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RESUMO 

 

Para as empresas alcançarem seus objetivos e obterem sucesso nos negócios é preciso que 

estejam sempre buscando satisfazer as expectativas de clientes e fornecedores. Essas 

necessidades podem ser atendidas através de uma gestão eficaz, baseada na melhoria continua 

dos produtos, serviços e processos de uma organização. Sendo assim, a Gestão da Qualidade 

vem como um modelo de gestão que abrange um conjunto de técnicas e procedimentos 

focados em melhorar a prestação de serviços ou a produção de uma empresa através do 

cumprimento de requisitos pré-estabelecidos. Este trabalho visa identificar as principais 

dificuldades de implantar e manter um Sistema de Gestão da Qualidade com base na norma 

ISO 9001:2015, em empresas juniores de consultoria da cidade de Juiz de Fora (MG). O 

estudo utilizou algumas ferramentas da qualidade para analisar a fundo as causas raízes dos 

obstáculos encontrados e entender quais aspectos são negligenciados pelos gestores. Por fim, 

algumas soluções de melhorias foram propostas para prevenir erros no modelo de gestão e 

garantir sua efetividade como um fator de vantagem competitiva no mercado. 

 

 

Palavras-chave: Gestão da Qualidade, ISO 9001:2015, Empresas Juniores.  
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ABSTRACT 

 

For businesses to achieve their goals and succeed in business, it must be always seeking to 

meet the expectations of customers and suppliers. These needs can be met through effective 

management, based on continuous improvement of an organization's products, services and 

processes. Therefore, Quality Management comes as a management model that covers a set of 

techniques and procedures focused on improving the service delivery or the production of a 

company through the fulfillment of pre-established requirements. This work aims to identify 

the main difficulties of implementing and maintaining a Quality Management System based 

on ISO 9001: 2015, in junior consulting firms in the city of Juiz de Fora (MG). The study 

used some quality tools to thoroughly analyze the root causes of the obstacles encountered 

and to understand which aspects are neglected by managers. Finally, some improvement 

solutions were proposed to prevent errors in the management model and to guarantee its 

effectiveness as a factor of competitive advantage in the market. 

 

 

Keywords: Quality Management, ISO 9001: 2015, Junior Companies.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Disseminados por volta da década de 50, os conceitos de gestão da qualidade foram 

sendo refinados e adaptados para os diferentes tipos de negócios. No entanto, seu auge de 

absorção pelas empresas no Brasil só ocorreu nos anos 90 e início do século XXI, devido a 

fatores como: difusão de normas internacionais, necessidade de maior relacionamento da 

empresa com clientes e fornecedores, aumento da concorrência no mercado, maior exigência 

dos consumidores em relação aos produtos e serviços oferecidos, aprovação de legislações de 

defesa ao consumidor, entre outros (JUNIOR et al., 2012). 

De acordo com Slack et al. (2009), a qualidade se tornou uma das preocupações 

chave para as empresas, uma vez que ela começou a ser vista como um fator estratégico, 

geradora de vantagens competitivas. Tais benefícios são alcançados através da redução de 

custos inerentes a desperdício, devoluções, retrabalhos e reclamações dos clientes. Em 

concordância a isso, Oliveira (2004, p.14) afirma que “A qualidade passa a ser vista como 

arma agressiva de concorrência”. 

Atualmente, com a globalização, aumento da competitividade e as mudanças 

frequentes das demandas dos clientes, as empresas estão tendo um esforço constante para 

obter a melhoria contínua e assim sobreviver no mercado. Desta forma, a Gestão da 

Qualidade tem como objetivo dar o suporte necessário para a estratégia empresarial, a fim de 

criar uma consciência de qualidade em todos os processos organizacionais, transformando a 

cultura interna da empresa e fazendo com que suas transações sejam perfeitamente entendidas. 

Um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) permite a organização compreender cada 

atividade a ser executada, desenvolver os relacionamentos entre clientes, fornecedores e 

funcionários, além de melhorar continuamente suas ações para que a organização possa 

crescer e alcançar o sucesso (BASTOS; GIACOMINI, 2013). 

Um segmento de mercado em que a qualidade é um critério imprescindível para o 

sucesso é a consultoria de empresas juniores. A diferenciação nos serviços prestados dessas 

organizações é um destaque comparado aos outros serviços oferecidos por micros e pequenas 

empresas, uma vez que a maioria das empresas juniores são fontes de inovação e geradoras de 

futuros empreendedores (BRUM; BARBOSA, 2009). Segundo o Sebrae (2018) uma empresa 

júnior (EJ) é uma associação sem fins lucrativos, composta exclusivamente por alunos de um 
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ou mais cursos superiores vinculados a uma instituição de ensino, que realizam projetos de 

consultoria a um preço de custo.  

Aguliar (2015) explica que a qualidade dos serviços oferecidos por empresas de 

consultoria é avaliada pelos clientes através de diversos quesitos intangíveis, entre eles a 

rapidez, o dinamismo e a exatidão. Além disso, o autor complementa dizendo que a 

comparação entre o “preço percebido” e o “preço esperado” de uma consultoria é um 

sentimento importante que impacta na satisfação dos consumidores, ainda mais em empresas 

que cobram em seus projetos valores abaixo ou acima do estipulado no mercado, como é o 

caso das EJ’s. Outro ponto marcante das empresas juniores é a forte preocupação com a 

gestão do conhecimento, visto a realidade delas, quanto a fomentadoras da experiência, ter 

uma troca frequente de membros e cargos, alterando todo o organograma empresarial. 

(BETTONI et. al, 2011).  

Todas essas características, juntas à imaturidade e a falta de experiência dos 

empresários juniores, desenvolvem a necessidade de criar um sistema de gestão que garanta a 

execução correta dos processos, proporcione melhoria continua e gere uma credibilidade aos 

serviços de consultoria das empresas juniores, podendo ser cultivada e percebida pelo 

mercado. É nesse cenário que o Sistema de Gestão da Qualidade vem como uma proposta 

para solucionar tais lacunas das EJ’s. (INÁCIO et al.,2015). 

Contudo, o processo de implantar e manter um SGQ pode não ser tão simples, 

diversos fatores podem dificultar, dado que o sistema exige mudanças em todos os níveis 

hierárquicos e influenciam na cultura organizacional (RUFINO; MELLO, 2016). A 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2015) ressalta a importância da dedicação 

e o comprometimento, principalmente da alta direção, para os resultados efetivos de um SGQ. 

Visando auxiliar os gestores a implantar um Sistema de Gestão da Qualidade nas 

empresas, a International Organization for Standardization - (ISO) disponibiliza um conjunto 

de normas técnicas para a aplicação mundial com foco na satisfação do cliente, sob 

responsabilidade do Comitê Técnico TC 176 – Garantia da Qualidade, que já são utilizadas 

por diversas empresas com um SGQ estruturado (BRANSKY, 2004). Entre todas as normas, a 

mais conhecida para fins de certificação é a ISO 9001 que se refere aos requisitos necessários 

para implantar um Sistema de Gestão da Qualidade (PEREIRA; MELO, 2012). 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Um Sistema de Gestão da Qualidade, quando bem implantado, proporciona melhoria 

na satisfação dos clientes, redução de custos, aumento da fatia de mercado, maior 

confiabilidade dos processos, melhoria na comunicação interna, entre vários outros benefícios 

conforme destacado em um estudo realizado por Casadesús, Giménez e Heras (2001). Uma 

pesquisa do INMETRO (2018) feita em empresas nacionais e estrangeiras mostra que de 2012 

até 2015 o número de certificações emitidas na Norma ISO 9001 (Sistema de Gestão da 

Qualidade – Requisitos) teve um comportamento crescente, porém nos anos de 2016 e 2018 

houve uma queda brusca. (Gráfico 1): 

  

Gráfico 1: Número certificados emitidos por ano 

 

Fonte: Adaptado de INMETRO (2018) 

 

Outro registro interessante dessa pesquisa é que a diminuição no número de 

certificações emitidos na norma ISO 9001 nos últimos dois anos, está diretamente ligada ao 

aumento de empresas com certificados vencidos ou cancelados no respectivo período, 

conforme mostra o Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Situação dos certificados ISO 9001 por ano 

 

Fonte: Adaptado de INMETRO (2018) 

 

Esse resultado reflete que as empresas estão tendo dificuldades em construir e manter 

um Sistema de Gestão da Qualidade de forma eficiente, pois só é possível ter o certificado 

ISO 9001 se a organização tiver um SGQ bem estruturado e operando com sucesso.  

Durante todo o ano de 2016, o autor deste trabalho foi membro de uma empresa júnior 

de consultoria em engenharia de produção certificada na norma ISO 9001:2008 e teve contato 

com os processos relacionados a um SGQ, incluindo auditorias e projetos internos para a 

mudança de versão na norma. Sendo assim, esse segmento foi escolhido para estudo. 

De fato, olhando mais a fundo a pesquisa do INMETRO (2018), o setor de consultoria 

é um dos intrigantes quanto ao número de certificados válidos da ISO 9001 para o final do 

ano de 2018, isso porque, até o mês de abril, constam que 676 possuem certificados da ISO 

9001 na versão 2008 e apenas 298 empresas certificadas na nova versão 2015 da norma. O 

fato preocupante é que as empresas que não se recertificarem na nova versão da norma ISO 

9001 até setembro de 2018 irão perder seus certificados (RAMOS, 2017). 

Assim, visto os benefícios que um SGQ proporciona, é importante identificar quais 

estão sendo os desafios referentes à implantação e a manutenção do mesmo, para entender 

quais são de fato, os motivos que estão gerando essa redução no número de certificados ISO 

9001 emitidos nos últimos três anos.  
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1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O presente trabalho busca responder quais sãos os desafios de implantar um Sistema 

de Gestão da Qualidade com base na Norma ISO 9001:2015 em Empresas Juniores da cidade 

de Juiz de Fora, bem como as dificuldades no dia-a-dia para manter o controle dos requisitos 

exigidos na referente norma. Serão consideradas as empresas juniores da Universidade 

Federal de Juiz de Fora e de algumas faculdades particulares de Juiz de Fora (Machado 

Sobrinho e Instituto Metodista Granbery). 

Vale ressaltar que o foco desse trabalho não é explicar o passo a passo do processo 

de implantação de um SGQ, tal abordagem foi feita de forma breve e geral no referencial 

bibliográfico. Além disso, na etapa de desenvolvimento, foram utilizadas algumas das 

ferramentas da qualidade para tratar os dados. Essa aplicação será realizada de forma direta, 

uma vez que o trabalho não consiste em ensinar a como utiliza-las. Por fim, foram propostas 

algumas soluções para os problemas diagnosticados, mas cabe às empresas realizar estudos de 

viabilidade antes de tomar qualquer decisão. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Identificar os principais pontos que dificultam as empresas juniores 

em implantar e manter um Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

Objetivos Específicos:  

Para alcançar o objetivo geral será necessário: 

 Mapear as empresas juniores de Juiz de Fora; 

 Elaborar um questionário a respeito da implantação e manutenção de um SGQ 

baseado na ISO 9001; 

 Realizar entrevistas semiestruturadas com os responsáveis da área de qualidade nas 

empresas selecionadas; 

 Analisar os resultados das entrevistas, utilizando algumas das ferramentas da 

qualidade para encontrar as causas raízes; 

 Propor soluções para os problemas encontrados. 
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1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Este trabalho consiste em um projeto de pesquisa descritiva na área de Engenharia de 

Produção, com o intuito de descrever características de um determinado fenômeno, 

embasadas em diversas referências bibliográficas. Sua natureza é do tipo aplicado, pois busca 

gerar conhecimentos para aplicação prática em um tipo especifico de negócio (empresas 

juniores). Quanto ao tema, trata-se sobre Gestão da Qualidade nas empresas, visando 

identificar as causas raízes referente à recente queda do número de certificações na Norma 

ISO 9001 pelas empresas brasileiras de consultoria. Assim os objetivos do trabalho são de 

caráter explicativos, já que visam explicar fatores que influenciam a ocorrência de tais 

mudanças. (GIL, 2002). 

A abordagem utilizada na etapa de aplicação nas empresas foi qualitativa, uma vez 

que os dados coletados foram descritivos para o problema (GIL, 2002). Tais informações 

foram obtidas por meio de questionário e entrevistas semiestruturadas, com os responsáveis 

pela área de gestão dessas empresas mapeadas e selecionadas conforme seu grau de 

maturidade na região.  

Por fim, os dados foram tratados com o auxílio das seguintes ferramentas da 

qualidade: diagrama de causa e efeito, diagrama da árvore e matriz de afinidades. Em seguida, 

esses foram analisados juntos as justificativas desse trabalho, visando gerar conhecimento e 

embasamento para outras pesquisas. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho é composto por 5 capítulos, divididos da seguinte forma:    

 O primeiro capítulo refere-se à apresentação do problema, passando pelas 

justificativas, objetivos a serem alcançados, escopo abordado e metodologias 

utilizadas. 

 O segundo aborda o referencial teórico, base para o desenvolvimento do trabalho, 

onde são expostos os principais conceitos sobre qualidade, levando em consideração 

a concepção de autores renomeados e o cenário atual. 

 No terceiro capítulo é apresentado o protocolo de pesquisa que descreverá o 

desenvolvimento das atividades necessárias para realização do presente estudo, 

explicando os critérios do levantamento das empresas e pessoas a serem 
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entrevistadas, bem como o questionário da entrevista. Além disso, são retratadas as 

principais características das empresas juniores e o crescimento desse segmento no 

mercado. 

 O quarto capítulo é voltado para apresentação e discussão dos resultados da pesquisa. 

Neste são aplicadas as ferramentas de qualidade para tratar os dados coletados nas 

entrevistas e realizadas analises dos resultados junto às justificativas do trabalho. No 

final do capítulo, algumas soluções são propostas a fim de minimizar ou eliminar os 

desafios encontrados de implantar e manter um SGQ. 

 O último capítulo é destinado às considerações finais da pesquisa, seguida das 

bibliografias utilizadas ao decorrer de todo o trabalho.  

 

O questionário utilizado para coletar alguns dados a respeito das EJ’s entrevistadas 

encontra-se no Apêndice I, no final do trabalho.  
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2. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

Para entender os desafios inerentes de um SGQ nas organizações é importante 

conhecer os conceitos referentes à qualidade bem como sua evolução durante os anos. Além 

disso, neste capítulo são apresentadas as principais ferramentas estatísticas e de gestão 

utilizadas para diagnosticar problemas. Os princípios de Gestão da Qualidade são detalhados 

com base na Norma ISO 9001, bem como os aspectos referentes à implantação e manutenção 

do sistema. 

2.1 HISTÓRICO DA QUALIDADE 

O conceito de qualidade no ambiente de produção vem desde os primórdios do 

tempo. Antes da Primeira Revolução Industrial, os artesãos já trabalhavam com o 

autocontrole, ou seja, cada artesão era responsável por todas as atividades, que vão desde a 

criação das peças até sua entrega final para os clientes. A produção era de baixo volume e os 

ajustes eram feitos manualmente (CARPINETTI, 2016).  

No início do século XX, os princípios da Administração Científica postulados por 

Frederick W. Taylor e o início da produção em massa transformaram a forma de enxergar e 

trabalhar a qualidade dentro das fábricas. Com a publicação da obra The Control of quality in 

manufacturing, de G. S. Ford, processos de inspeção foram atrelados ao controle de qualidade 

fazendo com que, pela primeira vez, a qualidade fosse vista como uma responsabilidade 

gerencial e a ser realizada de forma independente, através de um departamento especifico de 

inspeção. Apesar desses avanços ocorridos, pode-se dizer que, até então, a qualidade agia de 

forma defensiva, isso significa que ela buscava apenas separar os produtos dos bons dos ruins, 

sem se preocupar com as causas raízes dos problemas (JUNIOR et al., 2012). 

De acordo com Garvin (2002), com o passar dos anos, o volume de peças produzidas 

aumentou, bem como sua complexidade, elevando os custos para manter os níveis de 

qualidade determinados. Sendo assim, em 1930, as empresas Bell Telephone e Western 

Eletric, por meio de seus funcionários Walter A. Shewhart e Joseph M. Juran, desenvolveram 

ferramentas estatísticas para o controle da qualidade. Técnicas começaram a ser utilizadas 

para simplificar o trabalho, como inspeção por amostragem, cartas de controle, estudo da 

variabilidade dos processos, entre outros. A partir dessas inovações, países como o Japão e 
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EUA começaram a estruturar Sistemas de Qualidade, através de grupos de trabalho que se 

juntavam para desenvolver e melhorar ferramentas estatísticas de controle (NEHME, 2008). 

 Com o fim da Segunda Guerra Mundial, novas iniciativas de gerenciamento da 

qualidade surgiram nas empresas estimuladas pela necessidade de reconstrução da economia 

nos países, principalmente no Japão onde as fábricas se encontravam destruídas e a mercê da 

falência. Programas da qualidade como “Zero Defeitos”, “Quantificação dos Custos da 

Qualidade”, “Engenharia da Confiabilidade” e “Controle da Qualidade Total” foram 

desenvolvidos a fim de reduzir custos por meio da redução de desperdícios (GARVIN,2002). 

O período pós-guerra trouxe ainda uma nova perspectiva estratégica para as empresas. 

Segundo Longo (1996), a incompatibilidade entre os produtos e as necessidades do mercado 

fez com que as empresas elaborassem planejamentos estratégicos, dado que este caracterizava 

uma preocupação com o ambiente externo. Essas mudanças foram indícios para a construção 

dos modelos de gestão da qualidade com foco nos clientes. 

 Já no fim do século XX, a qualidade passou a ser discutida no âmbito estratégico das 

organizações. Surgiram leis de defesa ao consumidor e normas internacionais aplicadas na 

relação de clientes e fornecedores, como a família ISO 9000 (JUNIOR et al., 2012). Questões 

a respeito de melhoria continua passaram a ser aplicadas de maneira mais rigorosa e a 

qualidade deixou de ser uma preocupação de um departamento ou um processo especifico, 

para ser responsabilidade de todos dentro das empresas (SARAIVA et al., 2001; PIRES, 

2006). 

 Dessa forma, Barçante (1998) classifica a evolução dos conceitos de qualidade em 

quatro eras: 

 Era da Inspeção: Caracterizada pela produção de baixa escala com a qualidade 

focada no produto. Inspeção realizada em 100% das peças; 

 

 Era do Controle Estatístico: Caracterizada pelo início da produção em massa, 

utilização das técnicas de amostragem e outras ferramentas estatísticas para o 

controle da qualidade. A qualidade era focada no processo; 

 

 Era da Garantia da Qualidade: Marcada pelo desenvolvimento tecnológico e 

industrial. Além disso, nessa era houve um aumento da concorrência, que levou as 

empresas criar habilidades gerenciais como o planejamento de suas estratégias. A 

qualidade passou a ser focada no sistema; 
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 Era da Gestão da Qualidade Total: É a era mais atual, onde as empresas priorizam 

as necessidades dos clientes. Nesta, as organizações reconhecem a qualidade como 

um fator competitivo e é papel de todos os colaboradores, incluindo a alta direção, 

garantir a qualidade do produto ou serviço.  O foco da qualidade é no negócio. 

 

O Gráfico 3 mostra de forma visual a linha do tempo das eras da qualidade: 

 

Gráfico 3: Linha do tempo da qualidade 

 

Fonte: Adaptado de Farias Filho (2000) 

 

Diante a tantas mudanças na história da qualidade, grandes nomes se destacaram 

devido as suas contribuições feitas ao longo dos anos, que são reconhecidas e utilizadas até 

hoje por diferentes organizações no mundo. Conforme descrito por Rodrigues e Bachega 

(2014) e Longo (1996), o Quadro 1 relaciona os principais gurus da qualidade com seus feitos 

mais marcantes: 
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Quadro 1: Gurus da qualidade 

Gurus Principais contribuições para a qualidade 

G. Taguch 

01/01/1924 – 02/06/2012 

Engenheiro japonês que desenvolveu métodos estatísticos para 

controle de processos e melhoria de projetos. Contribuiu para ampliar a 

aplicação Planejamento de Experimentos e desenvolveu o conceito de 

Projeto Robusto. 

J. M. Juran 

24/12/1904 – 28/02/2008 

Engenheiro romeno que entendia a qualidade como “adequação ao 

uso”. Criou a trilogia da qualidade que se constituída de planejamento, 

controle e melhorias das metas. Contribuiu ainda com estudos a 

respeito do Controle Estatístico de Processos (CEP) e dos custos da 

qualidade. 

W. E. Deming 

14/10/1900 – 20/12/1993 

Físico norte-americano que estipulou 14 princípios para administração 

da qualidade nas empresas. Tais princípios são baseados na constância 

de propósitos, motivação de funcionários, utilização de métodos 

estatísticos e melhoria continua. Além disso, Deming disseminou o 

conceito do ciclo PDCA. 

A. V. Feigenbaum 

06/04/1922 – 03/11/2014 

Engenheiro norte-americano que teve como sua principal contribuição 

seu livro “Controle da Qualidade Total”, onde trata a qualidade em um 

âmbito sistêmico dentro das organizações. 

P. B. Crosby 

18/06/1926 – 18/08/2001 

Empresário norte-americano que definia a qualidade como 

“conformidade a requisitos”. Para Crosby os produtos deveriam “ser 

feitos certos desde a primeira vez”, criando assim programas de 

prevenção de falhas como o “Zero Defeitos”. 

K. Ishikawa 

13/07/1915 – 16/04/1989 

Engenheiro japonês responsável pela criação do Círculo de Controle da 

Qualidade que busca envolver os funcionários com a organização, 

melhorando o desempenho no trabalho. Ishikawa ainda desenvolveu 

ferramentas para identificar causas raízes dos problemas a fim de obter 

bons produtos e serviços. 

Fonte: Elaborado pelo o autor. 

 

  No Brasil, a indústria automobilística deu início a uma cultura da qualidade no 

ambiente fabril, incorporando padrões produtivos de países estrangeiros, mas foi nas 

indústrias de base, como siderurgia, petróleo, nuclear e petroquímica, que a qualidade 

começou a ser vista como um fator de preocupação, devido à segurança pessoal dos operários 

em trabalhos de alto risco (FERNANDES, 2011). 
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Em 1970, as empresas fornecedoras do setor nuclear foram as primeiras a ter normas 

com requisitos de qualidade exigida pelo INB (Indústrias Nucleares Brasileiras S.A). De 

acordo com Fernandes (2011), mais tarde com a abertura da economia brasileira, as indústrias 

de bens de consumo também começaram a empregar os conceitos de qualidade nos seus 

processos para serem competitivas no mercado. O auge dos programas de qualidade em 

empresas nacionais ocorreu por volta das décadas de 80 e 90, onde o governo, com o objetivo 

de disseminar a qualidade em todas as instituições, públicas e privadas, criou o Programa 

Brasileiro para Qualidade e Produtividade (PBQP), (FERNADES, 2011). 

De acordo com o INMETRO (2018), atualmente no Brasil existem cerca de 13.363 

empresas com sistemas de gestão da qualidade certificadas na norma ISO 9001. Outras 

iniciativas, como o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), buscam estimular as empresas a 

alcançar excelência no desempenho e aprimorar os sistemas de gestão da qualidade com base 

na troca de experiências. Segundo a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ, 2016), em 2016 

foram indicadas 19 empresas nacionais ao prêmio, todas comprometidas com a gestão de 

excelência e com o desenvolvimento do país. Ainda existem os programas regionais, como o 

Prêmio Mineiro da Qualidade, que desde 2002 presta reconhecimento público às empresas 

que demonstram aderência aos critérios do Modelo de Excelência da Gestão (MEG) na sua 

gestão (IMQP, 2017). 

2.2 CONCEITOS DA QUALIDADE 

A palavra qualidade vem do latim, Qualitas, e é utilizada sobre diversas situações em 

diferentes áreas, uma vez que esta é vista pela maioria das organizações como um fator 

competitivo no mercado. Dessa forma, uma empresa que possui alta qualidade nos seus 

produtos e/ou serviços consegue reduzir custos e conter as insatisfações de clientes. 

(RODRIGUES; BACHEGA, 2014; SLACK et al, 2009). Mas o que é qualidade? O que 

caracteriza um produto com qualidade? E de que forma ela se diferencia aos tipos de negócios? 

 Para Wittmann (2011), qualidade é um termo polissêmico utilizado para caracterizar 

um determinado objetivo, processo ou desempenho. Em contrapartida, Camargo (2011, p.20), 

afirma que “a qualidade representa oferecer aos clientes produtos e serviços revestidos de 

aspectos e atributos que atendam e muitas vezes até surpreendam os clientes no atendimento 

de suas necessidades e desejos”. Uma terceira perspectiva é dada por Koscianski e Soares 

(2006) apud Carneiro (2009), onde descreve que a qualidade, pelo ponto de vista do produto, 
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está atrelada ao atendimento dos requisitos do cliente e, no ponto de vista do cliente, está 

ligada ao valor reconhecido ao produto, em que alguns casos estão relacionados ao preço.  

Para Garvin (2002), a qualidade pode ser entendida de 5 maneiras diferentes, 

conforme apresentada no Quadro 2: 

 

Quadro 2: Abordagens da qualidade 

Abordagens Definições 

Transcendente 
A qualidade é sinônimo de excelência inata, na qual só pode ser 

reconhecida pela experiência; 

Baseada no produto 
A qualidade é mensurada através das características pré-definidas do 

produto. 

Baseada no usuário 
A qualidade está ligada a capacidade de um bem ou serviço satisfazer 

aos desejos e necessidades dos clientes; 

Baseada na produção: 
A qualidade é representada pelo grau de conformidade as 

especificações dos produtos; 

Baseada no valor A qualidade é definida através do preço. 

Fonte: Adaptado de Garvin, (2002). 

 

Devida essa subjetividade e multiplicidade de formas de definir a qualidade, Machado 

(2012, p. 35 e p.36), sumariza os diferentes pontos de vista da seguinte forma: 

 

A qualidade tem definições diferenciadas de grupos para grupos. A percepção de 

qualidade das pessoas varia em relação aos produtos ou serviços, em função de suas 

necessidades, experiências e expectativas. Todos tentam definir qualidade, mas 

sempre há algo a acrescentar nessa definição. (MACHADO, 2012, p. 35 e p.36). 

 

Quando se trata de identificar produtos de qualidade, Garvin (2002) também adota 

uma nova classificação com oito dimensões que, quando atendidas a um nível satisfatório, 

indicam que o produto é de boa qualidade. São estas: 

 

 Desempenho: são os atributos básicos relacionados às funções operacionais do 

produto; 

 Características: compreendem em aspectos secundários que complementam o 

produto; 

 Confiabilidade: é a probabilidade em que um item pode operar sem falhas em um 

determinado período de tempo; 
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 Conformidade: é o grau em que as características de um produto atendem aos 

padrões pré-estabelecidos; 

 Durabilidade: reflete a vida útil do produto; 

 Atendimento: refere-se à rapidez, cortesia, competência e facilidade de solução dos 

problemas encontrados pelos clientes. Muito ligado aos serviços de pós-venda; 

 Estética: é a aparência de um produto ou a sensação que ele provoca no cliente; 

 Qualidade percebida: é a percepção do cliente baseada na reputação da empresa. 

 

No entanto, a aplicação da qualidade se diferencia de acordo com a maturidade de 

cada empresa e seu tipo de negócio, como é o caso, por exemplo, da indústria prestadora de 

serviço.  

Os serviços são de natureza intangível e possuem um contato elevado com o cliente 

final, muitas vezes exigindo sua participação no processo produtivo. Com isso, a análise de 

um serviço de qualidade tende a ser um pouco diferente dos bens materiais. Para esses casos, 

dois critérios de avaliação são utilizados: o primeiro refere-se à qualidade técnica do serviço, 

que representa o resultado esperado pelo cliente ou a confiabilidade que ele tem no serviço a 

ser prestado. O segundo critério é a qualidade funcional do serviço, que está ligada aos 

processos e as ferramentas que as empresas utilizam para alcançar as expectativas dos 

clientes, sendo esse mais subjetivo, pois leva em consideração a percepção do cliente em 

relação ao serviço, na qual, geralmente é afetada por questões como a empatia, prontidão, 

assistência recebida e a adequação dos aspectos tangíveis do serviço (GOMES, 2014). 

Para Las Casas (1999) apud Erdmann (2016) os clientes entram em um estado 

denominado “momento da verdade” quando estão em contato com algum tipo de serviço. 

Nessa hora é que eles têm a percepção da qualidade do serviço prestado e de toda a 

organização que o oferece. Parasuraman et al. (1985) apud Nobrega (1997) faz uma analogia 

de fatores que impactam a qualidade nos serviços que vai ao encontro a forma descrita por 

Gomes (2014). Para ele existem dez elementos inerentes na prestação de um serviço que 

afetam a percepção dos clientes, alguns parecidos com as dimensões propostas por Garvin 

(2002) para bens tangíveis, são estes:  

 

 Confiabilidade: Capacidade de realizar um serviço conforme prometido. 

 Responsividade: Refere-se à presteza do serviço oferecido ou a disposição para 

ajuda; 
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 Credibilidade: está relacionado à confiança, honestidade e integridade do serviço 

prestado; 

 Competência: é a habilidade na execução do serviço; 

 Cortesia: está ligado ao respeito e consideração com o cliente; 

 Acesso: facilidade no contato; 

 Comunicação: refere-se ao ato de escutar e manter o cliente informado a respeito 

do serviço; 

 Segurança: ausência de riscos e perigos; 

 Conhecimento do cliente: capacidade de entender as necessidades e anseios dos 

clientes; 

 Aspectos tangíveis: estão relacionados aos equipamentos, pessoas e materiais 

envolvidos para realizar o serviço. 

 

Conforme mencionado anteriormente, outro fator que pode diferenciar a qualidade 

entre as empresas é seu grau de maturidade. De acordo Rufino e Melo (2016), o nível de 

maturidade de uma organização indica sua capacidade de alcançar seus objetivos e aplicar os 

modelos e ferramentas da qualidade ao seu negócio. Essa maturidade toma como proposição 

elementos relativos à liderança, foco no cliente, gestão de pessoas, informação, melhoria 

continua nos produtos, relacionamento com fornecedores e gestão de processos. Uma 

avaliação do nível de maturidade busca investigar quais os pontos fortes e fracos de cada 

organização, e assim facilitar a implantação e manutenção de um sistema de gestão da 

qualidade. 

Contudo, a NBR ISO 9000 (2015), afirma que, de forma geral, a qualidade dos 

produtos e serviços em qualquer tipo de negócio é determinada por dois fatores: a capacidade 

destes em satisfazer os clientes e o impacto pretendido e não pretendido nas partes 

interessadas. 

2.3  FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

Na busca pela excelência da qualidade os gestores das organizações utilizam de 

técnicas e ferramentas para definir, mensurar, analisar e propor soluções de problemas do 

cotidiano. Essas ferramentas podem ser divididas em duas classes: as ferramentas estatísticas, 

em que a aplicação é voltada para o Controle Estatístico do Processo (CEP) e as ferramentas 
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de gestão, utilizadas no planejamento da qualidade. (MACHADO, 2012; CARPINETTI, 

2010) 

 

2.3.1 FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS DA QUALIDADE 

De acordo com os autores Carpinetti (2010) e Trivellato (2010), as 7 ferramentas 

estatísticas da qualidade são: Folha de Verificação, Carta de Controle, Estratificação, 

Diagrama de Pareto, Histograma, Diagrama de Dispersão e Diagrama de Causa e Efeito. 

 

 Folha de Verificação: é uma tabela simples para auxiliar na coleta de dados 

e/ou verificar resultados de um trabalho. Consiste em um formulário com campos a 

serem preenchidos de maneira fácil e concisa, ajudando a diminuir erros e embasar a 

tomada de decisão. A Figura 1 representa um modelo de Folha de Verificação. 

 

Figura 1: Exemplo de folha de verificação 

 

Fonte: Carpinetti (2010, p.79) 

 

 Cartas de Controle: são gráficos que registram a tendência de desempenho da 

empresa no tempo. Ele possui limites superior e inferior que indicam a zona de 

conformidade dos processos. Pontos nas regiões acima ou abaixo dessas linhas 

indicam problemas, ou seja, o processo está fora de controle e precisa ser analisado 

(Figura 2). 
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Figura 2: Exemplo de cartas de controle 

 

Fonte: Carpinetti (2010, p.93) 

 

 Estratificação: consiste na classificação os dados em grupos e subgrupos, ou seja, 

em estratos, de acordo com características de interesse do estudo. O objetivo é 

comparar os dados e analisar a diferença no comportamento entre eles (Figura 3). 

 

Figura 3: Exemplo de estratificação 

  

       Fonte: Adaptado de Brito (2009) 

 

 Diagrama de Pareto: é um gráfico que organiza os dados de forma decrescente e por 

ordem de importância. O proposito dessa ferramenta é mostrar que 

aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Para determinar essa 

região, um limite é traçado no gráfico separando os problemas de maiores 

intensidades dos demais, ou seja, ratificar as colunas que acumulam os 80% do total 

de registros. Esse limite é chamado de “Ponto de Quebra” e as causas antes dele são 

as mais significantes e merecem foco dos esforços para solucioná-las (Figura 4). 
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Figura 4: Exemplo de gráfico de Pareto 

 

Fonte: Trivelatto (2010, p.36) 

 

 Histograma: é uma ferramenta que mostra, por meio de um gráfico de barras, a 

distribuição da frequência de ocorrência de um evento. Nele os dados também são 

agrupados em classes com intervalos iguais, sendo possível visualizar a forma da 

distribuição de um conjunto de dados, além de identificar a localização do valor 

central e sua dispersão (Figura 5). 

 

Figura 5: Exemplo de histograma 

 

Fonte: Carpinetti (2010, p.89) 

 

 Diagrama de Dispersão: é outra forma gráfica de analisar os dados, porém o 

objetivo dessa ferramenta é averiguar a existência de correlação entre duas variáveis 

de estudo. Essa é a melhor maneira de examinar uma série de dados, referentes a 

tendências e pontos fora da linha (Figura 6). 
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Figura 6: Exemplo de diagrama de dispersão 

 

Fonte: Carpinetti (2010, p.90) 

 

 Diagrama de Causa e Efeito: também conhecido como “Espinha de Peixe” ou 

“Diagrama de Ishikawa”. Seu objetivo é indicar todas as causas possíveis de um 

efeito especifico. Essas causas podem ser agrupadas conforme o modelo dos 6M que 

propõem 6 categorias de origem das não conformidades, são elas problemas com 

medidas, máquinas, métodos, mão-de-obra, meio ambiente e materiais (Figura 7). 

 

Figura 7: Exemplo de diagrama de causa e efeito 

 

Fonte: Trivelatto (2010, p.37) 

 

2.3.2 FERRAMENTAS GERENCIAIS DA QUALIDADE 

Carpinetti (2010) e Sejzer (2017) complementam as ferramentas da qualidade com 

outras 7 ferramentas voltadas para o planejamento e gestão, conhecidas como as sete 

ferramentas gerenciais. São elas: Diagrama de Afinidade, Diagrama de Relações, Diagrama 
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de Árvore, Diagrama de Matriz, Matriz de Priorização, Diagrama de Processo de Decisão e 

Diagrama de Flechas ou setas. 

 

 Diagrama de Afinidade: são vários grupos de dados separados entre si. O 

agrupamento é feito através de caraterísticas semelhantes entre os dados ou 

relacionados a temas diferentes. Seu objetivo é evitar redundância e lacunas nos 

processos na hora de estudar um determinado fenômeno. A Figura 8 mostra um 

exemplo do diagrama de afinidades com dois grupos. 

 

Figura 8: Exemplo de diagrama de afinidade 

 

Fonte: Carpinetti (2010, p.95) 

 

 Diagrama de Relações: é um mapa que relaciona a causa e o efeito de um problema. 

Seu objetivo é encontrar as possíveis causas-raízes desses problemas em um 

processo de melhoria, por isso é usado de forma a substituir ou complementar ao 

Diagrama de Ishikawa (Figura 9). 
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Figura 9: Exemplo de diagrama de relações 

 

Fonte: Adaptado de Sejzer (2017) 

 

 Diagrama de Árvore: é um diagrama que visa o detalhamento ou desdobramento de 

uma ação. Ele segue uma ordem hierárquica que permite obter uma visão sistêmica 

do problema. O Diagrama de Árvore ainda pode ser utilizado para representar a 

estrutura de componentes de um produto, desdobramento de objetivos de 

desempenho ou requisitos dos clientes (Figura 10). 

 

Figura 10: Exemplo de diagrama de árvore 

 

Fonte: Carpinetti (2010, p.97) 

 

 Diagrama de Matriz: é uma matriz que busca identificar a dependência entre os 

aspectos de um projeto com os requisitos do produto ou qualquer outro tipo de 

variáveis a serem analisadas. Uma das variáveis é colocada nas linhas e a outra nas 
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colunas da matriz. Nas células de interseção entre elas é colocado um símbolo para 

indicar o grau da relação existente (forte, médio ou fraco). Vários tipos de matrizes 

podem ser feitas dependendo do número de dimensões que se deseja analisar (Figura 

11). 

Figura 11: Exemplo de diagrama de matriz 

 

Fonte: Adaptado de Sejzer (2017)  

 

 Matriz de Priorização: é uma matriz que auxilia gestores na tomada de decisão, 

através de uma análise de prioridade entre vários critérios pré-definidos e 

ponderados (Figura 12).  

 

Figura 12: Exemplo de matriz de priorização

 

Fonte: Adaptado de Hayrton (2009) 

 

 Diagrama de Processo de Decisões: é uma ferramenta que busca sistematizar o 

processo decisório, através de um diagrama que representa a ligação da decisão e 
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suas consequências. Todas as alternativas são mapeadas e analisadas quanto sua 

viabilidade e probabilidade de acontecer (Figura 13).   

 

Figura 13: Exemplo de diagrama de processo de decisão 

 

Fonte: Carpinetti (2010, p.102) 

 

 Diagrama de Flechas ou Setas: é uma rede orientada composta por uma sequência 

lógica de atividade a serem realizadas. Ele é muito usado no planejamento de 

atividades para atingir uma meta, especialmente em situações com grandes números 

de tarefas com precedências (Figura 14). 

 

Figura 14: Exemplo de diagrama de flechas 

 

Fonte: Adaptado de Sejzer (2017) 

 

2.3.3 OUTRAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

Além das ferramentas estatísticas e de gestão da qualidade tratadas anteriormente, 

autores como Machado (2012) e Amazonas et. al. (2008) destacam outras ferramentas 
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utilizadas na gestão da qualidade de uma empresa de maneira a tomar decisões mais 

assertivas, encontrar causas raízes e propor soluções eficientes aos problemas diários.  

O Brainstorming, traduzido como “tempestade de pensamentos”, é uma técnica 

utilizada por grupos multidisciplinares, para gerar ideias baseado no princípio total da 

suspensão de julgamentos, ou seja, todas as ideias devem ser aceitas e levadas em 

consideração para solucionar um problema. Essa ferramenta se constitui de duas partes: a 

primeira é a criatividade, onde as ideias propostas devem ser inovadoras e “fora da caixa”. A 

segunda parte é a de criticar cada uma, a fim de filtrar as melhores alternativas sugeridas. 

(AMAZONAS et. al., 2008). 

Os 5 porquês é uma metodologia desenvolvida no Sistema Toyota de Produção na 

década de 80 para encontrar a causa raiz de um problema. A técnica propõe perguntar o 

porquê de um problema sucessivas vezes até chegar à sua origem. O primeiro dos por quês 

deve ser construído utilizando o próprio problema, o segundo por que deve ser concebido 

utilizando a resposta do primeiro e assim ir prosseguindo até que se tenha alcançado a causa 

raiz. Apesar do método sugerir que o processo seja constituído de 5 ciclos de porquês, nada 

impede de ser realizar mais ou menos ciclos, o importante e chegar a um ponto onde possam 

ser elaborados planos de ação que impedirá que o problema ocorra novamente. (AGUIAR, 

2014). 

Quando se trata de planejar ações, o chamado 5W2H é uma ferramenta muito 

utilizada pelos gestores, pois consiste em detalhar ao máximo a forma como tudo irá 

acontecer, bem como os recursos a serem utilizados, através de respostas para as seguintes 

perguntas: o que? (why), onde? (where), quando? (when), quem? (who), como? (how) e 

quanto? (how much). Um plano de ação destrinchado com o 5W2H contém todas as 

informações necessárias para sua execução e acompanhamento de forma ágil a alcançar os 

objetivos da empresa (MACHADO, 2012). 

Outra ferramenta muito conhecida no âmbito gerencial é o fluxograma. Ele tem a 

finalidade de mostrar visualmente a sequência de todas as etapas de um processo, salientando 

a relação de dependência entre elas. O fluxograma segue uma simbologia própria, conforme 

proposto na Figura 15, para identificar as diferentes ações que ocorrem durante todo o 

processo (MACHADO, 2012). 
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Figura 15: Simbologia do fluxograma 

 

Fonte: Adaptado de Lógica Fácil (2017) 

 

A Figura 16 mostra um exemplo simples de fluxograma para um processo de compra 

de material dentro de uma organização: 

 

                             Figura 16: Exemplo de fluxograma 

 

Fonte: Roth (2011, p.29) 
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Por último, vale ressaltar uma ferramenta utilizada para avaliar a qualidade em 

serviços. De acordo com Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), a servqual foi desenvolvida para 

ser utilizada em serviços com o intuito de mensurar aspectos de confiabilidade, 

responsabilidade, segurança, empatia e tangibilidade inerentes a eles. Para os autores, tal 

ferramenta contribui na correção de erros que geram insatisfação dos clientes, além de 

comparar o serviço oferecido pela empresa com demais concorrentes. Segundo Parasuraman 

et al. (1985) apud Araujo e Silva (2016), as falhas nos serviços podem ser classificadas em 5 

Gaps (Figura 17): 

 GAP 1: é a diferença entre o que a empresa entendeu como expectativa dos 

clientes e a real expectativa dos clientes; 

 GAP 2: é a divergência da empresa em formular especificações do serviço 

que correspondam as expectativas dos clientes; 

 GAP 3: é a diferença entre os padrões estipulados pela empresa e o que 

realmente é oferecido aos clientes; 

 GAP 4: é a diferença entre o serviço gerado e a comunicação externa aos 

clientes; 

 GAP 5: é a diferença do serviço esperado e o serviço fornecido.   

 

Figura 17: Modelo Servqual 

 

Fonte: Adaptado de Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) 
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A serviqual é uma ferramenta que trabalha a fim de eliminar esses Gaps. A 

metodologia consiste em realizar dois questionários com as mesmas perguntas, nos quais os 

clientes dão notas para cada um dos itens antes e após a realização do serviço. Dessa forma, a 

empresa consegue avaliar a diferença de cada nota, ou seja, calcular os Gaps entre a 

expectativa e a percepção, para que em seguida os resultados possam ser analisados. Se o 

valor der positivo significa que o serviço superou a expectativa do cliente, se der zero, 

significa que o serviço foi exatamente o que o cliente esperava e se der negativo, então o 

serviço não foi de agrado do cliente (Figura 18), (PARASURAMAN et. al., 1985 apud 

ARAUJO, SILVA, 2016). 

 

Figura 18: Qualidade em serviço 

 

 

Fonte: Adaptado de Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) 

 

Cada grupo de perguntas corresponde a um aspecto de medição da qualidade nos 

serviços. A pontuação final mostra o nível de satisfação do consumidor com o serviço e 

aponta onde estão suas maiores falhas (PARASURAMAN et. al., 1985 apud ARAUJO, 

SILVA, 2016). 

2.4 GESTÃO ESTRATÉGICA DA QUALIDADE 

A Gestão Estratégica da Qualidade é uma abordagem contemporânea que utiliza 

como estratégia a melhoria continua, combinadas de acordo com as necessidades, cultura e 

maturidade gerencial da organização. Sendo assim, seu principal objetivo é remover os 



40 

 

gargalos dos processos e as atividades que não agregam valor aos clientes (CARPINETTI, 

2010). Com esse propósito, Carpinetti (2010) propõe alguns fundamentos básicos para a 

Gestão Estratégica da Qualidade. São eles: 

 

 Foco no cliente: O cliente é visto como o ponto central do negócio, por isso é 

preciso que a empresa conheça os requisitos de produtos e serviços e faça com que 

todos os colaboradores estejam focados no atendimento deles. O conceito de foco 

no cliente se estende para os stakeholders da organização, no qual incluem 

funcionários, acionistas, fornecedores e em alguns casos os agentes 

governamentais (CARPINETTI, 2010). 

 

 Visão de processos: A empresa deve tratar o uso de seus recursos e atividades 

como processos bem definidos. Tais processos são agrupados como uma cadeia de 

valor respeitando uma ordem hierárquica. Os processos atravessam toda a 

organização, passando por setores e pessoas diferentes, criando assim uma visão 

macro que pode ajudar a eliminar barreiras entre departamentos e desperdícios de 

retrabalho (CARPINETTI, 2010). 

 

 Melhoria contínua: É uma forma cíclica de implantar melhorias nos produtos e 

processos. Essa interatividade da melhoria contínua torna o processo sistemático 

caracterizado por etapas padrão. O método mais conhecido e utilizado de melhoria 

continua é o ciclo PDCA. Essa metodologia é composta de quatro passos 

sequenciais. O primeiro é o Planejamento (Plan) que consiste na identificação do 

problema, planejamentos da solução e no estabelecimento de metas e prazos; o 

segundo passo é a execução (Do) onde é colocado em prática tudo aquilo que foi 

planejado; no terceiro passo é feita a verificação (Check), através de coleta de 

dados e comparação de resultados; por fim na última fase do ciclo são realizadas as 

ações (Action) para tratar desvios e corrigir alguma anomalia. Com isso novas 

ideias são propostas, dando início a um novo ciclo. A Figura 19 ilustra o método 

PDCA de melhoria continua. (CARPINETTI, 2010). 

 

 

 



41 

 

             Figura 19: Ciclo PDCA de melhoria continua 

 

               Fonte: Corrêa e Corrêa (2009, p.172) 

 

 Decisão baseada em fatos: Todas as decisões devem ser tomadas com base em 

fatos, informações e dados concretos. A impulsividade ou “achismo” devem ser 

evitadas na tomada de decisão. É necessário que os dados sejam de fácil analise 

para que o processo decisório seja rápido e simples. (CARPINETTI, 2010). 

 

 Comprometimento / Envolvimento: As pessoas são os bens mais importantes das 

organizações, por isso é necessário envolver todos os colaboradores no processo de 

gestão da qualidade, uma vez que eles serão os responsáveis por executar as 

atividades. Para isso é preciso capacitar, motivar e envolver as pessoas para que 

elas possam trazer soluções aos problemas do dia-a-dia. (CARPINETTI, 2010). 

 

 Visão sistêmica: As empresas devem adotar uma abordagem sistêmica de gestão, 

ou seja, ter uma visão de todo o sistema que a compõem. Para isso é necessário 

entender a forma com que seus processos se relacionam e o que influencia sua 

execução, visando melhorar o desempenho da organização. (CARPINETTI, 2010). 

 

 Liderança: A liderança é um dos fatores mais importantes para a Gestão da 

Qualidade, já que se trata da capacidade influenciar as pessoas em fazer algo de 

boa vontade. Assim, um líder deve ser capaz de criar e manter um ambiente 

favorável para as pessoas desempenharem suas atividades com máximo potencial e 

se sentirem engajadas para o alcance das metas da empresa. (CARPINETTI, 2010). 
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A relação entre estes fundamentos da gestão estratégica da qualidade pode ser 

visualizada na Figura 20: 

 

Figura 20: Fundamentos da Gestão da Qualidade 

 

                 Fonte: Carpinetti (2010, p.31) 

 

 A gestão estratégica da qualidade influencia em todas as áreas da empresa, gerando 

assim, impactos no desempenho organizacional. Por isso, aspectos referentes à gestão 

qualidade devem ser incorporados nos indicadores estratégicos da empresa. A avaliação do 

desempenho da qualidade proporciona dados para o controle e melhoria dos processos, além 

de servir como base para comparações com diferentes unidades de negócio (ANDREOLI; 

BASTOS, 2017). 

 

2.4.1 GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL 

Segundo Amazonas et. al. (2008), uma Gestão Estratégica da Qualidade leva em 

conta também variáveis do tipo econômica, social, psicológica e política do meio inserido 

para formar um sistema que caracterize a forma de agir e pensar da empresa. O autor ainda 

complementa dizendo que a competitividade e o desempenho das organizações estão 

frequentemente em mudança devido a diversos fatores, entre eles, estão os recursos humanos, 

dinamismo de mercado, tomadas de decisão, entre outras, e por isso se faz necessário à 

implantação de métodos que possibilitem aperfeiçoar as atividades desenvolvidas. É nesse 

cenário que a Gestão da Qualidade Total (GQT) surge como uma filosofia gerencial que 

busca a perfeição por meio da mudança de comportamento de todos os colaboradores da 

empresa. A proposta da GQT é valorizar a capacidade das pessoas em resolver problemas no 

local e no momento que ele ocorre (LONGO, 1994).  
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Para Bonato (2011, p.320) a Gestão da Qualidade Total “implica a satisfação das 

expectativas e necessidades dos clientes por meio de uma gestão científica dos processos, 

asseada em fatos e dados, voltada para a correção e prevenção de erros”. Esse conceito é uma 

evolução do Controle da Qualidade Total (CQT) desenvolvido no Japão (modelo focado na 

especificação dos produtos) atrelado a uma visão externa de mercado. 

 A GQT utiliza da melhoria continua para ajustar os produtos às demandas, 

atendendo sempre quem já é consumidor e buscando alcançar aqueles quem poderiam ser 

consumidores da empresa. Outra extensão da Gestão da Qualidade Total é o planejamento da 

qualidade, onde é preciso definir objetivos, construir ações, atribuir responsáveis, estabelecer 

métodos de aplicação, programar a utilização de recursos, treinar mão de obra e estruturar 

processos de análise e medição de desempenhos. Uma vez que o planejamento estratégico das 

organizações fica a cargo da alta administração, é evidente que o planejamento da qualidade 

também exigirá esforços dessa equipe. Na maioria dos casos, a GQT cria uma aliança entre os 

dois planejamentos, através do desdobramento de diretrizes estratégicas da companhia para 

incluir a qualidade em todos os níveis organizacionais. A implantação de uma Gestão 

Estratégica da Qualidade pode ser um processo complexo e demorado, sendo assim, o 

trabalho em grupo, envolvimento, dedicação e persistência são fatores chaves para o sucesso 

do modelo (PALADINI, 2012). 

Pensando nisso, Longo (1994) atribui 10 princípios essenciais para caracterizar um 

modelo da Qualidade Total bem implantado: 

 

1) Total satisfação do cliente: classificar, conhecer e atender os clientes. Criar uma 

parceria com estes (fidelizar). Possuir meios de avaliar os clientes e comparar o 

desempenho da empresa com os concorrentes. 

 

2) Gerência participativa: incentivar os colaboradores a darem ideias e sugestões de 

melhoria. Compartilhar informações a todos. Desenvolver espirito de equipe. 

Liderar de maneira motivadora. 

 

3) Desenvolvimento de recursos humanos: valorizar as pessoas. Colaboradores 

motivados e capacitados. Proporcionar educação e satisfação no trabalho. 
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4) Constância de propósitos: ter persistência, coerência e continuidade nas ações. 

Criar um planejamento estratégico alinhado a essas ações.  

 

5) Aperfeiçoamento continuo: desafiar, inovar, utilizar de novas tecnologias para 

alcançar o proposito almejado. Ter pré-disposição a melhorias.  

 

6) Gerenciamento de processos: integração de processos e medição através de 

indicadores. 

 

7) Delegação: descentralização e autonomia para tomada de decisão. 

Responsabilidade distribuída a todos da organização.  

 

8) Disseminação de informação: fluxo de informação rápido e constante. 

Transparência e credibilidade da organização. Troca de informação com o meio 

exterior e conhecimento amplo do negócio.  

 

9) Garantia da qualidade: ações sistemáticas e planejadas. Estabilidade e formalidade 

dos processos e das rotinas. Certificação para gerar confiabilidade e garantir 

qualidade no produto ou serviço.  

 

10) Não aceitação de erros: atitudes preventivas. Definição clara de erros e custos da 

qualidade.  

 

Todavia, Lins (2001) ressalta que a utilização das mais diferentes técnicas, de curto 

ou longo prazo, para o gerenciamento da qualidade nas empresas requer investimentos e 

geram custos, que precisam ser identificados em termos de cada processo que está sendo 

executado na firma. 

 

2.4.2 CUSTOS DA QUALIDADE 

A gestão da qualidade requer investimentos para que a empresa possa alcançar o 

desempenho desejado, fazendo necessária uma análise de custo-benefício para adotar 

programas e controles da qualidade. Tais custos geralmente estão relacionados à produção, 



45 

 

identificação, prevenção ou correção dos produtos e serviços oferecidos. Outro aspecto dos 

custos da qualidade é a não conformidade que envolve erros, falhas, prejuízos e desperdícios 

nos processos (ANDREOLI, BASTOS, 2017; LÉLIS, 2012). Para Toledo (2002, p.3) “os 

custos da qualidade devem abranger todas as atividades com participação na qualidade dentro 

da empresa, fornecendo informações para comparar os investimentos em qualidade (inputs) 

com os resultados (outputs)”.  

Com isso, Souza e Collaziol (2006) apud Andreoli e Bastos (2017), classificam os 

custos da qualidade em: 

 

 Custos de prevenção: são aqueles relacionados a atividades para evitar a ocorrência 

de defeitos e não conformidades, como por exemplo, treinamentos, controle de 

processos, manutenção preventiva, entre outros. (SOUZA; COLLAZIOL, 2006 apud 

ANDREOLI; BASTOS, 2017).  

 

 Custo de avaliação: são aqueles associados a atividades verificar se produtos e 

serviços estão em conformidades com seus requisitos, os exemplos mais comuns são 

as inspeções, calibrações e auditorias de processos. (SOUZA; COLLAZIOL, 2006 

apud ANDREOLI; BASTOS, 2017).  

 

 Custo das falhas internas: são aqueles relacionados aos erros, desperdícios e defeito 

verificados internamente, como por exemplo, refugos, retrabalhos, atrasos de entrega, 

entre outros. (SOUZA; COLLAZIOL, 2006 apud ANDREOLI; BASTOS, 2017).  

 

 Custo das falhas externas: de todos os custos, esse é o mais grave devido ao fato de 

ser detectado pelo cliente final. Eles estão associados a produtos e serviços que não 

estão em conformidade aos requisitos e possivelmente não satisfazem os 

consumidores. Quando ocorrem, esses problemas geram custos como rompimento de 

contratos, assistência técnica, transporte, indenizações, entre outros. (SOUZA; 

COLLAZIOL, 2006 apud ANDREOLI; BASTOS, 2017). 

 

Toledo (2002), explica ainda que relação entre as duas primeiras categorias é 

inversamente proporcional às duas últimas quando se trata do nível de conformidade utilizado, 

visto que, o aumento em investimentos com prevenção e avaliação pode reduzir os custos de 
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falhas internas e externas. O somatório dessas quatro categorias resulta no Custo Total da 

Qualidade, que quando plotado em um gráfico representa uma parábola com concavidade para 

cima, conforme apresentado no Gráfico 4: 

 

Gráfico 4: Custo total da qualidade 

 

Fonte: Carpinetti (2010, p.26) 

 

 Este gráfico mostra informações importantes a respeito da gestão da qualidade e seu 

investimento. A primeira análise é que se a empresa decidir operar sem nenhuma ferramenta 

de prevenção e avaliação, seus produtos ou serviços serão 100% defeituosos, fazendo com 

que os custos de falhas sejam extremamente altos. De maneira análoga, se a empresa operar 

com 100% de conformidade, não existirá custos com falhas, mas em contrapartida, os custos 

de prevenção e avaliação serão muito elevados. Sendo assim, o ideal é que a empresa encontre 

um ponto ótimo que balanceie os custos da qualidade e atenda às necessidades dos clientes. 

Esse ponto será dado pela interseção entre as curvas de custos parciais ou o ponto onde a 

derivada da curva de custo total é zero. (TOLEDO, 2002). 

 Outra análise interessante a respeito do gráfico é a divisão de 3 zonas que indicam o 

cenário da organização perante aos custos da qualidade. A chamada de “Zona 1” no gráfico, 

apontam oportunidades para redução de custos através de melhoria continua da qualidade de 

conformação. A “Zona 2”, também assinala possibilidade de redução dos custos da qualidade, 

verificando se dos padrões da qualidade são realistas em relação à adequação ao uso. Por 

último, a “Zona 3”, indica indiferença, pois o ideal já foi atingido, nesse caso a empresa deve 

manter apenas projetos de aperfeiçoamento e melhoria continua (CARPINETTI, 2010). 
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 Para Carpinetti (2010), os investimentos em gestão de qualidade podem ser 

amortizados no tempo e levam a uma diminuição dos custos da não qualidade, conforme 

apresentado no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Amortização dos custos da qualidade 

 

Fonte: Carpinetti (2010, p.27) 

 

Carpinetti (2010), ainda explica que essa tendência faz com que as empresas 

desloquem suas curvas de custo total para direita e pra baixo ao decorrer dos anos, 

melhorando o nível de qualidade de seus produtos ou serviços oferecidos, com custos cada 

vez menores, conforme mostra o Gráfico 6. 

 

Gráfico 6: Deslocamento da curva de custo total da qualidade 

    

Fonte: Carpinetti (2010, p.28) 
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 Esse fenômeno fortalece a sobrevivência da organização no mercado e torna 

compensatório o investimento com a gestão de qualidade.  (CARPINETTI, 2010). 

2.5 NORMALIZAÇÃO  

Visando auxiliar as empresas a padronizar práticas que garantam a qualidade nos 

produtos e serviços, além de promover a saúde e segurança no trabalho, órgãos nacionais e 

internacionais criaram padrões normativos aos sistemas de gestão. As normas estabelecem 

regras para solução ou prevenção de problemas e são estabelecidas em consenso por 

organismos reconhecidos, buscando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado 

contexto. O uso das normas é voluntário pelas organizações, mas aquelas que decidem segui-

las tornam o desenvolvimento e fabricação de seus produtos e serviços mais eficientes, tem 

maior facilidade no comércio exterior, proporciona maior confiança ao consumidor, entre 

outros benefícios. De todas as normas existentes, o conjunto de normas ISO é a mais 

conhecida e utilizada atualmente. (ABNT, 2017). 

 

2.5.1 A NORMA ISO 

De acordo com Camargo (2011), a International Organization for Standardization 

(ISO) é uma organização não governamental fundada em 1947, com sede na cidade de 

Genebra (Suíça). Sua função é promover a normalização de produtos e serviços. No Brasil, a 

ISO é representada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A família de 

normas ISO estabelece fundamentos formalizados por padrões a serem seguidos e promove a 

melhoria continua dos processos internos, da capacitação de colaboradores, no ambiente de 

trabalho e na satisfação de clientes e fornecedores (CAMARGO, 2011). 

Um sistema de gestão refere-se a tudo aquilo que uma empresa usa para gerenciar 

seus processos. Quanto maior a empresa, maior o número de pessoas envolvidas no sistema 

de gestão, por isso o uso de instruções de trabalho, formulários, procedimentos ou registros 

documentados são importantes para garantir um mínimo de ordem na execução das tarefas. 

Assim, a série de normas ISO 9000 refere-se a diretrizes para um sistema de gestão da 

qualidade, aplicáveis em qualquer tipo de negócio. (MELO et. al., 2002). 
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2.5.2 ISO 9001: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Segundo Maranhão (2005) apud Alves et. al. (2010) um Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) visa nortear os processos de maneira integrada para que a qualidade seja 

exercida no trabalho de todos. Pires (2006) ainda complementa dizendo que o SGQ contribui 

para o alcance dos objetivos organizacionais através de sua abordagem sistêmica das 

atividades, que impactam na qualidade dos produtos. Dessa maneira, a norma ISO 9001 é um 

conjunto de instruções que definem os requisitos para implantar um sistema de gestão da 

qualidade em vigor (ABNT, 2015). Essa norma permite que as empresas sejam reconhecidas 

com um certificado de garantia de qualidade. 

A ISO 9001 teve sua primeira edição em 1987 e já passou por 4 versões: no ano de 

1994, no ano de 2000, depois em 2008 e a revisão mais recente em 2015 (CARPINETTI, 

2016). De acordo com a ABNT (2015) e com Albuquerque (2015), o Quadro 3 mostra as 

principais alterações da ISO 9001:2008 para a ISO 9001:2015. 

 

Quadro 3: Mudança da ISO 900:2008 para a ISO 9001:2015 

Mudanças Descrições 

Estrutura e terminologia 

As estruturas das seções foram alteradas para melhorar o 

alinhamento com as demais normas da ISO, tornando mais fácil 

dispor de diferentes sistemas de gestão. O mesmo ocorreu com 

alguns termos, que foram padronizados para uso comum nas normas. 

Produtos e serviços 

O termo “produtos e serviços” é generalizado para todos os tipos de 

saídas da empresa na versão 2015, seja ela um bem tangível, um 

serviço, uma ferramenta, um software ou qualquer tipo de material 

processado. 

Partes interessadas 
A ISO 9001:2015 especifica requisitos para a empresa identificar e 

entender as necessidades das partes interessadas. 

Gestão de risco 

A nova revisão estabelece requisitos para organização entender seu 

contexto e determinar os riscos com base no planejamento. A seção 

sobre ação preventiva da revisão 2008 passa a ficar expresso em 

termos de mentalidade de risco na versão 2015. 

Aplicabilidade A nova versão da norma não se refere mais a exclusões, as 
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organizações podem analisar criticamente os requisitos de 

aplicabilidade para decidir quais as cláusulas não são possíveis de 

aplicar em seu sistema de gestão, desde que essa decisão não seja 

resultado de uma falha em alcançar uma determinada conformidade. 

Informação documentada 

Novas formas de abordar os documentos e registros são trazidas na 

versão 2015 da norma. Os itens que precisam ser documentados são 

descritos da seguinte forma: “manter informação documentada” ou 

“reter informação documentada”. Aquelas informações que não 

sucede de tais explicações, cabe à empresa decidir descartá-las ou 

guardá-las. 

Conhecimento organizacional 

Foram introduzidos na versão 2015, novos requisitos para a 

organização determinar e gerenciar conhecimentos inerentes ao 

contexto em que ela está inserida. 

Controle de processos, 

produtos e serviços providos 

externamente 

A nova versão aborda a necessidade de controle das formas de 

prover processos, produtos ou serviços externos, como por exemplo, 

a terceirização de um serviço, compra de produtos de fornecedores, 

arranjos com companhias associadas, entre outros. 

Liderança 

A revisão 2015 da norma traz um aumento na responsabilidade para 

todos os líderes de uma organização, descentralizando assim, o cargo 

de RD (Representante da Diretoria) contido na versão 2008. 

Fonte: Elaborado pelo o autor. 

 

Um Sistema de Gestão da Qualidade com base na ISO 9001:2015, permite que as 

organizações gerenciem seus recursos disponíveis, tenha visão sistêmica dos processos, 

execute atividades de realização dos produtos para atendimento de requisitos dos clientes, 

trabalhe com melhoria continua e principalmente, tenha o envolvimento da alta direção em 

análises críticas e na definição de políticas e objetivos da qualidade (Carpinetti, 2016). Para 

tal fim, a ABNT NBR ISO 9001:2015 revisada pelo Comitê Técnico TC-176 traz 7 requisitos 

fundamentais para um SGQ. São estes: 

 

 Contexto da Organização: esta cláusula determina que a empresa deve entender o 

contexto em que ela está inserida, identificando fatores internos e externos que 
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impactam nos seus resultados, reconhecer as partes interessadas e seus requisitos, 

mapear os processos, além de definir o escopo do seu sistema de gestão. (ABNT 

NBR ISO 9001:2015, 2015). 

 

 Liderança: esta cláusula da norma busca enfatizar a importância do papel da 

liderança no sistema de gestão da qualidade. A alta direção precisa integrar os 

requisitos nos processos com foco no cliente e alocar os recursos necessários de 

forma a alcançar os resultados almejados. Os líderes ainda são responsáveis por 

definir a política de qualidade da empresa, delegar responsabilidades e disseminar 

a cultura de melhoria continua a todos os colaboradores. (ABNT NBR ISO 

9001:2015, 2015).  

 

 Planejamento: a cláusula de planejamento estabelece requisitos para que a empresa 

inclua planos para tratar riscos e oportunidades. Essa abordagem substitui a ação 

preventiva e minimiza a necessidade de ações corretivas. Nessa cláusula também é 

dado foco nos objetivos da qualidade, os quais devem ser coerentes com o 

direcionamento estratégico e o contexto da organização. Esses objetivos devem ser 

ainda mensuráveis, monitorados, comunicados e atualizados de maneira planejada 

quando necessário. (ABNT NBR ISO 9001:2015, 2015). 

 

 Suporte: esta cláusula traz o suporte que a organização precisa para atingir suas 

metas e objetivos. Ela inclui recursos humanos, materiais, informações 

documentadas, comunicação interna, monitoramentos, medições, entre outros. 

(ABNT NBR ISO 9001:2015, 2015). 

 

 Operação: está cláusula é o centro do sistema de gestão, uma vez que ela está 

relacionada a várias atividades de gestão na cadeia de valor interna. Dessa forma, 

este item aborda requisitos para produção, aquisições externas e projeto de 

desenvolvimento para produtos ou serviços, bem como o planejamento e controle 

de cada atividade envolvida. (ABNT NBR ISO 9001:2015, 2015).   

 

 Avaliação de Desempenho: nessa cláusula, a norma trata o processo de 

monitoramento, medição, análise e avaliação do sistema de gestão como um todo. 
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Ela ainda destaca a importância da auditoria interna, para assegurar que o SGQ 

está em conformidade com os requisitos da organização e da revisão de gestão, 

para averiguar se o sistema de gestão está sendo adequado e eficaz para empresa. 

(ABNT NBR ISO 9001:2015, 2015).  

 

 Melhoria Continua: por fim, a cláusula de melhoria continua busca mostrar a 

forma de abordar as não conformidades e as ações corretivas. Além disso, a 

cláusula trata ainda da implementação de ações de melhorias, originadas de uma 

análise crítica, com baseadas no ciclo PDCA. (ABNT NBR ISO 9001:2015, 2015).  

 

A Figura 21 ilustra o modelo do Sistema de Gestão da Qualidade proposto pela 

norma ISO 9001:2015: 

 

Figura 21: Modelo de SGQ na ISO 9001:2015 

 

Fonte: ABNT (2015, p.10) 

 

 Dentre todas as cláusulas, a operação é considerada a central do sistema, uma vez que 

o objetivo do sistema é minimizar os erros nas operações que geram insatisfação dos clientes, 

(CARPINETTI, 2016). 
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2.5.3 AUDITORIAS 

Conforme explica o INMETRO (2018), para obter um certificado de qualidade, as 

empresas precisam passar por um processo de avaliação da conformidade. Esse processo é 

realizado por uma entidade certificadora que realiza auditorias nas empresas com o intuito de 

avaliar se os processos, produtos ou sistemas estão de acordo com as normas da ISO. De 

maneira análoga, Carpinetti (2010, p. 49) também descreve sobre a certificação na norma ISO 

9001: 

O certificado ISO 9001, que as empresas obtêm por meio de auditoria de 

certificação, é um documento emitido por um organismo independente (terceira 

parte) que atesta que o sistema produtivo da empresa está capacitado para gerenciar 

o atendimento de requisitos dos clientes. (CARPINETTI, 2010, p.49). 

 

O processo de auditoria pode ser classificado de 3 formas diferentes: a auditoria 

interna ou de primeira parte, que é realizada pelos próprios funcionários da empresa com o 

objetivo de examinar ou averiguar o nível de segurança dos controles internos existentes na 

organização e apontar não conformidades a serem corrigidas; a auditoria externa de segunda 

parte, é realizada por partes interessadas na organização, como por exemplo fornecedores e 

clientes, para ajudar o fornecedor a evoluir ou até a padronizar seus processos conforme a 

cultura do cliente; por último tem-se a auditoria externa de terceira parte, que é a auditoria de 

certificação descrita anteriormente (SILVA, 2007).  

Uma auditoria tem como finalidade comparar se o conjunto de políticas e 

procedimentos da empresa (critérios de auditoria) está sendo realizado conforme estabelecido. 

Para isso, são exigidas as evidências de comprovação, que podem ser registros, apresentação 

de fatos ou outras informações pertinentes e verificáveis. Toda auditoria segue um escopo e 

um plano, onde as atividades são previamente planejadas e seguidas pela equipe de auditoria. 

Esta por sua vez é composta basicamente por um ou mais auditor externo, pelos responsáveis 

do sistema de gestão da empresa (auditados) e, caso necessário, um especialista em auditoria. 

O tempo de uma auditoria pode variar de um dia até semanas dependendo do tamanho da 

organização e da complexidade de seus processos. O resultado dessa avaliação é chamado de 

conclusão de auditoria que consta as conformidades e não conformidades do sistema, bem 

como as oportunidades de melhorias sugeridas pelo(s) auditor(es). Se o grau de atendimento 

aos requisitos for satisfatório, a empresa é certificada, caso contrário é agendada outra 

auditoria em até 3 meses para que o auditor possa avaliar a implementação das ações 

corretivas e então emitir o resultado final. (ABNT, 2012).  
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 A NBR ISO 19011:2012 é uma norma que aborda as diretrizes para auditoria de um 

sistema de gestão. Segundo esta norma, uma auditoria é caracterizada com alguns princípios 

que a ajuda a tornar a auditoria uma ferramenta eficaz e confiante para as organizações. São 

esses: 

 

 Integridade: que abrange o profissionalismo, honestidade e competência de ambas as 

partes; 

 Apresentação justa: refere-se à veracidade e exatidão das informações trocadas; 

 Cuidado profissional: é a capacidade do auditor realizar um julgamento ponderado em 

todas as situações da auditoria; 

 Confidencialidade: trata da segurança e do sigilo das informações; 

 Independência: refere-se à imparcialidade e objetividade do auditor no processo de 

auditoria; 

 Abordagem baseada em evidências: é o método racional utilizado na auditoria baseado 

em amostras das informações disponíveis.  

 

O certificado de qualidade na norma ISO 9001 tem um prazo de validade de 3 anos 

contados a partir da data da auditoria de certificação. Durante esse período, o organismo 

certificador realiza auditorias de manutenção para verificar e validar o certificado. As 

periodicidades das auditorias de manutenção variam de um ano a seis meses dependendo do 

contrato e normalmente não são auditados todos os departamentos, a preferência é para 

aqueles com maior contato direto ao cliente. Caso a empresa não esteja atendendo os 

requisitos da norma, ela pode vir a perder o certificado a qualquer momento. Após 3 anos de 

certificação, a organização precisa realizar um novo contrato com o órgão certificador e 

passar por outra auditoria completa para iniciar um novo triênio de certificação. 

(CARPINETTI, 2016). 

2.6 PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SGQ 

A implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade vai muito além de mudanças 

em processos e controle de documentos, sendo necessárias mudanças na maneira de pensar e 

de agir, o que exige tempo e investimentos da organização. Dessa forma, a decisão de 

implementar um SGQ deve ser tomada de forma cautelosa e consciente pela alta 
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administração, além disso, a participação de todos os colaboradores deve ser garantida para 

operacionalizar o sistema e mantê-lo em condições favoráveis a empresa. (FALCONI, 2010). 

Sendo assim, o primeiro passo para implantação de um SGQ, proposto por Fernandes 

e Caseiro (2017), é o diagnóstico. Nele é realizado o levantamento de características do 

mercado, dos clientes e da situação atual da empresa perante aos requisitos da ISO 9001. Por 

isso, é necessário estudar a norma para entender de fato o que será feito, bem como as 

exclusões de itens que não se encaixam nos processos da empresa. Mendes e Crippa (2011) 

complementam ainda, que nessa etapa são feitas analises do ambiente interno e externo, além 

da análise de viabilidade, comparando os benefícios que o SGQ trará, com o investimento 

necessário a ser aplicado. Outro marco importante é a definição da política e os objetivos da 

qualidade que direcionarão a organização a alcançar a conformidade desejada e a satisfação 

dos clientes. Após o estabelecimento da política da qualidade, é necessária uma divulgação 

intensa de seu conteúdo e significados de forma a facilitar sua compreensão por todos 

colaboradores. (MENDES; CRIPPA, 2011). 

O segundo passo da implantação do SGQ considerado por Mendes e Crippa (2011), é 

o planejamento das atividades. Neste, são definidas as equipes, designadas responsabilidades, 

realizado o cronograma do projeto e estabelecidas as ações referentes à implantação. O 

planejamento deve assegurar que os objetivos da qualidade serão atingidos em todos os níveis 

da organização. Silva e Silva (2017) aborda também que na fase de planejamento são 

levantadas informações sobre os processos, visando entender as características de cada um 

deles. 

Após ter tudo planejado, o terceiro passo da implantação é colocar os planos de ação 

em prática. É necessário mapear e padronizar os processos, prover recursos e infraestruturas 

para atingir a conformidade com a qualidade, estabelecer mecanismos eficazes de 

comunicação interna e com os clientes, determinar os sistemas de monitoramento e controle 

do SGQ, redigir documentos, além de treinar e capacitar os colaboradores de forma a 

envolvê-los com o novo modelo de gestão. Os documentos necessários para um SGQ 

normalmente são aqueles que contêm a política e objetivos de qualidade, procedimentos 

mandatórios, fluxograma de atividades, entre outros, necessários para assegurar o 

planejamento, a operação e a melhoria de processos. O controle de registros e documentos é 

outro requisito importante que deve ser atendido nessa fase, pois são eles que irão garantir que 

o SGQ está sendo executado de maneira correta. Em relação aos produtos ou serviços 

realizados pela empresa, estes devem ser coerentes com o SGQ, por isso é preciso criar 
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requisitos inerentes a eles e assumir compromissos com fornecedores visando diminuir os 

impactos sobre a qualidade final destes (MENDES; CRIPPA, 2011). 

Segundo Pereira et. al. (2016), depois de implantar um SGQ é preciso realizar uma 

auditoria interna na organização a fim de detectar possíveis falhas, lacunas ou revisão de 

algum processo que não esteja adequado ao sistema. Essa auditoria gera oportunidade de 

aperfeiçoamento e aprendizado para evitar não conformidades na auditoria de certificação. 

Feito isso, a empresa estará pronta para receber a auditoria de terceira parte, que irá julgar o 

SGQ implantado e certificar a organização com o selo de qualidade ISO 9001 (MELLO et. al., 

2009). 

Contudo, conforme já mencionado no tópico 2.5.3, não basta apenas implantar um 

Sistema de Gestão da Qualidade, é preciso criar mecanismos para mantê-lo funcionando de 

forma a não perder o certificado obtido. Pensando nisso, Mendes e Crippa (2011), explicam 

que a organização deve planejar e implantar processos de monitoramento, medição, análise e 

melhoria do SGQ. Para isso, deve-se coletar informações periodicamente relativas à satisfação 

dos clientes e refazer auditorias internas em intervalos planejados com o intuito de avaliar se o 

SGQ está sendo mantido de acordo com as conformidades especificadas na norma. Ações 

corretivas devem ser tomadas quando os processos, produtos ou serviços não estiverem 

alcançando os resultados esperados, porém esse fator pode ser evitado com ações preventivas 

postuladas com ajuda de análises críticas dos indicadores de desempenho da qualidade, feitas 

pela alta direção. Os objetivos e políticas da qualidade devem ser validados à medida que 

mudanças são feitas e o conceito de melhoria continua precisa estar sempre em prática no 

cotidiano da empresa. (MENDES; CRIPPA, 2011). 

A Figura 22 esquematiza as etapas de implantação e manutenção de um Sistema de 

Gestão da Qualidade. 

 

Figura 22: Processo de implantação e manutenção de um SGQ 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor. 
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Para Oliveira (2006), o envolvimento dos colaboradores é uma questão chave para o 

sucesso de um Sistema de Gestão da Qualidade, uma vez que esses tendem a assumir 

responsabilidades de inspecionar a qualidade dos produtos ou serviços no próprio ambiente de 

trabalho. Para tanto, o papel do Gestor da Qualidade é de suma importância no processo de 

implantação e manutenção do sistema, pois além do conhecimento técnico, esse profissional é 

responsável por criar e manter um ambiente adequado para que as pessoas possam se envolver 

com o proposito e se desenvolver em diferentes aspectos (CARPINETTI, 2010). 

Casadesús, Giménez e Heras (2001) destacam alguns dos benefícios alcançados com 

um SGQ: melhor definição de processos e responsabilidades na organização, aumento da 

satisfação dos colaboradores com o trabalho executado, melhora na comunicação interna, 

alcance de novos mercados, aumento da satisfação dos clientes, diminuição de custos, maior 

comprometimento dos colaboradores, queda no número de erros, confiança na imagem da 

empresa, entre outros. 

Todavia, para alcançar tais benefícios é preciso passar por diversas dificuldades que, 

em muitas vezes inibem as empresas a gerar bons resultados. Para os autores Correia et. al. 

(2006), Xavier (1996), Filho (2011) e Mello et. al. (2002), o processo de implantação e 

manutenção de um SGQ não é tão simples na prática, dado que as organizações possuem 

mentalidades diferentes, recursos diferentes e estratégias diferentes. Por isso, esses autores 

destacam alguns dos principais desafios encontrados em suas carreiras profissionais para 

implantar e manter um SGQ: 

 

 Falta de diagnóstico inicial do sistema: a empresa não conhecer os verdadeiros 

requisitos de seus clientes, subestimar sua capacidade de sustentar um SGQ ou não 

levar em consideração o impacto de agentes internos e externos essenciais para o 

sucesso do modelo (CORREIA et. al.; 2006); 

 

 Complexidade dos processos: para implantar um SGQ faz-se necessário que a 

organização tenha seus processos bem definidos e delimitados, porém dependendo da 

complexidade ou das diversas alternativas que um processo pode realizar acaba 

gerando brechas para erros e não conformidades (CORREIA et. al.; 2006); 
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 Dificuldade em promover a cultura de qualidade: A definição equivocada da política 

e dos objetivos da qualidade pode gerar divergências de pensamentos, atrapalhando 

promover uma cultura única dentro da empresa (FILHO, 2011); 

 

 Resistência a mudanças: insegurança das pessoas em mudar algo que já é realizado 

da mesma forma durante anos, principalmente com colaboradores que já estão 

familiarizados com os processos e rotinas de trabalho, não abrindo a mente para 

novas oportunidades de melhoria (FILHO; 2011); 

 

 Erro ao redigir documentos: os documentos não devem ser redigidos por pessoas 

externas da empresa, ao contrário, devem ser escritos por aqueles mais envolvidos 

com as tarefas sob supervisão do gestor da qualidade. Documentos sem 

consentimento de todos os envolvidos ou implantados de uma só vez causam 

discórdia e rebeldia nas pessoas (MELLO et. al.; 2002); 

 

 Falta de envolvimento dos colaboradores: só treinamento não é suficiente para 

garantir o envolvimento dos colaboradores com o SGQ, é preciso ter um plano de 

mudanças que permite colocar em pratica os conhecimentos adquiridos (XAVIER; 

1996); 

 

 Falta de comprometimento da liderança: uma gestão de qualidade efetiva tem que 

começar pela alta administração da organização, sem o comprometimento e a energia 

dos líderes, a empresa não tem meios de implementar as mudanças estratégicas, 

culturais e técnicas que o sistema reque (XAVIER; 1996); 

 

 Entendimento errado da gestão da qualidade ou da norma ISO: empresas com 

expectativas errôneas em esperar que a implantação e a certificação de um SGQ na 

norma ISO 9001 vão resolver imediatamente todos os seus problemas e aumentar 

drasticamente sua participação no mercado (MELLO et. al.; 2002);  

 

 Mecanismos de monitoramento e controle ineficientes: só a coleta de dados não 

garante a conservação do SGQ, estes precisam ser analisados a fundo pelo gestor da 

qualidade, além disso, é preciso revisar periodicamente os mecanismos de medição a 
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fim de validar sua utilização e aperfeiçoar o controle da qualidade (MELLO et. al.; 

2002); 

 

Por fim, Correia et. al. (2006) concluem os desafios de implantação e manutenção de 

um SGQ, explicando que cada empresa terá uma dificuldade diferente, pois alguns requisitos 

da norma serão mais fáceis de atender em um tipo de negócio do que para outro, por isso cabe 

às empresas avaliarem o contexto em que estão inseridas para adaptar de maneira fácil o 

conjunto de normas ISO 9001. 
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3. SGQ EM EMPRESAS JUNIORES 

3.1 DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO DE PESQUISA 

A pesquisa foi estruturada com uma amostra de 14 empresas juniores da cidade de 

Juiz de Fora, diversificadas entre os cursos das áreas de saúde, humanas e exatas, conforme 

mostra o Gráfico 7. 

  

Gráfico 7: Áreas das EJ’s mapeadas 

 

          Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As empresas escolhidas para entrar em contato foram aquelas da cidade de Juiz de 

Fora que fazem parte da Federação de Empresas Juniores do Estado de Minas Gerais 

(FEJEMG) e as demais da Universidade Federal de Juiz de Fora que ainda não foram 

federadas. O Gráfico 8 mostra a relação percentual das EJ’s mapeadas que são vinculadas a 

UFJF. 
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Gráfico 8: EJ’s da UFJF 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Das EJ’s mapeadas, 11 foram entrevistadas. Em relação ao certificado ISO 9001, 

apenas 3 das entrevistadas possuem o reconhecimento, todas elas de cursos voltados para 

gestão e federadas a FEJEMG. Contudo houve empresas entrevistadas que não possuem o 

certificado, mas apresentaram um SGQ estruturado.   

Os entrevistados escolhidos foram membros ou ex-membros que tem/tiveram contato 

com as áreas de qualidade e/ou estratégia em tais instituições. O primeiro contato com as 

empresas juniores em estudo foi realizado através de um e-mail que explicava, de forma breve, 

o propósito do trabalho e solicitava um agendamento de data e horário para realização da 

entrevista. Além disso, a fim de obter uma visão macro do cenário dos serviços de consultoria 

oferecidos pelas empresas juniores, foi entrevistada uma ex-diretora de desenvolvimento da 

FEJEMG.   

A abordagem utilizada para coleta de dados foi de entrevistas semiestruturadas junto 

a um questionário de apoio, devido à facilidade de aplicação destes e a maior interação do 

pesquisador com os fatos e opiniões do entrevistado por meio do contato direto (GIL, 2002). 

O questionário foi utilizado para dar um direcionamento na entrevista, uma vez que suas 

perguntas foram voltadas para saber o grau de conhecimento que a empresa em análise tinha 

sobre gestão da qualidade em serviços, a importância que ela vê em estruturar um SGQ, se 

possui ou não um certificado ISO 9001, entre outras questões.  

No total, o questionário contou com 6 perguntas abertas e 15 fechadas. Cada 

pergunta fechada permitia ao entrevistado 5 opções de resposta, que representava o grau de 

concordância ou veracidade que a afirmativa tinha para o contexto da EJ: 1 – Discordo 
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totalmente, 2 – Discordo parcialmente, 3 – Indiferente, 4 – Concordo parcialmente e 5 – 

Concordo totalmente. Ao final foi feito um somatório dos resultados de cada afirmativa e 

dividido pelo número de empresas entrevistadas, a fim de obter uma média que represente as 

EJ’s mapeadas. O formulário com todas as perguntas detalhadas se encontra no APÊNDICE I 

deste trabalho. 

Em seguida, a entrevista foi baseada em diferente viés: para as empresas juniores que 

já são acreditadas na ISO 9001, foram extraídas informações a respeito dos obstáculos de 

implantação e manutenção da norma, além do processo de mudança nos processos para alterar 

sua versão para o modelo 2015; para as empresa que possuem um SGQ estruturado, mas não é 

certificada na norma, a conversa foi voltada para os desafios diários de operacionalizar esse 

sistema e entender o porquê da empresa não possuir a certificação na ISO 9001; por último, 

para as EJ’s que não possuem nenhum controle de qualidade em suas atividades, a entrevista 

foi direcionada para entender o porquê desse problema e o que impede a entidade de construir 

esse tipo de gerenciamento. 

 Com os dados coletados, a próxima etapa foi utilizar ferramentas da qualidade para 

tratar e analisar as informações qualitativas extraídas. Primeiramente um Diagrama de Causa 

e Efeito foi construído para apontar os fatores primários e secundários referentes aos desafios 

de implantação e a manutenção de um SGQ em empresas juniores. Em seguida, foram criados 

diagramas de árvore para cada fator primário, a fim de chegar na(s) causa(s) raiz(es) do 

problema sem sobrecarregar o Diagrama de Causa e Efeito de informações. Por fim, um 

Diagrama de Afinidades foi construído para unir os problemas encontrados em grupos com 

temas específicos para facilitar a criação de ações que podem ser tomadas para minimiza-los. 

 Os resultados da pesquisa foram discutidos juntos com as questões iniciais que 

justificaram o trabalho e algumas soluções foram sugeridas, com base na bibliografia estudada 

e na troca de experiências adquirida durante as entrevistas, como por exemplo, ações bem 

sucedidas de empresas juniores para tratar um problema recorrente nas demais. 

3.2 EMPRESAS JUNIORES 

Segundo o SEBRAE (2017), empresa júnior é uma associação civil sem fins 

lucrativos, formada por alunos de um curso superior, com o objetivo de incrementar no 

aprendizado prático dos universitários, através de projetos de consultoria em empresas do 

mercado. Essa iniciativa dispõem benefícios para três grandes clientes: o aluno que se 
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desenvolve adquirindo conhecimentos e experiências; para as empresas que se beneficiam 

através dos projetos desenvolvidos pelos alunos, sob a supervisão de professores 

especializados no assunto, e com um investimento relativamente baixo, já que estas não 

requerem lucros financeiros; e por último a universidade também se favorecia pelo retorno de 

imagem que a instituição recebe (SEBRAE, 2017). 

O Movimento Empresa Junior (MEJ) teve seu inicio em 1967 na França e veio para o 

Brasil em 1988 com o proposito de formar pessoas comprometidas e capazes de transformar o 

país. Atualmente são 25 federações que oferecem suporte a mais de 570 empresas juniores 

espalhadas pelo Brasil, isso corresponde a mais de 16 mil estudantes ingressados nos 

programas de aprendizado prático, em universidades públicas e privados, colocando em 

execução milhares de projetos em empresas de ramos diversificados por ano, conforme 

mostra a Figura 23 (BJ, 2016).  

Em 2016, o faturamento médio por empresa júnior foi de R$ 25.334,75, com 34,9 

horas de capacitação em média por membro e um aumento de 134 empresas juniores que se 

juntaram a rede, representando uma expansão do movimento em 44% em relação ao ano de 

2015. Todo esse crescimento faz com que, nos dias de hoje, o MEJ seja um dos maiores 

aliados de micros e pequenos empresários que estão começando seus negócios ou precisando 

de ajuda para gerenciar suas rotinas de trabalho e obter melhores resultados no mercado 

competitivo (BJ, 2016). 

 

Figura 23: Resultados do MEJ 

 

Fonte: Adaptado de Brasil Junior (2016). 
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A Confederação Brasileira de Empresas Juniores, também conhecida como Brasil 

Júnior, é a instância que representa as empresas juniores em todo o Brasil (BJ, 2016). Em 

Minas Gerais, a FEJEMG (Federação de Empresas Juniores do Estado de Minas Geris) é a 

federação responsável por representar e desenvolver as empresas e empresários juniores 

mineiros, enquanto no âmbito local a Liga das Empresas Juniores de Juiz de Fora tem a 

função de fortalecer o MEJ por meio de inserção das EJ’s na rede (FEJEMG, 2018). 

CAMPOS (2012) descreve sobre algumas oportunidades e limitações características 

das empresas juniores: 

 

 Oportunidades: Desenvolvimento de competências técnicas e de gestão por meio da 

realização de projetos, elevado grau de liberdade para criar e inovar, autonomia para 

tomada de decisões, atender solicitações que não possuem modelo prévio, 

capacidade de executar e gerar resultados avaliando riscos, aprendizado rápido e 

intenso, ampliação do networking que possam trazer benefícios futuros, aprofundar 

conhecimento em disciplinas do curso, desenvolvimento de segurança para entrar no 

mercado de trabalho, potencializar espirito de liderança, dinamismo de atividades em 

áreas diversificadas, entre outras. (CAMPOS, 2012). 

 

  Limitações: Lacunas no domínio de competências oriundas de experiência, 

necessidade de focar nos resultados e no faturamento da empresa júnior, falta de 

malicia referente à atuação no mercado, dificuldade em atuar em áreas fora do 

escopo do curso, dificuldade em identificar reais concorrentes e potenciais parceiros, 

dificuldade em ganhar confiança e passar credibilidade para os clientes, rotatividade 

alta de pessoas, dependência de ex-membros para manter o conhecimento, 

dificuldade para conciliar as atividades da empresa com as aulas e demais atividades 

acadêmicas, dificuldade em captar recursos financeiros que gerem renda para as 

gestões futuras, entre outras. (CAMPOS, 2012). 

 

De acordo com Inácio et al. (2015) um Sistema de Gestão da Qualidade em empresas 

juniores permite facilitar a execução dos processos e aumentar a eficiência e eficácia nas 

atividades dos colaboradores. Os autores ressaltam ainda a importância da sensibilização de 

comprometimento que todos os membros da empresa precisam ter para operar o sistema, pois 

os benefícios de um SGQ são legítimos e independe do tipo ou porte da empresa. A 
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coordenadora de imprensa e conteúdo da FEJEMG, Cynthya Marangon (2018), complementa 

dizendo que uma empresa júnior certificada na norma ISO 9001 fortifica sua imagem de 

seriedade e credibilidade uma vez que um dos maiores valores da norma é o foco no cliente. 

Sendo assim, as empresas reconhecidas são vistas com olhos atentos pelo mercado e garante 

uma sólida gestão do conhecimento para contornar os problemas vindos da alta rotatividade 

de membros. 
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4. RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS ALCANÇADOS  

O primeiro passo para avaliação dos resultados, foi compilar as saídas obtidas com o 

questionário aplicado durante as entrevistas. Um dos fatores interessantes extraídos com a 

aplicação do questionário é que todas elas acreditam que a certificação da ISO 9001 é algo 

vantajoso e que pode gerar vantagens no mercado, principalmente pelo fato da imagem de 

empresa júnior trazer um sentimento de amadorismo aos clientes. Outro ponto que se 

destacou foi o quanto as EJ’s acreditam ser difícil operacionalizar um SGQ. A Tabela 1 

mostra a média da pontuação de cada uma das 15 perguntas fechadas do questionário. 

 

Tabela 1: Resultado do Questionário 

N º Afirmação Total 

01 Os membros da EJ têm contato com disciplinas de gestão no curso. 2,6 

02 O curso incentiva os membros a serem empreendedores (ter o próprio negócio). 1 

03 
Acredito que a qualidade dos projetos/produtos oferecidos pela EJ é algo que 

impacta na satisfação dos clientes. 
5 

04 
A minha EJ possuí instrumento para mensurar o grau de atendimento dos 

requisitos dos clientes. 
2,8 

05 
A gestão do conhecimento é algo importante para as EJ’s devido à alta 

rotatividade dos membros. 
5 

06 Ter processos padronizados evita erros e desperdício de recursos. 5 

07 
Os membros da EJ têm conhecimento suficiente a respeito de gestão de qualidade 

para executarem suas tarefas diariamente. 
2,4 

08 
Sei onde procurar pessoas com conhecimento sobre gestão da qualidade para 

auxiliar na minha EJ. 
3,8 

09 
É de interesse dos membros da EJ aprender sobre assuntos que não estão no 

escopo do curso. 
2,2 

10 
Considero importante compartilhar experiências com outras EJ’s, mesmo que seja 

de áreas diferentes. 
4,8 

11 
Os líderes da EJ estão comprometidos em criar uma cultura organizacional 

voltada para o colaborativismo e melhoria continua. 
4,7 
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12 
Por ser constituída por estudantes no início da carreira profissional, algumas 

empresas do mercado sentem-se inseguras em adquirir um projeto de EJ’s. 
5 

13 
Operacionalizar um Sistema de Gestão da Qualidade é algo extremamente difícil 

para um EJ. 
5 

14 Um certificado ISO passa uma imagem de credibilidade e confiança aos clientes. 5 

15 O custo-benefício para ter um certificado ISO é favorável. 4,6 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com os resultados apurados, percebe-se que as afirmativas 3, 5, 6, 12, 13 e 14 

abordam aspectos que realmente ocorrem nas empresas juniores, pois todas as entrevistadas 

marcaram que concordam totalmente com a afirmação. Por outro lado, a questão 2 já mostra 

um desacordo total com a realidade das EJ’s, dado que todas elas discordaram totalmente que 

seus respectivos cursos preparam os alunos para serem empreendedores. Isso já mostra um 

indicio de dificuldade dos empresários juniores em estruturar um negócio do zero. Já os itens 

1, 4, 7 e 9 tiveram resultados mais para o lado da discordância, o que se deve ao fato de que 

das onze EJ’s entrevistadas, sete delas são de cursos que não possuem disciplinas de gestão 

em sua grade obrigatória. Logo essas EJ’s tem um peso maior na média das pontuações, 

acarretando uma tendência de notas mais baixas para as afirmativas a respeito de 

conhecimento e aplicabilidade da gestão da qualidade no dia-a-dia das empresas júniores. A 

Tabela 2 mostra o comportamento dos votos para cada uma dessas afirmativas, segmentando 

o resultado nas EJ’s que são de cursos de gestão das demais áreas.  

 

Tabela 2: Votos dos cursos de gestão Vs. demais áreas

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por outro lado, as afirmativas 8, 10, 11 e 15 tiveram resultados mais para o lado da 

concordância. Esse resultado é justificado pelo fato de que das onze EJ’s entrevistadas, nove 

delas são federadas a FEJEMG e participam de encontros que fomentam a troca de 
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experiências entre as EJ’s, além de incentivar o colaborativismo entre os empresários 

juniores. Tabela 3 mostra o comportamento dos votos para cada uma dessas afirmativas, 

segmentando o resultado nas EJ’s que são federadas a FEJEMG das demais.  

 

Tabela 3: Votos das EJ’s federadas Vs. EJ’s não federadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com base no questionário, as entrevistas foram realizadas. Nelas pode-se observar que 

os principais desafios para implantar um SGQ com base na norma ISO 9001:2015 são: 

 

 Falta de conhecimento: Esse quesito impacta principalmente as EJ’s de cursos que 

não tem contato com disciplinas de gestão ou não são federadas a FEJEMG, 

participando pouco dos eventos de integração do MEJ. Em alguns casos, a falta de 

interesse dos membros também é algo recorrente. Isso ocorre primeiramente porque 

os jovens de empresas júniores buscam por ambientes dinâmicos e a ideia de que um 

SGQ trás muita burocracia ainda é uma realidade recorrente. Além disso, o objetivo 

inicial de uma EJ é proporcionar o aprendizado prático da profissão aos alunos, 

sendo assim, estudar gestão da qualidade e criar cargos específicos para isso em EJ’s 

de cursos que não abrange em seu escopo tais conhecimentos, gera certo desconforto 

e desinteresse dos membros. 

 

 Dificuldade em entender e aplicar a norma: De acordo com as entrevistas, um dos 

problemas para implantar um SGQ com base na norma ISO 9001 é justamente 

entender a norma. Todos os entrevistados, que já passaram por essa experiência, 

relataram erros de interpretação. Outro ponto é a dificuldade na maneira de colocar 

em pratica os requisitos, já que a ISO descreve apenas “o que” deve ser feito, mas 

não define “o como”. Houve testemunho de empresas que se perderam ao tentar 

aplicar os requisitos da norma, pois as atividades EJ não se enquadravam a alguns 

itens dela. Somado a isso, tem-se o fato de construir todos os documentos necessários 
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para o funcionamento do SGQ, que acaba sendo algo trabalhoso e muitas vezes 

difícil quando a empresa começa do zero, sem nenhuma experiência ou modelo a ser 

seguido. 

  

 Falta de recursos: Esse fator foi destacado em algumas entrevistas, porém de forma 

indireta. Problemas como falta de pessoas capacitadas, número de membros restritos 

na EJ e falta de planejamento financeiro para investir em gestão da qualidade, foram 

alguma das justificativas dos entrevistados quando questionados sobre o porquê de 

não implantar um SGQ na empresa, dado que estes entendem as importâncias e 

benefícios que esse tipo de gerenciamento pode trazer ao negócio. Sendo assim, fica 

evidenciada a importância das pessoas nesse processo e ainda, que os custos com a 

qualidade podem ser um fator limitante de um SGQ, principalmente na etapa de 

implantação, visto que inicialmente eles são elevados e por isso precisam ser 

planejados previamente. 

 

Quando se trata dos desafios de manter um SGQ com base na norma ISO 9001:2015, 

os entrevistados relataram os seguintes aspectos: 

 

 Dificuldade em estabelecer a melhoria continua nos processos: Esse quesito vem do 

fato de algumas EJ’s relatarem problemas como a resistência as mudanças, ações que 

não tratam as causas raízes dos problemas e dificuldades em realizar auditorias. 

Falando mais sobre o primeiro ponto, a resistência à mudança das pessoas já é algo 

recorrente do próprio ser humano. É muito comum ter medo de algo novo, 

principalmente quando se trata de mudanças em grandes proporções que vão gerar 

impacto em toda a empresa, como é o caso de um SGQ. De acordo com alguns 

entrevistados, é difícil fazer com que todos os membros entendam e internalizem a 

cultura de melhoria continua para o bom funcionamento de um sistema de gestão da 

qualidade. Experiências negativas no passado, mudanças feitas sem consentimento 

de todos e sentimento de insegurança são alguns dos motivos apurados nas 

entrevistas que levam a essa dificuldade nas EJ’s. Quanto a propor ações que não 

tratam as causas raízes dos problemas, essa situação é mais bem definida do que a 

primeira, já que um dos fatores é justamente a dificuldade em chegar a essas causas 

raízes ou então a criação de ações mal definidas, que se perdem em relação a prazos 
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e responsabilidades com o decorrer do tempo. Por último, um passo importante para 

manter um SGQ em ordem é a realização de auditorias periódicas para validar os 

processos da empresa e as atividades das equipes. No entanto, conforme já visto no 

referencial bibliográfico, item 2.5.3, a realização de auditorias internas é algo que 

exige muita fidelidade, disposição e comprometimento com a verdade, além de ser 

algo que deva ser feito com cautela e atenção dos membros envolvidos, o que não é 

tão simples na prática, uma vez que alguns entrevistados apontaram ter problemas 

relacionados à omissão de informações, falta de preparo dos membros para realizar 

as auditorias e adversidades durante a execução, como por exemplo, pessoas 

auditando o próprio departamento e também erros nos relatórios de auditoria que 

dificultam o processo de aprimoramento do SGQ.  

 

 Falta de comprometimento dos membros: Esse critério se apresentou como o mais 

crítico dos desafios em manter um SGQ, dado que todas as EJ’s que possuem um 

SGQ estruturado e até mesmo um certificado na ISO 9001 relataram problemas com 

o envolvimento dos membros. O item mais destacado foi o descumprimento de 

procedimentos que, de acordo com os entrevistados, se deve a falta de entendimento 

ou desacordo com alguma parte destes, a autoconfiança que faz com que as pessoas 

ignorem os procedimentos e até mesmo indisciplina causada pela desmotivação do 

membro na EJ. Muitas vezes o pensamento de “fazer o que é fácil” toma o lugar de 

“fazer o que é o mais certo”, criando espaço para os erros. Outro ponto relatado nas 

entrevistas foi à falta de participação da liderança com o SGQ, que acaba 

influenciando nos demais membros. Na maioria das vezes, isso ocorre por causa de 

líderes despreparados para o cargo, pela falta de uma estratégia consolidada ou pelo 

desalinhamento do SGQ com a estratégia da empresa. Contudo, não basta só ter uma 

liderança participativa e procedimentos seguidos à risca, a cultura da empresa tende a 

ser forte para que os membros entendam o porquê de realizar as atividades de 

controle e melhoria do SGQ e não simplesmente cumprir regras, pois isso seria 

questão de tempo para demais problemas aparecerem. 

 

 Monitoramento ineficiente: Por último, a dificuldade em monitorar um SGQ também 

foi algo relatado nas entrevistas a EJ’s. Os problemas estão voltados para a utilização 

errada das ferramentas da qualidade, gerando resultados irreais ou não relevantes 
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para a empresa, à complexidade dos processos devido a atividades que não agregam 

valor ou decisões muito centralizadas que dificultam o acompanhamento e medição 

destes, além de responsabilidades mal definidas que causam divergências e/ou 

conflitos internos por causa de falhas na comunicação. 

 

Um Diagrama de Causa e Efeito foi criado para compilar todas essas informações, 

considerando apenas as fontes primárias e secundárias do problema para facilitar sua 

visualização no documento. Os fatores relacionados ao desafio de implantar um SGQ foram 

alocados na parte superior do diagrama, enquanto os fatores relacionados à manutenção de um 

SGQ foram colocados na parte inferior da ferramenta, conforme mostra a Figura 24. 
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Figura 24: Diagrama de causa e efeito para os desafios de um SGQ 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Com o Diagrama de Causa e Efeito, é possivel ter uma visão ampla dos principais 

aspectos geradores do fenômeno em estudo. Porém é necessario ir mais afundo em cada um 

dos agentes secundários do diagrama, para identificar sua(s) causa(s) raiz(es) e tratar  o 

problema de forma definitiva. Para isso, foram construídos Diagramas da Árvore visando 

desctrinchar os problemas em razões pelas quais eles acontecem, até chegar a suas causas 

raizes e, só então, criar os planos de ação que eliminem ou minimizem os obstáculos de 

implantar e manter um SGQ em empresas juniores.  

A seguir, serão detalhados cada Diagrama de Árvore correspondente a um fator 

gerador do problema apontado na espinha de peixe, com base nas entrevistas: 

 

I. Diagrama da Árvore para a falta de conhecimento: Como vimos anteriormete, 

existem 3 possiveis motivos que geram a falta de conhecimento sobre gestão da 

qualidade nas EJ’s, são eles, falta de interação com EJ’s de outras áreas, a ausência 

de contato com disciplinas de gestão no curso e o desinteresse de membros. Fazendo 

a análise de cada um separadamente, o primeiro dos motivo citados, se deve muito ao 

fato da EJ não está inserida ao MEJ, ou seja, EJ não federada a FEJEMG, que não 

participa de encontros e eventos do meio. Isso remete a duas causas raízes, ou a EJ é 

nova no mercado e está construíndo aos poucos seus processos e serviços oferecidos 

(foco em atividades básicas) ou os resultados da empresa ainda não são suficientes 

para ser federada, causando um distanciamento desta com as demais. Para o segundo 

motivo, a causa raiz ligada a ele é o fato dos cursos não preparem os alunos para 

serem empreendedores, ou seja, as disciplinas são totalmente voltadas para a prática 

da profissão específica, deixando a desejar do ponto de vista de ensinar os alunos a 

abrirem seu próprio negócio. Por último, o desinteresse de membros ocorre quando 

as atividades na EJ envolvem conceitos que vão além do que os membros estão 

buscando, uma vez que a gestão da qualidade não está dentro do escopo de atuação 

de todas as profissões ou ainda, pelo fato das pessoas imaginarem um SGQ como 

uma burocracia, impedindo a essência de um ambiente para testar, arriscar, ousar e 

inovar em que os empresarios juniores buscam. A Figura 25 apresenta o Diagrama da 

Árvore para a falta de conhecimento.  
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         Figura 25: Diagrama da árvore para falta de conhecimento 

 

       

    Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

II. Diagrama de Árvore para a dificuldade em entender e aplicar a norma: Detalhando o 

problema de dificuldade em entender e aplicar a norma, percebe-se que o primeiro 

fator gerador é a interpretação errada desta. Isso ocorre de acordo com os 

entrevistados, pelo fato da norma utilizar de um linguajar muito robusto, com termos 

técnicos e complicados de se entender. O segundo ponto, se deve pela dificuldade em 

redigir os documentos exigidos pela norma que, conforme já abordado, é 

proporcionado pela falta de experiência ou modelo previo a seguir. Por último, tem-

se a dificuldade em aplicar os requisitos da norma, causado primeiro pelo ato de que 

para alguns tipos de negócio não é aplicar todos os requisito da norma, como por 

exemplo EJ’s que não utilizam equipamentos de medição nas suas atividades tais 

como paquímetros, termomêtros, balanças, entre outros, para se submeterem ao 

requisito de monitoramento e medição de equipamentos apontado na norma. O outro 

viés desse problema, está no fato da EJ não conhecer as formas de atender aos 

requisitos da norma, já que está só descreve o que deve ser feito mas não estabelece o 
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como. Um exemplo muito comum para ilustrar esse evento é como garantir o 

atendimento dos requisitos do cliente se não por meio de uma pesquisa de satisfação? 

É dificil pensar fora da caixa e aplicar modelos originais para atender a norma. A 

Figura 26 mostra o diagrama de árvore para dificuldade em entender e aplicar a 

norma.  

 

               Figura 26: Diagrama da árvore para dificuldade em entender a norma 

 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

III.  Diagrama de Árvore para a restrição de recursos: Para o problema de falta de 

recursos para implantar um SGQ nas EJ’s, há duas causas secundárias ligadas a ele. 

A primeira é a falta recursos humanos, que está associada ao número restrito de 

membros na EJ e a falta de pessoas capacitadas para implantar um SGQ nesta. Essa 

última é ocasionada pela falta de treinamentos aos membros. A segunda causa é a 

falta de recursos financeiros, uma vez que as primeiras etapas para implantação de 

um SGQ possuem custos elevados, principalmente para aquelas EJ’s que querem ter 

um certificado ISO 9001. Por isso, o planejamento financeiro é de suma importância 
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para construir um Sistema de Gestão da Qualidade do zero. A Figura 27 mostra o 

diagrama de árvore para o problema de falta de recursos. 

 

         Figura 27: Diagrama de árvore para falta de recursos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

IV. Diagrama de Árvore para a dificuldade em estabelecer melhora contínua nos 

processos: Esse desafio é um dos mais significativos de todo o estudo, uma vez que 

ele abrange um dos principais aspectos para o sucesso de um SGQ, a melhoria 

contínua. A primeira causa referente a tal desafio é a resistência e o prosseguimento 

das mudanças, que se fundamentam pela alta rotatividade de membros nas EJ’s, pela 

falta de consentimento dos membros as mudanças ou ainda pelo sentimento de 

ameaça e insegurança que as essas mudanças geram nas pessoas. Analisando cada 

um desses pontos, pode-se entender que a falha na gestão de conhecimento é um 

agravante do problema de prosseguimento das melhorias no SGQ, já que boa parte 

das empresas juniores se renovam de seis em seis meses. Quanto à desaprovação dos 

membros às mudanças, sua causa está relacionada à ausência deles no processo de 

construção e decisão dessas mudanças, causando desavenças as prescrições do SGQ. 

Por fim, o sentimento de ameaça e insegurança é gerado pela troca de hábitos, ou 

seja, alteração nas atividades do cotidiano que são realizadas com domínio por outras 

desconhecidas. O segundo fator gerador do desafio em estabelecer a melhoria 
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continua são as ações que não tratam os problemas da forma devida. Essa 

adversidade é provocada pela falta de identificação da causa raiz, tratando apenas os 

sintomas dos problemas ao invés do fator de origem. Por isso, é preciso utilizar um 

método para auxiliar na identificação da causa raiz e só então tomar as medidas 

necessárias para solução. Como descrito no capitulo 2, a realização das auditorias são 

fundamentais para o processo de melhoria continua do SGQ, sendo assim, o terceiro 

e último fator originador do problema macro tratado nesse tópico são as adversidades 

na execução das auditorias. As adversidades podem vir da falta de conhecimento das 

regras de auditoria, devido à carência de esclarecimento das dúvidas recorrentes dos 

membros e a omissão de informações, devido à intenção de forjamento dos 

resultados. As adversidades nos relatórios podem ser pela falta de preparo do auditor 

em apontar as não conformidades de maneira clara e membros que não sabem como 

conduzir uma auditoria, causada pela ausência de treinamentos. A Figura 28 mostra o 

diagrama de árvore para o problema de dificuldade em estabelecer a melhoria 

contínua nos processos. 
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              Figura 28: Diagrama da árvore para melhoria contínua 

 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

V. Diagrama da Árvore para a falta de comprometimento dos membros: Outro requisito 

muito importante para manter um bom SGQ é o grau de envolvimento das pessoas. 

Com isso, a falta de comprometimento dos membros é um problema grave a se 

enfrentar diariamente nas EJ’s para desfrutar dos benefícios do modelo de gestão. 

Uma cultura organizacional fraca é um dos motivos que levam aos membros das EJ’s 

a não se comprometerem com o SGQ, já que equipes desintegradas e valores não 

internalizados dificultam o alinhamento do comportamento que deve ser seguidos 

para o bom funcionamento do SGQ. Outro aspecto ligado à cultura organizacional 

fraca é a divergência de objetivos, onde cada pessoa imagina um futuro diferente 

para a EJ. Por isso, deve-se ter muita atenção na hora de construir os objetivos da 

empresa, levando em consideração os critérios e condições que representam a 
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realidade da empresa, bem como um destino que represente a todos os colaboradores. 

Ainda nessa linha, um segundo ponto que proporciona a falta de comprometimento 

dos membros é a liderança não participativa, isso porque os líderes são responsáveis 

por comandar as pessoas e dar o exemplo a elas, no entanto, caso não estejam 

preparados para exercerem tais funções podem desencadear diversos problemas com 

o regulamento e o clima da organização. O desalinhamento do SGQ com a estratégia 

da EJ também é um fator que influência a falta de participação dos líderes, já que a 

gestão da qualidade tem como objetivo proporcionar vantagens competitivas para as 

empresas. A falta de uma estratégia definida e a falta de alinhamento entre as áreas, 

devido à extrema departamentalização de atividades, são os principais agentes 

responsáveis por essa adversidade. O terceiro fator e o mais recorrente nesse item, de 

acordo com os entrevistados, é o não cumprimento dos procedimentos do SGQ. Esse 

problema pode ser causado pelos seguintes estímulos: autoconfiança, devido a 

atividades repetitivas realizadas por longo período de tempo, desacordo aos 

procedimentos, causado pela falta de participação dos colaboradores na criação dos 

procedimentos, não entendimento do processo a ser seguido, devido à falta de 

treinamento destes pelos membros e a indisciplina, causada pela desmotivação vinda 

da ausência de feedbacks. A Figura 29 ilustra o diagrama de árvore para a falta de 

comprometimento dos membros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

     Figura 29: Diagrama da árvore para falta de comprometimento dos membros 

 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

VI. Diagrama da Árvore para o monitoramento ineficiente: Os três segmentos do 

problema de monitoramento ineficiente são: complexidade de processos, ferramentas 

de controle não apropriadas e responsabilidades mal definidas. A complexidade de 

processos se dá por dois fatores, o primeiro é a presença de atividades que não 

agregam valor aos processos, causada pela falta de mapeamento desses e segundo 

pelo fato de decisões muito centralizadas que burocratizam e procrastinam a solução 

dos problemas. Quanto ao uso das ferramentas de controle não apropriadas, isso 

ocorre devido ao fato de aplica-las de forma errada. Essa falha no uso correto, 

origina da falta de entendimento das ferramentas de controle da qualidade, como por 

exemplo, tentar mensurar resultados de serviços com as mesmas ferramentas e 

critérios para produtos, ou ainda por causa do uso de informações irrelevantes, 

devido à falta de criticidade para analisar quais dados são importante para a empresa 
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e precisam ser mensurados. Para o último segmento, responsabilidades mal definidas, 

as causas associadas a ele são os cargos e funções mal definidos, oriundos da 

ausência de descrição clara e objetiva das responsabilidades de cada cargo na EJ ou a 

falta de um organograma para representar a estrutura organizacional, além da falta de 

comunicação interna dentro da empresa, que causa desorientação, equívocos e 

descuidos das atividades dos membros. A Figura 30 mostra o diagrama da árvore 

para o monitoramento ineficiente. 

 

Figura 30: Diagrama da árvore para monitoramento ineficiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Com os resultados das entrevistas apurados e trabalhados, fica mais claro de entender 

os desafios de implantar e manter um SGQ em empresas juniores, bem como suas causas 

raízes, para que sejam discutidas e analisadas junto às justificativas da pesquisa e o referencial 

bibliográfico estudado. 
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4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados das entrevistam mostram que o processo de manutenção de um Sistema 

de Gestão da Qualidade pode ser mais complexo do que a própria implantação do modelo, 

uma vez que o número de causas raízes encontradas para os problemas relacionados à 

manutenção foram bem maiores do que para os problemas relacionados à implantação. Porém, 

percebe-se que muitos dos obstáculos diários do SGQ relatado pelos entrevistados, são de 

origem da etapa de construção deste, como é o caso, por exemplo, de procedimentos e 

objetivos elaborados sem o envolvimento de todos, que proporciona problemas de 

comprometimento dos membros no futuro.  Em relação aos desafios de implantação, 

percebeu-se, durante as entrevistas, que a falta de entendimento dos conceitos básicos de 

qualidade, como a diferença entre qualidade em produtos e serviços e o nível de maturidade 

em termos de gestão, fazem com que os membros da EJ não vejam valor em construir um 

SGQ em seus processos. Assim, a preocupação com a qualidade acaba ficando de lado em 

relação às outras atividades administrativas ou sendo aplicada de forma básica, sem vínculos 

estratégicos.   

Outro ponto observado nos resultados da pesquisa é que as causas raízes encontradas 

vão além de aspectos técnicos e de conhecimentos. Problemas referentes ao contexto 

organizacional e ao comportamento dos membros também podem influenciar de forma 

significativa o bom funcionamento de um SGQ. A Figura 31 retrata um Diagrama de 

Afinidades para ilustrar essa questão.  

 

 



83 

 

Figura 31: Diagrama de afinidades SGQ

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com as origens dos problemas encontradas e agrupadas de acordo com suas 

características intrínsecas, é possível criar planos de ação para eliminar ou mitigar os desafios 

do SGQ. Esses planos de ação serão fundamentados em boas práticas de algumas EJ’s que 

foram aplicadas para contornar tais desafios, além de todo o embasamento teórico visto no 

capitulo 2. Dessa forma, utilizando os grupos do Diagrama de Afinidades, propõem-se 

algumas medidas para solucionar as causas raízes dos problemas: 
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 Conhecimento: As ações para esse grupo devem ser voltadas para treinamentos, 

capacitações e estudos das atividades que o SGQ envolve, como por exemplo, a 

execução dos procedimentos, a realização de auditorias e a utilização das ferramentas 

da qualidade. A criação de um departamento da qualidade para gerenciar essas e 

outras necessidades pode facilitar a condução da garantia da qualidade em todas as 

ações, além de servir como referência para os membros tirarem suas dúvidas e buscar 

pela melhoria continua dos processos como um todo. Uma opção para as EJ de 

cursos não ligados à área de gestão é abrir um processo seletivo para alunos de 

administração ou engenharia de produção para comandar essas atividades dentro da 

EJ, proporcionando que cada membro desenvolva atividades relacionadas aos 

conteúdos estudados na academia. Outra possibilidade é a parceria com EJ’s que 

possuem um SGQ estruturado, onde pode ocorrer troca de treinamentos e projetos, 

proporcionando um aprendizado mutuo. O Quadro 4 apresenta a relação das causas 

raízes ligadas ao conhecimento com os respectivos planos de ação. 

 

Quadro 4: Planos de ação para os problemas de conhecimento 

Causa Raiz Origem Plano de Ação 
Diagrama 

Afinidades 

Envolvem áreas que estão 

fora do escopo de atuação do 

profissional 

Implantação 
Inserir membros de outros cursos 

na EJ 
Conhecimento 

Falta de experiência ou 

modelo pré-definido 
Implantação 

Buscar por modelos de outras 

empresas para seguir como base 
Conhecimento 

Falta de treinamentos sobre 

SGQ 
Implantação 

Treinamento em SGQ para todos os 

colaboradores 
Conhecimento 

Falta de pesquisa ou 

esclarecimento das regras 

aos membros 

Manutenção 

Selecionar um ou mais membros 

para aprofundar o entendimento nas 

regras de auditoria e guiar a 

execução do processo na empresa. 

Conhecimento 

Falta de preparo para fazer 

um relatório 
Manutenção 

Estabelecer requisitos que um 

relatório de auditoria deve conter e 

treinar os responsáveis por escrevê-

los. 

Conhecimento 

Falta de treinamento de Manutenção Treinamento em auditoria do SGQ Conhecimento 
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auditoria para todos os membros 

Falta de treinamento nos 

procedimentos 
Manutenção 

Treinar todos os envolvidos em 

como realizar os procedimentos 
Conhecimento 

Não entendimento das 

ferramentas de controle da 

qualidade 

Manutenção 
Treinamento nas ferramentas da 

qualidade 
Conhecimento 

Falta de criticidade para 

analisar os dados 
Manutenção 

Realizar reuniões com membros de 

diferentes áreas da EJ para discutir 

em diferentes perspectivas os 

resultados 

Conhecimento 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Técnico: As ações para o grupo de problemas técnicos que as EJ’s têm em relação ao 

SGQ devem ser voltadas para criação de métodos, ferramentas e procedimentos que 

servirão de apoio à execução das atividades da empresa. A construção de 

planejamentos também é um fator crucial para a consolidação do SGQ, por isso 

planejar os recursos financeiros, bem como as estratégias da EJ também são ações 

importantes que precisam ser executadas. Outro ponto observado nas saídas das 

entrevistas é a dificuldade em aplicar os requisitos da norma ISO na pratica, assim 

optar por orientações externas, através de benchmarking, pode ser uma alternativa 

viável.  O Quadro 5 evidencia a relação das causas raízes ligadas aos problemas 

técnicos com os respectivos planos de ação. 

 

Quadro 5: Planos de ação para os problemas técnicos 

Causa Raiz Origem Plano de Ação 
Diagrama 

Afinidades 

Vocabulário robusto usado 

no documento da norma 
Implantação 

Buscar orientadores com 

experiência no assunto para traduzir 

os requisitos da norma 

Técnico 

A norma fala o que deve ser 

feito e não como 
Implantação 

Realizar Benchmarking com 

empresas que já implantaram um 

SGQ 

Técnico 

Falha no planejamento 

financeiro 
Implantação 

Fazer um planejamento financeiro 

para implantação do SGQ 
Técnico 
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Falhas na gestão de 

conhecimento 
Manutenção 

Estruturar um processo de cogestão 

no final de cada gestão, com 

levantamento do aprendizado de 

cada projeto e documentos 

registrados 

Técnico 

Falta de um método para 

auxiliar no rastreamento da 

causa 

Manutenção 

Criar uma sistemática de analise 

dos problemas, com treinamento no 

método por todos os colaboradores 

Técnico 

Critérios e condições 

errôneos 
Manutenção 

Realizar um diagnostico do 

mercado e contexto em que a EJ 

está inserida 

Técnico 

Estratégia não definida Manutenção 
Elaborar um planejamento 

estratégico  
Técnico 

Processo não mapeado Manutenção 
Realizar um mapeamento dos 

processos críticos 
Técnico 

Falha na comunicação Manutenção 

Definir canais de comunicação e 

promover o repasse de informações 

em reuniões 

Técnico 

Ausência de descrição de 

cargos 
Manutenção 

Fazer a descrição de cargos de toda 

a EJ com a capacitação mínima 

necessária 

Técnico 

Falta de organograma Manutenção 
Construir um organograma claro e 

objetivo 
Técnico 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Comportamental: As ações para o grupo de problemas comportamentais nas EJ’s são 

constituídas de eventos para integrar, envolver e conscientizar os membros com aos 

valores e processos da empresa. A realização de feedbacks é essencial para 

aproximar as pessoas, proporcionar oportunidades de crescimento e alinhar 

comportamentos de ambas as partes. Contudo, para a prática de feedbacks deve ter 

uma comunicação aberta e conduzida por pessoas preparadas para isso, o que em 

alguns casos, o despreparo dos líderes pode prejudicar. Assim, um programa de 

desenvolvimento de líderes dentro da EJ é muito importante, dado que a cada 

semestre os cargos vão sendo ocupados por membros diferentes, dando chances para 

todos aprenderem a trabalhar com a liderança de uma equipe. Outra ação interessante 
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nesse grupo é a criação de competições saudáveis entre os membros ou equipes para 

promover a mudança de hábitos. O intuito é criar boas práticas a serem seguidas e 

aquele que se destacar mais durante um período é reconhecido de alguma forma por 

todos os demais, um exemplo disso seria a realização de membro do mês. O Quadro 

6 ilustra a relação das causas raízes ligadas aos problemas comportamentais com os 

respectivos planos de ação. 

 

Quadro 6: Planos de Ação Para os Problemas Comportamentais 

Causa Raiz Origem Plano de Ação 
Diagrama 

Afinidades 

Ausência de participação dos 

membros no processo 

decisório 

Manutenção 

Participação de todos os membros 

em decisões importantes para a 

empresa 

Comportamental 

Mudança de hábitos  Manutenção 

Construir uma espécie de 

competição saudável dentro da EJ 

para os membros mudarem de 

hábitos 

Comportamental 

Forjamento de resultados Manutenção 

Reforçar a importância dos 

resultados fidedignos a realidade na 

reunião de abertura da auditoria 

Comportamental 

Membros não integrados Manutenção 
Realizar integrações no inicio de 

cada gestão 
Comportamental 

Não participação dos 

colaboradores na criação dos 

procedimentos 

Manutenção 

Envolver todos aqueles que 

realizam determinada atividade na 

construção do seu procedimento 

Comportamental 

Ausência de feedback Manutenção 
Realizar troca de feedbacks com 

determinada frequência 
Comportamental 

Líderes não preparados para 

o cargo 
Manutenção 

Programa de desenvolvimento de 

líderes 
Comportamental 

Pensamento de que o SGQ é 

muito burocrático para o 

ambiente de EJ 

Implantação 

Promover a conscientização dos 

benefícios que o SGQ trás para a 

organização 

Comportamental 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Organizacional: Por fim, o grupo de problemas organizacionais envolve ações que 

visam melhorar alguns aspectos estruturais ou do próprio contexto da EJ, como 

promover a gestão à vista para proporcionar maior interação entre as áreas, dar mais 

autonomias aos membros para tomarem decisões, realizar rodízios de 

responsabilidades para as atividades repetitivas e gerar um estudo do mercado e do 

setor na qual a EJ está inserida. Uma possibilidade para aumentar a capacidade 

produtiva da empresa ocasionalmente é a utilização de membros colaboradores e 

quanto ao fato de se federar a FEJEMG é necessário criar um plano estratégico para 

alcançar resultados suficientes de forma sustentável. O Quadro 7 demonstra a relação 

das causas raízes ligadas aos problemas organizacionais com os respectivos planos 

de ação. 

 

Quadro 7: Planos de Ação Para os Problemas Organizacionais 

Causa Raiz Origem Plano de Ação 
Diagrama 

Afinidades 

EJ nova no mercado Implantação Estudo de mercado e do setor Organizacional 

Resultados não suficientes 

para ser federadas 
Implantação 

Desenvolver plano estratégico para 

federação  
Organizacional 

Curso não prepara os alunos 

para serem empreendedores 
Implantação 

Buscar por disciplinas de outros 

cursos 
Organizacional 

O negócio não possibilita 

atender ao requisito da 

norma 

Implantação 
Análise de aplicabilidade e 

exclusão das cláusulas da norma  
Organizacional 

Nº restrito de membros Implantação 
Abrir processo para membros 

colaboradores 
Organizacional 

Atividade repetitiva Manutenção 
Rodizio de colaboradores na 

execução de tais atividades 
Organizacional 

Processos 

departamentalizados 
Manutenção 

Promover a gestão à vista dentro da 

EJ 
Organizacional 

Decisões centralizadas Manutenção 

Proporcionar maior autonomia aos 

colaboradores em tomar decisões e 

delegar responsabilidades 

Organizacional 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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É importante ressaltar que cada EJ deve avaliar o seu contexto, sua politica e recursos 

disponíveis antes de adotar quaisquer das ações propostas anteriormente. Conforme visto no 

item 2.4.2, a gestão da qualidade tem seus custos e a maioria das ações para o bom 

funcionamento do SGQ requer investimento, seja esse em capacitação ou horas de trabalho 

dos membros, por isso é essencial à análise de viabilidade para a tomada de decisão.  

Um fator que chama a atenção ao comparar as saídas das entrevistas com o 

questionário, é que muitas das EJ’s enxergam a importância de alguns aspectos abordados no 

questionário, chegando a pontuar estes com uma nota 5 no nível de concordância, porém 

quando interrogados na entrevista,  revelam  um cenário diferente no qual acredita ser o ideal. 

Um exemplo claro disso, é que todas as EJ’s entrevistadas concordam totalmente que ter 

processos padronizados é essencial para organização, trazendo diversos benefícios. Porém, 

analisando o desfecho das entrevistas fica claro que isso nem sempre ocorre na prática. 

Existem EJ’s que não possuem os processos mapeados e padronizados, mesmo sabendo da 

importância disso. Sendo assim, entende-se que há uma dificuldade dos empresários juniores 

colocar em prática aquilo que eles julgam ser o melhor. 

Os resultados da pesquisa mostram ainda a importância das EJ’s em compreender 

todos os fundamentos da gestão da qualidade antes de aplicá-la, uma vez que os desafios 

encontrados estão ligados diretamente aos fundamentos: para o foco no cliente, encontram-se 

problemas como a falta de treinamento sobre SGQ para esclarecer aos membros a importância 

da qualidade dos serviços prestados e objetivos mal estabelecidos, criados de forma 

equivocada. Para o fundamento visão de processos, foram relatados problemas como a falta 

de mapeamento, falta de organograma, cargos mal definidos, falha de comunicação, entre 

outros; A melhoria contínua possivelmente é o ponto mais critico de se estabelecer dentro dos 

fundamentos da gestão da qualidade, como exemplo disso foi visto a falha na gestão do 

conhecimento que impede o prosseguimento das ações de melhorias nas diferentes gestões 

das EJ’s e os obstáculos em mudar os hábitos dos membros para melhorar algum processo; 

Para a decisão baseada em fatos, foi visto que há problemas relacionados com a execução de 

auditorias, inibindo a veracidade dos resultados, além da falta de criticidade para analisar os 

mesmos na hora da tomada de decisão; O comprometimento/envolvimento dos membros é 

outro fundamento que se apresentou crítico durante as entrevistas, questões como a ausência 

de participação de elegíveis no processo decisório e na criação dos procedimentos 

proporcionam um ambiente não cooperativo na organização; Em relação ao fundamento visão 

sistêmica, foram levantados problemas referentes a processos departamentalizados e decisões 
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centralizadas que inibem a visão do todo; Por último, a liderança é um dos fundamentos da 

gestão da qualidade que serve como base para vários outros e de maneira análoga aos demais 

também possuem suas dificuldades, como lideres não preparados para o cargo, falta de uma 

estratégia definida, membros não integrados, falta de feedbacks, entre outros. 

Um erro claro das EJ’s durante a implantação de um SGQ é não tratar esse processo 

como um projeto estratégico. Na maioria dos relatos de empresas que já passaram por essa 

experiência, fica evidente que não tiveram as etapas de diagnostico e planejamento conforme 

sugerido pelos autores Mendes e Crippa (2011). Como visto, o planejamento da qualidade é 

um ponto essencial para a Gestão da Qualidade Total. Só assim é possível garantir um SGQ 

conciso, alinhado as estratégias da empresa e com o envolvimento de todos os membros para 

melhorar os resultados da EJ e consequentemente a satisfação dos clientes. 

Ainda analisando os resultados em uma perspectiva teórica, percebe-se que as 

mudanças feitas na norma ISO 9001 vieram para sanar alguns problemas identificados nas 

entrevistas, como por exemplo, a mudança na terminologia para facilitar o entendimento das 

cláusulas, identificação das partes interessadas que possibilitará a maior participação dos 

membros com o SGQ, questões de aplicabilidade nos diferentes tipos de negócio e a 

importância da liderança para o sucesso do modelo de gestão. Todas essas analogias induzem 

a pensar que a maioria dos desafios de implantação e manutenção do SGQ apontados nas 

entrevistas com as EJ’s também são encontrados nos demais setores, tanto que tais desafios 

mapeados convergem com os apontados por diferentes autores no referencial bibliográfico, 

como Xavier (1996), Filho (2011) e Mello et. al. (2002). Alguns são bem característicos do 

contexto de empresas juniores, mas boa parte dos problemas com SGQ são aplicáveis aos 

demais tipos de negócios.  

Dessa forma, a queda no número de certificados ISO 9001 pode ser explicada pelos 

vários desafios enfrentados pelas empresas em construir um SGQ e mantê-lo de forma a 

garantir a certificação. Ambos os processos são difíceis de realizar e necessitam de muita 

atenção nos pequenos detalhes para não desencadear uma série de problemas, que podem 

tomar grandes proporções e impedir que a organização desfrute dos benefícios do modelo de 

gestão. Com a atualização da norma ISO 9001 muitas empresas se viram obrigadas a reavaliar 

suas atividades e a trabalhar com novos aspectos que a versão antiga não contemplava. Esse 

fato possivelmente trouxe em evidência problemas desconhecidos ou desprezados pelas 

organizações, ocasionando em vencimento e cancelamento de vários certificados nos últimos 

três anos, conforme visto nas pesquisas do INMETRO. 
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5. CONCLUSÃO  

 

Conforme visto no decorrer deste trabalho, para implantar um SGQ é preciso seguir 

um passo a passo cauteloso que vai desde o entendimento do contexto em que a empresa está 

inserida até a auditoria externa de certificação, caso seja interesse dela obter um certificado de 

qualidade. Geralmente esse caminho não é simples, pois além do investimento financeiro 

necessário, envolve ainda muito trabalho, comprometimento e perseverança de todos os 

envolvidos. Após a implantação, um SGQ exige uma manutenção constante, para não se 

perder tudo o que foi criado e acompanhar as mudanças internas e externas que influenciam a 

forma de agir da organização. 

Com a pesquisa realizada, pode-se identificar quais são os principais pontos que 

dificultam as empresas juniores a implantar e manter um Sistema de Gestão da Qualidade, 

causando, consequentemente, impactos no número de certificados emitidos da ISO 9001. Tais 

desafios estão ligados a questões técnicas, comportamentais, falta de conhecimento ou até a 

própria estrutura organizacional. Várias ações podem ser tomadas para mitigar ou eliminar os 

problemas. Assim cabe a cada EJ avaliar quais os pontos mais críticos no gerenciamento da 

qualidade e adotar uma solução que seja viável ao seu contexto. 

Diante a tantos desafios identificados durante as entrevistas, fica claro que ter um SGQ 

não é algo simples. Conforme abordado Machado (2012), cada pessoa tem uma visão 

diferente a respeito do conceito de qualidade o que dificulta criar um modelo de gestão que 

satisfaça as particularidades de todos, por isso é imprescindível que as equipes estejam 

alinhadas em construir um SGQ que seja ideal para a organização como um todo, visando 

melhorar os processos e aumentar o grau satisfação dos clientes. Todavia, não só as opiniões 

distintas a respeito da qualidade pode ser um obstáculo, mas também a falta de entendimento 

desta é algo que pode trazer graves erros, como foi o caso de EJ’s que utilizam ferramentas de 

controle erradas ou ainda achar que um SGQ é excesso de burocracias e engessam as 

atividades da empresa. 

A Gestão da Qualidade deve sempre estar alinhada a estratégia da corporação, pois 

só assim será possível que esta se desenvolva por meio da melhoria continua de seus 

processos, o que no cenário de empresas júniores, onde a alta rotatividade de membros e a 

falta de experiência geram desvantagens em relação aos outros modelos de consultoria, torna-

se essencial para seu crescimento e alavancagem no mercado. O certificado ISO 9001 é uma 

alternativa favorável para as EJ’s, já que todas as empresas entrevistadas que o possui, 
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relataram ser bem vistas pelos clientes, fechando vários projetos pela qualidade dos serviços 

prestados, proporcionada após a implantação dos requisitos da norma. 

Dessa forma, conclui-se que apesar dos desafios de implantar e manter um Sistema 

de Gestão da Qualidade, os benefícios gerados por este podem ser compensatórios, vistos que 

o desempenho em todos os níveis da empresa é afetado positivamente, contribuindo com o 

alcance dos objetivos estratégicos que levam ao sucesso do negócio. O estudo realizado em 

empresas júniores serviu para identificar tais desafios que podem servir como base para 

futuras pesquisas relacionadas à gestão da qualidade e suas abrangências. 
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APÊNDICE I 

 

Questionário da pesquisa 

 

Nome da EJ: ........................................................................................................................................... 

Entrevistado: .......................................................................................................................................... 

Cargo: .................................................................................................................................................... 

Data: .................................... 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Qual(is) o(s) curso(s) sua EJ contempla? 

................................................................................................................................................................ 

 

Em que ano sua EJ foi criada? 

................................................................................................................................................................ 

 

Quantos membros sua EJ possui? 

................................................................................................................................................................ 

 

Sua EJ é federada na FEJEMG? 

 

 Sim  Não 

 

 

Em média, quantos projetos sua EJ realiza por gestão? 

................................................................................................................................................................ 

 

Sua EJ possui um Sistema de Gestão da Qualidade estruturado? Se sim, possuí o certificado ISO 9001? 

 

SGQ: 

 

   

ISO 9001: 

 Sim  Não 

 Sim  Não 
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Favor responder este questionário considerando sua percepção ou opinião quanto às 

afirmativas, circulando o número que corresponda ao seu grau de concordância. 

1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente    

4 - Concordo Parcialmente        5 - Concordo totalmente 

01 Os membros da EJ têm contato com disciplinas de gestão no curso. 1 2 3 4 5 

02 
O curso incentiva os membros a serem empreendedores (ter o próprio 

negócio). 
1 2 3 4 5 

03 
Acredito que a qualidade dos projetos/produtos oferecidos pela EJ é algo 

que impacta na satisfação dos clientes. 
1 2 3 4 5 

04 
A minha EJ possuí instrumento para mensurar o grau de atendimento dos 

requisitos dos clientes. 
1 2 3 4 5 

05 
A gestão do conhecimento é algo importante para as EJ’s devido à alta 

rotatividade dos membros. 
1 2 3 4 5 

06 Ter processos padronizados evita erros e desperdício de recursos. 1 2 3 4 5 

07 
Os membros da EJ têm conhecimento suficiente a respeito de gestão de 

qualidade para executarem suas tarefas diariamente. 
1 2 3 4 5 

08 
Sei onde procurar pessoas com conhecimento sobre gestão da qualidade 

para auxiliar na minha EJ. 
1 2 3 4 5 

09 
É de interesse dos membros da EJ aprender sobre assuntos que não estão 

no escopo do curso. 
1 2 3 4 5 

10 
Considero importante compartilhar experiências com outras EJ’s, mesmo 

que seja de áreas diferentes. 
1 2 3 4 5 

11 
Os líderes da EJ estão comprometidos em criar uma cultura 

organizacional voltada para o colaborativismo e melhoria continua. 
1 2 3 4 5 

12 

Por ser constituída por estudantes no início da carreira profissional, 

algumas empresas do mercado sentem-se inseguras em adquirir um 

projeto de EJ’s.  

1 2 3 4 5 

13 
Operacionalizar um Sistema de Gestão da Qualidade é algo 

extremamente difícil para um EJ. 
1 2 3 4 5 

14 
Um certificado ISO passa uma imagem de credibilidade e confiança aos 

clientes. 
1 2 3 4 5 

15 O custo-benefício para ter um certificado ISO é favorável.  1 2 3 4 5 
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