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RESUMO 

SORDAN, J. E. (:WO.!)). Proposição e aplicação de um processo de avaliação de 

sistemas de gestão da qualidade ISO 9001:2000. Dissertação (Mestrado) - Escola de 

Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo, 2005. 

O presente trabalho tem como objetivo a ITOposição e aplicação de um processo de 

avaliação de sistemas de gestão da qualidade segundo requisitos ISO 900 I :2000. A 

avaliação da situaçiio atual das práticas de gestão da qualidade de uma organização é 

uma condição indispensável para a ce11ificação ISO 900 I :2000. Muitas vezes, este 

processo implica altos custos relacionados a serviços de consultoria, que acabam sendo 

necessários devido à tàlta de conhecimento sobre os requisitos normativos por parte da 

organização, bem como a tàlta de um modelo simplificado de diagnóstico. Com base no 

processo proposto, infere-se que é possível reali zar uma avaliação das práticas de gestão 

da qualidade de uma organização de modo a identificar as lacunas entre essas práticas e 

os requisitos ISO 900 I :2000. A clissertaçüo é constituída pelas seguintes partes: 

a) re visão tle literatura. com o propósito de rerorçar os conhecimentos concementes à 

gestão da qualidade total c nos modelos de auto-avaliação; b) desenvolvimento do 

processo Je avaliayàu a partir dos rcrerencia is teóricos explorados; c) aplicayào Ja 

proposta em organizações selec ionadas; e d) avaliação dos resultados c conclusões 

sobre o trabalho. lnrere- se que a aplicação da proposta será capaz de identificar as 

lacunas entre as práticas de gestüo da qualidade e os requisitos ISO 900 I :2000, além de 

permitir a identificação do estágio de adequação a esses requisitos. O processo de 

aval i ação proposto também é capaz de identificar os pontos fo rtes e as oportunidades 

para melhoria, para que a organização possa se adequar aos requisitos ISO 900 I :2000. 

Palavras-chave: ISO 9000, auto-avaliação e sistemas de gestão da qualidade 
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ABSTRACT 

SORDAN. J. E. (2005). Proposition anel application of an evaluation process for ISO 

900 I :2000 qual ity management systems. M.Sc. Dissertation - Escola de Engenharia de 

São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005. 

The present research aims the proposition anel application of an assessment process for 

quality management systems according top the requirements ISO 9001:2000. The 

assessment of the current practices of quality management of an organization is an 

indispensable condition for the ISO 900 I :2000 certitication. ~'lany times this 

application implies in elevated costs related to the consulting services, which are 

considercd nccessary due to the lack of knowledge about thc rcquirements from the 

organizations as well as thc absencc of a simplificel diagnosis moelel. Baseei on the 

proposeel work, it is thought possiblc to perform an evaluation of the practices 

management of the quality of an organi zat ion so lhat it can idenlify the exislcnl gaps 

between lhese praclices anel lhe ISO 900 I :2000 requiremenls. The dissertation is 

constiluleel by lwo parts: a) a review o f lhe lileralure wilh the proposal of reinforcing the 

knowleelge relateel to lhe total qual ity management anel to lhe se11: assessment moelels; 

b) developmenl of an assessment process from the explored theorelical relerences; c) 

thc praclical use o f the proposed work in selecteel organizations anel d) eva luation o f lhe 

obtaineel results. lt can be supposeellhat lhe applicalion o f the practical use of lhe work 

will allow the iclentilication of lhe gaps between lhe currcnt qua lity managemcnl 

practices anel the requircments ISO 9001:2000, besieles allowing lhe ielentilicalion ofthe 

phase of adjuslment to those requirements. The proposed cvaluation process is also a 

useful tool for the identilication of lhe strengths of thc cvaluatecl material anel what 

needs to be improved so that lhe organ ization is able to acleq uate itself to ISO 

900 I :2000 requirements. 

Keyworcls: ISO 9000: sei t:assessment; quality management systems 
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1 [N 'I'ROD UÇ.-\0 

Neste item apresenta-se a contextualização e a problemática da pesquisa através 

de uma linha de raciocínio apoiada em referências bibliográficas, com o objetivo de 

justificar e esclarecer a proposição do trabalho. Apresenta-se também, a definição dos 

objetivos, o desenvo lvimento do trabalho e a estrutura do trabalho proposto. 

t.l Contextualizaçiio do Problema de Pesquisa 

Com o advento da globalização, a busca pela cornpetitividade tornou-se urna 

estratégia presente em muitas organi zações. A ampla gama de produtos e serviços 

ofertados, a exigência crescente do mercado consumidor e o desenvo lvimento 

tecnológico, entre outros tà tores corrobora m a necessidade de re formulaçào das 

estratégias organizacionais com o propósito de alcançar vantagem competiti va . Nesta 

conjuntura, a organização que relegar a qualidade, independente de seu porte ou ramo 

de ati vidade, encontrará grandes obstáculos para manter- se no mercado. 

Para Davenport e Prusak ( 1999), as organi zações não devem esperar que as 

práticas e produtos que garantiram seu sucesso no passado possam assegurar sua 

sobrevivência no futuro. ,·isto que, hoje, as empresas necessitam de tàtores como: bom 

atendimento, va lor. inovação. ve locidade de chegada ao mercado e qualidade. 

Os Sistemas de Gestão ela Qualidade baseados nos requisitos ISO 9000 

ganharam rel evüncia no àmbito comercial pe lo fà to de atenderem as necessidades 

básicas no que se refere à qualidade dos produtos e serviços. Desde a sua publicação, os 

requisitos ISO 9000 tornaram-se almejados por inúmeras organizações. Com isso, as 

normas internacionais ISO 9000 vêm sendo adotadas por vários países, permitindo o 

estabelecimento ele requisitos-chave para a gestão da qua lidade e viabi lizando a relação 

comercial entre as organi zações, independente de seu porte, sua nacionalidade ou seu 

ramo ele atividade . 
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A cred ibilidade e popularidade <.los padrões ISO 9000 permitiu a difusão do 

conceito de sistemas de gestão da qualidade em todo o mundo. No ambiente 

empresarial, as diversas empresas de consultoria passaram a ot'erecer "pacotes" ou 

serviços de implementação e manutenção de sistemas de gestão da qualidade nos 

moldes dos padrões ISO 9000. No âmbito acadêmico, a criação de periódicos 

especí ficos, bem como a publicaç;1o de inúmeros trabalhos, vêm enriquecendo a 

discussão acerca do tema. 

\Vood Júnior e Urdan (1994) declaram que as normas ISO 9000 por si só não 

garantem qualidade superior ou competitividade, mas podem ser extremamente úteis, 

quando uti lizadas como um guia para a implantação de sistemas de gestão da qualidade. 

Embora existam muitas críticas relac ionadas a esses padrões, organi zações que 

necessitem de um mínimo de estruturação podem beneficiar-se com a implantação dos 

requisitos. Além disso, a questão essencial parece ser a exigência ele sua adoção pelos 

cli entes. o que respa lda a import i1ncia ela ce rtificação ISO 9000 para a sobrevivência 

organi zacional. 

Uma pesquisa rea li zada pela lntemational Organizar íon jàr Standardization 

(2002) revela que em dezembro de 2002, cerca de 56 1.7 4 7 certificados ISO 9000 foram 

emitidos em 159 países caracteri zando um aumento ele 51.1 31 certificados emitidos 

( 10,02%) em re laçào ao mesmo período no ano anterior. Segundo dados do INMETRO 

(2004), 9.672 certi ficados ISO 9000 !'oram emitidos no Brasil até o ano de 2004. Deste 

total. 4.090 certificados (42.29%) !'oram emitidos na nova versão ISO 900 1:2000. 

Este crescimento evidencia a importància da ce rtificação ISO 9000 para as 

organizações brasileiras, que cada vez mais direcionam consideníveis esforços para o 

ali nhamento de suas práticas aos padrões ISO 9000. Entretanto, ao buscar uma 

certificaçüo, uma empresa poderá encontrar algumas dificuldades no que diz respeito à 

interpretação e ao diagnóstico da situação atual. 

Embora os padrões ISO 9000 não prescrevam qualquer tipo de prática 

específica, o processo de certificação exige um certo grau de conhecimento quanto à 

interpretaçüo e implantação dos requisitos. Conforme estabelece a lntemational 

Organization for Standardization (2000), todos os requisitos: "são genéricos e se 

pretende que sejam aplicúveis a todas as organizações, sem levar em consideraç<'io o 

tipo, tamanho e produto fornecido". 
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Ott ( \997) atirma que as normas ISO 9000 são genéricas para os sistemas de 

gestão da qualidade e a implementação de seus requisitos pode variar de acordo com o 

ambiente no qual a organização está inserida. Assim, a linguagem genérica dos padrões 

dificulta a associação de tais requisitos a uma organização particular. Na visão do au tor, 

essa associação é extremamente importante para avaliar o status atual da organização 

em relação aos padrões, para articular as exigências desses padrões e também para 

planejar uma implementação efetiva e eficaz do sistema. 

Para conseguir a certificação, as organizações precisam tomar uma série de 

ações de modo a adequar suas práticas de gestão da qualidade aos requisitos normativos. 

Antes de submeter-se à aud itoria de certificação é preciso um diagnóstico que permita a 

identificação das lacunas entre o sistema de gestão da qualidade da organização e os 

requis itos ISO 9000. Entretanto , para realizar este diagnós tico, as en~)resas acabam 

tendo que contratar serviços de consultoria, devido à falta de compreensão dos 

requisitos normativos, bem como de um método sim plitlcado de avaliação para a 

identiticação destas lacunas. 

Na visão de Tavares Júnior (2001 ), dentre as vantagens de uma avaliaçüo 

podemos citar o levantamento deta lhado dos pontos fortes c fracos, os quais permitem à 

organi zação adquirir informações relevantes para o planejamento e a programação de 

melhorias com melhor qua lidade. 

Muitas crít icas em re lação ús normas ISO 9000 denunciam as dificu ldades 

encontradas pelas organi zações que iniciaram o processo de ccrtiticação. Uma delas em 

especial refere-se aos custos da certifi cação ISO 9000. Segundo Stcvcnson c Barnes 

(200 I), há quatro fatores que geram custos durante o processo de certi ficaçiío: tempo, 

treinamento, consultorias e a certi licaçüo em si mesma. 

O tempo necessário para a certificação pode variar de menos de um ano para 

mais de dois anos (geralmente em tomo de dezoito meses). Isto depende de muitos 

fatores, cmno por exemplo, o tamanho e a complexidade da organização, os padrões 

atuais de qualidade, a extensão da atual documentação e o nível de comprometimento da 

alta administração. Para conduzir este processo, organizações acabam contratando 

consultores para assegurar a passagem pela auditoria ISO (STEVENSON e BARNES, 

200 1 ). 



A escassez de estudos relacionados à avaliação da adequação aos requisitos ISO 

9000 também respalda a importância de se desenvolver um trabalho com esse enfoque. 

Segundo Ritchie e Dale (2000). há uma quant idade limitada de estudos empíricos sobre 

processos de auto-avaliação no que diz respeito a sua realização objetivando uma 

identificação de diferentes níveis de maturidade da gestão da qualidade da organizaç<'io. 

Com base nas considerações apresentadas surge a questão da pesquisa do 

traba lho: como avaliar a adequação das pníticas atuais de gestno da qualidade de 

uma organizaç;'io em rclaçüo aos requisitos ISO 9000, através de um processo 

simplificado c capaz de identificar os pontos fortes e oportunidades para melhoria? 

1.2 Objetivos do Trabalho 

O objetivo principal deste trabalho consiste na proposição c aplicação de um 

processo para a avaliaçüo das práticas de gestão da qualidade de uma organizaçüo, 

em rclaçüo aos requisitos normativos ISO 9001 :2000. 

Faz parte desta proposição: 

)> O desenvolvimento ele um processo de avaliação baseado no modelo de gestão de um 

programa ele auditoria e capaz de identificar os pontos l'ortes e as opor1unidades para 

melhoria do sistema ele gestão da qualidade ela organiza çào; 

;.- 1\ elaboraçüo de um instrumento simpliticaelo para a ava li ação elas práticas de gestüo 

da qual idade em re lação aos requi sitos ISO 9000, bem como do estágio de aderência 

a estes requisitos. 

Ainda l"az parte do objeti vo deste trabalho, o desenvo lvimento de algumas 

aplicações em empresas certificadas e nüo-certilicadas, instaladas na região. 

1.3 Desenvolvimento do trabalho 

A primeira parte deste trabalho tem como objetivo reforçar os conhecimentos 

concernentes à ges tüo da qualidade, especialmente no que tange as normas ISO 9000 e a 

metodologia de auto-avaliação da Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade 

(2002) "Primeiros Passos para a Excelência: Critérios para o bom desempenho e 

diagnóstico da organização' '. A rcvisno bibliográfica é rea li zada através de periódicos 

especializados, anais de congressos nacionais, livros, di ssertações, teses e Internet 

adotando como palavras-chave: ISO 9000. auto-avaliação e sistemas de gestão da 

qual idade. 
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A segunda pmte consiste no desenvolvimento da proposta a panir dos 

referenciais teóricos explorados na revisão da literatura e na aplicação prática em 

organizações certitlcadas ou que almejam a certificação ISO 900 I :2000 e que estão 

instaladas na região. O desenvolvimento e a aplicação da proposta visa oferecer uma 

resposta à questão de pesquisa apresentada anteriormente. 

Para a avaliação da proposta, faz-se necessário a sua aplicação em algumas 

organizações cctti fica das e nào-cettiticadas na norma ISO 900 I :2000. Desse modo, a 

terceira parte deste trabalho compreende a aplicação do método em cinco organizações 

instaladas na região. 

Os resultados obtidos durante a aplicação do método nas empresas selecionadas 

pem1itirão a análise da proposta deste trabalho, bem como a apresentação das 

conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 

A Figura I ilustra o desenvolvimento do trabalho proposto. 

Deliniç;io da 

proposta 

l 
Revis;io 

bibliog roílica 

l 
Desenvolvimento da ~ 

proposta 

l Conclusão 

Aplicaç:io -

Figura I - Desenvolvimento do trabalho 
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Para que a aplicação da proposta seja eticaz, o pesqu isador deverá participar de 

forma empírica na condução do trabalho, além ele propiciar o envolv imento dos 

colaboradores das organizações envol vidas. Com isso, a pesqui sa caracteriza-se como 

pesquisa-ação. Segundo Thiollent (2000), a pesquisa-aç<'io pode ser definida como: 

Um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 
um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou pat1icipativo (Tl-l lOLLENT, 2000). 

Para Roesch ( 1999), neste tipo de pesquisa o pesquisador pode ser caracterizado 

como um consultor, um orientador ou um colaborador. Segundo a autora, na pesquisa

ação: 

a suposição é de que se pode aprender. a partir do conteúdo. sobre 
processos e resultados da intervenção, sobre o que é possível e o que 
não é possível, sobre o que funciona e o que não funciona, exatamente 
porque este é o modo como os ratos acontecem e as pessoas agem 
numa situação pat1icular (ROESC H, 1999). 

Thiollent (2000) apresenta seis aspectos sobre a pesquisa-ação: 

I. A interação entre o pesqui sador e as pessoas implicadas na situação investigada; 

2. A ordem de prioridade dos problemas a serem pesqu isados, bem como das soluções a 

serem tomadas resulta da in teraçüo entre o pesquisador e as pessoas envolvidas; 

3. O objeto de investigação é constituído pela situaçào social e pe los problemas de 

diversas naturezas, e não pela) pessoas; 

4. O objeti vo ela pesquisa-aç<lo consiste na resolução ou esclarecimento elos problemas 

encontrados; 

5. Durante o processo há um acompanhamen to das decisões, das ações e de todas as 

atividades relacionadas com as pessoas envolv idas; 

6. A pesqui sa-ação permite o aumento do conhecimento das pessoas e grupos 

relacionados. 
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1.4 Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho encortra-se dividido em cinco capítulos. O Capítulo l 

descreve a contextualização do problema de pesquisa, os objetivos, o desenvolvimento e 

a estrutura do trabalho. 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão sobre os principais conceitos acerca do 

tema central deste trabalho. Desta forma, é feita uma revisão sobre a evoluçüo do 

movimento da qualidnde, o desenvolvi mento de sistemas de gestão da qua lidade nos 

moldes da ISO 9000. bem como os modelos de excelência que deram origem às práticas 

de auto-aval iação. 

O Capítulo 3 apresenta de forma detalhada as làses do método de pesqui sa e a 

arquitetura da proposta. 

O Capítulo 4 relata a aplicação da proposta em cinco organizações ava liadas, 

descrevendo suas características e os resultados da avaliação, incluindo os pontos fortes 

c as oportunidades para melhoria e a pontuação global obtida em cada organização. 

O trabalho ~ conclu ído com o Capítulo 5, apresentando os benellcios c 

I imitações práticas da proposta, bem como sugestões para traba lhos futuros. 

A Figura 2 apresenta as principais etapas do trabalho e os Capítulos associados. 



PRINCIPAIS ETAPAS DO TRABALHO 

Drfiniç:io do probkma : corno 
a\'a liar as práticas de gestão da 
qualidade de uma organização em 
re lação aos requi si tos ISO 9000? 

r 
Rcvís:io bibliográllca: Evoluç:1o 
do movimento da qualidade. 
sistema de gestão da qualidade ISO 
9000, model os de cxcclcncia em 
gestão e auto-avaliação. 

i\létodn: Estrutura da proposta e 
proposiçüo do instrumento 
n\·aliatório 

Aplicac;:lo c Conclus:io: Anú lis e 
da .1plicaçüo do método a partir de 
uma apli<.:aç:io. 

, · 

CAPÍTULOS ASSOCIADOS 

CaflÍtulo I: 
Introdução 

Capítulo 2: 
Gerenciamento 

da Qualidade 

Capitulo 3: 
Proposiç:io parn nvaliaç:io d..: 

sistemas de gest:io da 
qualidade ISO 9001:2000 

Capílulo .t: 
Aplicaç;io do 

método 

Capitulo 5: 
Conclus:io 

Figura 2 - Principais etapas do trabalho e capítulos associados 
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2 GERENCIAME~TO D.-\ QUALIDADE 

Neste Capítulo apresenta-se uma revisão bibliográfica acerca dos pnnc1pa1s 

conceitos que nortearão a construção teórica do trabalho. No item 2. 1, apresenta-se a 

contextualizaçào ela evolução do movimento da qualidade. Nos itens 2.2 e 2.3, 

apresenta-se as bases metodológicas e teóricas (Normas ISO 9000 e Primeiros Passos -

FPNQ) que darão suporte para a constnição do método proposto. 

2.1 A evolução do movimento da qualidade 

A preocupação com a qualidade não é uma característica exclusiva elo 

pensamento organizacional contemporâneo. Esta preocupação pode ser evidenciada por 

antigas civilizações, como por exemplo, a procura ele métodos para obter melhores 

colheitas às margens do Nilo, bem como os detalhes que caracterizaram as ed ificações 

na antiga Roma. (RODRIGUES, 1999). 

No período que antecedeu a Revolução Industrial, a qualidade era sinônimo de 

perfeiçüo técnica. A inspeção era uma atividade informal , realizada após o produto 

pronto. Com o advento da produçüo em massa no início do século XX e o surgimento 

da Administração Cientí fica. as atividades de inspeção passaram a envolver a 

segregaçüo dos produtos defeituosos antes de serem encaminhados para o consumidor. 

A partir da década de 50, os principais gurus da qualidade introduziram o conceito de 

Qualidade Total, que inicialmente foi difundido no Japão e posteriormente envolveu a 

indústria Ociden tal (FAESARELLA, SACOMANO e CARPINETTI, 2003). 

Segundo Bendell (2000), a Primeira Guerra Mundial estimulou a necessidade de 

produçüo em massa e conseqüentemente, o aumento da inspeçüo. Isto proporcionou o 

desenvolvimento do conceito de amostragem c gráficos de controle. Com o advento da 

Segunda Guerra Mundial, houve um rápido desenvolvimento de técnicas estatísticas 

para a medição, avaliação e controle da qualidade. Nesse contexto, surge o conceito de 

garantia da qualidade culminando no desenvolvimento das normas ISO 9000. 
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Garvin ( 1992) considera que a evolução do movimento da qualidade na indústria 

norte-americana pode ser organizada em quatro "eras da qualidade". Para o autor, "em 

sua versão original, a qmlidade era responsabilidade do departamento de produção; 

hoje, saiu da fã brica e entrou na sa la da alta gerencia" . Nesse sentido, a qualidade, antes 

direcionada para as atividades de inspeção passou a ser considerada como elemento 

fundamental para o desempenho estratégico. 

O conceito de produção sem defeitos tornou-se insuficiente para garantir o 

comprometimento da alta gerência , preocupada com a concorrência e com a estratégia. 

A solução foi definir qualidade do ponto de vista do cliente, làzendo com que a alta 

direção das empresas expressasse interesse pela qualidade, incluindo-a no processo de 

planejamento estratégico como uma arma agressiva de concorrência. Ass im, a 

preocupaçüo das empresas passou a ser a melhoria contínua com a adoção ele programas 

vo ltados à obtenção de comprometimento ele toda a organização para com a qualidade. 

(GARVI N, 1992). 

A entrada de produtos japoneses no mercado americano na década de 70, bem 

como o impacto das obras ele Crosby, Deming, Peigenbaum e Juran deram origem ao 

clesenvo h·imento da gestão qualidade nos Estados Unidos. Os trabalhos destes autores, 

além ele outros como lshikawa foram estudados por organizações e uni vers idades que 

integraram estes conce itos com a gestão da qual idade dando origem ao conceito de 

TQM (i'viARTÍNEZ-LORENTE, DEWHURST e DALE, 1998). O Quadro I apresenta 

alguns eventos importantes no desenvo lvimento da Gestüo da Qualidade Total. 

Para Brocka e Brocka ( 1994), a Gestão da Qualidade Total ou TQM (Tola/ 

Qualill' .\/anagemem) tem como objet ivo melhorar continuan-ente a produti vidade em 

todos os níveis ele uma organizaçüo, com o apoio elos recursos linancciros c humanos 

disponíveis. De acordo com os autores, o gerenciamento da qual idade: 

Constitu~se em uma filosofia e em uma série de princípios que 
representam os ftmdamentos de urna melhoria contínua sobre a 
organização, sobre todos os seus processos e em uma medida das 
necessidades dos clientes. (BROCKA e BROCKA, 1994). 

Segundo Toledo ( 1997), a Gestão da Qualidade Total está associada a um 

estágio de incorporação da qualidade na estratégia das organizações representando uma 

visão de como gerenciar os negócios com foco na sat is làção total elo cliente. Além 

disso, a Gestão da Qualidade Total é constituída por princípios, veícul os promocionais, 

ferramentas e metodologias. 
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Faesarella, Sacomano e Carpinetti (2003) reconhecem TQM como "um sistema 

ou conjunto de atividades cujo objetivo é identificar e administrar as atividades 

necessárias para a maximização da competitividade de uma empresa". Na visão dos 

autores, esta maximização decorre da melhoria contínua da qualidade dos produtos, 

serviços, processos, recursos humanos e redução de custos. A Gestão da Qualidade 

Total se fundamenta em alguns princípios, tais como: satist~1ção do cliente; 

compromisso da alta direçüo; desenvolvimento de pessoas; gestão participativa e por 

processos; garantia da qualidade e aperfeiçoamento contínuo de produtos e processos; 

aplicação de metodologias científicas e disseminação e padronização da infonnação. 

Quadro I: Eventos importantes no desenvolvimento da gestão da qualidade total. 

1924-1932 As experiências em Hawthome demonstraram a importdncia do clima psicológico e 
social no trabalho. 

1924 Shewhart desenvolveu o controle estatístico de processo. 

1926 A Uell Tele fone implantou o método de controle estatístico. 

1940-1950 O ext.!n: ito americano adotou o uso dl! métodos de amostragem durante a segunda guerra 
mundial. 

1950 Primeira' is ita de Deming ao Jap;'io. 

195 I Criaç;io do "Deming .·lpplication f'ri::e" no Jap<io. 
Primeira ed ição de "Qulllity Controlflllllllhuok" til! Juran. 

1954 Prim eira vi sita de Juran ao Japão. 
Teoria de 1vlaslow sobre necessidades humana. 

1960 Jap<io enfatiza a melhoria da qualidade para a competitividade. 
Teoria X e Y de 1vlcGregor. 

1961 Primeira l!diç:io do li vro " Towl Qual in· Contro/'' de Feigenbaum. 

1962 A idéia de círculos da qualidade apareceu no final de uma ediçüo da revista japonesa 
"Qualitr Contrnl j ilr tire Foreman". 

1972 QFD foi desenvolvido na i'vlitsubishi. 

1973 Após a crise do pl!trólco em 1973 os sistemas JIT foram adotados por inúmt:ras 
organizações americanas e europt.! ias. 

1970-1980 Círculos da qualidade foram introduzidos nos Estados Unidos. 

1979 Primeira ediçüo do livro "Quality is.fiw" de Crosbi. 
A Xerox adotou o conceito de benclrmarkinr, nos processos. 
Puhlicaç;\o da norma dc gestüo da qualidade BS 5750. 

1980 O documentário da NBC sobre o "milagrejaponés" apresentou Deming como elemento
chave deste fen ômeno. 

1981 Teoriu Z de Om:hi. 

1982 Primeira ediç<io do livro "Quality. l'rocluctivity anel Competitive Position" de Deming. 

19!13 O arti go 'Quality 0 11 the line" de Garvin, publicado na 1/armrc/ Business Rel'ie ll', 
<Jnal i sou as di fcrcnças entre as orgnnizações japonesas e americanas. 
Um texto sobre experimento de projeto, de Taguchi foi publicado na 1/arvard Business 
Review. 

1986 Primeira ediçüo do livro ··out ofthe Crisis" de Deming, o qunl se tornou um bestseller. 

1987 Primeira ediçüo da norma ISO 9000. 

1987 Publicaçüo do Prêmio Nacionnl da Qualidade Malcolm Baldrige. 

f-onte : Adaptado de Martinez-Lorente, Dewhurst e Dale ( 1998). 
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Na visão de Slack et a/. ( 1997), TQM pode ser compreendida como uma 

tilosotia vo ltada ao atendimento das necess idades e expectativas dos clientes 

envolvendo todas as pessoas de uma organização. Assim, "TQM pode ser vista como 

uma extensão lógica da maneira em que a prática da qualidade tem progredido". A 

Figura 3 ilustra os enfoques pertinentes a cada prática. 

•En\'olv.: toda a np..:raçào 

•Estratt.'gia tia qu\l litl;nk 
• J"rJbalho em equipe 
•Empowcrmcnt dos 

fundon3rios 
•Envolve \'onsumidorcs 
co fo mf.!'cc:don:s 

• \fl'h>dos c:st:Hb tir.:os 
•l>c:s..:mp\.•nhu tio pm..: ..:s.so 
•I•JJr\l ..:s de quali t.l.lJ..: 

•Eiim inac;;lo d~ l.'cr,,s 
•R..:t ili'-·a,·àn 

Figura 3 - A TQivl vista como uma extensão natural de abordagens anteriores 

(S iack et o/. , 1997) 

Garvin ( 1992) considera que a gestão estratégica da qualidade é uma extensão de 

suas antecessoras e não uma negação delas. Contudo, a nova abordagem é mais ampla 

do que as anter iores, envolvendo aspectos como: lucratividade, objeti vos, foco no 

cliente e melhoria contínua. Esse enfoque ampliou as responsabilidades, inicialmente 

atribuídas ao depar1amento de produçiio, para toda a empresa, desde o chão-de-fábrica 

até a alta gerência, tornando a qualidade uma função gerenc ial. 
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O conceito de qualidade na década de 80 e 90 apresentou uma grande 

diversidade de definações, usos e importância. A mesma terminologia foi utilizada por 

áreas, publicações e conceitos diferentes refletindo e resultando em um mal-estar geral 

no movimento da qualidade. (BENDELL, 2000). A Figura 4 ilustra um esquema do 

desenvolvimento histórico dos principais conceitos acerca da qualidade. 

A Excelência Organizacional 

Gestiio da Qualidade Total 

Garantia da Qualidade 

Controle de Processo 

Controle da Qualidade 

lnspcçiio 

Figura 4- Principais conceitos na recente história da qualidade (Bendell, 2000). 

Nas últimas décadas têm-se notado uma grande variedade de "produtos" e 

conceitos relacionados à gestão da qualidade. Muitas metodologias e práticas de gestão 

da qualidade foram desenvo lvidas com o objetivo de auxiliar as empresas a melhorar 

sua competitividade. Assim, organizações têm adotado algum tipo de filosofia ou 

iniciativa para obter resultados direcK:mados ao controle e ges tão da qualidade, como 

por exemplo, Total Quality Mmwgement (TQM), Just-in- Time (J IT), Prêmios da 

Qualidade e ISO 9000 (MAGO e CURRY, 2003) . 

Gil! c Whittle ( 1993) reconhecem estas iniciativas como panacéias destinadas ao 

aumento d1 eficácia organizacional e são caracterizadas como fenômenos culturais c 

psicod in<lmicos. Segundo os autores, estas iniciativas têm um ciclo de viela no qual 

inicia-se com o entusiasmo da adoção em larga escala até o esgotamento e abandono. A 

Figura 5 ilustra o ciclo de uma panacéia. 
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Figura 5 - Ciclo de uma panacéia (Gill e Whittle, ,1993). 
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Muitas vezes, práticas como programas de organizaçüo e limpeza, controle 

estatístico de processo, metodologia para análise e solução de problemas, análise de 

t:1lhas e sistemas de gestão da qual idade, entre outros, acabam sendo vistos pela 

comunidade empresarial de forma pejorativa. por não corresponderem a curto-prazo às 

expectativas da organização. É preciso compreender que tais iniciativas não 

representam "soluções uni versais", e sim, metodologias e ferramentas decorrentes da 

evolução do movimento da qualidade e que hoje fazem par1e do Gerenciamento da 

Qual idade. 

2.2 Normas ISO 9000- sistema de gestão da Qualidade 

2.2.1 Considerações gerais 

Desde o seu surgimento em 1987, as normas ISO 9000 têm sido adotadas como 

referência ou padrão nacional para sistemas de gestão da qualidade em diversos países e 

regiões, como forma de assegurar aos clientes que os produtos c serviços adquiridos 

satis fa zem seus requisitos (PUN, CHIN e LAU, 1999). Para Dick (2000), o aumento 

progressivo da utilização das normas ISO 9000 sugere que a certificação tem sido 

encarada como um fator importante para a posiçüo competitiva de organizações de 

manufatura e serviços. 

Com a eliminaçiio das barreiras comerciais no mercado europeu, os padrões ISO 

9000 tornaram-se uma marca registrada permitindo aos fabricantes demonstrarem seus 

reconhecidos sistemas de qua1iclnde para seus clientes internacionais. i\'luitas empresas 

inseridas neste mercado passaram a estabelecer seus próprios sistemas de qual idade, de 

acordo com os req ui sitos normativos ISO 9000 criando desta forma. um clima làvorávc l 

à qualidade e despertando o interesse c a atenção de pessoas em todo o mundo (YUNG, 

1997). 

Para Mello et a/. (2002), as normas de s istema de gestão proporcionam um 

modelo a ser seguido pela organizaçüo com o objeti vo de preparar e operar o seu 

sistema de gestão. Por sistema de gestão, pode-se entender como tudo aquilo que a 

organização realiza para gerenciar seus processos e atividades. Esse modelo reúne as 

principais características que especialistas da área reconhecem como o estado ela arte. 
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A lntemational Organization for Standardization (ISO), foi fi.mdada na Europa 

em 1947 com o propósito de tàcilitar as relações comerciais entre vários países, através 

do desen vo lvimento de padrões internacionais de qualidade para produtos e serviços. 

(STEVENSON e BARNES, 200 I). A partir de 1987 iniciou-se a criação de normas 

internacionais de qualidade. Esse conjunto de normas, reconhecido como série ISO 

9000 apresentava um conjunto de recomendações para a implementação de sistemas de 

gestão da qualidade de produtos e serviços (FAESARELLA, SACOMANO e 

CARPINETTI, 2003). 

Considerando que não há nenhuma exigência legal direta para a adoção das 

normas ISO 9000, ~stas normas caracterizam-se como normas voluntárias. Entretanto, 

esses padrões podem ser compulsórios, à medida que se caracterizarem como exigências 

dos clientes. A ISO 9000 é aplicada para o gerenciamento de sistemas da qualidade, 

porém, quando houver nonnas aplicáveis à produção, é inconcebível que se possa 

atingir a ISO 9000 sem o atendimento das normas apropriadas para o produto, processo, 

ou segurança. Outra consideração importante a respeito da ISO 9000, é a sua capacidade 

de satislàzer um número signi licativo de exigências estratégicas e corporativas levando 

em consideraçüo o mercado, aspectos legais e de produtividade, ass1m como as 

mudanças nas relações cl iente-fornecedor. (ROTHERY, 1993). 

De acordo com Rothery ( 1993), o primeiro conjunto de normas ISO 9000 

descrevia estas normas como ·'refinamento de todos os princípios mais práticos e 

usualmente aplicáveis dos sistemas da qual idade" e "a culminação do acordo entre as 

autoridades mundiais mais a\·ançadas dessas normas com base em uma nova era para o 

gerenciamento da qualidade". Essa primeira versüo foi baseada na norma britânica BS 

5750, com algumas pequenas mudanças. 
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2.2.2 Os princípios de gestão da qualidade 

As normas da série ISO 9000:2000 estão baseadas em oito princípios ele gestão 

da qualidade que podem ser adotados como referencial para guiar a melhoria do 

desempenho organizacional. Esses princípios foram estabelecidos pelo comitê técnico 

ISO/TC 176 (responsável pelo desenvolvimento e manutenção elas mnnas ISO 9000) e 

estão definidos nas normas ISO 9000:2000 e ISO 9004:20QO. O Quadro 2 descreve os 

princípios e apresenta os seus principais beneficios 

Quadro 2- Os oito princípios de gestão da qualidade 

Prlncf li o . ·, · · : Princi nis Benefícios ·.,. 
I. Foco no cliente 
As organizações dependem de seus clientes e. portanto, 
devem compreender suas necessidades atuais e futuras. 
devem atender aos seus requisitos e procurar exceder ;is 
suas expectativas. 

2. Liderança 
Lideres estabelecem a unidade de propósito c o rumo da 
organizaçüo. Eles devem criar c manter um ambiente 
interno. no qual as pessoas possam se envolver 
totalmente no alcance dos objetivos da organi zaç;\o. 

J . En\'olvimcnlo de pessoas 
Pessoas de todos os níveis süo a esscncia de uma 
organizaçüo c seu total envolvimento permite que as suas 
habilidades sejam usadas para o bcnetlcio da 
organtzaçào. 

.t. Abordagem do processo 
Um resultado desejado c alc;mçadomais e ticicntcmcntc 
quando as atividades c os recursos relacionados süo 
gerenciados como um processo. 

S. Abordagem sistêmica para a gcst;1n 
ldcntiticar. compreender c gerenciar os processos inter
relacionados como um sistema contribui para a cticicncia 
c ctidcia da organiz;~ç;\o no alcance dos seus objcti \'os. 

6. i\lrlhoria Contínua 
A melhoria continua do desempenho global da 
organizaçüo dc vt.: st.:r um objeti vo pt.:rmancntc da 
organização. 

7. Abordagem faetual para tomada de deeisc}cs 
Decisões elicazcs süo bast.:adas na análise de dados e 
informações. 

8. Benefícios mútuos nas rehi\'Ões com fornecedores 
Uma organização e seus fornecedores são 
interdependentes e uma rdaç;'io mutunmente benclica 
aumenta a capacidade de ambos agregar valor. 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

Aumento nos lucros; 
Posiçüo de mercado; 
Eretividnde; 
Aumento da lealdade e satisfação dos 
dien tes. 
ivtaior compreensüo dos objetivos; 
i\·loti vação das pessoas; 
Melhoria da comunicaçào; 
1\umento da confiança: 
Eliminaç;io do medo . 
Maior conliança das pessoas: 
lnovaç<lo e criat ividade; 
Aumento da responsabilidade; 
Comprometimento com a melhoria 
contínua. 
Redução de custos: 
Rcduçüo do tempo de ciclo; 
Oportunidades de melhoria; 
ldenti li cação das ati vidades que 
geram va lor às partes interessadas. 
lntcgraç;io c alinhamento dos 
processos; 
Comprcens;io das intcrdcpendcncias 
dos principai s processos; 
Medição e ava liação do sistema . 
Melhoria do dt.:sempcnho: 
Flexibilidade para reagir rapidamentt.: 
;is oportunidades: 
Capacitação em métodos t.: 
ferramentas de melhoria; 
Informações para a tomada de 
decisão; 
Acessibilidade de dados; 

• Análise de dados c informações 
através de métodos válidos; 

• Criação de valor para ambas as partes; 
• Otimizaçüo de custos e recursos; 
• Com unicação clara e aberta; 
• Flex ibilidade e velocidade. 

F ante: Adaptado de lmemat iona/ Organizai ion jór Standardization (2004). 
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2.2.3 A estrutura ISO 9000 

As atuais normas da série ISO 9000 foram revisadas e simplificadas no ano ele 

2000. Antes dessa revisilo havia três normas para cer1i fi caçilo. A ISO 900 I representava 

a norma mais abrangente envo lvendo pesquisa, projeto, desenvolvimento, produção, 

serviços associados e instalação. A ISO 9002 foi menos abrangente, pois rno cobria os 

processos ele projeto e desenvolvimento. A ISO 9003 servia para organizações que 

desempenhavam atividades como inspeções e testes (STEVENSON E BARNES, 2002). 

Em 2002 surgiu a nonna ISO 190 li com o propósito de fornecer diretrizes sobre 

a reali zação ele auditorias do sistema de gestão ela qualidade e também de auditorias de 

sistema de gestão ambiental. O Quadro 3 ilustra a aplicabilidade das principais normas 

que compõem a série ISO 9000. 

Quadro J - Sétie ISO 9000 

Norma Foco _ · ~ · · ·.• 
Versão 1994 

ISO 9000 

ISO 900 1 

ISO 9002 

ISO 9003 

ISO 900-l 

ISO 100 11 

Versâo 2000 

ISO 9000:2000 

ISO 900 I :2000 

ISO 9004:2000 

ISO 190 li :2002 

Nonna de garant ia e gestão da qualidade para seleçüo e uso 

Modelo de sistema de qualidade para garantir a qualidade em 
organizações que incluem processos de projeto, desenvolvimento, 
produção, instalação e serviços associados 
Mode lo de sistema de qualidade para garantir a qualidade em 
organizações que incluem produção, instalaçüo e serviços associados 
Modelo de sistema de qualidade para garantia da qualidade em inspeção e 
ensaios finais 
Diretrizes e e lementos para o sistema da qua lidade e gestüo da qualidade 

Diretrizes para auditoria de sistemas da qualidade 

Sistema de gestão da qualidade - fun damentos e vocabulúrios. Define 
nonnas e terminologia 
Sistema de gestão da qualidade - requi sitos. Uso para avaliaçào da 
adequação com os req uis itos (consolidação das nonnas ISO 
900 I /9002/9003 da versão anterior dentro de um único documento) 
Sistema de gestüo da qualidade- diretrizes para melhoria do 
desempenho. Guia para a melhoria contínua do sistema de gestão da 
qualidade. 
Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou 
ambiental. Diretrizes para a realização de auditorias do sistema de gestão 
da qualidade. 

Fonte: Adaptado de Stevenson e Bames (2002). 
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As normas da série ISO 9000 passam por revisões periódicas a cada cinco anos, 

de modo que seus requisitos sejam coerentes com a realidade vivenciada pelas 

organizações. A terceira versão da norma foi publicada em 2000 levando em 

consideração aspectos impo11antes para o desempenho organizacional, incluindo o foco 

no cliente, a abordagem por processos e a melhoria contínua. Os termos empregados 

foram simplificados permitindo uma leitura mais amigável ao usuário e os requisitos 

tornaram-se compatíveis com outras normas, como por exemplo, a ISO 14000. 

Bendell (2000) esclarece que os vinte requisitos que constituíam a norma ISO 

9000, versão 1994, foram substituídos nas normas ISO 900 I :2000 e ISO 9004:2000 por 

uma nova estrutura baseada em processos. Na nova versão, os requisitos foram 

agrupados em cinco capítulos: 

~ sistema de gestão da qualidade; 

~ responsabilidade da alta direção; 

> gestão de recursos; 

~ realização do produto; 

~ medição, análise e melhoria. 

A Figura 6 ilustra o modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em 

processos e a inter-relação entre seus elementos. 

Melhoria continua do sistema de gestão 

+········· 

Clientes 

- Atividades que agregam valor 
., Fluxo de mformação 

da ualidade 

Responsabilidade 
da direção 

Clientes 

~ Satisfação 

Figura 6 - Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processo 

(ISO, 2000). 
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Carvalho (2002) apresenta um modelo no qual a estrutura da ISO 900 I :2000 se 

baseia em processo, ou seja, ap lica-se a um escopo de processos que devem ser 

determinados pela organização e que são necessários para atender às necessidades do 

cliente de modo a assegurar sua satistàção. Esse modelo lastreia-se num conjunto de 

oito princípios os quais são análogos aos princípios de norteiam os prêmios nacionais ela 

qualidade. incluindo o Premio Nacional da Qualidade - PNQ. A Figura 7 ilustra a 

estrutura da norma ISO 900 I :2000 baseada em processos. 

S- Ruponsabllidadrda Direç~o: 8 - i\! edição, Anli llsrr Melhoria: 

Comprometimento da Direção 
Fo.:o no Cliente Medição e MonitorJmento 
Politica da QLLllidade Controle de Produto Não-conforme 

Plan<jamento ~~~~J~~~mtll'~,n~:i~iis~e~de~D~J~do~•=~~==j~ R<>ponsabilidJde . . ·\ utoridJde c 
Analise Crítica p<la Dir<çilo 

6- Gesllo de Hecu rsos: 

Provis3o de Recursos 
Recursos llumanos 
l nfra.~.· s trutura 

Am~ientc de rrJbJiho 

figura 7 - Estrutura de requisios da ISO 900 I :2000 (Carvalho, 2002). 

Tsim, Yeung e Leung (2002) reconhecem quatro áreas-chave para a adaptação 

da ISO 900 I :2000. Essas áreas são denominadas at ividades gerenciais, gestão facada 

em processos, satislàção do cliente e melhoria contínua. Para ilustrar a integração dessas 

áreas-chave c seus conceitos básicos os autores apresentam um modelo sistêmico, 

conforme Figura 8. 



Política da Qualidade 

~ 
I Auditoria Interna 

Objetivos da Qualidade l 
~ 

Planejamento 1-----1: Análise Crítica 
11+--------, 

Processo 
Entradas'------' 

Expectativas e 
Necessidades ~ 

do Cliente 

Processo ~ Saldas 

Foco no 
Cliente 

l 
Medição de 

Desempenho 

Satislação 
do Cliente 

r Planejar~ 

Agir Realizar 

~ Verilicar J 

~ledlção da 
Satlslação 
do Cliente 

Figura 8 - Modelo sistêmico de áreas chave da ISO 900 I :2000 
(TSIM, YEUNG e LEUNG, 2002). 

Atividades 
Gerenciais 

Gestão 
Facada em 
Processos 

Satisfação 
do Cliente 

Melhoria 
Contínua 
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As atividades geren<.:taiS devem garantir que a A I ta Direç<lo assuma a 

responsabilidade para definir a direçilo da organizaçüo e o propósito dos negóc ios. 

Assim, a política da qualidade e os obje tivos da qualidade devem se r definidos e 

comunicados por toda a organização c aplicados em todas as funções relevantes da 

empresa. Através da adoção de urna gestão íocada nos processos, os processos da 

organização e suas inter-relações podem ser visualizados. Com isso, o desempenho de 

cada processo pode ser mensurado contra os resultados planejados. Com base nas 

informações obtidas na medição dos processos e na medição da satistàção do cliente, a 

organização pode determinar as áreas para a melhoria con tínua. Essas informações 

podem ser utilizadas nas atividades gerenciais através da análise crítica da adequação da 

política da qualidade e dos objetivos da qualidade, bem como da efet ividade do sistema 

de gestão (TSIM, YEUNG e LEUNG, 2002). 
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2.2.4 Auditorias da qualidade 

De acordo com a norma ISO I 90 I I (ISO, 2002a) a auditoria pode ser 

compreendida como ··um processo sistemático, documentado e independente para obter 

evidências de auditorias e avaliá- las objetivamente para determinar a extensão na qual 

os critérios de auditoria são atendidos". 

As auditorias do sistema de gestão da qualidade podem ser primeira, segunda ou 

terceira parte. As auditorias de primeira parte ou auditorias internas são realizadas pela 

própria organização para propósitos internos a fim de atender os requisitos ISO 

900 I :2000. As auditorias de segunda parte são realizadas principalmente por clientes 

com a finalidade de verificar o atendimento dos requisitos estabelecidos. As auditorias 

de terceira parte, também conhecidas como auditorias externas são realizadas por 

organismos independentes ou certificadoras para atestar a implementação e manutenção 

do sistema de gestão da qualidade da organização em conformidade com os requisitos 

estabelecidos, como por exemplo. os requisitos ISO 900 I :2000. 

As ali v idades ele auditoria envolvem a coleta e a ver i ficaçào de informações até 

a elaboração das conclusões de auditoria. A Figura 9 apresenta uma visão geral elo 

processo ele auditoria proposto na norma ISO 190 I I. 

Coletando informações por amostragem 
apropriada c ,·cri ficando 

Evidências dc auditoria 

Avaliando contra critério da <Juditoria 

Constatações (la auditoria 

Analisando criticamcntc 

Conclusões da auditoria 

Figura 9 - Visão geral do processo de auditoria (ISO, 2002a). 
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As auditorias geralmente são realizadas com o objetivo de verificar a aderência 

aos requisitos normativos aplicáveis. Desse modo, as conclusões de auditoria abrangem 

observações, contonnidades e não-conformidades. As observações são aplicadas 

quando um requisito está sendo atendido parcialmente, enquanto que as não

conformidades são aplicadas quando as práticas avaliadas não atendem aos requisitos 

aplicáveis. Deste modo, as práticas de auto-avaliação diferem-se das práticas de 

auditoria por permitirem a identificação de pontos- fortes e oportunidades para melhoria, 

além de proporcionar a identificação do grau de maturidade das práticas avaliadas 

contra os critérios de avaliação. 

2.2.5 Razões para a certificação ISO 9000 

Diversos autores (CORBETT, LUCA e PAN, 2003; PALADINI, 2003; 

STEVENSON e BARNES, 2001) têm apresentado várias razões que justificam a busca 

pela certificação ISO 9000 Entre elas, podemos destacar: 

>- exigência dos clientes; 

>- vantagem competitiva; 

};> melhoria da qualidade; 

};> estratégia de marketing; 

> redução de custos: 

>- certi ficaçào dos concorrentes; 

};> relatos de gmhos de empresas certificadas; 

>- reconhecimento internacional; 

Conforme exposto acima, há várias razões para uma organização buscar a 

certi ti cação ISO 9000. Tais razões podem variar de uma organização para outra, de 

acordo com a necessidade da empresa. Jones, Arndt e Kustin ( 1997) apontam três 

categorias ou razões para a certificação: 

I. Desenvolvimento: relere-se ao desejo de melhorar os processos internos de uma 

organização, bem como o de aumentar o seu desempenho competitivo; 

2. Não-desenvolvimento: refere-se aos requisitos dos principais clientes, sem o intuito 

de investir em processos e novos mercados, é um requisito para os negócios ou um 

instrumento de marketing; 

3. Razões mistas : constitui a combinação das duas categorias an teriores. 
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2.2.6 Principais críticas 

As principais crí ticas a respeito das normas ISO 9000, segundo Curkovic e 

Pagell ( 1999) concentram-se no enfoque limitado sobre melhoria contínua e satisfação 

do cliente, nos custos de certificação, na capacidade de uma organização certificada 

produzir com baixa qualidade e na quantidade de documentação aparentemente 

desnecessária. 

Seddon ( 1997) declara que as normas ISO 9000 têm prejudicado a posição 

competitiva de muitas organizações. Para sustentar essa declaração, o autor lista I O 

argumentos contra as normas ISO 9000: 

I. A ISO 9000 incentiva as organizações a agirem de modo a tomar as coisas 

piores para seus clientes. Ao invés de tàzer o que deve ser feito, organizações 

acabam fàzendo coisas que não agregam valor, concentrando-se nas normas 

internas; 

2. Qualidade pela inspeção n:io é qualidade. A inspeção aumenta os erros, adic iona 

custos e diminui o moral das pessoas; 

3. A ISO 9000 parte do princípio de que o trabalho pode ser controlado através 

da espccificaç:"io c controle de procedimentos. A êntàse nos doctunentos implica 

grandes esforços para a elaboração e execução dos procedimentos comprometendo 

o desempenho organizacional e eliminando a inovação; 

4. O método de implcmcntaç:io gera sub-otimização de desempenho. O 

desempenho da organização limita-se ao alinhamento dos requisi tos e o toco da 

i mplementaçüo é a criaç~lo da documentação necessária; 

5. A norma est:1 sujeita a interpretações da 

principalmente por auditores. Os problemas 

comprometer a avaliação da qualidade; 

qualidade por pessoas, 

de interpretação podem 

6. A norma promove, encoraja c demanda ações que geram sub-otimização. 

Requisitos de controle e inspeção são exemplos de sub-otimização; 

7. Quando as pessoas estão sujeitas a controles extemos, elas podem priorizar 

aquilo que é controlado. As pessoas tàzem aquilo que toi estabelecido e não o que 

tem que ser feito visando apenas a certificação; 

8. A ISO 9000 tem desencorajado os gerentes a aprender sobre a teoria da 

variação. Mui tos ge rentes não estão olhando a organização como um sistema e não 



estão aprendendo sobre qualquer variação percebida, pots acreditam que a 

aderência aos procedimentos pode reduzir a variação; 

9. A ISO 9000 tem falhado em fomentar uma boa relação cliente-fornecedor. A 

ISO 9000 encoraja uma visão contratual obrigando os fornecedores a buscar a 

certificação ou fa zer coisas que sub-otimizam uma boa relação; 

1 O. A ISO 9000 n:1o encoraja os gerentes a pensar de modo diferente . A idéia ele 

controle (gerentes decidem e trabalhadores executam) implícita na ISO 9000 gera 

sub-otimização. 

Stevenson e Bames (2002) dec laram que algumas críticas indicam que a ISO 

9000 é genérica e não considera os problemas específicos de algumas indústrias. Para 

ilustrar essa deficiência, os autores citam o exemplo ela indústria automotiva que, no 

final da década de 80 considerou as normas ISO 9000 inadequadas para atender as 

necessidades deste setor. Desse modo, com a permissão da ISO, a norma QS-9000 foi 

desenvolvida com base nos requisitos ISO 9000 para suprir as necessidades ela indústria 

automotiva. 

Os resultados mais expressivos de uma pesquisa survey envolvendo gerentes e 

representantes de 200 organizações britânicas certifica elas (DOUG LAS, COLEMAN e 

ODDY, 2003) revelam que 78% dos respondentes concordam com a a fi rmação de que a 

efeti vidade da ISO 9000 depende de uma cultura de mudança. Além disso, uma grande 

parte dos respondentes (72%) acredita que uma empresa certificada pode produzir com 

pouca qualidade. 

O tà to ele uma organização ser certificada não garante que seus produtos c 

serviços sejam superiores quando comparados com uma organização não certificada. 

Desse modo, é possível que os produtos e serviços de uma empresa não tenham 

qual idade superior, mas tenham uma constante qual idade dos produtos e serviços 

produzidos de acordo com os padrões estabelecidos (MEEGAN e TAYLOR, 1997). 

Na visão de Caillibot (200 1 ), a versão 1994 foi criticada principalmente por 

enfatizar documentos e registros. Segundo Curkovic e Pagell ( 1999), muitas das críticas 

a respeito da ISO 9000 parecem superficiais. Contudo, as empresas que enxergarem o 

sistema como uma vantagem, poderão obter resultados significati vos, enquanto que, 

aquelas que compreenderem a certificação como um processo incapaz de agregar valor, 

poderão perder uma excelente oportunidade para melhorar sua posição competitiva. 
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Um esttrlo realizado por Prancic e Turrioni (200 I) apresenta algumas 

possibilidades de minimização das críticas a respeito da ISO 9000, bem como sua 

eliminação. Nesse sentido, são apresentadas justificativas para as seguintes críticas: 

~ excesso de documentação: é a empresa que define o escopo em que deve estar 

inserido o seu sistema de gestão da qualidade; 

~ problemas de interpretação : a mudança na terminologia tomou a norma mais clara 

e genérica pennitindo a sua adoção por qualquer organização; 

~ sub-otimização: a orgmização pode até certificar-se de maneira sub-otimizada, 

porém deve ser evidenciada a melhoria contínua; 

~ foco interno: a organização deve prover-se das informações necessárias para 

assegurar e aumentar a satisfação do cliente; 

~ foco no cliente: a organização deve identificar claramente as necessidades do cliente 

e fornecer todas as informações necessárias durante a realização do produto e após a 

entrega, bem como medir a satisfação do cliente e tomar as ações necessárias para a 

coll'eção de eventuais reclamações; 

~ variação no processo: tais variações devem ser tratadas como ações preventivas; 

~ melhoria contínua: a organização deve definir ações para a melhoria do 

desempenho organizacional, comparando a eficácia das ati vidades executadas. 

~ integração entre os requisitos da qualidade e os req uisitos da organização : os 

objetivos da organização devem estar alinhados con1 a política da qualidade da 

empresa e análises críti cas devem incluir a verifi cação elo cum primento destes 

objeti vos ; 

~ relações cliente-fornecedor: a organi zação deve avaliar periodicamente seus 

fornecedores. 

2.2. 7 Benefícios decorrentes da certificação 

Embora seja possível encontrar muitas críti cas a respeito das normas ISO 9000, 

vários estudos comprovam que empresas certificadas nesses padrões estão ~ti s feitas 

com os beneficios proporcionados pela certificação. Uma pesquisa survey conduzida 

por Corbett, Luca e Pan (2003) envolvendo 5.398 organizações certificadas nas normas 

ISO 9000 em quinze países, revela que as empresas pesquisadas relataram ter grandes 

beneficios relacionados à melhoria da qualidade, satisfação do cliente, procedimentos e 

imagem corporativa. 
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Em um outro estudo realizado por Lee, Leung e Chan ( 1999) abrangendo 1.085 

empresas foi possível demonstrar, através de uma pesquisa survey, que um percentual 

significativo dessas organi zações concorda que a certificação pode gerar benefic ios 

como: procedimentos esclarecedores (96%); melhoria na qualidade do produto ou 

serviço (88%); espírito de equipe (77%), melhor controle dos fornecedores (73%); 

aumento da eficiência (65%); e diminuição de reclamações de clientes (62%). 

Singels, Rue I e Water (200 I) consideram que os beneficios proporcionados pela 

certificação ISO 9000 podem ser divididos em benefíc ios internos e externos. 

Benefícios internos são aqueles relacionados às funções internas da organização, 

envolvendo a estrutura e os processos da empresa. Exemplos de beneficios internos são: 

~ aumento da produtividade; 

~ aumento da eficiência; 

~ redução de custos e desperdícios; 

~ melhor controle administrativo; 

~ responsabilidades e taretàs claramente definidas; 

~ suporte na tomada de decisão; 

~ motivação das pessoas. 

Na visão de Singels, Rue I e Water (200 I), os benefícios externos estão 

relacionados ao ambiente vivenciado pela organização como: 

~ vantagem compet itiva; 

~ aumento nas vendas; 

~ possibilidade de entrar em novos mercados; 

~ feedback dos clientes; 

~ aumento da satisfação do cl iente; 

~ melhoria da imagem; 

De um modo geral, os benefícios proporcionados pela ISO 9000 podem variar de 

acordo com a realidade da organização, ou seja, de acordo com o ambiente vivenciado e 

suas particularidades, tais como porte, fàturamento, atividade, etc. Como se pode 

observar, os benefícios declarados acima são coerentes com as razões para se buscar 

uma certificação apresentadas anteriormente. 
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2.2.8 O processo de certificação 

A correta interpretação dos requisitos ISO 900 I :2000 é uma condição sine qua 

11011 para uma implementação eficaz. Entretanto, esta não é a única dificuldade para as 

organizações que desejam certificar seu sistema de gestão da qualidade. O processo de 

implantação dos requisitos ISO 900 I :2000 requer um roteiro para a realização das 

atividades necessárias à implantação. 

Para conseguir a certificação, uma organização deve submeter-se a uma 

auditoria realizada por um organismo certificador independente. Este processo pode ser 

moroso e desanimador, além de demandar recursos como tempo e dinheiro. Entretanto, 

vários livros e artigos têm sido escritos com o objetivo de melhorar a compreensão deste 

processo fornecendo instruções passo-a-passo para uma cer1i fi cação bem sucedida. 

Freqüentemente, estas instruções apresentam uma seqüência de etapas para a 

cer1ificação. (STEVENSON e BARNES, 200 l ). O Quadro 4 ilustra essas etapas. 

Quadro 4: Processo de certificação ISO 9000 

Processo ilc Certificação ISO 9000 .;. . · 

I. Diagnóstico ISO 9000. O diagnóstico inicial é urna análise detalhada dos 
procedimentos e do sistema da qualidade da organização comparados aos requisitos 
ISO 9000. Este processo define o escopo do projeto ISO 9000. 

2. Treinamento. Todos os funcionários devem ser treinados. Primeiro, eles devem ter 
uma compreensão geral dos requisitos e vocabulário da ISO 9000, da função do 
Manual da Qualidade e dos be~et1cios proporcionados pelo sistema. Segundo, eles 
devem compreender os procedimentos de melhoria das atividades do dia -a-dia. 

3. Documentação das Instruções de Trabalho. Todos os procedimentos devem ser 
descritos e documentados de modo que possam ser compreendidos antes de sua 
aprovação. Estes doctunentos devem resumir todos os processos que afetam a 
qualidade do produto final. 

4. Manual da Qualidade. As nonnas ISO 9000 ex igem que a organização documente 
todas as atividades que afetam a qualidade do produto final. O Manual da Qualidade é 
muitas vezes utilizado para agmpar todos os documento em um único documento. 

5. Auditoria de Certificação. A etapa final no processo de certificação é a realização de 
uma auditoria feita por um organismo certi ficador escolhido pela organização para 
avaliar a efetividade do Manual da Qualidade e adequação aos requisitos nom1ativos. 

Fonte: Processo de certificação ISO 9000 (STEVENSON e BARNES, 200 I). 
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A International Organization jàr Standardization (2004) recomenda uma 

seqüência de 13 passos para a implantação do sistema de gestão da qualidade ISO 9000: 

I. Identificar os objetivos a serem alcançados. Estes objetivos podem compreender 

um aumento da eficiência e lucratividade, satisfação do cliente, posição de mercado, 

redução de custos, melhoria da comunicação e moral na organização. 

2. Identificar as expectativas das partes interessadas. Tais expectativas referem-se 

às necessidades dos clientes, colaboradores, fornecedores, acionistas e da sociedade 

em geral. 

3. Obter informações sobre a família ISO 9000. Várias informações a respeito da 

ISO 9000, tais como requisitos e estudos de caso podem ser encontradas nas normas, 

web site ISO e em periódicos especializados. 

4. Aplicar as normas ISO 9000 no sistema de gestão. Estas normas podem ser 

utilizadas para fins de certificação (ISO 900 I :2000) ou auto-avaliação (ISO 

9004:2000). 

5. Obter guias ou normas específicas dentro do sistema de gestão da qualidade. Diz 

respeito a normas específicas pertinentes, de acordo com a necessidade ou atividade 

da organização, como por exemplo: ISO I 0006 - ges tão de projetos; ISO I 0015 -

treinamento; ISO/TS 16949- automotiva. 

6. Estabelecer a situação atual, determinar as lacunas entre o sistema de gestão da 

qualidade e os requisitos da ISO 9001:2000. Este passo pode ser executado através 

de auto-ava liação ou avaliação reali zada por uma organização independente. 

7. Determinar os processos necessários ao fornecimento de produtos para os 

clientes. Envolve a análise dos requisitos da seção 7 da nonna ISO 9001:2000 para a 

determinação da aplicação destes requisitos, incluindo: processos relacionados ao 

cliente, projeto e/ou desenvolvimento, aquisição, controle operacional e medição e 

monitoramento. 

8. Desenvolver um plano para eliminar as lacunas do passo 6 c desenvolver os 

processos determinados no passo 7. Os requisitos 4.1 e 7. 1 da norma ISO 

900 I :2000 fornecem informações para o desenvolvimento do plano. 

9. Executar o plano. Implementação das ações identificadas e andamento das ações 

pendentes. 

10. Submeter-se a uma avaliação interna periódica. A norma ISO 19001 fornece 

diretrizes para a execução deste passo. 
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11 . Necessita demonstrar conformidade'? Se sim, deve-se seguir passo 12. Se não, 

seguir passo 13. 

12. Submeter-se a uma auditoria independente. Para seguir este passo é necessário o 

engajamento no processo de certificação por um organismo independente e o 

alinhamento do sistema de gestão da qualidade aos requisitos ISO 900 I :2000. 

13. Melhorar continuamente o negócio. Ou seja, rever a eficácia e adequação do 

sistema de gestão da qualidade. A ISO 9004:2000 fornece uma metodologia para a 

melhoria do sistema. 

2.2.9 Considerações finais sobre as normas ISO 9000 

Desde a sua primeira publicação em 1987, as normas ISO 9000 têm sido 

discutidas entre as principais comunidades em todo o mundo. As principais críticas a 

respeito deste conjunto de normas condenam o excesso de documentação, a falta de urna 

abordagem por processos capaz de gerar valor ao cliente, a falta de um modelo 

direcionado à melhoria contínua, etc. Entretanto, tais críticas foram levadas em 

consideração durante a nova revisão que ocorreu no ano de 2000. 

Os princípios de gestão intrínsecos nas normas ISO 9000 estão alinhados aos 

valores postulados nos modelos de excelênc ia empregados em vários prêmios de 

qualidade e representam o estado da arte na gestão de negócios. Assim, a busca pela 

adeq uação às normas ISO 900 I :2000 não deve ser encarada simplesmente como uma 

imposição de mercado ou uma panacéia e sim como uma iniciativa para a melhoria do 

desempenho organizac ional. 

2.3 Modelos de excelência 

2.3.1 Prêmios da Qualidade 

Nos últimos anos, muitos países vêm adotando modelos de excelência para 

reconhecer as práticas exemplares de várias organizações e disseminar a cultura da 

qualidade. Os prêmios da qualidade caracteri zam-se por seus critérios de avaliação que 

refletem o estado da arte dos conceitos relacionados à gestão estratégica da qualidade. 
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Para Ghobadian e Woo ( 1996), vários tàtores têm encorajado muitos países a 

introduzir prêmios da qualidade locais, nacionais e transnacionais. Entre eles, a 

relevância da qualidade como um elemento essencial para o aumento ela 

competiti vidadc, a contribuição de benckmarking, as técnicas de auto-aval iação para a 

melhoria elo desempenho e o sucesso do premio Dcming, o qual permitiu a di fusão das 

prúticas voltadas à qualidade no Japão. Segundo os autores, esses premies objetivam: 

)> demonstrar a import~ncia de se produzir com qualidade c o interesse na gestão ela 

qualidade devido a sua importante contri buição para o aumento da competitividade; 

)> encorajar sistemát icas de auto-avaliação contra cri térios estabelecidos e necessidades 

de mercado; 

)> fomentar a cooperação entre organizações; 

>- estimular o compartilhamento e a disseminação de informações referentes ao 

desdobramento de estratégias bem sucedidas e sobre os benefícios decorrentes da 

implementação destas estratégias; 

? promover a compreensüo dos critérios para a obtenção da exce lência em qualidade e 

o desdobramento eficaz da gestão da qualidade; 

? estimular a adoção da gestiio da qualidade para a melhoria dos processos. 

Slack et a/. ( 1997) compartilham a idéia de que vürios prêmios foram 

desenvolvidos desde os anos 50 visando reconhecer os esforços de líderes em prol da 

qualidade e estimulando vúrias organizações a buscar o desenvolvimento da qualidade. 

Entre os prêmios mais reconhecidos globa lmente estão o Prêmio Deming (Deming 

Prize), o Prêmio Nacional ivfal colm Baldrige (National Malcolm Baldrige Qua/i/_1' 

Award) e o Prêmio Europeu ela Qualidade. 

2.3.2 O Prêmio Dcming 

O prêmio Deming de Qualidade foi instituído no Japüo em 1951 por um corpo 

de diretores da União dos Engenheiros e Cienti stas do Japüo- JUSE com o propósito de 

difundir a filosofia da qualidade através do reconhecimento da melhoria do desempenho 

de organizações que aplicam técnicas de controle ela qualidade. O prêmio prescreve 

abordagens e técnicas específicas, além de admitir que a garantia da qualidade é apenas 

um aspecto, visto que a qualidade final é o resultado final ele um número ele ações, 

fatores e processos (GHOBADIAN e WOO, 1996). 
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Para Walton ( 1989), o processo de avaliação envolve uma comissão premiadora, 

a qual é constituída por acadêmicos e especialistas renomados que se dividem em 

equipes de pesquisa para examinar as informações contidas numa candidatura. Desta 

forma, os juízes analisam as listas de verificação com base nos seguintes pontos: 

> política e planejamento: Qual é a política da qualidade e de controle estatístico da 

qualidade da organizaçüo? Como esta política, assim como os objetivos são 

estabelecidos e comunicados e como os resultados são avaliados? Qual é a relação 

entre os planos a curto e longo prazo? 

> administração: Qual é a cadeia de responsabilidade? Como se delega poder? Qual é 

a relação entre as divisões? Como é aproveitado o pessoa l das atividades-meio? As 

atividades dos círculos de controle da qualidade são eficazes? 

? educação: Quais são as atividades educacionais da organização incluindo as áreas de 

controle da qualidade e métodos estatísticos? Como são disseminadas e quais são os 

resultados destas atividades? Qual é a instrução para os círculos de controle da 

qualidade e para os fornecedores? Qual é o sistema de sugestões aplicado? 

> informação: Quais são as fontes de informação, como ela é comunicada e com que 

rapidez? Que análise estatística se aplica para a análise dessas informações? 

> análise: Qual é a qualidade da análise em relação aos problemas abordados, dos 

métodos aplicados c dos resultados? 

);- padronização: Como süo estabelecidos, revisados c aplicados os padrões da 

organização? Como são empregados os métodos estatísticos e quais os resultados 

obtidos? 

>- controle: Qual é o sistema de controle da qualidade, custo e quantidade? Qual é a 

extensão de aplicação dos métodos estatísticos? Quais são as contribuições dos 

círculos de controle da qualidade? Até que ponto o sistema e as atividades de 

controle são eficazes? 

> garantia da qualidade: Quais são as normas utilizadas para conseguir qualidade, 

segurança, prevenção elos perigos de mau funcionamento dos produtos, bem como a 

adoção de métodos estatísticos e a avaliação da qualidade? 

> efeitos: Quais são os efeitos e como são medidos? 

> planos para o futuro: Qual o nível de compreensão da situação atual da 

organização? Quais são os planos para minimizar os problemas e promover o 

interesse ela organização? Quais são os planos à longo prazo? 
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O Prêmio Deming possui duas categorias de premiação: o Prêmio Deming 

Pessoal e o Prêmio Deming de Aplicação, o qual possui subcategorias para grandes e 

pequenas empresas, divisões e fábricas. Para ter o direito de se candidatar ao prêmio, a 

organização precisa atingir uma pontuação entre 70 a I 00 pontos. Além disso, deve-se 

assegurar o compromisso com a qualidade, possuir um sistema de gestão, aplicar 

métodos estatísticos. ter um plano à longo prazo ele aperfeiçoamento contínuo, 

promover a educação para os empregados e fomecedores e assegurar o foco no cliente. 

(W AL TON, 1989). 

2.3.3 O Prêmio Malcolm Baldrige 

O prêmio nacional da qualidade Malcolm Balclrige foi criado em 1987 com o 

objetivo de promover a gestão da qualidade e ajudar a revitalização da economia 

americana na década de 90. Desde então, os Critérios do modelo Malcolm Baldrige para 

a excelência elo desempenho vem sendo amplamente utilizados como ferramenta para a 

melhoria e aut o-ava liação. Atualmente , o prêmio é administrado pelo Instituto Naciona l 

de Normas e Tecnologia (N lST) e sua estrutura é constituída por sete critérios: 

liderança, planejamento estratégico, Foco no mercado e no cliente, iVIed ição, análise e 

gestão do conhecimento, foco nos recursos humanos, gestão de processos e Resultados 

dos negóc ios. Es tes são a base para a candidatura ao prêmio e para a auto-ava liação elas 

organizações. (N 1ST. 2004). A Figura I O ilustra a estrutura elo modelo de excelência 

Malcolm 8aldrige. 

Perfil Organizacional : 
Ambiente, Relacionamentos e Desafios 

2 5 
Planejamento Foco nos 

/ Estratégico Recursos 
Humanos 

l ~ t 
7 

Resultados dos 
Negócios 

""- 3 6 v Foco no 1•1ercado 

l 
Gest~o de 

) e no Cliente Processos 

4 
1·1edl ão análise e Gest~o do Conhecimento 

Figura I O - Estrutura Baldrige e Critérios para a Excelência do Desempenho 
(N 1ST, 2004 ). 
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De acordo com Brown ( 1995), algumas organizações modificam os critérios do 

Baldrige de modo a adaptá-los a rea lidade da própria empresa. Assim, os critérios do 

Baldrige podem ser utilizados para avaliar e aprimorar as organ izações, sem a pretens~io 

de candidatura ao premio. 

2.3.4 O Prêmio Europeu da Qualidade - EFQM 

Lançado oficialmente em 1991 , o Prêmio Europeu da Qualidade, agora 

reconhecido como EFQivt foi desenvolvido com base no modelo americano Malcolm 

Baldrige e no Prêmio Deming do Japão. A European Foundation for Quali~y 

Management - EFQM foi fundada em 1988 por líderes de quatorze empresas européias 

(Bosch, BT, Buli, Ciba-Geigy, Dassault , Eletrolux , Fiat, KLM, Nestl é, Olivetti, Phil ips, 

Renault, Sulzer, Volkswagen) e atualmente, conta com mais de setecentos membros 

(E FQM, 2004). 

O :vtodelo de Excelênc ia da EfQivl ilustrado na Figura l i baseia-se na premissa 

de que resultados excelentes no que se retere ao desempenho, clientes, pessoas e 

sociedade são alcançados através da liderança na condução da política e estratégia, que 

por sua ,·ez é transferiua por meio elas pessoas, das parcerias e rçcursos, e uos processos. 

As setas ilustram a dim1mica do modelo e most ram a inovação e a aprendizagem 

necessária para apoiar a melhoria dos meios que conduzem a melhores resultados. Os 

critéri os de meios referem-se à fo rma corno as or~nizações executam suas principa is 

ati vidades c os critérios resultados referem-se à forma como estes resultados são 

alcançados. (EFQM, 2004). 
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Figura li - Modelo ele Excelência da EFQM (EFQM, 2004). 

.· 



34 

2.3.5 Comparações entre os prêmios da qualidade c a ISO 9000 

Ao comparar os prêmios Deming, MBNQA c EFQM, Ghobadian e Woo 

consideram que o premio Deming não possui uma estrutura interligando os conceitos, 

atividades, processos e resultados. Ele apenas fornece uma lista de práticas de gestão 

desejáveis, além de prescrever ferramentas, técnicas e práticas recomendadas, por 

exemplo, controle estatístico de processo, círculos de qualidade e padronização. Por 

outro lado, os prêmios MBNQA e EFQivl fornecem um modelo de gestão da qualidade 

através das partes que o constituem. Além disso, e les sào prescriti vos apenas em termos 

de lilosotia e va lores, não prescrevendo qualquer método ou ferramenta pat1icular para 

a melhoria da qualidade. O Quadro 5 apresenta os critérios e valores (entre parêntese) 

dos principais prêmios da qualidade. 

Quadro 5- Comparações entre os principais prêmios da qualidade 

Prêmio Dcming l,rêmfo Americano da Qunlldn(ÍC Prêmio Europeu da Qualidade'' 
- . . ·- . _ . ~ : --;·.· (l\IDNQA) ~ ,.. . (EFQI\1) · 

Política 

Organizaç<'io e Gestão 

Educaç<io c di sseminaçiio 

Coleta, Ji sscminaçüo c 
informaçào sobre qualidade 

i\núli sc 

Padronizaç:io 

Controle 

Garan ti a Ja Q ualidade 

Efei tos 

Planejamento para o fulllro 

Liderança ( 120) 

Planejamento estratég ico (85) 

Foco no mercado e no c licntc (85) 

Mcdiçüo, análise c gestão do 
conhecimento (90) 

Foco nos recursos humanos (85) 

Gcst<io de processos (85) 

Resultados do ncgó~.:io (450) 

Fonte: Adaptado de Ghobauian e Woo ( 1996). 

Liderança ( 10%) 

Pessoas (9% ) 

Po lítica c estratégia (8%) 

Parcerias c recursos (9%) 

Processos ( 14%) 

Resultados pessoas (9%) 

Resultados c lien tes {20%) 

Resultados soc iedade (6%) 

Res ultados chave do desempenho 
(1 5%) 

Há vúrias comparações entre os Modelos Malcolm Baldrige (MBQA), Prêmio 

Europeu de Qualidade (EFQM) e as normas ISO 9000 que podem ser encontradas na 

literatura (TUMMALA e TANG, 1996; BENDELL, 2000: PUN, CHI N e LAU, 1999). 

Essas comparações envolvem: 

-,_ os modelos de excclcncia MBNQA e EFQM representam um conce ito hol ístico 

focado na auto-avaliação. Em contrapartida, a ISO 9000 tem um enfoque mais 

minucioso em relação à não-conformidade; 

)> a principal proposta dos modelos MBNQA e EFQM é a promoção de uma cultura 

voltada à qualidade, visando o aumento da competiti vidade, a compreensão dos 

critérios de excelência em qualidade e o reconhecimento das melhores práti cas das 
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organizações. Além disso, o tvlBNQA requer qte as empresas premiadas 

compartilhem suas práticas com outras organizações. Por outro lado, a principal 

proposta da ISO 9000 é a implementação de um sis tema ele qual idade efet ivo para 

assegurar que os produtos e se rviços fornecidos aos cl ientes estão em confonnidade 

com os requisitos estabelec idos; 

~ ambos os modelos 1v1BNQA e EFQivl enfatizam dois fatores de competi ti vidade: 

entrega de valor ao cl iente e melhoria de desempenho operac ional em toda a 

organização. O EFQM também entà tiza o desempenho financeiro da organi zação. 

A ISO 9000, por sua vez, entàt iza a conformidade com os requisitos especi ficados 

no sistema de gestão da qualidade; 

~ a ISO 9000 considera relevante as ati vidades de inspeção e testes, e um dos 

principais conceitos retere-se a implementação c manutenção de um sistema de 

gestão da qual idade documentado. Os modelos M BNQA e EFQM, por sua vez, 

entàtizam que a inspeção e testes devem ser substituídos pela prevenção e 

demonstração de excelência na qualidade dos produtos e serviços; 

~ requisitos como inspeção e testes, não-conformidade elo produto e documentação 

são indispensáveis para satistàzer os requisitos ISO 9000. Tais requisitos não são 

enfàti zados nos critérios MBNQA e EFQM; 

~ enquanto os modelos MBNQA e EFQM envolvem mecanismos como alto

avali ação, med ição do desempenho, qualificação at ravés de visitas in loco c 

competição, a ISO 9000 envolve seleção de organi smos cert i ficadores, submissão 

de um manual ela qualiclacle, execução de auditorias ex ternas c certificação; 

r os requisitos ISO 9000 não abrangem fatores tecnológicos e elementos 

competiti vos. 

2.3.6 O Prêmio Nacional da Qualidade- PNQ 

O prêmio Nacional da Qualidade- PNQ foi instituído em 199 I pela Fundação 

para o Prêmio Nacional da Qua li dade - f-PNQ com o propós ito de reconhecer 

anualmente as organizações que se destacam pela excelência da gestão ele suas práticas, 

bem como de seus resultados. Através da divulgação destas práticas reconhecidas como 

"Classe Mundial", a FPNQ contribui com a melhoria da qualidade na gestão elas 

organi zações brasileiras. O modelo de excelência do PNQ foi desenvolvido, desde a sua 



36 

ongem em 1991, adotando os fundamentos de excelência do prêmio Malcolm Baldrige. 

A escolha do modelo Baldrige decorreu de amplo estudo dos premias existente no 

Brasil e no exterior, partindo elo precursor de todos , o Oeming Prize (Japão). 

(FUNDAÇÃO PARA O PRÊ!v!IO NACIONAL DA QUALIDADE, 2002a). 

O Modelo de Excelência do PNQ pode ser utilizado para a auto-avaliação em 

qualquer tipo de organização, visto que a linguagem utilizada é flexível c de fácil 

entendimento, além de nüo prescrever ferramentas e práticas de gestão específicas. Este 

modelo é estruturado em oito critérios: Liderança; Estralfigias e Planos; Clientes; 

Sociedade: lnjàrmações e Conhecimento; Pessoas; Processos,· e Resultados. A 

incorporação do Modelo de Excelência do PNQ à Gestão da Qualidade da organização 

pode ser compreendida através da Figura 12. 

Figura 12 - lvlodelo de Excelência do PNQ (FPNQ, 2002n). 

Em 2002, a f-PNQ analisou criticamente outros prêmios reconhec idos 

internacionalmente em conjunto com as normas ISO série 9000 e 14000. Atualmente, os 

critérios de excelência do PNQ se apóiam nos seguintes fundamentos: Liderança. e 

constância de propósitos; Visão de futuro; Foco no cliente e no mercado; 

Responsabilidade social e ética; Decisões baseadas em fatos ; Valorização das pessoas; 

Abordagem por processos; Foco nos resu ltados; Inovação; Agilidade; Aprendizado 

organizacional; e Visão sistêmica. 
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Nascimento e Alves (200 I) consideram que as normas série ISO 9000 podem ser 

utilizada conjuntamente com o modelo de excelência do PNQ, pois com a revisão de 

2000, as normas ISO 9000 passaram a incorporar conceitos mais abrangentes, 

aproximando os requisitos e as diretrizes presentes nas normas ISO 9000 dos critérios 

do PNQ. Na visão dos autores, a adoção dos critérios de excelencia do PNQ não 

constitui uma alternativa à certificação com base nas normas ISO 9000, e sim uma ação 

complementar. O Quadro 6 apresenta a correlação entre os critérios do PNQ e as 

diretrizes ISO 9004:2000. 

Quadro 6- Correlação entre os critérios do PNQ c as diretrizes ISO 9004 

PNQ- 2004 NIJR ISO 9004:2000 
Itens dos critérios dt' excelência Diretrizes para melhorias de desempenho 
1.1 Sistema de liderança 5.1 Responsabilidade da direção-

5.5 Responsabilidade. autoridade c comunicação 
1.2 Cultura de Exccl~ncia 5.3 Política da qualidade 

.t.J Uso dos princípios de gest;'io da qual idade 
1.3 t\n;ílisc Crítica do dcsempcnho clobal 5.6 Análise crítica pela alta dircçào 
2.1 Formulaç~'io de cstrat.:gins 5.-t Planejamento 
2.2 Desdobramento clns estr<ttégias 5.-t Pl<tnejnmento 
2.3 Pl<tnejnmcnto drt medi ção elo desempenho 8.1 Medição. análise e melhoria -
3.1 lmrtl!em e conhecimento de mcrcado 7.2 Processos relacionauos ús partes interessadas 
3.2 Relacionamento com d icntcs 5.2 Necessidades c expec tativas drts partes 

interessad<ts 
7.2 Processos rclacionauos ús partes intcress<tdas 

4.1 Rcsponsabi I iuadc sócio -ambiental 6.7 Recursos naturais 
7.2 Processos rclacionauos ús partes intcrcss<tdrt s 

4.2 Etica c dcscnvol\·imcnto social 7.2 Processos rclacionndos ús partes interessadas 
5.1 GcstJo das in formações dn orl!an iznçJo 6.5 In lormação 
5.2 Gcst<i o d:~s inlormaçõcs comp:~rati vns 7.2 Processos relacionados ~-.s partes intc rcss:~das 

5.3 Gcst;io do capital intelectual 4.2 Documcntaçüo 
6.5 In lormaçüo 

6.1 Sistemas dl.' trab<tlho 4.1 Gcst<lo de sistl.'nws l' pn ll'essos 
6.2 Capacitaç;lo c <kscnvolvim.:nto 6.2 Pessoas 
6.3 Qualidade de vida 6.4 t\mbicntc dl! trabalho 
7.1 Gestüo de processos rel:~ti,·os ao prouuto 7. 1 Rcalizaçüo do produto 

7.3 l'rojl!to de desenvolvimento 
7.5 Operações de produção c serviço 
8.3 Controle de nüo-con form idade 

7.2 Gestão de processos de apoio 7.1 Realizaçüo do produto 
6.3 lnfm-estrutura 

7.3 Gestão dt.: processos relati vos aos forneccuores 6.6 Fornecedores e pan.:ciros 
7.4 Aquisiçüo 

7.4 Gestüo econômico-linanceira 6.8 Recursos linanceiros 
8.1 Resultados relativos aos clientes I! ao mercado 8.2 Medição c monitoramento 
lU Resultados .:conômico-linancciros 8.2 Medição e monitoramento 
8.3 Resultados re lativos ús pcsso<ts 8.2 ~vlediç<lo I! monitoramento 
8.4 Rcsultndos relativos nos fornecedores 8.2 Medição c monitoramento 
8.5 Resultados dos processos rclntivos ao produto lU Mediçiio e monitoramento 
8.6 Rcsultndos relntivos à sociedade 8.2 Medição e monitoramento 
8.7 Resultados dos processos dc apoio c 8.2 Mcdiçüo e monitoramento 

orgnnizacionais 

Fonte: adaptado de Nasc imento e Alves (200 I). 
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2.3.6.1 Os Primeiros Passos para a Excelência 

Em 1996, a Fundação para o Prêmio Nac ional da Qualidade instituiu um modelo 

simplificado elo Prêmio Naciona I da Qualidade com o intuito de estabelecer um nível 

intermediári o ele excelênc ia. Desta fonna, os '" Primeiros Passos para a Excelência" foi 

editado contendo urna estrutura alinhada aos critérios de excelência. Desde ent<lo, de 

acordo com a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade (2000), Os Primeiros 

Passos para a Excelênc ia vem sendo utilizados por várias organizações como 

instrumento avaliatório, além de servir como referencial para outros prêmios estaduais, 

setori ais e internos às empresas. 

A estrutura dos Primeiros Passos, da mesma forma que o PNQ, compreende os 

sete critérios ele excelênc ia que se subdi videm em vinte e seis itens ele ava liação. Em 

2002 a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade atuali zou a edição Primeiros 

Passos. a II m de alinhar este modelo com os cri térios de Exceiência do PNQ e 

possibilitar seu uso como um modelo int rod utório ele auto-ava li aç<'io . O Quadro 7 

apresenta os critéri os, os itens e as pontuações rmíx imas dos Primeiros Passos. 

A ava li açüo das práticas de gestão ele uma organi zação com base nos Primeiros 

Passos envolve três dimensões e fatores, da mesma forma como ocorre no PNQ. A 

dimensão enfoque refere-se às práticas de gestüo utili zadas pela organização para 

atender aos requi sitos pertinentes, levando em consideração a adequação e 

exemplaridade destas práticas. A dimensão aplicaç:io refere-se ú di sseminação e ao uso 

do enfOC] Ue pela organização levando em consideração a disseminação c a contin uidade 

das práti cas adotadas. Por li m, a dimensão resultados explora as conseqüências da 

implementaçilo das prúticas ut ili zadas, considerando a relevüncia dos resultados para a 

organizaç ~!o, o desempenho 1.!111 relaç:'io aos referenciais ap li cáveis e tendência desses 

resul tados. (FPNQ, 2002a) . 



Quadro 7- Critérios, Itens e Pontuações i\h\ximas 

Critérios Itens 

I. Liderança 
1.1 Sistema de Liderança 
1.2 Cultura da excelência 
1.3 Análi se critica do desempenho global 

2. Estratégias c Planos 
2. 1 Formulação das estratégias 
2.2 Desdobramento das estratégias 
2.3 Planejnmento dn mediçüo do desempenho 

J . Clientes c socicdnde 
3. 1 Imagem c: conhecimento de merendo 
3.2 Relacionamento com clientes 
3.3 In teração com a socic:dade 

-'· Informações c conhecimento 

5. Pcssons 

4. 1 Gestão dns informações da organiznção 
4.2 Gestão dns informnções comparativas 
4.3 Gestão do capital intelectual 

5.1 Sistemas de trabalho 
5.2 Capacitação e desenvolvimento 
5.3 Qualidade de vida 

6. Processos 
6. 1 G1.'st:1o de processos re lativos ao produto 
6.2 Gcstüo de processos de apoio 
6.3 Gcst;1o dl.' procl.'ssos relativos aos fornccedorc:s 
6.-1 Gestüo linanccirn 

7. Resultados 
7 . I Resultados rdativos aos clientes c no merendo 
7.2 Resultndos linanceiros 
7.3 Resultados re lntivos ús pessoas 
7.-1 Resultados relativos aos lornccedorcs 
7.5 Resultados dos processos rdati vos ao produto 
7.6 Rl.'su ltados rdativos ;i sociedade 
7. 7 Rl.'st!ltados dos processos de apoio 

Total de Pontos Po.uí1•âs 

Fonte: FPNQ, ~OO~a 

Pontuaçfio Mtíxima 

45 
15 
15 
15 

45 
15 

15 
15 

45 
IS 

15 
15 

45 
15 
15 
15 

45 
15 
15 

15 

45 
15 
lO 

lO 

l O 

230 
50 

50 

JO 
20 

JO 
20 
JO 

500 
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Os itens correspondentes aos critérios de I a 6 s<'io avaliados com base nas 

dimensões enfoque c aplicação e es tão estruturados conforme a clinàmica do diagrama 

de gestão apresentado na Figura 13 . Esses itens estão divididos da seguinte forma: 

> aspectos de I a 3 - verificação das práticas de gestão, dos padrões de trabalho e elo 

grau de aplicação destas práticas e padrões; 

,. aspecto 4 - ver i fi cação elos métodos de controle das práticas de gestão; 

> aspecto 5 - ver i fi cação dos métodos de avaliação das práticas de gestão e padrões 

de trabalho, bem como os métodos para implementar as inovações e melhorias 

incluindo exemplos de ações pertinentes. 



Definição das 
Prátic~s · 

'e Padrões· 

Inovação I 
Melhoria .. 

Aspectos 1 a 4 

Aspecto 5 . 
Avaliação 

Figura 13 - Diagrama de Gestão adaptados para os Primeiros Passos 

(FPNQ, 2002). 
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A avaliação dos itens correspondente ao critério 7, compreendem a verificação 

dos níveis atuais de desempenho, das tendências de progresso ou de sustentação dos 

níve is, de modo a permitir a análise elos indicadores de desempenho, bem como das 

informações comparativas pertinentes. Dessa forma, cada aspecto de avaliação de 

enfoque e a plicaç:io (itens 1.1 a 6.4), assim como ele resultados (itens 7. 1 a 7.7) é 

ava l ia do através da uma escala de alternativas que representa o estágio atual das práticas 

e dos resultados da organização. 

A ava l i ação das práticas de gestão através dos Primeiros Passos permite a 

identificação do estágio alcançado pela organização na busca pela excelência. A 

dite rença entre o PNQ e os Primeiros Passos é que o primeiro fornece diretrizes para a 

excelência do desempenho ou práticas reconhecidas como "Classe Mundial", enquanto 

que o segundo lo rnece diretrizes para o bom desempenho. ou seja, um estágio bem 

superior ao praticado pela maioria das organizações. Para a FPNQ (2002b): 

Os Primeiros Passos contêm os critérios para um bom desempenho, 
servem como modelo de gestão e instrumento de diagnóstico da 
organização e somam 500 pontos, enquanto os I 000 pontos do PNQ 
representam o estado da arte da gestão para a excelência do 
desempenho. A estrutura do sistema é a mesma. di lerenciando-se pelo 
grau de maturidade do sistema de gestão da organização, que utiliza 
um ou outro instrumento.(f-PNQ, 2002b ). 
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Embora a pontuação de seus itens represente 50% da pontuação dos critérios de 

excelência, não se pode alirmar que a mesma pontuação obtida nos dois modelos tenha 

o mesmo significado. Conforme esclarece a FPNQ, (2002b): "o nível de profundidade 

com que é feita a avaliação pode variar''. A Figura 14 apresenta a correlação entre o 

Prêmio Nacional da Qualidade e os Primeiros Passos para a Excelência. Com base nessa 

co!Telação pode-se observar que o modelo PNQ possui um maior nível de detalhamento 

em relação aos aspectos de avaliação estabelecidos nos Primeiros Passos. 

/"' Pa.uos 
500 pontos 

pomos 

f-igura 14 - Correlação entre os Primeiros Passos e o PNQ 
!FPNQ, 2002b). 

2.3.7 Considerações finais sobre os modelos de excelência 

Os modelos de excelência dos prêmios da qualidade apresentados neste texto 

vêm sendo adotados por inúmeros países com o objetivo de difundir a cultura da 

excelência e reconhecer as práticas que refletem o estado da arte na gestão dos 

negócios. Além disso, esses modelos permitem a prática de auto-avaliação das 

organizações. O instrumento de auto-avaliação da edição Primeiros Passos oferece uma 

grande contribuição para a realização deste trabalho, servindo corno referencial teórico 

para a elaboração do modelo de avaliação proposto (FPNQ, 2002b). 
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As organizações realizam auto-avaliação por várias razões, como por exemplo, 

mudanças no ambiente interno e externo. mudanças na direção e na liderança da 

empresa. necessidade para desenvolver qualidade baseada em padrões. ou como parte 

de urna estratégia para a melhoria contínua. Além disso. a auto-avaliação tem um efe ito 

positivo na cultura organizacional. (RITCHIE e DALE. 2000). O Quadro 8 apresenta 

três categorias de benefícios proporcionados pelo processo de auto-ava liação. 

Quadro 8- Benefícios decorrentes da auto-avaliação 

Cnlegol'ill Uencficios ~-t ' · • ··• 

Imediato facilita benclunarking 
Direc iona a melhoria continua 
lncenti\'a o envolvimento dos funcionários 
fornece ,·isão à direção 
Eleva a compreensão c a conscientização da qualidadt! 
Desenvolve uma abordagt:m comum para a mt:lhoria em toda a organização 
Estratégia de marketing 
Gera planos de ação 

Longn·prazn favorece a rt:duçào dt: custo 
1\-lciiHlra ns resultados dos m:gúcios 
Dirt:Cillna os investimentos a curto c longo-prazo 
fnrrw.:e uma abordagem disciplinada para o planejamento 
Dcscn\'llh c um enfoque holístico para a qualidade 
Aumenta a habilidade para r..:unir c sat isfüzcr as cxpcctati\·as dos clientes 
Mantém a imagem da qualidade 
Fornece uma ligação entre cl ientes c forneced ores 

Suporte ao TQM Viabili za a conscicntizaç<'in dos funcionários para a qual idade 
fornece uma lista de veri li cnç;'\o para processos c operações 
lnccnti,·a um enfoque para os processos c nüo apenas parn n produto 
lnccnti ,·a a melhoria do dcscm enho 

Fonte: Ritchic c Dale (2000). 

Os critérios de excelência dos prêmios da qual idade apresentados podem ser 

usados como instrumento de avaliação da gestão da organização, independente de seu 

porte e setor econôm ico de atuação. Ass im. os prêmios ua qual itlatle oferecem um 

modelo para a rea li zação de um uiagnóstico da situação atua l da organização. 

Considerando o ambiente extremamente compet iti vo em que as empresas atuam. uma 

ferramenta de diagnóstico de tal ampl itutle de aplicação pode ser extremamente úti I. 

tanto para as orga nizações como para pesquisadores e profissionais da nrea. 

(RUTKOWSKI, 2002). 
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3 PROPOSTA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DA 

QUALIDADE EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS ISO 9001:2000 

Neste Capítulo apresenta-se a proposta para o processo de avaliação de sistemas 

de gestão da qual idade ISO 900 I :2000. São fornecidas informações sobre as etapas do 

processo de avaliação. bem como a aplicação do instrumento avaliatório. 

3.1 A estrutura da proposta 

O trabalho consiste na proposição e aplicação de um processo de avaliação de 

sistemas de gestão da qualidade ISO 900 I :2000. Esta proposta inclui tanto organizações 

não-certifi cadas. com o propósito de identificar as lacunas entre as atuais práticas 

organizacionais e os requisitos ISO 900 1:2000. como orga ni zações já cet1i fi cadas, mas 

que desejam identificar o estágio de adequação de suas práticas com o intuito de 

melhorar continuamente seu sistema de gestão da qualidade. 

A estrutura do método foi construída com base em dois referenciais teóricos. O 

primeiro envolve o estudo da norma ISO 190 li - Diretrizes para Auditorias do Sistema 

de Gestão Ambiental c da Qualidade (ISO, 2002a) partindo da análise de um processo 

sistemáti co para a obtenção c avaliaçiio de ev idências objetivas contra critérios 

estabelecidos. O processo Je avaliação proposto envolve também a aplicação Je um 

instrumento simplificado para a ava liação do sistema de gestão da qualidade, que foi 

elaborado com base no modelo da Fundação para o Prêmio Nacional da Qual idade 

(2002b), ed ição "Os Primeiros Passos para a Excelência". Mais adiante apresenta-se em 

detalhe o instrumento ava liatório incluindo a sistemática de pontuação c os critérios 

para a identificação do estágio de adequação aos requisitos ISO 900 I :2000. 

O método é aplicado pelo pesquisador, que exerce o papel de ava liador c deve 

possuir a competência necessária quanto ao conhecimento das normas que são utilizadas 

como referencial teórico durante todas as fases do processo de avaliação. O pesquisador 

deve contar com o apoio de lideranças das empresas ava liadas, de modo garantir a 

disponibilidade das informações necessárias em todas as etapas do trabalho. 
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O processo de avaliação proposto tem como intuito identificar a situação atual 

do sistema de gestão da qualidade contra os critérios de avaliação que representam os 

requisitos ISO 900 I :2000. Este processo deve ser executado através de cinco passos, 

objetivando desta forma. a orientação da aplicação inst rumento avaliatório, bem como a 

condução da avaliação. 

O primeiro passo consiste no planejamento da avaliação, onde são estabelecidos 

os objetivos e a abrangência da avaliação, além da definição dos recursos necessários e 

o cronograma das atividades. O passo seguinte envolve a aná lise dos documentos 

coletados e o registro das evidências obtidas a pm1ir da análise da documentação. O 

terceiro passo refere-se à verificação in loco, onde se aplica o instrumento avaliatório 

com base nas entrevistas com os envolvidos nos processos ava liados. O qua11o passo 

consiste na análise das informações e evidências apuradas para o estabelecimento da 

pontuação dos requisitos avaliados. O último passo, envolve a apresentação dos 

resultados e a entrega do relatório tina! à organização avaliada. A rigura 15 ilustra o 

processo de avaliação proposto. 

figura I 5- Processo de avaliação através de cinco pnssos. 

3.1.1 Passo 1- Planejamento da avaliação 

A decisão pela aplicação do diagnóstico do sistema de gestão da qualidade deve 

partir da alta direção da empresa. Após a confirmação da avaliação. a alta direção deve 

comunicar a realização do trabalho e seus objetivos a todos os envolvidos. O 

planejamento da avaliação consiste na definição dos objetivos e escopo da avaliação, na 

definição das responsabilidades durante todas as etapas do processo, na identificação 

dos recursos necessários para assegurar a eficácia da avaliação e na definição do plano 

de ava liação, incluindo a definição da agenda e o cronograma das atividades 

desenvolvidas. A rigura 16 ilustra as atividades pe11inentes ao passo I. 
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Figura 16 - Atividades ligadas ao Planejamento da avaliação. 
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Os objetivos devem ser definidos de modo que o resultado da avaliação seJa 

coerente com as necessidades da empresa. Tais necessidades podem surgir em virtude 

das razões para se buscar a certificação na norma ISO 900 I :2000. Além disso, deve-se 

definir o escopo, ou seja. os produtos e serviços aplicáveis. a abrangência da avaliação 

considerando a localização elas unidades que serão avaliadas. incluindo todos os 

processos que afetam o sistema de gestão da qualidade da empresa, bem corno a 

duração da avaliação. 

A alta direção da empresa deve designar um avaliador com autoridade para 

ge renciar o processo de avaliação. O avaliador pode selecionar avaliadores auxiliares 

(colaboradores) adotando como critério para seleção a competência necessária para a 

realização do processo de avaliação. O avaliador e seus auxiliares elevem: 

-, definir as responsabilidades pelas atividades; 

~ definir os recursos necessários; 

>- fornecer informações a respeito do andamento da avaliação; 

)i- manter registros; 

>- analisar criticamente os resultados; 

>- elaborar e distribuir o relatório final de consenso. 
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Durante o processo de avaliação, os avaliadores devem estar acompanhados de 

representantes dos processos envolvidos designados. Tais representantes atuarão como 

tàcilitadores auxiliando os avaliadores, estabelecendo contatos. esclarecendo dúvidas e 

fornecendo informações solicitadas. 

A responsabilidade pela aplicação do método é do avaliador que também deve 

coordenar as reuniões de consenso para a elaboração do relatório final. Para que o 

processo de avaliação seja eficaz, o avaliador deve possuir as seguintes competências: 

);> habilidade em técnicas de coleta de dados; 

~ conhecimento das normas série ISO 9000; 

~ conhecimento em sistemas de gestão da qualidade e documentos de referência; 

~ conhecimento das leis. regulamentos e outros requisitos aplicáveis à organização; 

~ habi lidade para compreender o contexto operacional da organização. 

Para assegurar a eficácia do trabalho. todos os processos do sistema de gestão da 

qualidade da organização devem ser contemplados no processo de aval iação. Dessa 

forma, quando houver situações onde a avaliação não for viável, o avaliador deve 

buscar uma alternativa junto à alta direção da organização, de modo a assegurar que as 

evidências objetivas pertinentes sejam disponibilizadas. 

Antes de dar início às atividades de avaliação, o avaliador deve elaborar um 

plano de avaliação. definindo a agenda e o cronograma elas atividades de aval iação, bem 

como estabe lecer contato inicial com os envolvidos para o esclarecimento de questões 

referentes ú duração da avaliação, ao acesso à documentação. às normas de segurança 

pertinentes ao local e as condições necessárias para o processo de aval iação. 

3.1.2 Passo 2- Análise da documentação 

A análise da documentação abrange a coleta e análise dos principais documentos 

do sistema de gestão da qualidade da organização, incluindo manuais , procedimentos e 

registros obrigatórios. Antes de conduzir a ava liação in loco. o avaliador deve solicitar 

os documentos para a posterior análise e registro das evidências de documentação no 

instrumento avaliatório. Este passo deverá ser executado levando em consideração o 

porte, natureza e complexidade da organização. A Figura 17 ilustra as atividades 

pertinentes a análise da documentação. 
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f-igura 17 - Atividades ligadas à Análise da documentaçiio. 
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A análise crítica de documentos tem como objeti vo a determinação da 

adequação do sistema de gestão da qualidade da organização em relação aos requisitos 

de documentação ISO 900 I :2000 e o reconhecimento dos padrões adotados pela 

organização, que são investigados a posteriori. Todos os documentos de trabalho devem 

ser retidos até a conclusão da avaliação e a sua disposição é estabelecida conforme 

acordo entre o avaliador e a alta direção da organização. Os documentos com 

informações confidenciais ou proprictúrias devem ser sa lvaguardados adequadamente 

pelo avaliador. 

Além da documentaçiío analisada, esta etapa também envolve o controle ele 

registros das atividades de aval iação, de forma a demonstrar a implementação do 

programa de avaliação. Estes registros incluem: 

~ planos de avaliação; 

);;> relatórios de avaliação; 

);;> instrumento avaliatório contendo evidências objetivas; e 

);;> registros de competência dos avaliadores. 
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3.1.3 Passo 3- Verificação in/oco 

Este passo consiste na realização de entrevistas com os facilitadores e também 

no levantamento de informações a pm1ir das constatações feitas nos processos 

avaliados. As informações e evidências objetivas apuradas devem ser registradas no 

instrumento avaliatório para posterior análise e pontuação. A Figura 18 ilustra as 

atividades pet1inentes à verificação in/oco. 
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Figura 18 - Atividades ligadns à Condução da ava liação. 
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As informações coletadas durante a avaliação devem ser ve rificadas de modo a 

assegurar a sua validade. Todas as informações pertinentes aos aspec tos de avaliação 

verificáveis são consideradas evidências objetivas. Antes de anal isar as evidências 

obje ti vas deve-se primeiramente verificar a consistência das informações obtidas de 

modo a evitar a utilização de informações incoerentes e obsoletas, que possam 

comprometer a veracidade da situação atual da organização avaliada. Para atestar esta 

consistência, o avaliador deve descrever as evidências objetivas de fo rma detalhada, 

permitindo assim, o esclarecimento quanto ao atendimento dos aspectos de avaliação. A 

seção 3.2 fornece diretrizes para o preenchimento do instrumento avaliatório. 



49 

3.1.4 Passo 4- Pontuação dos requisitos 

Este passo envolve a análise das informações e evidências objetivas apuradas 

nos passos 2 e 3, com o objetivo ele estabelecer a pontuação dos requisitos estabelecidos 

no instrumento avaliatório. A Figura 19 ilustra as atividades referentes à pontuação dos 

requisitos. 
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Figura 19 - Atividades ligadas à Pontuaçào dos requisitos. 
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Antes de estabelecer a p~ntuação final. o avaliador deve agrupar as ev idências 

objetivas com o intuito de tàcilitar a compreensão da situação atual do sistema de gestão 

ela qualidade da organização permitindo que o processo de consenso entre o avaliador e 

os avaliadores auxiliares seja realizado sem embate de interpretação. 

A avaliação das evidências objetivas consiste na identificação do percentual 

estabelecido no instrumento avaliatório, ele acordo com o estágio de adequação aos 

aspectos ele avaliação. A soma elos percentuais obtidos em cada aspecto de avaliação 

resulta no percentual do item avaliado, que multiplicado pelo valor de pontuação 

máxima resulta no número de pontos obtidos por cada item. A soma ele todos os itens 

gera a pontuação global , que permite a identificação do estágio atual do sistema de 

gestão da qualidade da organização avaliada contra os requisitos ISO 9001 :2000. A 

seção 3.2 apresenta com detalhes o processo de pontuação. 
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3.1.5 Passo 5- Apresentação dos resultados 

O último passo. envolve a elaboração do relatório final de avaliação abrangendo: 

considerações gerais; pontos fortes e oportunidades para melhoria em relação aos 

princípios de gestão: síntese de pontuação; e estágio atual de adequação aos requisitos 

ISO 900 I :2000. O relatório final deve ser entregue à alta direção da organização durante 

a reunião de apresentação dos resultados, onde o avaliador tàz algumas recomendações 

e comentários acerca do estágio atual de adequação aos requisitos ISO 900 I :2000 em 

que a organização se encontra. A Figura 20 ilustra as atividades referentes à 

apresentação dos resultados. 
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Figura 20 - Atividades ligadas à apresentação dos resultados. 
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Com base no relatório de avaliação, a organização pode identificar o grau de 

adequação aos requisitos ISO 900 I :2000 ou o estágio de maturidade do sistema de 

gestão da qualidade segundo estes requisitos. A análise crítica dos resultados da 

avaliação permite o reconhecimento dos pontos fortes do sistema de gestão da qualidade 

da organização. Permite também. a identificação das oportunidades para melhoria, isto 

é, as lacunas existentes entre o sistema atual e os requisitos ISO 900 I :2000. Desta 

forma, a organização avaliada pode melhorar seu sistema de gestão da qualidade com 

base no relatório final. Para tanto, planos de ação podem ser estabelecidos de modo a 

garantir a eficácia da implementação das ações. 

\ 
) 

I 
I 
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3.2 Instrumento avaliatório 

Considerando os objetivos deste trabalho, a adoção de um instrumento 

simplificado capaz de permitir a avaliação do grau em que se encontra a organização em 

relação aos requisitos ISO 900 I :2000 é de extrema relevância. 

Neste sentido, a elaboração do instrumento avaliatório tem como referencial 

teórico, a publicação "Primeiros Passos para a Excelência: Critérios para o bom 

desempenho e diagnóstico da organização" da Fundação para o Prêmio Nacional da 

Qualidade (2002b). A sistemática de avaliação simplificada dos critérios de excelência 

foi adaptada para os requisitos ISO 900 I :2000. Nesta adaptação foram considerados os 

seguintes aspectos: 

> dimensões e fatores de avaliaçfio: ao contrário do que é estabelecido no modelo da 

Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, onde são utilizadas três dimensões 

de avaliação (enfoque , aplicação e resultados), o instrumento de avaliação proposto 

leva em consideração apenas o fator adequação, ou seja, o atendimento ao requisito 

aplicável. considerando o perfil da organização; 

> sistemática de pontuação: o instrumento de avaliação proposto compat1ilha da 

mesma sistcrnática de pontuação estabelecida na edição Primeiros Passos. Entretanto, 

os valores percentuais , bem como a pontuação máxima obtida. foram adaptados para 

os requisitos ISO 900 I :2000 levando em consideração os requisitos pontuais 

(aplicáve is a processos específicos) e os requisitos sistêmicos. ou seja. aplicáveis a 

todos os processos. Além disso, foi atribuído maior peso aos requisitos de 

documentação, tais como registros, manual da qualidade c procedimentos 

documentados; 

> estrutura dos itens: Na publicação Primeiros Passos, os sete critérios (liderança, 

estratégia e planos, clientes e sociedade, informações e conhecimento, pessoas, 

processos e resultados) estão subdivididos em vinte e seis itens de avaliação, sendo 

que, para os itens de enfoque e aplicação, os aspectos de l a 3 referem-se à definição 

execução das práticas de gestão, o aspecto 4 refere-se aos métodos de controle das 

práticas de gestão e o aspecto 5 refere-se ao aprendizado. Os itens de resultados são 

compostos por um único aspecto . No instrumento avaliatório proposto, os cinco 

capítulos da norma ISO 900 I :2000 estão distribuídos em c inco seções e subdivididos 

em doze itens de avaliação. Desta forma, cada item possui cinco aspectos de 
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avaliação que visam verificar a adequação da organização em relação aos requisitos 

pertinentes ao item avaliado. Ao todo são sessenta aspectos de avaliação que 

correspondem aos vinte e três requisitos da ISO 900 I :2000, conforme apresentado na 

Figura 7. página 19. 
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3.2.1 Diretrizes para pontuação 

Esta seção descreve a sistemática de pontuação do instrumento de avaliação 

proposto. Os cinco capítulos da norma ISO 900 I :2000 foram adaptados para doze itens 

de avaliação, que estão subdivididos em sessenta aspectos de avaliação. Cada item de 

avaliação possui cinco aspec tos de avaliação que representam os requisitos normativos 

pertinentes a cada item. O Quadro 9 apresenta as seções, os itens e as pontuações 

máximas estabelecidas. 

Quadro 9- Seções, itens e pontuação máxima 

Seçllo 

3.3.1 Sistema de 
gestão da qualidade 

3.3.2 
Responsabilidnde da 
direção 

3.3.3 Gestão de 
recursos 

3.3.4 Realiznçiio do 
produto 

Itens 

3.3.1 .1 Requisitos gerais 

3.3. 1.2 Requisitos de documentação 

3.3.2 .1 Comprometimento da direção, foco no cliente. política da 
qualidade e planejamento 
3.3.2.2 Responsabilidade e autoridade, representante da direção, 
comunicação interna e análise crítica pela direção 
3.3.3.1 Provisão de recursos, infra-estrutura e ambiente de 
trabalho 
3.3 .3 .2 Recursos humanos 

3.3.4 .1 Planejamento da realização do produto c processos 
relacionados a clientes 
3.3.4 .2 Projeto de desenvolvimento 

3.3.4 .3 Aqu isição e controle de dispositivos de medição e 
monitoramento 
3.3 .4.4 Realização do produto 

3.3.5 Medição, análise 3.3 .5 .1 Medição e monitoramento 
c melhoria 

3.3.5.2 Contmle de produto não-conforme, anúlise de dados e 
melhorias 

Total de pontos possrvcis 

Pontuação 
máxima 

150 

150 

100 

100 

75 

75 

45 

20 

45 

40 

100 

100 

1000 

Conforme descrito no item 3.1.4, o ava liador, juntamente com os avaliadores 

auxiliares e de posse das evidências objetivas deve identificar o percentual que melhor 

representa a situação atual da organização em relação aos critérios de avaliação. O 

requerido em cada um dos aspectos de avaliação está descrito no estilo afirmativo, de 

modo a forçar a busca por evidências objetivas. A identificação do percentual para cada 

aspecto de avaliação é feita com base em uma escala de alternativas que representa uma 

condição de adequação aos critérios de avaliação e conseqüentemente ao grau de 

adequação ao requisito ISO 9001:2000 pertinente. O Quadro I O apresenta a escala de 

alternativas do instrumento de avaliação proposto. 
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Quadro 10- Escalas de alternativas 

Escala de Alternativas 

A a firmação não é sustentada pelas justi ficativas apresentadas, seja pela 
0% inexistênc ia de sistemáticas ou pela inadequação ao aspecto de avaliação. 

10% 
A atirmaçào é parcialmente sustentada pe las just ificativas apresentadas, 
com algumas sistemáticas adequadas, porém, sem o total atendimento ao 
aspecto de avaliação. 
A afi rmação é sustentada pelas justificativas apresentadas, com sistemáticas 

20% adequadas ao aspecto de ava liação. 

A altemativa escolhida deve ser justificada com base no registro de evidências 

objetivas que indica os pontos fortes e as oportunidades de melhoria em relação a cada 

item de avaliação. Estas informações devem ser registradas no verso da folha de 

pontuação do item avaliado. Um modelo de registro de evidências objetivas é ilustrado 

no Quadro li . 

O termo "justifi cati va" utilizado no instrumento de avaliação tem como objeti vo 

apresentar as sistemáticas de gestão da qualidade adotadas pela organização, incluindo 

os responsáveis, os documentos utilizados, exemplos de práticas e outras in formações 

relevantes encontradas nas evidências objetivas, permitindo ass im, o esclarecimento 

quanto à nota atribuída aos aspectos de avaliação. 

Cada um dos doze itens de avaliação é cons tituído de cmco aspectos de 

avaliação. os quais que devem ser pontuados de acordo com a escala de pontuação 

pertinente. Para obter o percentual total de um item deve-se somar os cinco va lores 

percentuais de cada aspec to de avaliação. Assim, o completo atendimento dos cinco 

aspectos de avaliação. representa I 00% de atendimento ao item ava liado. O percentual 

total obtido para cada item de avaliação pode variar entre 0% e I 00% (sempre em 

múltiplos de I 0). 



55 

Quadro 11 -Registro de evidências objetivas 

Evidências objetivas 

Pontos fortes 

Aspectos de Jus/ iflcat i v as 
Avaliação 

Oportunidades para melhorias 

Aspectos de Justijicatii'Os 
Avaliação 

A multiplicação do percentual total de cada item pela pontuação máxima do item 

correspondente resulta na pontuação obtida para cada item ava liado. A pontuação global 

é o resultado da soma da pontuação obtida em cada um dos doze itens de avaliação. O 

completo atendimento aos itens de avaliação ( I 00% em todos os itens aval iados) 

consiste na pontuação máxima obtida. ou seja, I 000 pontos. O Quadro 12 apresenta a 

síntese da pontuação do instrumento de avaliação proposto. 

Quadro 12 - Síntese da pontuação 

Seção Item 0% 10% 20% 30% -10% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Pon t. l'ont. 
% máxima obt ida 

3.3. 1 3.3. 1.1 150 
3.3.1.2 150 

3.3.2 3.3.2. 1 100 
3.3.2.2 100 

3.3.3 3.3.3. 1 75 
3.3.3.2 75 

3.3.4 3.3.4.1 45 
3.3.-1 .2 20 
3.3..t.3 45 
3.3.-1.4 40 

3.3.5 3.3.5. 1 100 
3.3.5.2 100 

Pontua~Ao Global ·. . . 1000 
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Com base na pontuação global obtida, a organização avaliada pode identificar o 

estágio atual de adequação aos requisitos ISO 900 l :2000. Se a pontuação da 

organização chegar a I 000 pontos significa que as práticas de gestão da qualidade estão 

totalmente adequadas aos requisitos ISO 9001 :2000. O Quadro 13 apresenta as faixas de 

pontuação correspondentes aos estágios que a organização se encontra quanto ao 

atendimento aos requisitos ISO 900 l :2000. 

Quadro 13- Faixas de pontuação 

Faixa 
Estágio da Organização No Posição Pontuação 

5 
Média 971-1000 Total atendimento aos itens de avaliação. O sistema de gestão 
Baixa 901-970 da qualidade está aderente a norma ISO 900 I :2000. 

Alta 831-900 Muitas evidências de atendimento aos itens de avaliação. O 
4 Média 761-830 sistema de gestão da qualidade está p~rcia1mente aderente aos 

Baixa 701-760 requisitos. ISO 900 I :2000. 

Alta 631-700 Existem algumas lacunas importantes no atendimento aos itens 
3 Média 561-630 de avaliação. Boa parte dos processos atende aos requisitos 

Baixa 501 -560 ISO 9001:2000. 

Alta 431-500 Existem muitas lacunas significativas no atendimento aos itens 
2 Média 361-430 de avaliação. Começam a aparecer evidências de adequação 

Baixa 301-360 aos requisitos ISO 900 I :2000. 

Alta 201-300 Poucas evidências de atendimento aos itens de avaliação. Não 
I Média I O 1-200 se pode considerar que o sistema de gestão da qualidade da 

Baixa 0-100 organização está aderente à norma ISO 900 I :2000. 



3.3 Apresentação dos itens de avaliação 

3.3.1 Sistema de gestão da qualidade 

3.3.1.1 Requisitos gerais 
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Aborda como a organização identifica e monitora os processos necessários ao 

sistema de gestão da qualidade, incluindo aqueles adquiridos externamente, desde que 

afe tem a qualidade do produto em relação aos requisitos. Tais processos podem incluir 

aqueles referentes às at ividades de gestão, provisão de recursos, realização do produto e 

medição. 

Quadro 14 -Requisitos Gerais (150 pontos) 

Asoectos de Avaliação Ponttwçiio 
A organização estabelece, documenta, implementa e mantém um sistema de gestão 

I. da qualidade melhorando continuamente a sua eficácia com base na norma NBR 0% 10% 20% 
ISO 900 I :2000. 

Justificativa 

A organização identifica e determina a seqUência e interação dos processos 
2. necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação por toda a 0% 10% 20% 

organização. 
Justificativa 

3 
Os critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses 

· processos sejam eficazes estão determinados. 0% 10% 20% 

Justificai i v a 

4. A organização disponibiliza os recursos e as informações necessárias para apoiar a 
0% 10% 20% operação e o monitoramento desses processos. 

Justificat iva 

5. A organização monitora, mede e analisa esses processos implementando ações 
necessárias para at ingir os resulta.dos planejados e a melhoria continua desses 0% 10% 20% 
processos. 

Justificativa 

Percentual do Item % 
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3.3.1.2 Requisitos de documentação 

Aborda como a organização estabelece e controla os documentos pertinentes ao 

SGQ tais como procedimentos documentados, instruções de trabalho, documentos de 

origem externa, dados do sistema, registros e outros documentos necessários para 

assegurar a eficácia do SGQ. O termo "procedimento documentado" significa que o 

procedimento é estabelecido, documentado, implementado e mantido. 

Quadro 15 -Requisitos de documentação (150 pontos) 

Asoectos de Amliaçtio Poutuaçtio 
A documentação do sistema de gestão da qualidade da organização inclui 

I. 
declarações da polltica da qualidade e dos objetivos da qualidade, documentos 

0% 10% 20% necessários para garantir a eficácia dos processos, manual da qualidade e registros e 
procedimentos documentados requeridos. 

Justifica! iva 

A organização possui um manual da qualidade que descreve a interação entre os 
2. processos e o escopo do sistema ' de gestão da qualidade, bem como os 0% 10% 20% 

procedimentos documentados estabelecidos ou referência a eles. 
Justificativa 

A organização possui um procedimento documentado que define os controles 

3. necessários para os documentos do SGQ de modo a evitar o uso não intencional de 
0% 10% 20% documentos obsoletos. Os documentos de origem externa são identificados e sua 

distribuição é controlada. 
Justificativa 

A organização assegura que os registros são mantidos leglveis, prontamente 
4. identificáveis e recuperáveis, de modo a prover evidências da conformidade com 0% 10% 20% 

requisitos e da operação eficaz do SGQ. 
Justificativa 

5. A organização possui um procedimento documentado que define os controles 
0% 10% 20% necessários para os registros. 

Justificativa 

Percentual do Item % 
Obs.l : o escopo do sistema de gestão da qualidade deve incluir, quando aplicável os detalhes e 
justificativas para quaisquer exclusões. 

Obs.2: Os controles necessários para os documentos do SGQ devem abranger: aprovação, antes de sua 
emissão; análise crítica e reaprovação; identificação da situação atual. disponibilidade de versões atuais 
nos locais de uso e legibilidade. 

Obs.3: Registros são um tipo especial de documentos e seu controle deve contemplar identificação, 
armazenamento,_proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte. 
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3.3.2 Responsabilidade da direção 

3.3.2.1 Comprometimento da direção, foco no cliente, política da qualidade c 

planejamento. 

Aborda como a organização evidencia seu comprometimento com o SGQ 

incluindo o seu desenvolvimento, implantação e melhoria contínua de sua eficácia. 

Busca evidenciar como os objetivos da qualidade, incluindo aqueles relacionados ao 

desenvolvimento do produto. são estabelecidos. 

Quadro 16 - Comprometimento da direção, foco no cliente, política da qualidade e 
planejamento (100 pontos) 

Asoectos de A l'aliaçfio Pontuaçâo 
A. organização evidencia seu comprometimento com o SGQ através da política da 

I. 
qualidade, dos objetivos da qualidade, da condução de análises criticas pela Alta 

0% 10% 20% 
Dir~ção, da disponibilidade de recursos e da comunicação sobre o atendimento aos 
requisitos pertinentes. 

Justificativa 

2. A organização assegura que os requisitos do cliente são determinados e atendidos 
0% 10% 20% visando o aumento da satisfação do cliente. 

Justificativa 

A política da qualidade é apropriada aos objetivos da organização e inclui o 
3. comprometimento ao atendim.ento dos requisitos e à melhoria continua do SGQ. Sua 0% 10% 20% 

estrutura é analisada criticamente e comunicada e entendida por toda a organização. 
Justificativa 

A alta direção assegura que os objetivos da qualidade são mensuráveis e coerentes 
4. com a polltica da qualidade e também são estabelecidos nas funções e nos níveis 0% 10% 20% 

pertinentes da organização. 
Justificativa 

5. A organização assegura que o planejamento do SGQ é realizado levando em 
consideração os requisitos pertinentes aos processos do SGQ e os objetivos da 

0% 10% 20% qualidade. A integridade do SGQ é mantida quando mudanças são planejadas e 
implementadas. 

Justificativa 

Percentual do Item % 
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3.3.2.2 Responsabilidade e autoridade, representante da direção, comunicação 

interna c análise crítica pela direção. 

Aborda como a organização estabelece e comumca as responsabilidades e 

autoridades incluindo aquelas relacionadas ao representante da direção. Aborda também 

a condução de análises críticas do SGQ com o objetivo de assegurar sua contínua 

pertinência, adequação e eficácia. 

Quadro 17 - Responsabilidade e autoridade, Representante da direção, Comunicação 
intema e Análise Crítica pela Direção (100 pontos) 

Asoectos de A valiaçrio Pontuaçrio 

l. 
A organização assegura que as . responsabilidades e autoridades são definidas e 

0% 10% 20% cómunicadas. · · 
Justificativa 

A Alta Direção designou um.representante com responsabilidade e autoridade para 

2. assegurar a efetividade do SGQ, promover a conscientização sobre os requisitos do 
0% lO% 20% cliente e relatar à Alta Direção qualquer necessidade de melhoria, bem como o 

desempenho do SGQ. 
Justificat iva 

3. A Alta direção comunica a toda organização sobre a eficácia do SGQ e assegura que 
0% 10% 20% são estabelecidos os processos de comunicação apropriados. 

Justitlcativa 

A alta direção analisa criticamente o SGQ a intervalos planejados para assegurar sua 
4. continua pertinência, adequação e eficácia. Levando em consideração entradas e 0% 10% 20% 

saldas para análise crftica. 
J ust i tlcat i v a 

5. A Alta Direção mantém registros das análises criticas realizadas. 
0% 10% 20% 

Justificativa 

Percentual do item % 
Obs.l: As entradas para aná lise crítica devem incluir a política da qualidade. objetivos da qual idade, 
resultados de auditorias. oportunidades para melhoria. realimentação de cliente. desempenho do processo 
e conformidade de produto, situação das ações corret ivas e preventivas, ações pendentes de análises 
anteriores e mudanças que possam afetar o SGQ. 

Obs. 2: As saídas para análise crítica devem incluir quaisquer ações e decisões referentes a melhoria da 
eficácia do SGQ e de seus processos, melhoria do produto face os requisitos do cliente e necessidades de 
recursos. 
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3.3.3 Gestão de recursos 

3.3.3.1 Provisão de recursos, Infra-estrutura c ambiente de trabalho 

Aborda como a organização provê os recursos necessários ao sistema de gestão 

da qualidade incluindo a infra-estrutura e as condições necessárias ao ambiente de 

trabalho. 

Quadro 18- Provisão de recursos, Infra-estrutura e ambiente de trabalho (75 pontos) 

Asoectos de A valiaçfio Pontuaçfio 

I. 
A organização detem1ina e fornece os recursos necessários para a implementação e 

0% 10% 20% manutenção do SGQ de modo a melhorar continuamente sua eficácia. 
Justificativa 

2. A organização determina e fornece os recursos necessários para aumentar a 
0% 10% 20% 

satisfação de clientes mediante o atendimento aos seus requisitos. 
Justificativa 

A organização determina, provê mantém a infra-estrutura necessária para alcançar a 
3. conformidade com os requisitos do produto, incluindo, quando aplicável, os 0% 10% 20% 

ediflcios, o espaço de trabalho e as instalações associadas. 
Justificativa 

4. A organização determina, provê ma!1tém, quando aplicável, os serviços de apoio 
0% 10% 20% 

necessários para alcançar a conformidade com os requisitos do produto. 
Justificativa 

5. A organização determina e administra as condições do ambiente de trabalho 
0% 10% 20% necessárias para alcançar a conformidade com os requisitos do produto. 

Justificativa 

Percentual do Item % 
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3.3.3.2 Recursos humanos 

Aborda como a organização assegura a competência necessária às pessoas que 

executam atividades que afetam a qualidade do produto, bem como a conscientização 

quanto ao atendimento dos objetivos da qualidade. 

Quadro 19- Recursos humanos (75 pontos) 

AsrJectos de A vnliação Ponttwçfio 

I. 
As pessoas que executam atividades que afetam a qualidade do produto são 

0% 10% 20% competentes, com base em educação, treinamento e experiência apropriados. 
Justificativa 

2 As competências necessárias para ~s pessoas que exec~tam trabalhos que afetam a . 
· qualidade do produto são determinadas pela organização. · 0% 10% 20% 

Justificativa 

3. A organização fornece treinamento . ou realiza outras ações para satisfazer as 
0% 10% 20% necessidades de competência e avalia a eficácia das ações executadas. 

Justificativa 

A organização assegura que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e 

4. 
importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos 

0% 10% 20% da qualidade. 

Justificativa 

5. A organização mantém registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e 
0% 10% 20% experiência. 

Justificativa 

·, . . 
Percentual do Item % 
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3.3.4 Realização do produto 

3.3.4.1 Planejamento da realização do produto e processos relacionados a clientes 

Aborda como a organização realiza o planejamento da realização do produto 

levando em consideração os requisitos estabelecidos pelo cliente, bem como aqueles 

estabelecidos pela organi zação. 

Quadro 20- Planejamento da realização do produto e processos relacionados a clientes 
(45 pontos) 

llsuectos de A valiaçüo Poutuaçüo 
A organização planeja e desenvolve os processos necessários para a realização do 

I. produto. O planejamento da realização do produto é coerente com outros processos 0% 10% 20% 
do SGQ e sua saída é adequada ao método de operação da organização. 

Justificativa 

O planejamento da realização do produto inclui, onde apropriado, objetivos da 

2.' qualidade e requisitos para o produto, métodos e recursos necessários, verificação, 
validação, mÓnitoramento, inspeção, ensaio, cfitérios para a aceitação do produto e 

0% 10% 20% 

registros necessários para assegurar o atendimento aos requisitos estabelecidos. 
Justificativa 

A organização determina os requisitos especificados pelo cliente (incluindo aqueles 

3. para entrega e pós-entrega), os requisitos não declarados pelo cliente, mas 
0% 10% 20% necessários ao uso, os requisitos estatutários e regulamentares pertinentes e qualquer 

requisito adicional determinado pela organização. 
Justificativa 

A organização analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto antes de 

4. assumir o compromisso de fornecimento com o cliente e assegura que esses 
0% 10% 20% 

requisitos estão definidos, que as divergências estão sanadas e que estes requisitos 
podem ser atendidos pela organização. São mantidos registros dessa análise. 

Justificai i v a 

5. A organização determina e toma providências adequadas para se comunicar com o 
cliente em relação à informações sobre o produto, ao tratamento de consultas, 

0% 10% 20% contratos ou pedidos, incluindo emendas e à realimentação do cliente, incluindo suas 
reclamações. 

Justificativa 

Percentual do Item % 
Obs. I: Quando o cliente não fornecer uma declaração documentada dos requisitos, a organização deve 
confirmar os requisitos do cliente antes da acei tação. 
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3.3.4.2 Projeto e desenvolvimento 

Aborda como a organização planeja e controla o projeto e desenvolvimento de 

produto durante todas as etapas, de modo a assegurar que o produto resultante atende 

aos requisitos especificados. 

Quadro 21- Projeto e desenvolvimento (20 pontos) 

Asoectos de A ••aliaçtio Pontuaçtio 
A organização planeja e controla o projeto e desenvolvimento de produto 

I. 
determinando seus estágios, incluindo análise crftica, verificação e validação, bem 

0% 10% 20% 
como as responsabilidade e autoridades. São mantidos registros das entradas e 
saldas de projeto e desenvolvimento. 

Justificativa 

A organização realiza e mantém registros das análises criticas sistemáticas para 

2. avaliar a capacidade em atender os requisitos de projeto e desenvolvimento e propor 
0% 10% 20% 

ações para problemas identificados. Participam destas análises representantes de 
funções envolvidas com os estágios de projeto e desenvolvimento. 

Justificativa 

São mantidos registros dos resu ltados de verificação, bem como das ações 

3. necessárias para assegurar que as saldas estejam de acordo com os req uisitos de 
0% 10% 20% 

entrada do projeto e desenvolvimento. 

Justificai i v a 

A validação do projeto é executada conforme disposições planejadas para assegurar 

4. que o produto resultante atende aos requisitos especificados. São mantidos registros 
0% 10% 20% dos resultados de validação e das ações pertinentes. Quando aplicável, a validação é 

conclulda antes da entrega ou implementação do produto. 
Justificativa 

5. A organização verifica, analisa criticamente, valida e aprova as alterações antes de 
sua implementação. São mantidos registros destas análises, incluindo a avaliação do 

0% 10% 20% efeito das alterações em partes componentes e no produto já entregue, bem como 
das ações pertinentes. 

Justificativa 

Percentual do item % 
Obs. l : As entradas de projeto e desenvolvimento devem ser determinadas e analisadas criticamente 
quanto à adequaçüo devendo incluir os requisitos de funcionamento e de desempenho, os requisitos 
estatutários c regulamentares, informações de projetos semelhantes e outros requisitos aplicáveis. 

Obs.2: As saídas de projeto e desenvolvimento devem ser atualizadas, aprovadas antes de serem liberadas 
e apresentadas de modo a permitir o atendimento aos requisitos de entrada para projeto e 
desenvolvimento. Devem também fornecer informações para aquisição, produção e fornecimento de 
serviço, conter critérios de aceitação e especificar as característ icas necessárias ao 2f"Oduto. 
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3.3.4.3 Aquisição e controle de dispositivos de medição e monitoramento 

Aborda como a organização assegura que o produto adquirido está conforme os 

requisitos de aquisição. como são controlados os fornecedores e os produtos adquiridos 

levando em consideração o efeito do produto adquirido nos processos de realização e no 

produto final. Aborda também como a organização assegura a efi các ia dos processos 

mediante o controle dos dispositivos de medição e monitoramento. 

Quadro 22- Aquisição e controle de dispositivos de medição e monitoramento (45 pontos) 

Ase_ectos de A 1•a/iaçrio Poutuaçtio 
A organização estabelece critérios para seleção, avaliação e reavaliação para avaliar 

I. 
e selecionar seus fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos de 

0% 10% 20% 
acordo com os requisitos especificados pela organização. São mantidos registros 
dessas avaliações, bem corno das ações pertinentes. 

Justificativa 

As informações de aquisição descrevem o produto a ser adquirido e incluem, onde 

2. apropriado, aprovação do produto, procedimentos e equipamento, qualificação de 
0% 10% 20% pessoal e sistema de gestão da qualidade. A organização assegura a adequação dos 

requisitos de aquisição antes da sua comunicação ao fornecedor. 
Justificativa 

3 A organização estabelece e implementa inspeção ou outras atividades necessárias 
· para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos especificados. 0% 10% 20% 

Justificativa 

A organização determina as medições e monitoramento a serem realizados, bem 

4. como os dispositivos de medição e monitoramento necessários para demonstrar a 
0% 10% 20% conformidade do produto. Processos são estabelecidos para viabilizar a medição e 

monitoramento. 
Justificativa 

5. Quando constatado que o dispositivo não está conforme os requisitos, a organização 
avalia e registra a validade dos resultados de medições anteriores. A organização 

0% 10% 20% toma ação apropriada no dispositivo, bem como em qualquer produto afetado. São 
mantidos registros dos resultados de calibração e verificação. 

Justificativa 

Percentual do item % 
Nota I: Quando a organi zação ou seu cliente executar a verificação nas instalações do fornecedor, a 
organização deverá declarar, nas informações de aquisição, as providências de verificação pretendidas, 
bem como o método de liberação do produto. 

Nota 2: Quando for necessário assegurar resultados válidos, os disposit ivos de medição utilizados deverão 
ser ajustados ou reajustados, identificados (para determinar a situação da ca libração), protegido contra 
ajustes que possam invalidar os resultados obtidos e protegido de dano e deterioração durante o manuseio, 
manutenção e armazenamento. 

Nota 3: Quando for utilizado software de co mputador na medição e monitoramento de requisitos 
especificados, sua capacidade deve ser confirmada antes do uso inicial (c reconfirmada, quando 
necessário) para satisfazer a aplicação pretendida. 
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3.3.4.4 Realização do produto 

Aborda como a organização controla o planejamento e a realização da produção 

e fornecimento de serviço através da validação, rastreabilidade e identificação do 

produto ao longo da realização e preservação da propriedade do cliente e do produto 

final. 

Quadro 23- Realização do produto (40 pontos) 

Aspectos de A wtlinçrio Pouttwçtio 

I 
A organização planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob 0% 10% 20% 

· condições controladas. 
Justificativa 

A organização valida os processos de produção e fornecimento de serviço onde a 
salda resultante não possa ser verificada através de medição e monitoramento. A 

2
· validação demonstra a capacidade dos processos (incluindo aqueles onde anomalias 

só fiquem aparentes após a entrega) de alcançar os resultados planejados. 
Justificativa 

A organização identifica a situação do produto quanto aos requisitos de 
3. monitoramento e medição. Quando a rastreabilidade é um requisito, a organização 

controla e identifica unicamente o produto. 
Justificativa 

A organização identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente 
(incluindo capital intelectual) fornecida para uso ou para incorporação ao produto. 

4· Caso a propriedade do cliente for perdida, danificada ou considera inadequada, a 
organização mantém registros dessa situação e comunica o cliente. 

Justificativa 

5. A organização preserva a conformidade do produto, bem como suas partes 

0% 10% 20% 

0% 10% 20% 

0% 10% 20% 

constituintes durante o processo interno incluindo o manuseio, a embalagem, o 0% 10% 20% 
armazenamento e a proteção e também entrega o produto no destino pretendido. 

Justificai i v a 

Percentual do Item % 
Obs.l : Condições controladas devem incluir. quando aplicável, a disponibilidade de informações que 
descrevam as características do produto, a disponibilidade de instruções de trabalho, o uso de 
equipamento adequado. disponibilidade, e uso de dispositivos de medição e monitoramento, bem como 
sua implementação e a implementação da liberação, entrega e atividades pós-entrega . 

Obs.2: A validação dos processos deve incluir, quando ap licável, os critérios definidos para análise critica 
e aprovação dos processos, a aprovação de equipamento e qualificação do pessoal, o uso de métodos e 
procedimentos específicos, os requisitos para registros e a revalidação. 

Obs.3: Em alguns setores de atividade, a gestão de configuração é um meio pelo qual a identificação e 
rastreabilidade são mantidas. 
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Aborda como a organização planeja e implementa os processos necessários de 

medição c monitoramento para demonstrar a conformidade do produto e assegurar a 

conformidade do sistema de gestão da qualidade incluindo a determinação de métodos 

aplicáveis. como por exemplo, técnicas estatísticas. 

Quadro 24- Medição e monitoramento (100 pontos) 

Aspectos de Avaliaçrio Pontuaçrio 

1. 
A organização determina os métodos para obtenção e uso das informações relativas 

0% 10% 20% 
à percepção do cliente quanto ao atendimento aos seus requisitos. 

Justificai iva 

A organização executa auditorias internas a intervalos planejados, para verificar se o 
2. SGQ está mantido e implementado eficazmente, conforme com os requisitos do 0% tO% 20% 

produto, com os requisitos internos e com os requisitos normativos ISO 900 I :2000. 
Justificativa 

A organização possui procedimento documentado definindo as responsabilidades e 

3. os requisitos para o programa de auditorias internas. Os critérios de audi toria, 
0% 10% 20% escopo, freqllência e método estão definidos no programa e os registros são 

mantidos. 
Justi ficativa 

A organização utiliza métodos adequados para monitoramento de modo a 

4. comprovar a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados. 
0% 10% 20% 

Quando os resultados planejados não são alcançados a organização executa ações 
para assegurar a conformidade do produto. 

Justificativa 

5. A organização mede e monitora as características do produto para verificar o 
atendimento aos seus requisitos e assegurar que providências planejadas foram 0% 10% 20% 
satisfeitas.Os registros indicam as pessoas autorizadas a liberar oproduto. 

Justificativa 

Percentual do Item % 
Obs. l: O programa de auditoria deve ser estabe lecido de modo a assegurar objetividade e imparcial idade. 

Obs.2: A organização deve assegurar que as ações sejam implementadas sem a demora indevida e que os 
resultados dessas ações sej am veri ficados nas atividades de acompanhamento. 
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3.3.5.2 Controle de produto não-conforme, análise de dados e melhorias 

Aborda como a organização controla os produtos não-conformes e também 

como a organização melhora continuamente a eficácia do sistema de gestão ela 

qualidade. 

Quadro 25- Controle de produto não-conforme, an:ílise de dados c melhorias (100 pontos) 

rlsoectos de A l'llliaçfio Pontuaçcio 
A organização possui um procedimento documentado que define os controles, as 

I. 
responsabilidades e autoridades para garantir que os produtos não-conformes sejam 

0% 10% 20% 
identificados, controlados e, quando corrigidos, reverificados. Registros destes 
controles são mantidos. 

J ust i ficat i v a 

A organização determina e analisa dados apropriados incluindo aqueles obtidos do 

2. monitoramento, das medições e de outras fontes pertinentes para demonstrar a 0% 10% 20% 
adequação e eficácia do SGQ, bem como avaliar oportunidades para a melhoria 
continua. 

Justificativa 

A organização fornece evidências de melhoria continua do SGQ através da política 
3. da qualidade, objetivos da qualidade, análise de dados, ações corretivas e 0% 10% 20% 

preventivas e aná lise crít ica pela direção. 
J ust i ficat i v a 

4. A organização possui um procedimento gue define ações corretivas para elimi nar as 
0% 10% 20% 

causas de não-conformidade, de forma a evitar sua repetição. 
Justificativa 

5. A organização possui um procedimento que define ações preventivas para eliminar 
0% 10% 20% 

as não-conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrência. 
Justificativa 

Percentual do item % 
Obs.l: O cont role dos produtos nào-contormes deve incluir, onde apropriado, a execução de ações para 
eliminar a não-conformidade encont rada, a autorização do status do produto por autoridade pertinente ou 
pelo cliente, e a execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação originais. Quando a não 
contorrnidade do produto for detectada após a entrega. a organização deve tomas as ações apropriadas à 
natureza da não-conformidade. 

Obs.2: O procedimento para ações correti vas deve definir os requisitos para amíl ise crítica da não-
conformidade. determinação de suas causas, aval iação da necessidade de ações para garantir a não 
reincidência da não-conformidades. determ inação e implementaç<1o de ações necessárias, registro dos 
resultados de ações executadas e análise crítica das ações corretivas executadas. 

Obs.J: O proced imento para ações preventivas deve definir os requisitos para definição de não-
confo rmidades potenciais e suas causas. avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de 
não-conformidades, definição e implementação de ações necessárias e registro dos resultados de ações 
executadas e anál ise crítica das ações preventivas executadas. 
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4 APLICAÇÃO DA PROPOSTA 

Este Capítulo apresenta a aplicação da proposta em empresas reat s, em 

diferentes estágios de adequação aos requisitos ISO 900 l :2000. O Capítulo inicia-se 

com uma apresentação do perfil de cada organização e sua trajetória na gestão da 

qualidade. A seguir, apresenta-se a pontuação obtida. os pontos fortes e as 

oportunidades para melhoria de cada empresa avaliada, considerando os princípios de 

gestão inerentes aos requisitos ISO 900 l :2000. Por fim , apresenta-se uma aná lise global 

dos resultados obtidos. 

4.1 Apresentação das Empresas 

As empresas avaliadas foram selecionadas levando em consideração os objetivos 

estabe lecidos neste estudo. ou seja. a propos ição de um processo capaz de ava liar as 

práticas de gestão da qualidade de uma organização em relação ao estágio de adequação 

aos requisitos normativos ISO 900 I :2000. Neste sentido. a aplicação deve ser viáve l a 

qualquer tipo de organização, independente de seu porte ou setor de atuação. seja ela 

certificada ou não na norma ISO 900 I :2000. Entretanto. para viabilizar a ap licação do 

processo. foram considerados os seguintes aspectos: 

,.. que a empresa fosse localizada no interior do estado de São Paulo: 

,.. que a empresa desejasse receber uma avaliação de suas práticas relacionadas a gestão 

da qualidade em relação aos requisitos ISO 900 I :2000 com o intuito de melhorar seu 

sistema de gestão; 

>- que fossem analisadas empresas de setores diferenciados c que envolvesse tanto 

operações de manufatura como de serviços. 

Para efeito de preservação ela confidencialidade das informações pertinentes, as 

empresas avaliadas não serão identi ficadas. Além disso, ao iniciar os trabalhos, o 

pesquisador assumiu um compromisso de resguardar as informações coletadas e 

preservar a identificação dessas organizações. Deste modo, tais organizações serão 

reconhecidas doravante por empresas: ·'A' ', "8 ", "C", "D" e "E". 
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A "empresa A" está localizada em Araraquara, Estado de São Paulo, onde foi 

fundada em 1965. Além de seu quadro de funcionários que atualmente conta com 

cinqüenta e sc1s colaboradores. a empresa possui aproximadamente cinco mil 

revendedores que atuam no Brasil e no mercado externo para onde exporta. Possui 

também uma rede de assistência técnica capacitada para atender a todos os 

distribuidores e consumidores de seus produtos. A empresa atua no setor metalúrgico e 

possui uma ampla linha de produtos incluindo bombas de graxa e de óleo, canegadores 

de bateria, correias industriais. máquinas de solda, mangueiras industriais, para-choques 

de máquinas agrícolas. além de uma diversificada linha de peças e ferramentas. 

Atualmente, a "empresa A" vem direcionando seus esforços na redução de 

produtos não-conformes e. para isso, nos últimos anos foram pad ronizados os principais 

processos de rea lização do produto. Além disso. a organização adota uma filosotia de 

produção enxuta para melhor gerir os níveis de estoques na produção. Deste modo, são 

utilizadas ferramentas como kanbans, painéis de gestão à vista. dispos itivos "poka

yoke" , etc. Para efeti var seu compromisso com a qualidade, a " empresa A" pretende 

implantar um sistema de gestão da qualidade aos moldes dos requisitos ISO 900 I :2000 

para, posteriormente. buscar a certificação nestes requisitos . 

Também loca lizada em Araraquara. a "empresa B" iniciou suas atividades na 

região a partir de 2003 e hoje possui cerca de vinte c cinco funcionários no seu quadro 

de efetivos. Além do serviço de locação de veículos, a empresa conta com o serviço 

denominado ·'serviços de táx i'', o qual é rea li zado mediante formalização de contrato 

com o cliente. Embora seja considerada uma empresa de pequeno porte, a "empresa B" 

pretende ampl iar a oiCrta de serviços ao mercado buscando novos cl ientes e o 

crescimento organizac ional. 

Dentre as práticas de gestão da qualidade da "empresa B" destacam-se os 

serviços de atendimento ao cliente, o desenvolvimento das competências necessárias 

aos principais cargos (motoristas e mecânicos) e o monitoramento dos processos e 

serviços, que incluem o uso de listas de verificação para monitorar o atendimento aos 

requisitos necessários para a satisfação do cliente. Para o próximo ano, a organização 

pretende dobrar a sua frota de veículos e adequar suas práticas aos requisitos ISO 

900 l :2000. visando o aumento da satisfação dos clientes. 
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A filial "empresa C" está localizada na região de Araraquara, onde iniciou suas 

atividades a pm1ir de 200 I. Hoje a organização conta com cerca de cento e vinte 

colaboradores altamente capacitados na prestação de serviços em limpeza profissional. 

A matriz da "empresa C" está localizada em Taubaté - SP e além da prestação de 

serviços de limpeza convencional, técnica, jardinagem e outras atividades do ramo, 

possui uma diversificada linha de produtos para limpeza tais como des infetantes, 

saboneteiras. rolos de papel-toalha. lixeiras. etc . Para alcançar a eficiência e minimizar 

os custos operacionais, a "empresa C" conta com equipamentos de alta tecnologia, 

incluindo varredeiras com piloto a bordo, lavadoras ex tratoras de carpete, etc. 

Fazem parte da filosofia da qualidade da " empresa C" o atendimento 

personalizado e o uso de tecnologia aplicada. Além disso, a organização vem adotando 

uma política de aperfeiçoamento contínuo de seus colaboradores através de 

treinamentos como programa SS. qualidade no atendimento, meio ambiente e 

atendimento aos requisitos do cliente. Para os próximos meses, a organização pretende 

direc ionar seus esforços na busca do certificado ISO 900 I :2000. 

Loca lizada em São Jose dos Campos - SP, a "empresa O" pertence a um grupo 

multinacional que atua em setenta e seis países e conta com mais ele trezentos mil 

profi ssionais, distribuídos em vinte e três mil e novecentas unidades operacionais. A 

América Latina representa três por cento do tà turamento e conta com mais de vinte e 

oito mil colaboradores distribuídos em mil e trezentas un idades instaladas em sete 

países. Além dos serviços de alimentação. o grupo oferece aos seus cli entes mais de 

trinta e dois tipos de serviços. incluindo lavanderia. recepção, limpeza. telefonia, etc. O 

grupo também atua em diversos segmentos, tais como empresas, hospitais. escolas, etc. 

Atualmente. a "empresa O" possui cerca de trezentos funcionários e suas 

atividades foram iniciadas por volta ele 1990. A "empresa 0 " não possui uma política 

da qualidade específi ca. Contudo. os va lores adotados pelo grupo são traduzidos e 

comunicados à empresa. Fazem parte destes valores, o foco no cliente, o espírito ele 

equipe, a melhoria contínua e a tomada de iniciativa. O compromisso com a qualidade 

na "empresa O" abrange a segurança alimentar e conta com o apoio da área de 

qualidade, responsável por gerenctar os processos e métodos empregados na 

manipulação dos alimentos, de acordo com a legislação aplicável. A gestão ela qualidade 

faz pm1e da rotina da organização há alguns anos através da adequação dos processos e 

do sistema documental aos requisitos ISO 9000. Embora a organização não seja 
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certificada, existe uma preocupação em relação ao atendimento dos requisitos 

pertinentes ao sistema de gestão da qualidade e do sistema de segurança alimentar. 

Constituída de capital I 00% nacional , a "empresa E" atua no setor 

sucroalcooleiro há mais de cinqüenta anos e seu quadro de funcionários conta com mais 

de três mil funcionários capacitados. Localizada na região central do Estado de São 

Paulo, próxima à região de Ribeirão Preto, a empresa está entre as quinze maiores 

unidades do país, considerando sua capacidade instalada capaz de processar diariamente 

cerca de dezoito mil de toneladas de cana-de-açúcar, o que permite a produção diária de 

vinte e cinco mil sacas de açúcar e um milhão de litros de álcool. 

No início da década de 1990, a alta direção da organização passou a disseminar 

uma cultura voltada à satisfação de seus clientes através da qualidade dos produtos 

produzidos. Em 1993, a organização implantou um programa de qualidade total que 

resultou na conquista do certificado ISO 9002 no ano de 1997 e, posteriormente, o 

certificado ISO 900 I :2000 no ano de 2002. Desde então, a empresa vem buscando a 

manutenção e melhoria de seu sistema de gestão da qualidade. 

4.2 Resultados da avaliação 

Este tópico descreve a aplicação ela proposta nas empresas selecionadas c os 

resultados desta aplicação. Estes resultados foram extraídos dos relatórios de gestão das 

empresas avaliadas e incluem a síntese ela pontuação obtida para cada empresa. bem 

como um resumo sobre os principais pontos fortes e oportunidades para melhoria. 

levando em consideração os princípios de gestão abordados na norma NBR ISO 

9001:2000. 

4.2.1 Empresa A 

A avaliação na "empresa A" foi realizada no mês de novembro de 2004 e durou 

aproximadamente sete horas. Participaram das entrevistas, os diretores comercial e 

industrial, o gerente de produção e funcionários da produção. Antes e durante as 

entrevistas. o pesquisador analisou vários documentos incluindo desenhos técnicos, 

ordens de tà bricaçào, mapas , registros e etc. Embora a empresa não tenha o certificado 
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lSO 9001 :2000, muitas atividades de realização do produto estão padronizadas e 

monitoradas conforme requisitos internos. Entretanto, os requisitos sistêmicos, tais 

como os requisitos de documentação, ação conetiva e preventiva. auditorias internas, 

treinamento e outros. não estão devidamente implementados. O Quadro 26 apresenta a 

síntese da pontuação obtida pela "empresa A". 

Quadro 26- Síntese da pontuação obtida pela "empresa A" 

Itens de Avaliação Pontuaç!lo Percentual Pontuação 
Máxima Obtido Obtida 

1. Sistema de Gestão da Qualidade 
1.1. Requisitos gerais 150 40% 60 

1.2. Requisitos de documentação 150 10% 15 

2. Responsabilidade da Direção 
2.1. Comprometimento da direção. foco no cliente. 100 20% 20 

política da qualidade e planejamento 
2.2. Responsabilidade e autoridade. representante da 100 20% 20 

direção, comunicação interna e análise crítica 
pela direçüo 

3. Gestão de Recursos 
3.1. Provisão de recursos, infra-estrutura e ambiente 70 90% 63 

de trabalho 
3.2. Recursos humanos 70 20% 14 

4. Realização do Produto 
4.1. Planejamento da reali zação do produto. e 40 80% 32 

processos relacionados a c li e nt~s 

4.2. Projeto e desenvolvimento 40 90% 36 

4.3. Aquisição e controle de dispositivos de medição 40 40% 16 
e monitoramento 

4.4. Produção e fornecimento ele se rviço 40 50% 20 

S. Medição, Análise c Melhoria 
5.1. Medição c monitoramento 100 30% 30 

5.2. Controle de produto não-conforme, análise ele 100 10% lO 
dados e melhorias 

Total Geral 1000 336 



74 

-,. Foco no cliente 

Pontos fortes: Antes de assumir o compromisso de fornecimento, a organização analisa 

criticamente os requisitos do cliente (definidos no pedido) com base nos estoques de 

segurança e na capacidade em atender esses requisitos. Os registros desta análise são 

mantidos juntamente com os pedidos. Além disso, a organização dispõe de canais de 

comunicação adequados (telefones. televendas. websites. etc.) para dar informações 

sobre o produto, ao tratamento de consultas. contratos ou pedidos. rec lamações, etc . As 

reclamações de clientes são registradas para posterior análise e atendimento. 

Oportunidades para melhoria: Embora a organização obtenha informações relativas à 

percepção do cliente quanto o atendimento aos seus requisitos (apenas quando o cliente 

entra em contato com a organização), não há evidência de que os métodos para 

obtenção e uso destas informações estejam determinados. 

,. Liderança 

Pontos fortes : Os processos de comunicação da empresa incluem o uso de quadro de 

avisos, c-mail. telefone. etc. Tais processos permitem a disseminação das diretrizes 

estabelecidas pela alta direç;1o. 

Oportunidades para melhoria: Não fo i possível evidenciar o comprometimento da 

organização com o sistema de gestão ela qualidade mediante a designaçi'io formal do 

representante da direção. o estabelecimento ela política da qualidade, dos objetivos ela 

qualidade e da condução de análises críti cas pela alta direção. 

-,. Envolvimento das pessoas 

Pontos fortes: A organização incentiva o crescimento profissional e a capacitação elos 

colaboradores. Para isso. a empresa identifica e divulga um calendário de cursos 

profissionalizantes rea li zados por instituições ela região. Esses cursos estão relacionados 

às competências necessárias para cargos. que são estabelecidas informalmente pela alta 

direção. 

Oportunidades para melhoria: Não foi possível ev idenciar que o pessoal que executa 

atividades que afetam a qualidade do produto esteja consciente quanto à pe11inência e 
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importância dessas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da 

qualidade. visto que os objetivos da qualidade não foram estabelecidos e comunicados. 

Além disso, não há evidências de que a organização forneça treinamento ou realize 

outras ações para satistàzer as necessidades de competência e avalie a eficácia das ações 

executadas, bem como mantém os registros apropriados de educação, treinamento. 

habilidade e experiência. 

);> Abordagem de processo 

Pontos fortes: Os critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o 

controle dos processos que afetam o sistema de gestão da qualidade sejam eficazes estão 

definidos através de desenhos técnicos, ordens de tàbricação e outras especificações 

estabelecidas pelo gerente de produção. 

Oportunidades para melhorias: Não há evidências ele que a organização identifica a 

situação do produto ao longo dos processos de realização, de modo a assegurar sua 

rastreabilidade. Além disso, não há evidências de que quando os resultados planejados 

não são alcançados, a organização executa ações para assegurar a conformidade do 

produto. A seqüência e interação dos processos relacionados ao sistema de gestão da 

qualidade não estão claramente identificados e determinados pela organização. 

,_ Abordagem sistêmica para a gestão 

Pontos fortes: A organização planeja e controla o projeto e desenvolvimento do 

produto estabelecendo seus estágios, incluindo análise crítica, verificação e validação. 

bem como as responsabilidades e autoridades. A gerência de produção mantém os 

registros das entradas e saídas de projeto e desenvolvimento em meio eletrônico 

(arquivo project). 

Oportunidades para melhoria : A documentação do sistema ele gestão da qualidade 

não inclui declarações da política da qualidade e dos objetivos da qualidade, manual da 

qualidade e procedimentos e registros requeridos pela norma NBR ISO 900 I :2000. 

Além disso, a organização não realiza auditorias internas a intervalos planejados, para 

verificar a efetividade do sistema de gestão da qualidade segundo os requisitos 

normativos ISO 900 l :2000. 
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>- Melhoria contínua 

Oportunidades para melhoria: Não foi possível evidenciar a melhoria contínua do 

sistema de gestão da qualidade da organização mediante o estabelecimento da política 

da qualidade, dos objetivos da qualidade, da implementação de ações corretivas e 

preventivas. bem como da condução de análises críticas pela alta direção. 

>- Abordagem factual para a tomada de decisão 

Pontos fortes: Todas as alterações de projeto e desenvolvimento são analisadas, 

validadas e aprovadas pela gerência de produção, que mantém os registros desta 

natureza em meio eletrônico. 

Oportunidades para melhoria: Não há evidências de que a organização possui um 

procedimento documentado para controlar os registros aplicáveis, incluindo os registros 

de ações preventivas e corretivas, formulários de monitoramento de processos e 

produtos, registros de reclamações de clientes, atas de análises críticas. relatórios de 

auditorias, etc. 

)> Benefícios mútuos nas relações com os forn ecedores 

Oportunidades para melhoria: Não há evidências de que a organização estabeleceu 

critérios para seleção, avaliação e reavaliação de seus fornecedores para selec ioná-los 

com base na sua capac idade em fornecer produtos de acordo com os requisitos 

especificados, assim como não há registros de avaliações desta natureza e ações 

pertinentes. 
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4.2.2 Empresa B 

A avaliação da "empresa B" foi realizada no mês de dezembro de 2004 e durou 

aproximadamente seis horas. Devido ao porte da empresa, a entrevista foi realizada 

apenas com o gerente geral. responsável pelas atividades relacionadas a qualidade. 

Foram analisados vários documentos incluindo especificações dos clientes, ordens de 

serviços. registros , etc. 

Com base na pontuação obtida pela "empresa B" , conforme apresentado no 

Quadro 27, é possível verificar um baixo percentual principalmente em relação aos 

requisitos de documentação. o que pode ser compreendido face o porte da organização. 

Além disso, os requisitos de projeto e desenvolvimento, controle de produto não

conforme, análise de dados e melhorias, assim como os requisitos relacionados à 

responsabilidade da direção. também receberam um baixo percentual, entre 20 e 30%. 

Em contrapartida, os requisitos relativos à provisão de recursos, infra-estrutura e 

ambiente de trabalho, e também os requisitos de planejamento da realização do produto 

e processos relacionados a clientes obtiveram I 00% da pontuação. 

? Foco 110 c/ie11te 

Pontos fortes: A organização assegura que os requisitos do cliente são determinados e 

atendidos mediante a elaboração de contratos mensais e diários. O serviço de 

telemarketing assegura a comtuÍicação eticaz com o cliente quanto ao tratamento de 

consultas. contratos. pedidos e reclamações. 

Oportunidades para melhoria: Não há uma sistemática devidamente formalizada para 

o registro e análise das reclamações do cliente. Além disso, não foi possível evidenciar 

o formulário de pesquisa de satisfação de clientes, visto que o mesmo está em fase de 

implantação. 
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Quadro 27- Síntese da pontuação obtida pela "empresa B" 

Itens de Avaliação Pontuação Percentual Pontuação 
i'Vhhima Obtido Obtida 

1. Sistema de Gestão da Qualidade 
1.1. Requisitos gerais 150 50% 75 

1.2. Requisitos de documentação 150 10% 15 

2. Responsabilidade da Direç:1o 
2. 1. Comprometimento da direção, foco no cliente, 100 30% 30 

política da qualidade e planejamento 
2.2. Responsabilidade e autoridade, representante da 100 30% 30 

direção, comunicação interna e análise crítica 
pela direção 

3. Gestão de Recur·sos 
3. 1. Provisão de recursos. infra-estrutura e ambiente 70 100% 70 

de trabalho 
3.2. Recursos humanos 70 50% 35 

4. Realização do Produto 
4. 1. Planejamento da realização do produto, e 40 100% 40 

processos relacionados a c lientes 
4.2. Projeto e desenvolvimento 40 10% 04 

4.3. Aquisição e cont ro le de dispositivos de medição 40 70% 28 
e monitoramento 

4.4 . Produção e fornecimento de serviço 40 90% 36 

S. Medição, Análise e Melhoria 
5.1. Meuiçüo e monitoramento 100 50% 50 

5.2. Controle de produto não-conforme. análise de 100 20% 20 
dados e melhorias 

Total Gera l 1000 433 

;;... Liderança 

Pontos fortes: Os processos de comunicação permitem a disseminação das diretrizes 

estabelecidas pela alta direção. A divulgação através de quadro de avisos, e-mail , 

telefonia móvel, bem como a condução de reuniões informais, possibilitam a 

comunicação sobre as responsabilidades e autoridades definidas pela organização. 
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Oportunidades para melhoria: Não foi possível evidenciar o comprometimento da 

organização com o sistema de gestão da qualidade mediante a des ignação formal do 

representante da direção, o estabelecimento da política da qualidade, dos objetivos da 

qualidade. da condução de análises críticas pe la alta direção. 

):> Envolvimento das pessoas 

Pontos fortes: Além dos processos de comunicação estabelecidos, foi observado que o 

porte da organização facilita a comunicação quanto às responsabilidades e autoridades 

pertinentes às pessoas que executam trabalhos que afetam a qual idade do fornecimento 

do serviço. 

Oportunidades para melhoria: As competências necessárias ao pessoal que executa 

atividades que afetam a qualidade do serviço prestado (descrição de cargo) não estão 

documentadas de modo a prover evidências de sua efeti vidade. Além disso, não foram 

evidenciados registros de treinamento incluindo o levantamento das necessidades e as 

avaliações da eficácia. 

):> Abordagem de processo 

Pontos fortes: A orga nização disponibiliza os recursos e informações necessários para 

apoiar a operação e o monitoramento dos processos que afetam o sistema de gestão da 

qualidade. incluindo os processos administrativo, comercial e operac ional. Além disso, 

a organização realiza inspeção com o objetivo de comprovar a capac idade dos processos 

em alcançar os resultados planejados. 

Oportunidades para melhoria: A seqüênc ia e a interação dos processos relacionados 

ao sistema de gestão da qualidade, incluindo os processos de fornecimento de serv iço e 

de apoio, bem como suas entradas e saídas, não estão claramente identificados e 

determinados pela organi zação. 
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);;> Abordagem sistêmica para a gestrio 

Pontos fortes: Os recursos necessários para a implantação do sistema de gestão da 

qualidade. tais como instalações, pessoas, equipamentos, etc. , são determinados e 

fornecidos pela organização. O sistema informatizado " Henje" permite o controle do 

fornecimento de serviço prestado. 

Oportunidades para melhoria: A documentação do sistema de gestão da qualidade 

não inclui declarações da política da qualidade e elos objetivos da qualidade, manual da 

qualidade e procedimentos e registros requeridos pela norma NBR ISO 9001:2000. 

Além disso, não há uma sistemática para a realização de auditorias internas a intervalos 

planejados, para verificar a efetividade do sistema de gestão da qualidade segundo os 

requisitos normativos ISO 900 I :2000. 

);;> Mellloria contínua 

Pontos fortes: A organização busca melhorar continuamente o sistema de gestão da 

qualidade com base nas entrevistas realizadas com os clientes, visando aumentar a sua 

satisfação. 

Oportunidades para melhoria: Não foi possível evidenciar a melhoria contínua do 

sistema de gestão da qualidade da organização mediante o estabelecimento da política 

da qualidade. dos objetivos da qualidade, da implementação de ações corretivas e 

preventivas. bem como ela condução de análises críticas pela alta direção. 

);;> Abordagem factual para a tomada de decisão 

Pontos fortes: A organização determina e analisa dados obtidos das medições do 

fornecimento do serviço, bem como da realimentação de clientes visando avaliar 

oportunidades para a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. 

Oportunidades para melhoria: Não há evidências de que a organização possui um 

procedimento documentado para controlar os registros aplicáveis . 
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~ Benefícios mútuos nas relações com os fomecedores 

Oportunidades para melhoria: O processo de aquisição da organização inclui a 

seleção de pelo menos três fornecedores para cada tipo de produto ou serviço a ser 

adquirido. Entretanto, não há evidências de que são mantidos os registros de seleção, 

avaliação e reavaliação desses fornecedores. 

4.2.3 Empresa C 

A "empresa C" foi avaliada no dia 07 de dezembro de 2004 e durou 

aproximadamente oito horas. Foram entrevistados o supervisor geral, o assessor da 

qualidade e a assistente administrativa. A análise documental incluiu mapas de 

processos, instruções de trabalho, contratos, registros, etc. 

A pontuação obtida pela "empresa C" revela que os requisitos de controle de 

produto não-conforme, análise de dados e melhorias estão dentro de uma faixa de 

pontuação relativamente baixa, representando 20% da pontuação pertinente. Os 

requisitos: comprometimento da direção, foco no cliente, política da qualidade e 

planejamento, assim como os requisitos de documentação, também receberam um 

percentual relativamente baixo, representando 30% da pontuação máxima. O requisito 

projeto e desenvolvimento obteve a pontuação mínima de 0%, levando em consideração 

o fato de que a empresa. embora não tenha desenvolvido outros tipos de serviço além 

daqueles contemplados no con~rato com o cliente, não estabeleceu uma rotina para o 

atendimento ao requisito de projeto e desenvolvimento da norma NBR ISO 900 I :2000. 

Os requisitos provisão de recursos, infra-estrutura e ambiente de trabalho, assim 

como planejamento da realização do produto e processos relacionados a clientes, 

receberam a melhor pontuação 90 e 80% respectivamente. O Quadro 28 apresenta a 

síntese da pontuação obtida pela "empresa C". 
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Quadro 28- Síntese da pontuação obtida pela "empresa C, 

Itens de Avaliação Pontuação Percentual Pontuação 
Máxima Obtido Obtida 

1. Sistema de Gestão da Qualidade 
1.1. Requisitos gerais 150 70% 105 

1.2. Requisitos de documentação 150 30% 45 

2. Responsabilidade da Direção 
2. 1. Comprometimento da direção, foco no cliente, 100 30% 30 

política da qualidade e planejamento 
2.2. Responsabilidade e autoridade, representante da 100 40% 40 

direção, comunicação interna e análise crítica 
pela direção 

3. Gestão de Recursos 
3 .I. Provisão de recursos, infra-estrutura e ambiente 70 90% 63 

de trabalho 
3.2. Recursos humanos 70 50% 35 

4. Realização do Produto 
4. 1. Planejamento da realização do produto. c 40 80% 32 

processos relacionados a clientes 
4.2. Projeto e desenvolvimento 40 0% o 

4.3. Aquisição e cont role de dispositivos de medição 40 50% 20 
e monitoramento 

4.4. Produção e fornecimento de serviço 40 40% 16 

S. Medição, Análise e Melhoria 
5. 1. Medição e moni toramento 100 60% 60 

5.2. Contro le de produto não-conforme. análise de 100 20% 20 
dados e melhorias 

Total Geral 1000 466 

);.- Foco 110 clieute 

Pontos fortes: Com base na especificação técn ica estabelec ida no documento "ESPEC" 

é possível identificar os requisitos do cliente e desdobrá-los aos processos de 

fornecimento de serviço visando o atendimento a estes requi sitos. Através dos recursos 

de telefonia fixa e móvel, são esclarecidas eventuais dúvidas quanto ao fornecimento de 

serviço entre o cliente e a organização. A pesquisa mensal "Avaliação dos Serviços 
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Prestados", bem como a "Central de Atendimento" permitem a verificação do 

atendimento aos requisitos estabelecidos pelo cliente. 

Oportunidades para melhoria: Não há uma sistemática devidamente formalizada para 

o registro e análise das reclamações do cliente. 

> Liderança 

Pontos fortes: Os processos de comunicação estabelecidos pela organização permitem 

a disseminação do comprometimento da alta direção. A divulgação através de quadro de 

avisos, bem como a condução de reuniões mensais registradas em ata, possibilita a 

comunicação sobre as responsabilidades e autoridades definidas pela organização. 

Oportunidades para melhoria: Não foi possível evidenciar o comprometimento da 

organização com o sistema de gestão da qualidade mediante a designação formal do 

representante da direção, o estabelecimento da política da qualidade, dos objetivos da 

qualidade, da condução de análises críticas pela alta direção. 

~ Envolvimento das pessoas 

Pontos fortes: Além dos processos de comunicação estabe lecidos, foi observado que o 

porte da organização facilita a comunicação quanto às responsabilidades e autoridades 

pertinentes às pessoas que executam trabalhos que afetam a qualidade do fornecimento 

do serviço. 

Oportunidades para melhoria: As competências necessárias ao pessoal que executa 

atividades que afetam a qualidade do serviço prestado não estão documentadas de modo 

a prover evidências de sua efetividade. Além disso, não foram evidenciados registros do 

levantamento das necessidades de treinamento, das avaliações da eficácia, bem como de 

treinamentos nas instruções de traba lho vigentes. 
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> Abordagem de processo 

Pontos fortes: A organização realiza o planejamento e o desenvolvimento dos 

processos necessários ao sistema de gestão da qualidade levando em consideração as 

especificações do cliente. Tais especificações são desdobradas para as atividades 

operacionais. Desta forma. o monitoramento dos processos é rea li zado através do 

"Quadro de Efetivos'', das reuniões mensais e das inspeções in loco conduzidas pelos 

líderes. 

Oportunidades para melhoria: A seqüência e a interação destes processos, incluindo 

os processos de fornecimento de serviço e de apoio, bem como suas entradas e saídas, 

não estão claramente identificadas e determinadas pela organização. 

,.- Abordagem sistêmica para a ges1fio 

Pontos fortes : Os recursos necessários para a implantação do sistema de gestão da 

qua lidade. tais como instalações. pessoas. equipamentos. sojiwares, documentos etc. , 

são determinados e fornecidos pela organização. Os documentos do ti po instrução de 

traba lho, formulários e registros estão sistematizados e disponíveis aos locais de uso. 

Oportunidades para melhoria : A documentação do sistema de gestão da qualidade 

não inclui dec larações da política ela qualidade e dos objeti vos da qualidade. manual da 

qualidade e procedimentos c registros requeridos pela norma NBR ISO 900 I :2000. 

Além disso. não há uma sistemática para a rea lização de audi torias internas a interva los 

planejados. para ve rificar a efeti vidade do sistema de gestão da qualidade segundo os 

requisitos normativos ISO 900 I :2000. 

r Jlt[e/lwria COIIIÍIIII{f 

Pontos fortes: Com base nos resultados da pesquisa de satisfação do cl iente, é possível 

observar a evolução do atendimento aos requisitos do cl iente. 

Oportunidades para melhoria: Não fo i possível evidenciar a melhoria contínua do 

sistema de gestão da qualidade da orga nização mediante o estabelecimento da política 

da qualidade, dos objetivos da qualidade, da implementação de ações corretivas e 

preventivas. bem como da condução de análises críticas pela alta direção. 
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)> Abordagemfactual para a tomada de decisão 

Pontos fortes: A organização determina e analisa dados obtidos das medições do 

produto e do fornecimento do serviço, bem como da realimentação de clientes visando 

avaliar oportunidades para a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. 

Oportunidades para melhoria: Não há evidências de que a organização possut um 

procedimento documentado para controlar os registros aplicáveis. 

>- Benefícios mútuos nas relações com os fomecedores 

Oportunidades para melhoria: A relação com os fornecedores de produtos e serviços 

que afetam a qualidade do fornecimento de serviço não é diretamente realizada pela 

organização. ou seja, os produtos e serviços são adquiridos através da matriz, que possui 

responsabilidade para se lecionar, avaliar e reavaliar seus fornecedores. Neste sentido, 

não foi possíve l evidenciar a aderência dos processos de aquisição aos requisitos 

normativos pertinentes. 

4.2.4 Empresa D 

A aval iação da "empresa D" fo i realizada dia 13 de dezembro de 2004 e teve a 

duração de aproximadamente oi to horas. Participara m das en trevistas o supervisor geral. 

o administrador da unidade. a coordenadora de recursos humanos e também a assistente 

da qualidade. Boa parte da documentação adotada pela "empresa 0" é fornecida pela 

matri z com o intuito de disseminar a preocupação com a qualidade ele seus produtos a 

todas as unidades instaladas no país. Deste modo, foi possível analisar uma estrutura 

documental mais aderente aos requisitos ISO 9001:2000, incluindo procedimentos 

gerenciais, manuais de gestão. instruções de trabalho, dados do sistema. registros. etc. 

A síntese de pontuação apresentada no Quadro 29 demonstra que o item 

referente ao projeto e desenvolvimento obteve o menor percentual, ou seja, I 0% elo 

percentual máximo. Essa pontuação foi aplicada levando em consideração um tipo ele 

serviço diferenciado, que foi oferecido ao cliente. Embora a "empresa O" atenda parte 

dos requisitos de projeto e desenvolvimento, as atividades pertinentes não se encontram 

sistematizadas e também não foi possível evidenciar registros .desta natureza. 
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Quadro 29- Síntese da pontuação obtida pela "empresa O" 

Itens de A valiaçüo Pontuação Percentual Pontuação 
Máxima Obtido Obtida 

1. Sistema de Gestão da Qualidade 
1.1. Requisitos gerais 150 70% 105 

1.2. Requisitos de documentação 150 30% 45 

2. Responsabilidade da Direção 
2.1. Comprometimento da direção, foco no cliente, 100 30% 30 

política da qualidade e planejamento 
2.2. Responsabilidade e autoridade, representante da 100 40% 40 

direção, comunicação interna e análise crítica 
pela direção 

3. Gestão de Recursos 
3. 1. Provisão de rec ursos. infra-estrutura e ambiente 70 90% 63 

de trabalho 
3.2. Recursos humanos 70 60% 42 

4. Rcalizaç:1o do Produto 
4. 1. Planejamento da realização do produto, c 40 80% 32 

processos relacionados a clientes 
4.2. Projeto e desenvolvimento 40 10% 04 

4.3 . Aquisição e controle de dispos iti vos de medição 40 90% 36 
e monitoramento 

4.4. Produção e fornec imento de serviço 40 90% 36 

S. Mcdiç:'lo, An:\lisc c Melhoria 
5. 1. Medição e monitoramento 100 70% 70 

5.2. Controle de produto não-conforme. análise de 100 30% 30 
dados e melhorias 

Total Geral 1000 533 

> Foco 110 c/ie11te 

Pontos fortes: A organização assegura que os requisitos do cliente são determinados 

através da análise crítica de contrato e reuniões semanais (reuniões de cardápio). Além 

disso, a organização utiliza métodos eficazes para obtenção e uso das informações 

relativas à percepção do cliente quanto ao atendimento aos seus requisitos. Tais 
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métodos incluem: pesqmsa de satistàção diária, pesqmsa "conte comigo" e pesqutsa 

anual. 

Oportunidades para melhoria: Embora constatado que o cliente participe da validação 

do projeto, como por exemplo, a inclusão do serviço "pasta a jato" , não foi possível 

evidenciar que a organização mantém os registros dos resultados de va lidação do 

projeto e ações pertinentes. 

>- Liderança 

Pontos fortes: Os processos de comunicação estabelecidos pela organização, incluindo 

o uso de quadro de avisos e a realização de reuniões de turno, permitem a disseminação 

do comprometimento da alta direção. Além disso, o porte da empresa permite a 

comunicação informal entre os colaboradores e a alta direção. 

Oportunidades pa ra melhoria: Não foi possível evidenciar o comprometimento da 

organização com o sistema de gestão da qualidade mediante a designaçüo formal do 

representante ela direção, o estabelecimento da política da qualidade e dos objetivos da 

qualidade e a condução de análises críticas pela alta direção. 

,.- Envolvimento das pessoas 

Pontos fortes: Os processos de comunicaçüo estabelecidos pela organi~açào, tais como 

comunicados em quadro de av isos e reuniões diárias (quinze minutos por turno) 

permitem a comunicação eticaz quanto às responsabilidades e autoridades pet1inentes às 

pessoas que executam trabalhos que afetam a qualidade do fornecimento elo serviço. 

Oportunidades para melhoria: As competências necessárias ao pessoal que executa 

atividades que afetam a qualidade do serviço prestado não estão documentadas de modo 

a prover evidências de sua efetividade. Além disso, não foram evidenciados registros elo 

levantamento das necessidades de treinamento, bem como das ava liações da eficácia de 

treinamento. 
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~ Abordagem de processo 

Pontos fortes: O documento "Manual de Procedimentos Técnicos" evidencia o 

planejamento e o desenvolvimento dos processos necessários ao sistema de gestão da 

qualidade. Além disso , a organização estabelece os critérios e métodos necessários para 

assegurar a operação e o controle desses processos, incluindo inspeções e auditorias 

internas. 

Oportunidades para melhoria: A seqüência e a interação dos processos de apoio 

(recursos humanos. gestão da qualidade, gestão financeira , tecnologia de informação, 

etc.), bem como suas entradas e saídas, não estão claramente identificadas e 

determinadas pela organização. 

~ Abordagem sistêmica para a gestão 

Pontos fortes: Os recursos necessários para a implantação do sistema de gestão ela 

qualidade. tais como instalações, pessoas. equipamentos, softwares, documentos etc., 

são determinados e fornecidos pela organização. A documentação pertinente ao sistema 

de gestão ela qualidade incluindo manuais de procedimentos técnicos, formulários e 

registros estão sistematizados e disponíveis nos locais de uso. 

Oportunidades para melhoria: A documentação do sistema de gestão da qualidade 

não inclui declarações da política da qualidade e dos objetivos da qualidade. manual da 

qualidade e procedimentos e registros requeridos pela norma NBR ISO 900 I :2000. 

Além disso, o planejamento das auditorias internas não inclui a verificação da 

efetividade elo sistema ele gestão ela qualidade segundo os requisitos normativos ISO 

9001:2000. 

~ AJelltoria contínua 

Pontos fortes: Os dados obtidos através das medições do fornecimento do serviço e da 

realimentação ele clientes, tais como pesquisa ele satisfação de cliente, registros de 

monitoramento dos processos, resultados de auditoria , etc., permitem que a organização 

avalie oportunidades para a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. 
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Oportunidades para melhoria: Não foi possível evidenciar a melhoria contínua do 

sistema de gestão da qualidade da organização mediante o estabelec imento da política 

da qualidade, dos objetivos da qualidade, da implementação de ações corretivas e 

preventivas. bem como da condução de análises críticas pela alta direção. 

> Abordagem factual para a tomada de decistio 

Pontos fortes : A organização determina e analisa dados obtidos elas medições do 

fornecimento do serviço, bem como da realimentação de clientes visando avaliar 

oportunidades para a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. 

Oportunidades para melhoria: Não há evidências ele que a organização possui um 

procedimento documentado segundo os requisito 4.2.4 (controle de registro) da norma 

NBR ISO 900 l :2000 para controlar os registros aplicáveis. 

>- Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores 

Pontos fortes: Os critérios para seleção. avaliação c reavaliação para avaliar e 

selecionar os fornecedores com base na sua capacidade em fo rnecer produtos de acordo 

com os requisitos especi ficados pela organização estão estabelec idos no documento 

"Manual de Procedimentos Técnicos''. 

Oportunidades para melhoria: As informações de aquisição registradas no sistema 

"TEC FOOD" descrevem o produto a ser adquirido. Porém, não contemplam aspectos 

como a qualificação do pessoal envolvido e sistema de gestão da qualidade. Além disso, 

os registros de seleção, avaliação e reavaliação dos fornecedores são mantidos pelo 

escritório central, o que dificulta o acesso a esses documentos. 
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4.2.5 Empresa E 

A avaliação da "empresa E" foi realizada nos dias 13 e 14 de janeiro de 2005 e 

teve a duração de aproximadamente onze horas. Participaram das entrevistas o gerente 

industrial. o coordenador da produção. o coordenador de gestão da qualidade, a analista 

de gestão da qualidade. operadores da área industrial. e assistentes da área 

administrativa. A "empresa E" possui um sistema de gestão da qualidade "maduro''. 

visto que a primeira certificação ocorreu em 1997. Desde então. as rotinas passaram a 

ser estabelecidas nos procedimentos e instruções de trabalho assegurando a efetividade 

das taretàs que afetam a qualidade do produto. Além de toda a documentação pertinente 

ao sistema, os registros revelam o compromisso efetivo com o sistema de gestão da 

qualidade. 

A síntese de pontuação apresentada no Quadro 30 demonstra o alto grau de 

adequação aos requisitos ISO 9001:2000. Embora a "empresa E" não tenha obtido o 

percentual múximo nos requisitos comprometimento da direção, foco no cl iente, política 

da qualidade e planejamento. recursos humanos, e produção e fornecimento de serviço, 

a faixa de pontuação global na qual a organização se encontra demonstra o total 

atendimento aos itens de avaliação. 
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Quadro 30- Síntese da pontuação obtida pela "empresa E" 

itens de A valiaçiio Pontuação Percentual Pontuação 
Máxima Obtido Obtida 

1. Sistema de Gestão da Qualidade 
1.1. Requisitos gerais 150 100% 150 

1.2. Requisitos de documentação 150 100% 150 

2. Responsabilidade da Direção 
2. 1. Comprometimento da direção, foco no c liente, 100 90% 90 

política da qualidade e planejamento 
2.2. Responsabi I idade e autoridade, representante da 100 100% 100 

direção. comunicaçào interna e análise crítica 
pela direçào 

3. Gestão de Recursos 
3.1. Provisão de recursos. infra-estrutura e ambiente 70 100% 70 

de trabalho 
3 .2. Recursos humanos 70 90% 63 

4. Realização do Produto 
4. 1. Planejamento da realização do produto, e 40 100% 40 

processos relacionados a c lientes 
4.2. Projeto e desenvolvimento 40 100% 40 

4.3. Aquisiçào e cont role de dispositivos de mediçào 40 100% 40 
e monitoramento 

4.4. Produçào e fornecimento de serviço 40 90% 36 

S. Mediç:i.o, An:llise e Melhoria 
5. 1. Medição e mon itoramento 100 100% 100 

5.2. Controle de prod uto nào-conforme. análise de 100 100% 100 
dados e melhorias 

Total Geral 1000 979 

r Foco no cliente 

Pontos fortes: A organização assegura que os requisitos do cliente são determinados 

através da análise crítica dos contratos firmados anualmente. As rotinas estabelec idas 

nos procedimentos e instruções de trabalho contemplam os métodos pertinentes aos 

requisitos contratuais. Para o monitoramento da satisfação dos clientes, a organização 

realiza uma pesquisa anual com o propósito de ava liar e aumentar a satisfação dos 
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clientes. Além disso. a empresa conta com vários canais de comunicação com o cliente. 

Todas estas práticas estão devidamente padronizadas nos procedimentos documentados. 

,_ Liderança 

Pontos fortes: Para disseminar o compromisso com o sistema de gestão da qualidade. 

são realizadas reuniões de acompanhamento semanais, para apurar a evolução dos 

indicadores de desempenho operacionais e também reuniões de acompanhamento 

mensais para a análi se da evolução dos indicadores estratégicos pertinentes ao sistema 

de gestão da qualidade. Além das reuniões de acompanhamento, a empresa conta com 

vários canais de comunicação que permitem a disseminação das informações relativas à 

qualidade. Tais canais incluem jornal interno. intranet, internet. quadro de avisos, etc. 

Oportunidades para melhoria: A organização evidencia seu comprometimento com o 

sistema de gestão ela qualidade através da política da qua lidade, dos objetivos da 

qualidade. da condução de análises críticas pela alta direção e da disponibilidade de 

recursos. Contudo, não foi evidenciado que o atendimento aos requisitos pertinentes são 

comunicados a todos os colaboradores da organização. Além disso, uma recente 

pesquisa realizada internamente pela organização evidenciou esta lacuna. 

,. Envolvimento das pessoas 

Pontos fortes: A organização estabeleceu o procedimento "PG 15002" como 

sistemática para a determinação das competências necessári as. identificação das 

necessidades de treinamento e conscientização dos colaboradores. bem como para a 

necessidade de avaliações da eficácia desses treinamentos. Para os colaboradores 

recém-admitidos, a organização reali za palestras de integração e treinamento interno 

para entendimento das atividades e cumprimento dos procedimentos operac ionais e 

instruções de trabalho. 

Oportunidades para melhoria: Nem todas as pessoas que ocupam cargos operacionais 

e que foram entrevistadas demonstraram estar conscientes quanto à pettinência e 

importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da 

qualidade. 
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~ Abordagem de processo 

Pontos fortes: A identificação, seqüência e interação dos processos necessários ao 

sistema de gestão da qualidade e sua aplicação por toda a organização foram 

evidenciadas no manual da qualidade "MQ 00102". Além disso, a organização assegura 

que seus processos são monitorados mediante os padrões definidos nos procedimentos 

operacionais estabelecidos para cada fase do processo. 

~ Abordagem sistêmica para a gestão 

Pontos fortes: A documentação do sistema de gestão da qualidade da organização 

inclui declarações da política da qualidade, manual da qualidade e outros manuais de 

gestão, procedimentos documentados, instruções de trabalho, especificações técnicas c 

registros e procedimentos documentados requeridos. O plano anual de auditorias 

abrange todos os processos da organização, incluindo os processos de apoio e de 

realização do produto. o procedimento "PG 12002" sistematiza a emissão c controle 

das ações corretivas e preventivas. 

~ Me/floria contínua 

Pontos fortes: A melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade da organização 

foi evidenciada mediante a evolução dos indicadores de desempenho pertinentes à 

gestão da qualidade. a política da qualidade, os registros de ações corretivas e 

preventivas e também os registros das análises críticas realizadas anualmente pela 

organização. 

,_ Abordagem factua/ para a tomada de decistio 

Pontos fortes: A aná lise de dados é responsabilidade direta dos gerentes e 

coordenadores e contempla o uso de informações a respeito da satisfação dos clientes, 

dos índices de conformidade com os requisitos dos produtos, das características e 

tendências dos processos e das ações preventivas e corretivas. Além dessas 

informações, a alta direção analisa os resultados de auditori as e registros de análises 

críticas antes de realizar o planejamento anual. 
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Oportunidades para melhoria: Não foi possível evidenciar que a organização 

identifica a situação do produto quanto aos requisitos de monitoramento e medição. 

Além disso, não foi evidenciada nenhuma sistemática documentada referente à 

identificação da situação do produto. 

~ Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores 

Pontos fortes: As sistemáticas para aquisição de materiais, equipamentos e serviços, 

bem como para avaliação e homologação de fornecedores estão devidamente 

documentadas nos procedimentos "PG 51202", "PG 51302 ". "PG 52102", "PG 

52202" e ··pc 52302 ". Os registros demonstram clareza nas informações sobre os 

requisitos de aquisição. Tais sistemáticas proporcionam aos fornecedores transparência 

e agilidade no processo de aquisição. 

4.3 Resultados Globais 

A pontuação total obtida pelas organizações avaliadas revela o grau de aderência 

aos requisitos ISO 900 I :2000. Assim, com base nas faixas de pontuação apresentadas 

no Quadro 31 é possível reconhecer o estágio de adequação de cada empresa avaliada. 

Quadro 31- Faixas de pontuação das empresas avaliadas 
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A "empresa A" encontra-se em uma posição baixa na segunda faixa de 

pontuação. Isto significa que embora seja possível evidenciar o atendimento a certos 

requisitos. tais como projeto e desenvolvimento, provisão de recursos. infra-estrutura e 

ambiente de trabalho. ainda existem algumas lacunas importantes no atendimento aos 

requisitos de documentação e responsabilidade da direção. além da t:-tlta de 

sistematização das atividades relacionadas à gestão dos recursos humanos, medição. 

análise e melhoria. 

As "empresas B e C" também se encontram na segunda faixa de pontuação, 

porém, ocupam uma posição alta. Isto significa que alguns processos possuem um maior 

grau de aderência aos requisitos ISO 900 I :2000, incluindo provisão de recursos, infra

estrutura e ambiente ele trabalho, além ele atenderem boa parte elos requisitos ele 

realização do produto. Contudo. há lacunas signiticativas que precisam ser trabalhadas 

principalmente quanto aos requisitos de documentação e responsabilidade ela direção, 

projeto e desenvolvimento. análise de dados c melhorias. 

Com 533 pontos obtidos. a "empresa D" está situada na pos ição baixa da 

terceira faixa. Esta faixa revela que, embora existam algumas lac unas importantes no 

atendimento aos itens de avaliação. tais como projeto e desenvolvimento, requ isitos de 

documentação, além da falta ele sistematização de algumas rotinas relacionadas ao 

controle de produto não-conforme, análise de dados e melhorias. e comprometimento da 

direção, boa parte dos processos atende aos requisitos ISO 900 I :2000. principalmente 

quanto aos requisitos relacionados à gestão de recursos c rea lização elo produto. 

Das empresas avaliadas. apenas a "empresa E" obteve a melhor faixa de 

pontuação. com 979 pontos. É importante ressa ltar que a "empresa E" representa a 

única organização certi fi cada na norma ISO 900 I :2000 que participou do processo de 

aplicação desta proposta. Assim, o estágio da organização segundo as faixas ele 

pontuação revela que o seu sistema de gestão da qualidade atende totalmente aos itens 

de avaliação. Entretanto, mesmo com total aderência aos itens de avaliação, foi possível 

identificar oportunidades para melhoria, conforme relatado na última seção. Neste 

sentido, a organização pode utili zar o processo de avaliação para buscar a melhoria elo 

sistema. ou seja, a pontuação máxima (1000 pontos). 
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5 CONCLUSÕES 

Neste Capítulo são apresentadas algumas conclusões acerca da concepção e 

aplicação da proposta. a qual foi desenvolvida a partir de uma revisão de literatura e de 

uma abordagem prática realizada através de aplicações em empresas reais com o intuito 

de avaliar as práticas de gestão da qualidade dessas organizações em relação aos 

requisitos ISO 900 I :2000. 

O processo de avaliação proposto foi desenvolvido a par1ir dos referenciais 

teóricos explorados e citados no Capítulo 3 e adaptados para os objetivos deste trabalho. 

Neste sentido, pode-se apresentar algumas conclusões acerca do desenvolvimento e da 

aplicação prática da proposta. levando em consideração os objetivos do trabalho. a 

forma como foi desenvolvida a proposição do processo de ava liação. ass im como a 

construção do instrumento ava liatório e elas constatações rea lizadas durante a aplicação 

prática nas empresas. Finalizando o trabalho são apresentadas algumas limitações 

percebidas durante a aplicação da proposta e também algumas sugestões para trabalhos 

futuros. 

5.1 Objetivos do trabalho 

Com base nos resultados obtidos através elos relatórios de avaliaç<1o, o objetivo 

principal deste trabalho foi alcançado, visto que o trabalho de campo resultou em uma 

avaliação das atuais práticas de gestão da qualidade das empresas selecionadas quanto 

ao estágio de adequação dessas práticas em relação aos requisitos ISO 900 I :2000. 

O processo de avaliação proposto. tal como está estruturado no Capítulo 3, foi 

desenvolvido com a final idade de permiti r a condução das atividades de avaliação 

através de cinco passos seqüenciais, com o uso de um instrumento simplificado para a 

coleta e análise das informações apuradas, assim como para estabelecer a pontuação 

pertinente e a determinação do estágio atual de adequação aos requisitos aplicáveis. 
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5.2 Desenvolvimento da proposta 

Através da revisão bibliográfica foi possível identificar alguns modelos que 

serviram de referencial para o desenvolvimento da proposta. A seqüência lógica de 

atividades estabelecida na norma NBR ISO 19011 (ISO, 2002a), para o processo de 

auditorias. permitiu a identificação de etapas cruciais no processo de avaliação. Quanto 

ao instrumento "Os primeiros Passos para a Excelência", da Fundação para o Prêmio 

Nacional da Qualidade (2002b), foi possível adequar sua estrutura aos requisitos ISO 

900 I :2000. Com isso, a sistemática de registro das evidências apuradas, bem como o 

uso de escalas de alternativas, facilitaram tanto as atividades de coleta e análise de 

informações como a atividade de pontuação dos aspectos de avaliação. Além disso, o 

uso de tàixas de pontuação, a partir da pontuação global obtida por cada empresa, 

permitiu a identificação do estágio atual de adequação aos requisitos ISO 900 I :2000. 

A proposta apresentada neste estudo mostrou-se satistà tória à medida que a 

aplicação do processo de avaliação nas empresas selecionadas permitiu a identificação 

de lacunas e a ponderação sobre o es tágio atual de adequação aos requisitos ISO 

900 l :2000 dessas organizações. Cabe ressaltar que o estudo também contribui com a 

proposição ele um processo de avaliação capaz de melhorar continuamente as práticas de 

gestão avaliadas, podendo também ser adaptado para outros modelos de gestão. 

5.3 Constatações decorrentes da aplicação 

Em relação às empresas avaliadas. foi possível aplicar a proposta em diversas 

organizações, independente de seu pmte ou setor de atuação, tanto em organizações 

certificadas, com em organizações que, mesmo não sendo certificadas, acabam 

adotando diversas práticas de gestão da qualidade. Considerando as carac terísticas 

inerentes ao tipo de metodologia utilizada na aplicação da proposta é possível apresentar 

os seguintes aspectos: 

>- as entrevistas permitiram a interação entre o pesquisador e as pessoas representantes 

das empresas selec ionadas; 

>- através da interação entre o pesquisador e as pessoas entrevistadas foi possível 

realizar a avaliação seguindo o processo descrito no Capítulo 3; 
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);> as empresas selecionadas aceitaram a aplicação da proposta com o intuito de 

identificar o estágio atual de adequação aos requisitos ISO 900 I :2000 e melhorar a 

suas práticas de gestão; 

~ os relatórios de avaliação foram entregues às empresas avaliadas e revelaram os 

pontos fortes e as oportunidades para melhoria, bem como o atual estágio de 

adequação dessas organizações em relação aos requisitos ISO 900 I :2000; 

);> as pessoas envolvidas na aplicação prática acompanharam todas as atividades do 

processo de avaliação sem demonstrar qualquer tipo de resistência; 

);> a aplicação prática permitiu o aumento do conhecimento das pessoas envolvidas em 

relação ao processo de avaliação e a aplicabilidade elos requisitos ISO 9001 :2000. 

5.4 Limitações acerca da proposta 

Durante a aplicação da proposta foi possível perceber uma certa "valori zação" 

das práticas relac ionadas à gestão da qualidade por parte das lideranças das 

organizações avaliadas. Tal comportamento foi percebido durante as entrevistas, onde o 

pesquisador. ao questionar sobre os aspectos de avaliação, nem sempre recebia uma 

resposta coerente com as evidências apuradas, ou seja, o atendimento aos aspectos de 

avaliação. nem sempre era confirmado através das evidências obje tivas, de modo a 

corroborar a resposta dada pelos entrevistados. 

Quanto ao instrumento ava liatório utilizado, foi possível constatar que o fato de 

o texto referente aos aspectos ele avaliação estar escrito no est ilo afirmativo. mui tas 

vezes induzia os entrevistados a darem respostas diretas do tipo ''sim'' e "não". Além 

disso. a pa lavra ''possui" incluída nos aspectos de aval iação para avaliar principa lmente 

os requisitos de documentação, pode limitar a análise dos documentos pertinentes, pois 

somente o fato de a organização "possuir'' tal documento, pode significar o total 

atend imento ao aspecto relacionado sem levar em consideração fatores como 

atualização. aprovação, adequação aos requisitos pertinentes, etc. 

Com base no que foi exposto acima, torna-se evidente a necessidade de 

conhecimentos bás icos sobre os requisitos ISO 900 1 :2000 por parte dos avaliadores 

durante o processo de avaliação, de modo a evi tar que o diagnóstico das práticas de 

gestão da qualidade segundo os requisitos ISO 900 I :2000 seja incoerente com a 

realidade da empresa. 



'I 

99 

5.5 Sugestões para trabalhos futuros 

Com base no aprendizado ·proporcionado durante todas as etapas de realização 

deste trabalho torna-se possível indicar como sugestões e extensão do tema que poderão 

ser futuramente explorados: 

~ desenvolver estudos sobre como cada requisito normativo se apresenta em diferentes 

organizações; 

>- explorar o processo de avaliação como guia para a melhoria de sistemas de gestão; 

~ desenvolver um processo para avaliar as práticas de gestão da qualidade em redes de 

operações; 

);>- desenvolver um processo para avaliar as práticas de gestão de uma organização em 

relação a requisitos aplicáveis a outros sistemas de gestão; 

);>- desenvolver sistemas informatizados para dar suporte a aplicação da proposta. 

Assim. espera-se que este trabalho possa servir de guia para a rea lização de novos 

estudos e novas aplicações prúticas no âmbito das organizações. contribuindo desta 

forma, para a gestão da melhoria organizacional. 
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