Eficiência. [Do lat. Efficientia] S.f. 1. Ação, força, virtude de produzir um
efeito […]
Eficácia. [Do lat. Efficacia] S.f. Qualidade ou propriedade de eficaz […]
Eficaz. [Do lat. Efficace] Adj. Que produz o efeito desejado; que dá bom
resultado […]
Além dos significados de eficácia e eficiência encontrados no dicionário,
encontramos também na norma NBR ISO9000 versão 2005 as seguintes definições:
3.2.14 Eficácia
Extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados
planejados, alcançados
3.2.15 Eficiência
Relação entre o resultado alcançado e os recursos usados. (NBR ISO 9000,
2005, p. 10-11)
Para uma correta avaliação de qualquer ação ou processo, é fundamental que tanto
o conceito de eficiência como o de eficácia sejam bem claros. Imaginem um
programa de manufatura enxuta aplicado a uma fábrica. Se o programa cumprir o
cronograma, consumir os recursos previstos e atingir as pessoas certas, ele terá
sido Eficiente. E se, além disso, ele resultar no aumento dos lucros da empresa,
então ele terá sido Eficaz.
A NBR ISO 10015 ilustra bem essa diferença, através de uma tabela que nos ajuda
a avaliar treinamentos.
O treinamento será considerado Ineficiente e Ineficaz:
“Se os procedimentos não forem seguidos e os resultados desejados não foram
atingidos. Nesse caso, recomendamos que o treinamento seja refeito, pois não
temos como avaliar o que foi planejado.”
O treinamento será considerado Ineficiente e Eficaz:

“Se os procedimentos não forem seguidos e os requisitos especificados forem
alcançados, então convém que os procedimentos sejam revistos e os registros
das competências devem ser atualizados para refletir essa qualificação
adicional.”
O treinamento será considerado Eficiente e Ineficaz:
“Se os procedimentos forem seguidos e os requisitos não forem alcançados,
então serão necessárias ações corretivas para melhoria do processo de
treinamento ou desenvolver uma solução alternativa ao treinamento.”
O treinamento será considerado Eficiente e Eficaz:
“Se os procedimentos forem seguidos e os requisitos especificados forem
alcançados, então os registros das competências devem ser atualizados para
refletir essa qualificação adicional.”

Em outras palavras: se você tomou banho, usou o sabonete adequado, se esfregou
corretamente, então o seu banho foi Eficiente. Porém, se mesmo depois desse
banho você continuou cheirando mal, então, apesar de Eficiente, seu banho foi
Ineficaz.
Outro exemplo seria: uma campanha de marketing de um determinado carro é
realizada. Em seguida é feita uma pesquisa e se conclui que todos conhecem o
carro e desejam comprá-lo, porém, ninguém efetivamente o compra. Nesse caso, a
campanha foi Eficiente, porém, não foi Eficaz.
Em se tratando de Administração da Qualidade, devemos ter esses dois conceitos
muito claros, pois, enquanto uma ação não atingir a Eficácia, não podemos
considerar a missão cumprida.

Veja o que a NBR ISO 9000:2005 nos tem a dizer:
3.2.14 – eficácia
extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados
planejados, alcançados

3.2.15 – eficiência
relação

entre o resultado alcançado e os recursos usados.

