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RESUMO

A certificação de um sistema de gestão da qualidade pelas normas ISO 9000 é uma das
maneiras mais procuradas pelas empresas para oferecer aos seus clientes produtos e serviços
que atendam aos requisitos especificados, e superem as expectativas de maneira competitiva.
Assim, o objetivo deste trabalho foi levantar os impactos positivos e negativos que
envolveram todo o processo de certificação em quatro empresas da região-sul fluminense,
através de uma pesquisa de natureza aplicada, abordando o problema de forma quantitativa e
qualitativa, bem como disponibilizar dados que auxiliem na tomada de decisões em empresas
não-certificadas. Foram apresentados os conceitos de qualidade e sua evolução, tópicos sobre
sistema de gestão da qualidade, a descrição do histórico das normas ISO 9000 e os impactos
da certificação. Os dados foram levantados por meio de um questionário enviado aos
representantes da qualidade nas empresas. Com os resultados obtidos, observou-se que as
empresas certificam-se por uma decisão estratégica da alta direção e que os beneficios e as
dificuldades identificados durante o processo de certificação estão relacionados às pessoas.

Palavras-chave: ISO 9000, Gestão da Qualidade, certificação



ABSTRACT

The certification of a system of quality management by ISO 9000 standards is one of
the most important and wanted by companies in order to provide to their customers, both
product and services, that meet certain specific requirements, as well as to exceed
expectations competitively. Thus., the objective of the present work is to investigate pros and
cons involved in the whole process of certification in four companies in the southern region of
Rio de Janeiro state. Through this research we address the problem both quantitative and
qualitatively as well as we provide data which can be useful to assist non-certified companies
in their decision-making processo The concepts of quality, its further evolution, the quality
management by ISO 9000 standards since its beginning are presented. In the national scene
we discuss the quality management perspective. Data were collected through a series of
questions which were sent to the representatives of quality in four companies. Theses
responses were analyzed and a scenario similar to what happens on the national scene was
found.

Keywords: ISO 9000, quality management, certification
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1 INTRODUÇÃO

o objetivo deste trabalho é analisar a partir de um estudo multicasos os principais

beneficios e as dificuldades da implementação dos programas de qualidade em empresas

localizadas na região sul fluminense, tendo como base a norma NBR ISO 9000. Faz-se

necessário também entender as motivações que levam ao processo de implantação da norma.

O tema tem sua relevância porque a certificação do sistema de gestão da qualidade

está relacionada a uma decisão estratégica da empresa, sendo que seu projeto e

implementação são influenciados pelo ambiente organizacional com suas mudanças e riscos,

pelos objetivos particulares, produtos fornecidos, processos utilizados e pelo tamanho e

estrutura da empresa. Porém, nos casos dos fornecedores de montadoras, certificar-se é um

requisito obrigatório do cliente.

O problema de pesquisa está fundamentado na seguinte questão: quais os impactos de

certificação na norma NBR ISO 9000 nas empresas?

As decisões estratégicas visam posicionar a empresa no mercado competitivo,

oferecendo ao cliente, produtos ou serviços que atendam aos requisitos especificados e que

superem as suas expectativas, tendo como conseqüência, retornos financeiros acima da média,

ou seja, mais atraentes que os conseguidos em outros negócios com os mesmos riscos. (HITT,

2006)

Para realizar este estudo foram selecionadas empresas a partir do site do Comitê

Brasileiro de Qualidade - ABNT/CB25, local onde as empresas são cadastradas após a

certificação. A área da pesquisa abrange a região Sul Fluminense sendo tal escolha justificada

pela proximidade da maior siderúrgica da América Latina, a CSN e de montadoras de

veículos localizadas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

A estrutura do trabalho é composta por nove capítulos, sendo o primeiro a introdução,

o capítulo dois que apresenta a justificativa para realização do trabalho. No capítulo três foi

apresentado o referencial teórico que fundamentou este trabalho mostrando como a qualidade

evoluiu durante as décadas, quem foram os pesquisadores e como aconteceu a introdução dos

conceitos orientais nas empresas européias e americanas, criando a necessidade de

implementar sistemas organizados para a melhoria contínua da qualidade.

Em seguida é apresentado o conceito de sistema de gestão da qualidade bem como o

processo de auditoria, a fim de obter a certificação baseada nas normas ISO 9000. Também

foi apresentado o conjunto de normas internacionalmente aceitas e aplicáveis à diversos

setores bem com suas características e peculiaridades. Finalizando o referencial teórico, foram



4

apresentados os impactos da certificação dos sistemas de gestão da qualidade com seus

beneficios e dificuldades encontradas durante o processo.

No capítulo quatro apresentam-se os procedimentos metodológicos e como os dados

foram obtidos a partir do cadastro do CB 25 das empresas certificadas no país. No capítulo

cinco são apresentados os estudos de caso das quatro empresas de segmentos distintos com

seus respectivos resultados e conclusões. No capítulo seis, as considerações finais comparadas

com o referencial teórico. No capítulo sete, as contribuições e limitações advindas deste

trabalho. No capítulo oito, as proposições para novos estudos e no capítulo nove, a referência

bib liográfica.
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2 JUSTIFICATIVA

Melhorar os níveis de qualidade é uma das preocupações constante das empresas que,

muitas vezes, utilizam as normas ISO 9000 para fundamentar seus sistemas de gestão.

Porém, há dúvidas sobre os beneficios que estas mudanças podem causar, pois

envolvem decisões estratégicas, mudanças organizacionais, recursos humanos, recursos

financeiros e demais variáveis que influenciam no processo produtivo.

A implementação e certificação de um sistema de gestão da qualidade nem sempre é

uma opção da organização, um exemplo são as empresas que fazem parte da cadeia de

fornecimento da indústria automobilística, que tem como obrigatoriedade, ser certificada para

que possa fazer parte da relação de fornecedores aprovados.

Por outro lado, para muitas organizações, certificar-se é uma questão estratégica que

irá permitir uma melhor garantia de qualidade de seus produtos e conseqüentemente a uma

posição mais competitiva no mercado.

Obrigatória ou não, a certificação gera impactos que serão levantados e analisados a

partir deste trabalho. Os objetivos específicos serão: a) desenvolvimento do referencial

teórico; b) criação de um instrumento de levantamento de dados primários e secundários nas

empresas; c) levantamento das empresas da região que possuem uma certificação em sistema

de gestão da qualidade e; d) disponibilização de dados que auxiliem na tomada de decisões

em empresas não-certificadas da região.

Neste contexto, o tema é justificado pela quantidade de informações levantadas sobre

o processo de certificação ISO 9000 e o que vem atrelado a ele com relação aos seus

impactos.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 A Qualidade e sua Evolução

o conceito de qualidade foi se adaptando com o passar dos anos. Nomes considerados

referência no assunto definem o termo de maneiras similares e complementares. De acordo

com Crosby (1986), Deming (1993), Juran (1992), Ishikawa (1993), Feigenbaum (1994)

observou-se que a principal preocupação era com os defeitos nos produtos.

Para Crosby (1986) o conceito de qualidade é voltado predominantemente ao

atendimento às especificações dos produtos a fim de entregar aos seus clientes (internos ou

externos) o que eles necessitam ou esperam. Muito semelhante é a definição de Juran (1992)

que cita a ausência ou a redução da quantidade de defeitos como melhora da qualidade.

Porém, as definições de Deming (1993) e Ishikawa (1993) vieram a complementar as

idéias de Crosby e Juran. Deming considerou que seria necessário melhorar o produto levando

em conta o ponto de vista do cliente e Juran, acrescentou a necessidade de desenvolver,

projetar e produzir um produto de qualidade mais barato, com utilidade para satisfazer o

consumido. Entende-se como produto de qualidade aquele que apresenta um conjunto de

características inerentes que satisfaz a requisitos.

Feigenbaum (1994) acrescentou aos conceitos anteriores a necessidade em corrigir os

problemas durante todas as fases do processo que influenciem de alguma maneira o produto

final como marketing, projetos, engenharia, produção e manutenção.

A partir dos conceitos apresentados pelos vários autores, adotou-se que qualidade é

produzir e fornecer produtos ou serviços que atendam plenamente ou superem as expectativas

dos clientes.

Historicamente a qualidade sempre foi uma preocupação do homem, ou seja, com a

busca pela conformidade do se que produzia. Nos tempos antigos, o controle era feito pelo

próprio artesão que rejeitava os produtos que não cumprissem os requisitos. No início da era

industrial, a qualidade era feita pelo operador que muitas vezes, sem a instrução necessária era

o responsável por aprovar ou rejeitar seus itens de produção através de inspeções

(MARQUES, 2009).

Já a partir dos nos anos 30 percebia-se que as inspeções nem sempre eram suficientes

para garantir um resultado satisfatório, pois avaliar item a item aumentava os custos e impedia
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o crescimento da produtividade. Nesta época, iniciou-se a utilização do controle estatístico do

processo (CEP), desenvolvido por Walter Stewart (que lecionou e trabalhou com Deming)

que tinha o objetivo de aumentar a eficiência do controle da qualidade dos produtos por meio

da utilização de métodos que possibilitavam ao operário compreender, observar e controlar a

sua produção. Neste método, o operário ao executar uma atividade observava determinadas

características do processo, realizava os registros e fazia as análises, classificando-as de duas

maneiras: aleatórias ou sistêmicas. Se enquadradas na primeira categoria, considera-se que o

processo estava "sob controle", ou seja, as variações que aconteciam no processo estavam

dentro de limites pré-definidos de controle. Porém, se enquadradas na segunda, possuíam uma

causa especial que deveria ser tratada adequadamente a fim de evitar a reincidência

(MARQUES 2009).

Ainda nesta época, outro conceito introduzido por Shewhart (1931) foi o ciclo de

melhoria contínua, que consistia na solução de qualquer problema da empresa por meio do

Ciclo de PDCA (Figura 1): uma abordagem sistêmica dividida em quatro fases: planejar

(Plan), etapa em que se deve escolher a abordagem a ser utilizada, suas variáveis e

treinamento dos envolvidos, fazer (Do), fase na qual é realizado um estudo do processo,

checar (Check), etapa em que se verifica o conjunto de dados coletados e analisa-se os

problemas e a última fase é ajustar, na qual age-se com o objetivo de eliminar as causas dos

problemas para em seguida reiniciar o ciclo, conforme mostrado na figura abaixo:

*Verificar atendimento de metas
*Acompanhar indicadores

*Ação corretiva no insucesso
*Padronizar e treinar no sucesso

*Localizar problemas
*Estabelecer Planos de ação

*Execução do plano
*Colocar plano em prática

Figura 1 - Ciclo PDCA
Fonte: Elaborada pela autora

A partir da Segunda Guerra Mundial, no Japão devastado, houve a origem de um

movimento recuperação industrial: denominado Qualidade Total, que surgiu a partir dos

trabalhos de Armand Vallin Feigenbaum, Joseph Moses Juran e Winston Edwards Oeming.
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Segundo Lins (2009), a Gestão da Qualidade Total compreende-se por um conjunto integrado

que funciona de maneira sistêmica, com o objetivo de direcionar as ações dos recursos para

melhorar continuamente e preventivamente a qualidade de produtos, serviços, processos e

qualidade de vida dentro da organização. Para tanto, utilizam-se procedimentos de

planejamento e de desdobramento das atividades de várias áreas da empresa, um sistema

organizado de informações e de documentos sobre os processos, retroalimentação com dados

para a melhoria contínua da qualidade, procedimentos orientando o treinamento de pessoas

para a melhoria, métodos e técnicas para prevenção e controle da qualidade, auditorias de

prevenção e o uso das opiniões e expectativas dos clientes (MARQUES, 2009).

Já nos anos 50, os japoneses também passaram a desenvolver novas técnicas de

melhoria da qualidade com o principal objetivo de alcançar um grau elevado de qualidade,

relacionando a níveis de falhas mínimas de perdas com medidas em PPM (partes por milhão),

no qual o ideal é o "zero defeito". Para alcançar tais resultados, utilizam-se técnicas de

trabalho em equipe, chamado círculos de controle da qualidade (CCQ) composto por

voluntários que formam times para estudar, analisar e resolver problemas de qualidade.

Outras técnicas como jus-in-time (manufatura do produto no ato do pedido), kanbam (para o

controle da produção), 5S (para limpeza e organização do local de trabalho) também foram

implementadas nas organizações após um longo processo de adequação cultural das empresas

(MARQUES, 2009).

Nos anos 80, devido ao forte desempenho industrial dos japoneses, fornecendo

produtos com mínimos defeitos, os europeus e norte-americanos passaram a estudar e

implantar os métodos orientais em suas organizações na tentativa de estabelecer uma

concorrência. A partir daí, surgiram e consolidaram-se três segmentos distintos sobre a

qualidade, sendo o primeiro o japonês, que enfatizava a formação das pessoas, limpeza e

organização do ambiente de trabalho, a sólida relação entre a empresa e o empregado. O

segundo segmento foi o norte americano, baseado na indústria bélica e nuclear que tratava de

produtos com regras rígidas de segurança no qual o produto final deveria atender fielmente as

especificações através do uso da Garantia da Qualidade. O terceiro segmento, relacionado à

postura européia que enfatizou a relação entre o fornecedor e o cliente utilizando a

certificação dos fornecedores, proveniente da necessidade de um mercado comum que

atendesse a vários países da Europa. Tal certificação era obtida por meio de uma auditoria

realizada uma única vez por auditores independentes e qualificados que utilizavam como base

a norma IS09000, aceita em diversos países (MARQUES, 2009).
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No Brasil, segundo Teixeira (2000), até o final da década de 80, os movimentos pela

qualidade aconteciam em alguns setores específicos e dispersos, predominantemente

operacionais e fabris, focados principalmente na qualidade final dos produtos. O grande passo

em direção da melhoria da qualidade no país aconteceu há partir nos anos 90 com a criação do

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), que tinha como o principal

objetivo fomentar a modernização da indústria nacional que precisava se ajustar ao forte

mercado das empresas estrangeiras conforme relatado no site Avança Brasil do governo

federal. O programa divulgou o conceito de qualidade como estratégia empresarial e

gerencial, não apenas um aspecto técnico. Na década de 1990, o aumento médio da

produtividade da indústria brasileira foi de 8,6% ao ano. De uma dezena de empresas com

ISO 9000, pulou para quatro mil, que buscaram voluntariamente esta certificação de

qualidade (PBQP, 2012).

Os serviços também devem ser considerados quando se fala em qualidade, Feiguenbaum

(1994) afirma que a importância da qualidade de serviços é proveniente do crescimento rápido

da grande quantidade de serviços como educação especializada, transporte de encomendas,

fast-food, serviços de lazer, etc.

Na atualidade, a importância da qualidade é percebida tanto pelos clientes quanto

pelas organizações. Uma pequena insatisfação decorrente da falta de qualidade pode afetar

negativamente a relação de consumo, portanto, fatores como desempenho, durabilidade,

facilidade em efetuar reparos, viabilidade de serviço, garantia pós venda, uso simplificado,

preços, aspecto e marca são fundamentais para atender e superar as expectativas dos clientes

(MARQUES, 2009).

Para alcançar tais níveis de excelência é importante levar em conta a afirmação de

Crosby sobre a não qualidade: "a qualidade custa dinheiro, mas a não-qualidade custa muito

mais" (CROSBY, 1986, p. ]01).

Porém, tais resultados poderão ser alcançados se as empresas, independentemente do

seu porte, façam uso de programas de gestão da qualidade e melhoria dos seus processos

(MARQUES, 2009).

3.2 Sistema de Gestão da Qualidade

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) contribui para a organização no sentido de

garantir de maneira padronizada e sistemática que seus processos atendam ás necessidades
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expectativas dos clientes através da melhoria contínua. O SGQ introduz na cultura da

organização a utilização de procedimentos documentados, formulários ou registros que

atestem que a empresa está apta para a produção de itens com a devida qualidade

(MARQUES 2009).

O processo de implementação de um SGQ baseado nas normas ISO 9000 tem o seu

ponto de partida na decisão da alta direção da empresa que pode ser resultante de uma

exigência dos clientes ou do mercado concorrente. A partir daí, assuntos que anteriormente

eram de responsabilidade exclusiva do departamento de qualidade passam a ser divulgados e

relacionados a todos outros setores que tenham qualquer tipo de envolvimento da fabricação

dos produtos e na prestação de serviços. Em alguns casos as empresas contratam consultores

externos para elaborar os procedimentos, formulário e registros e também para ministrar os

treinamentos que irão introduzir na cultura da organização essa nova maneira de trabalhar,

além de realizar auditorias internas que consistem em avaliar através de seu resultado qual o

nível de atendimento ás normas, tomar ações corretivas e preventivas e fornecer dados para a

promoção da melhoria contínua. Todo esse trabalho também pode ser realizado por

funcionários exclusivamente dedicados a esta função ou que a agreguem a outras atividades

de rotina (SZYSZKA, 2001).

Uma empresa pode perfeitamente possuir um SGQ implementado com todos os seus

beneficios, porém não necessariamente sendo certificado. A certificação pode ser motivada

por diversos fatores como atendimento às exigências dos clientes, ferramenta de propaganda e

diferencial. Em alguns casos, os próprios clientes auditam seus fornecedores para verificar a

implementação de SGQ e assim poder fazer parte de sua lista.

No Brasil, para uma empresa obter o certificado de qualidade ISO 9000 deve contratar

uma empresa de certificação acreditada pelo INMETRO com auditores devidamente

qualificados que irão realizar as auditorias e detectar não conformidades (caso existam) e

acompanhar a solução das mesmas (INMETRO).

Os pilares do projeto e da implementação do SGQ segundo a ISO 9000 são

influenciados por seu ambiente organizacional, mudanças e riscos a ele associados, as

constantes alterações das necessidades, objetivos particulares, produtos fornecidos, processos

utilizados e porte e estrutura organizacional (SZYSZKA, 2001).
,
E importante ressaltar que a norma ISO 9000 utiliza, conforme a Figura 2, um SGQ

numa abordagem baseada em processo para o desenvolvimento, implementação e melhoria da

eficácia a fim de garantir a total satisfação dos clientes (NBR ISO 9001 :2008).



Melhoria contínua do sistema de gestão da

qualidade

Responsabilidade.-------- --------- .•
{) da direção

Clientes
Clientes

e melhoria

Gestão de - -~ I Satisfação
recursos

----.~
Realização ~

doprod~o ~ Prod~o
Saída

Requisitos

Legenda

- - - - ~ Atividade que agrega valor

_ .•~ Fluxo de informação

Figura 2 - Modelo de um sistema de gestão baseado em processo
Fonte: ABNT NBR ISO 9001 :2008 - Adaptado pela autora

Para que o melhor nível de eficácia seja alcançado pela organização e necessário que

ela determine e gerencie as atividades interligadas. Para tanto, é importante definir que

processo consiste numa atividade ou conjunto delas que utiliza recursos e que é gerenciada

com o objetivo de transformar entradas e saídas em um produto (NBR ISO 9001:2008).

3.3 Histórico da Série ISO 9000

Presente em aproximadamente 148 países, a ISO - Internacional Organization for

Standardization, é uma federação mundial de organismos de normalização nacionais, que tem

como principal objetivo, promover o desenvolvimento de normalização, para facilitar a troca

internacional de bens e serviços. Esta instituição foi criada em 1947, em Genebra, na Suíça.

Até os dias atuais, a ISO foi responsável pela elaboração de mais de dez mil normas, através

de trabalhos realizados pelos respectivos comitês e subcomitês (NBR ISO 9001, 2000).

O Comitê Técnico ISO/TC176A é o responsável pela elaboração e manutenção das

normas da família ISO 9000, nas quais são definidas todas as informações referentes a

sistemas gestão da qualidade e garantia da qualidade e respectivas tecnologias de suporte. No

1 1
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Brasil, a ISO/TC176 é representado pelo Comitê Brasileiro da Qualidade da ABNT -

Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR ISO 9001, 2008).

O conjunto é constituído pelas seguintes normas: NBR ISO 9000 - Fundamentos e

Vocabulário, NBR ISO 9001 - Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos de certificação,

NBR ISO 9004 - Sistema de Gestão da Qualidade - Melhoria de Desempenho e NBR ISO

19011 - Auditorias da Qualidade - modelo consolidado de certificação (NBR ISO 9001,

2008).

A fundamentação destes documentos é baseada em oito princípios da qualidade

segundo a NBR ISO 9001, sendo o primeiro a organização com foco no cliente, onde as

organizações dependem de seus clientes e, portanto, é recomendável que atendam as

necessidades atuais e futuras do cliente, os seus requisitos e procurem exceder as suas

expectativas (NBR ISO 9001, 2008).

O segundo princípio é a liderança, no qual líderes estabelecem a unidade de propósito

e o rumo da organização. Convém que eles criem e mantenham um ambiente interno, no qual

as pessoas possam estar totalmente envolvidas no propósito de atingir os objetivos da

organização (NBR ISO 9001, 2008).

O terceiro princípio trata o envolvimento de pessoas de todos os níveis que são a

essência de uma organização, e seu total envolvimento possibilita que as suas habilidades

sejam usadas para o benefício da organização (NBR ISO 9001, 2008).

O quarto princípio refere-se à abordagem de processos no qual é necessário identificar,

entender e gerenciar os processos inter-relacionados, como um sistema, contribui para a

eficácia e eficiência da organização no sentido desta atingir os seus objetivos (NBR ISO 9001,

2008).

A abordagem sistêmica para gestão é o quinto princípio que mostra que a organização

é vista como um sistema aberto que é influenciado pelo meio onde está inserido e influencia

este meio. Além disso, a organização apresenta-se de forma complexa e integrada. Isto traz

como conseqüência a necessidade de uma abordagem que considere todos os aspectos inter-

relacionados para gerenciamento da mesma para o alcance dos objetivos organizacionais

(NBR ISO 9001, 2008).

Como sexto princípio, pode-se citar a melhoria contínua. Convêm que a melhoria

contínua do desempenho global da organização seja seu objetivo permanente (NBR ISO 9001,

2008).

O sétimo princípio é a tomada de decisões eficazes que são baseadas na análise de

dados e informações (dados e fatos) (NBR ISO 9001, 2008).
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E finalmente, o oitavo princípio fala da parceria com os fornecedores, na qual as

organizações dependem de seus clientes e, portanto, é recomendável que atendam as

necessidades atuais e futuras do cliente, os seus requisitos e procurem exceder as suas

expectativas (NBR ISO 9001, 2008).

A série de normas da família ISO 9000 pode ser utilizada nos mais variados tipos de

organizações, independentemente do tamanho, tipo de produto, sendo também utilizada na

área de prestação de serviços, tanto na administração privada ou pública (NBR ISO 9001,

2008).

A implementação de um sistema de gestão da qualidade auxilia a organização no

gerenciamento de seus processos ou atividades. Quanto maior o número de pessoas

envolvidas ou complexidade dos processos, maior a necessidade em criar documentos,

procedimentos, instruções, formulários ou registros, que auxiliarão na garantia de que as

atividades serão executadas de maneira sistêmica (MELLO, 2006).

Porém, não há intenção de impor uniformidade à estrutura de sistemas de gestão da

qualidade e documentação correlata, mas complementar os requisitos dos produtos

especificados pelos clientes. (NBR ISO 9001, 2008)

Segundo Mello (2006), a estratégia utilizada para implementação do sistema de gestão

é dividida em cinco etapas, a saber: 1) definição da unidade de negócios onde será

implementada a norma de qualidade, neste caso, a alta direção deve decidir quais as unidades

deverão ser certificadas de acordo com a necessidade; 2) definição da política e dos objetivos

da qualidade, que deverá ser definida pela alta direção a fim de atender aos requisitos da

norma ISO 9000; 3) gerenciamento e mapeamento dos processos, nesta fase, os responsáveis

pela implementação do SGQ deverá levantar todos os processos que tem influencia sobre o

produto ou serviços, e mapeá-Ios; 4) padronização dos processos, nesta etapa, os processos

deverão ser documentados e padronizados com o objetivos de atender aos requisitos

especificados pelos clientes; 5) delineamento do sistema de gestão da qualidade, etapa que

consiste em criar uma estrutura que oriente toda a organização para garantir atendimento às

especificações e a qualidade dos produtos e serviços.

A identificação e o conhecimento profundo dos processos são de extrema importância,

pois proporcionarão informações essenciais para os próximos passos, como a elaboração dos

documentos, procedimentos, formulários e registros. A verificação da conformidade deverá

ser realizada por meio de uma ou mais auditorias, e se necessário, as não-conformidades de

sistema deverão ser corrigidas. Somente após estas ações, a organização poderá solicitar a

auditoria do organismo certificador, com o objetivo de receber o certificado de conformidade
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do sistema de gestão da qualidade com os requisitos da norma ISO 9001 (NBR ISO 9001,

2008).

3.4 Impactos da Certificação em Empresas

Segundo Gonzáles e Martins (2007), que desenvolveram um estudo de duas empresas

do setor automobilístico, observaram que após a certificação ocorreram beneficios da

utilização da melhoria contínua em seus processos respondendo satisfatoriamente às

reclamações de seus clientes evitando a reincidência de não. Os impactos também foram

observados com relação à gestão da produção que demonstrou maior motivação em contribuir

para a melhoria da qualidade favorecendo assim um modelo de gestão baseado em processos.

Em contrapartida, os clientes passaram a cobrar de seus fornecedores a manutenção do

certificado de qualidade através de auditorias por organismos credenciados.

Também foi possível observar o aumento da competitividade com relação aos

concorrentes. As dificuldades encontradas estão relacionadas à falta de ferramentas adequadas

para implementar o processo de melhoria que teve que contar com um acompanhamento mais
,

próximo da alta direção para amenizar os problemas (GONZALES e MARTINS, 2007).

Pinto, Carvalho e Ho (2006) publicaram em sua pesquisa alguns dados que contribuem

para auxiliar este trabalho como os principais motivos para a implantação de um programa de

qualidade. O Quadro 1 - Principais motivos para implantação de programas de qualidade ISO

9000 sintetiza quais foram os principais motivos.

Quadro 1 - Principais motivos para implantação de programas de qualidade ISO 9000

Exigência de seus clientes

Motivos para implementação do SGQ ISO 9000

Melhorar a qualidade e a produtividade de seus produtos e serviços

O atendimento à legislação onde está localizada à companhia e o incentivo fiscal em determinadas regiões (por
exemplo, a cidade de Manaus, no Amazonas)

Fonte: adaptado pela autora a partir de PINTO, CARVALHO e HO (2006).

Pinto, Carvalho e Ho (2006), também levantaram as ferramentas da qualidade

utilizadas pelas empresas, já que as mesmas possuem um papel importante no processo de

implantação e manutenção do SGQ. O Quadro 2 - Ferramentas da qualidade mostra que o

ciclo PDCA, ferramenta que auxilia na aplicação da melhoria contínua, foi utilizado por todas

as empresas para a solução de problemas, mais de 80% utilizaram o diagrama de causa e
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efeito, também conhecido como espinha de peixe, que tem como função identificar falhas em

diversos componentes do processo.

Quadro 2 - Ferramentas da qualidade

Ferramentas da Qualidade Quantidade %

Planejamento, Execução, Controle e Análise (PDCA) 164 100,0

Diagrama de Causa-Efeito (Espinha de Peixe) 134 81,7

Diagrama de Pareto 124 75,6

Histograma 103 62,8

Controle Estatístico do Processo (CEP) 98 59,8

Diagrama de Dispersão 57 34,8

Teste de Hipóteses 20 12,2

Anál ise de Variância 34 20,7

Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar (DMAIC) 14 8,5

5S 92 56,1

Análise do Modo e Efeito da Falha (FMEA) 72 43,9

Box Plot 13 7,9

Testes não Paramétricos 03 1,8

Programas de Sugestão 73 44,5

Círculos de Controle de Qualidade 50 30,5

Designfor Six Sigma (DFSS) 02 1,2

Delineamento de Experimentos (DOE) 05 3,0

Desdobramento da Função Qualidade (QFD) 23 14,0

Fonte: adaptado pela autora a partir de PINTO, CARVALHO e HO (2006).

Durante o processo de implantação de um SGQ a organização encontra diversas

dificuldades ocasionadas por diversos motivos quem pode ser evidenciadas no Quadro 3 -

Principais dificuldades encontradas durante a implantação.

Quadro 3 - Principais dificuldades encontradas durante a implantação

Principais dificuldades %

A complexidade das operações realizadas pelas organizações 65,9

A disponibilidade dos funcionários para a realização de treinamentos, dentre outras atividades 62,2

A confecção dos documentos necessários para a certificação 61,6

A apuração dos gastos e ganhos com o programa 50,0

O pessoal interno (líderes) disponível para a implantação 42,8

Fonte: adaptado pela autora a partir de PINTO, CARVALHO e HO (2006).
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Os autores também levantaram para sua pesquisa quais foram as principais facilidades

encontradas durante o processe de implantação do SGQ baseado nas normas IS09000,

conforme apresentado no Quadro 4 - Principais facilidades encontradas durante a implantação a seguir:
Quadro 4 - Principais facilidades encontradas durante a implantação

Facilidades encontradas durante a implantação %

O apoio da direção das empresas 84,1

A disponibilidade de recursos financeiros para diversos fins, como treinamentos, auditorias internas, 60,4
material didático, compra de programas estatísticos de computador, dentre outros itens
A consultoria contratada para auxiliar na implantação (em parte do programa ou em sua totalidade) 59,8

O manuseio das ferramentas da qualidade 57,3

As auditorias internas que apontaram diversos processos a serem melhorados em toda a empresa 56,1

Fonte: adaptado pela autora a partir de PINTO, CARVALHO e HO (2006).

Outra pesquisa desenvolvida por Moura e Ferreira (2008) em 107 empresas dos

setores de indústria, comércio, serviços e transporte demonstra que:

• Houve um aumento médio das vendas nas empresas ao longo de todo período

pesquisado, no ano de certificação e de modo mais significativo no ano

posterior a certificação;

• Houve crescimento médio das vendas de todas as empresas entre 1998 e 2005,

quando comparado antes e depois da certificação;

• Houve também geração de emprego durante e após o período de certificação;

• A produtividade, medida pela divisão de vendas totais pelo total de

empregados, também aumento de maneira significativa, ao longo do período e

no ano posterior a certificação;

• Foi verificado aumento na lucratividade média e em especial nos últimos 4 anos

do período avaliado.

Este capítulo foi relevante para esta pesquisa, pois serviu para fazer um comparativo

entre o que acontece no cenário nacional com relação à implantação do SGQ com os

resultados obtidos nesta pesquisa.
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA.

Este trabalho apresenta uma pesquisa de natureza aplicada, abordando o problema de

forma quantitativa e qualitativa, com objetivo exploratório e em seguida descritivo. Como

procedimentos técnicos foram utilizados a revisão bibliográfica e o estudo de casos múltiplos

que segundo Schramm, (1971), tem como principal tendência tentar elucidar uma decisão ou

um conjunto de decisões tomadas através do levantamento dos seus motivos, como foram

implementadas e com quais resultados.

Como o projeto visa conhecer o que se passou nas empresas durante o processo de

certificação e quais foram as suas consequências, foi necessária a realização de uma pesquisa,

para avaliar o impacto da certificação nas empresas localizadas na região sul-fluminense. Para

isso, foi realizado o levantamento inicial das empresas que possuem certificação na região, ou

seja, levantamento da população de empresas que possuem a certificação na base de dados do

Comitê Brasileiro de Qualidade - CB25.

Em paralelo a este levantamento desenvolveu-se uma revisão bibliográfica para

aprofundar os conhecimentos sobre a norma e o processo de implantação da mesma. Foi

elaborado um instrumento de levantamento de dados no formato de um questionário que foi

enviado para representantes da qualidade de 36 empresas.

O questionário foi elaborado tomando como base as pesquisas encontradas no

referencial teórico e nos requisitos da norma NBR ISO 9001 :2008. A pesquisa foi realizada

entre os meses de agosto de 2011 e maio de 2012. Os responsáveis pelas respostas foram os

representantes da qualidade dentro das empresas.

Do total de questionários enviados, foram obtidas quatro respostas via e-mail e contato

telefônico. Foram utilizadas também fontes secundárias como: pesquisas de associações,

comitês e organismos oficiais privados e governamentais.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Caracterização das empresas

o estudo foi realizado com empresas de diversos segmentos dentro da região sul-

fluminense que terão suas identidades preservadas e serão identificadas pelas letras A, B, C e

D, sendo a primeira atuante na área de obras públicas para o governo federal, tendo como

principais processos a construção de rodovias, obras de saneamento e edificações em geral. A

segunda empresa é do segmento automotivo e de tratores, seus principais processos

destinados à fabricação de peças em ferro fundido. A terceira empresa presta serviços

subaquáticos e de caldeiraria, atuando no ramo industrial, naval e comercial e tem como

principais processos o mergulho, caldeiraria e usinagem. A quarta e última empresa atua em

diversas áreas, porém na região sul-fluminense a unidade de negócios objeto deste estudo foi

a unidade siderúrgica com principais processos voltados para aciaria elétrica, laminadores e

linhas de acabamento. Quando ao porte podemos observar que as empresas apresentam

diversos tamanhos, fato que fica evidenciado pela quantidade de funcionários em cada uma

delas conforme descrito no Quadro 5 - Caracterização das empresas:

Quadro 5 - Caracterização das empresas

Empresa Segmento Principais Processos Funcionários

A Obras Públicas de Engenharia Civil Rodovias, saneamento, edificações. Acima de 100

B Automoti vo e de tratores Fabricação de peças em ferro fundido Acima de 1000

C Petróleo Mergulho, caldeiraria e usinagem. Entre 25 e 50

D Siderúrgico Aciaria elétrica, laminadores e linhas Acima de 1000

de acabamento.

Fonte: Elaborado pela autora

5.2 Resultados

Com relação ao motivo que levou a empresa a buscar a certificação, observou-se que

três empresas (A, C e D) responderam que o principal motivo foi uma decisão estratégica e

uma empresa (B) apontou como principal motivo a exigência de clientes. Esta observação é

corroborada pela pesquisa realizada por Pinto, Carvalho e Ho (2006).

Em relação à forma de implementação observou-se que duas empresas utilizaram

consultores externos (A e B) e duas empresas (C e D) implementaram a norma, utilizando os
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próprios funcionários. Como este processo deve envolver toda a organização, foram

necessários treinamentos motivacionais para que uma nova cultura organizacional fosse

difundida entre todos. As empresas A, B, C e D optaram por realizar a maioria de seus

treinamentos internamente, não sendo necessário retirar os funcionários do ambiente de

trabalho.

Quanto ao tempo de implementação do sistema até a certificação, as empresas A, C e

D levaram menos de um ano para passar pela auditoria de certificação e a empresa B levou de

1 a 2 anos.

O comprometimento da alta direção da empresa com o SGQ e o conhecimento da

política da qualidade pela mesma, foram plenamente atendidos sendo que na empresa C,

foram parcialmente atendidos. A decorrência deste comprometimento está associada ao

estabelecimento de uma unidade de propósito e o rumo da organização. Convém que os

lideres criem e mantenham um ambiente interno, no qual as pessoas possam estar totalmente

envolvidas no propósito de atingir os objetivos da organização.

As quatro empresas foram unânimes ao relatar que todos os funcionários conheciam a

política da qualidade. Lembrando que este é um dos requisitos da norma ISO.

Nas empresas A, C, D houve mudanças na missão e visão da empresa, exceto na

empresa B que a mudança foi parcialmente aplicada. Este fato vem reforçar o fato de que

certificar-se é uma decisão estratégica e que alterar a missão e visão é uma conseqüência desta

decisão.

As ferramentas da qualidade, incluindo o processo de melhoria contínua (que pode ser

sistematizado através do ciclo PDCA) são utilizados por todas as empresas, porém na empresa

B a utilização foi considerada como parcial. Este resultado vem de encontro ao resultado das

pesquisas de Pinto, Carvalho e Ho (2006), que afirma que 100% das empresas pesquisadas

utilizam a referida ferramenta.
,
E comum que durante o processo de certificação pessoas sejam contratadas para

realizar as atividades inerentes à qualidade ou até pessoas que adequem-se à nova cultura da

organização. Na pesquisa de Moura e Ferreira (2008), já citada anteriormente, houve aumento

na geração de empregos assim como neste trabalho em que as empresas A, B, C e D

realizaram contratações durante o processo de certificação.

Em se tratando de demissões, somente a empresa B precisou realizá-las.

Mesmo com acúmulo das funções referentes à qualidade, as empresas A, C, e D, não

alteraram os salários dos funcionários e a empresa B realizou pequenos ajustes.
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Nas empresas A, C e D, observou-se melhorias nos seus processos, e a empresa B uma

melhoria parcial nos processos. Este fato é justificado pelo uso da ferramenta da qualidade

direcionada para a melhoria contínua, o ciclo PDCA.

Quanto ao aumento de clientes após a certificação foi possível observar que as

empresas A e C não tiveram aumento na quantidade de cliente e as empresas B e D tiveram

um pequeno aumento de clientes. Com relação aos pedidos, somente a empresa B teve um

pequeno aumento na quantidade de pedidos.

Com relação ao faturamento, somente a empresas B teve uma pequena alteração em

virtude da certificação, tal fato vai contra a pesquisa de Moura e Ferraz (2008) de afirma que:

"Houve crescimento médio das vendas de todas as empresas entre 1998 e 2005, quando

comparado antes e depois da certificação".

Como alguns segmentos exigem que as empresas trabalhem com fornecedores que

possuam um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) implementado, neste trabalho levantou-

se junto às empresas qual foi o impacto na lista de fornecedores e somente a empresas B e D

tiveram de desenvolver ou cortar fornecedores, e nas empresas A e C, não houve alteração nas

listas.

Sobre a produtividade foi possível observar que a certificação apresentou alterações

positivas na empresa A, sendo que nas empresas B, C e D houve aumento parcial de

produtividade, segundo as empresas respondentes. Na pesquisa de Moura e Ferraz (2008) as

empresas pesquisadas também apresentaram ganhos de produtividade relevantes.

Com as adaptações realizadas durante os processos de melhoria, alguns processos

produtivos tiveram que passar por mudanças como investimentos ou compras de novas

máquinas. A empresa C não observou estes custos e as empresas A, B, D concordaram

parcialmente que tiveram aumento nos seus custos produtivos.

O certificado pode servir como uma maneira de ajustar os preços, já que inspira mais

confiança ao cliente com relação à qualidade. As empresas A, B e C aumentaram os preços de

seus produtos finais, porém sem especificar os motivos. Já a empresa D não realizou

alterações em seus preços.

A certificação prioriza o atendimento às reclamações de clientes e orienta resolvendo-

as de maneira definitiva afim de que não ocorra reincidência. Quando as empresas foram

perguntadas se houve redução de reclamações de clientes, as empresas B e D afrrmaram uma

pequena redução e as empresas A e C não apresentaram alteração neste item.

A norma ISO possui requisitos obrigatórios, para que não conformidades sejam

detectadas internamente antes de chegar ao cliente, para tanto são utilizadas técnicas durante o
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processo produtivo como o Controle Estatístico de Processos (CEP), além de treinamento e

conscientização. Para chegar às conclusões deste trabalho, as empresas foram perguntadas

sobre a redução de não conformidades internas após a certificação e as empresas A e D

tiveram uma redução significativa nas não conformidades internas, a empresa B, teve uma

pequena redução e a empresa C, nenhuma redução.

Para resolver os problemas relativos às não-conformidades as empresas B e D utilizam

equipes multidisciplinares onde há um líder e participantes de vários setores que resolvem os

problemas de forma sistematizada com o objetivo de evitar a reincidência.

A documentação num SGQ seja ela impressa ou por meio eletrônico também é um

requisito obrigatório para a certificação. Deve ser elaborada a fim de padronizar

procedimentos que orientarão todo o processo inclusive sobre o preenchimento de formulários

e registros, também deve ser elaborada de uma maneira desburocratizada onde possível e

principalmente, auxiliar no processo de melhoria contínua. As empresas A, C e D,

consideraram que os documentos contribuíram significativamente para a melhora contínua e a

empresa B relatou que os documentos contribuíram com ressalva para a melhoria contínua.

As empresas A, C e D, relataram que a implementação do SGQ causou mudanças

significativas no comportamento organizacional e a empresa B relatou um impacto não tão

significativo no comportamento organizacional.

Perguntadas sobre os impactos implementação e certificação de um SGQ as empresas

descreveram A, B e D descreveram quais foram as principais dificuldades e beneficios

encontrados conforme descrito no Quadro 6 - Impactos da certificação.

Quadro 6 - Impactos da certi ficação

Empresa Dificuldades Benefícios

A Resistência a mudança Maior envolvimento dos funcionários com a
empresa

B Mudança de cultura dos colaboradores Ver o processo de mudança acontecendo

C Não relatado Não relatado
Entendimento das pessoas com relação ao que

D
seja um SGQ. Criação de uma cultura de qualidade e
Implantação das práticas de controle de sistematização das relações com os clientes
documentação.

Fonte: Elaborado pela autora
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste momento é importante salientar que os resultados obtidos neste trabalho de

conclusão de curso são validos apenas para as empresas que foram pesquisadas. Não existe

nenhuma pretensão da autora em generalizar os resultados para todas as empresas que

possuem certificação na norma NBR ISO 9000.

Com relação ao objetivo principal deste trabalho de conclusão de curso, que foi

analisar a partir de um estudo multicasos os princIpaIs beneficios e as dificuldades da

implementação dos programas de qualidade em empresas localizadas na região sul

fluminense, tendo como base a norma NBR ISO 9000 conclui-se que: a) os principais

impactos da implementação da certificação da nonna NBR ISO 9000 são maior envolvimento

dos funcionários com a empresa, ver o processo de mudança acontecendo e criação de uma

cultura de qualidade e sistematização das relações com os clientes. b) as principais

dificuldades da implementação da certificação da norma NBR ISO 9000 são dificuldades

relacionadas às pessoas como, a resistência às mudanças, dificuldade de entendimento dos

conceitos de SGQ e problemas de implantação do controle de documentação. Diferentemente

deste trabalho, a pesquisa de Pinto, Carvalho e Ho (2006) encontrou dificuldades relacionadas

com a complexidade dos processos, disponibilidade de funcionários para treinamentos, a

elaboração de documento, a apuração dos custos relacionados à qualidade e a disponibilidade

de pessoas para cumprir as funções relacionadas a implementação do SGQ. Ainda, como

principais facilidades as empresas relataram que tiveram apoio da alta direção e

disponibi lidade de recursos de diversos tipos.

Com relação ao objeito de entender as motivações para o processo de implementação

da NBR ISO 9000 conclui-se que a principal motivação que leva a um processo de

certificação está associada a uma decisão estratégica da alta direção, fato que foi corroborado

pela pesquisa de Pinto, Carvalho e Ho (2006).

A pesquisa de Pinto, Carvalho e Ho (2006) validou o resultado deste trabalho quando

relatou que todas as empresas utilizavam o processo de melhoria contínua associado ao ciclo

PDCA. Porém, para realizar estas novas atividades relativas à qualidade, as empresas

observaram a necessidade de realizar contratações e consequentemente, aumentar a geração

de empregos, conforme descreveu Moura e Ferreira (2008). Durante esta fase aconteceram

demissões que foram atribuídas a substituição dos pessoal para melhor adequação a nova

cultura organizacional. Com relação aos salários não foram relatadas mudanças.
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Houve melhoria nos processos relativos à qualidade do produto final que pode ter sido

ocasionada pela utilização de ferramentas de melhoria contínua. O aumento do número de

clientes foi pouco representativo bem como, a colocação de novos pedidos e o aumento no

faturamento.

Quanto aos fornecedores, alguns foram substituídos, já que a norma NBR ISO

9001 :2008 exigem que os mesmos possuam um SGQ implementado ou em fase de

desenvolvimento.



24

7 CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES

Esta pesquisa apresenta contribuições para os acadêmicos apresentado os impactos da

certificação de um sistema de gestão da qualidade em quatro empresas localizadas na região

sul fluminense. Contribuirá também para profissionais que estejam de alguma maneira

interessados em obter informações sobre o assunto, inclusive analisar a viabiliade de

certificar-se na região.

A principal limitação deste trabalho foi a falta de resposta das empresas aos

questionários. Muitos questionários nem chegaram ao destinatário pois seus sistemas de

internet bloqueiam o recebimento de e-mail que não seja institucional ou gratuito. Alguns dos

que foram contatados por telefone, acabaram retornado os questionários preenchidos sem

qualquer justificativa.

Porém, a relevância deste trabalho pode ser justificada pelo fato de que várias

empresas no país necessitam da certificação ISO 9000 para manter-se no mercado ou para

melhorar a sua competitividade perante os clientes.

•
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8 PROPOSIÇÕES PARA NOVOS ESTUDOS

Pode-se dividir as empresas por segmento afim de conhecer suas características e

peculiaridades com relação ao impactos causados pela implementação de um sistema de

gestão da qualidade.

Outra proposta é baseada nos resultados relatados no Quadro 6 - Impactos da certificação

sobre os impactos da certificação com os beneficios e dificuldades encontradas, onde fica

claro que este processo afeta diretamente o clima organizacional e a gestão de pessoas .

•
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APENDICE 1- QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS

"O IMPACTO DA CERTIFICAÇÃO ISO 9000 PARA AS EMPRESAS DA REGIÃO SUL

FLUMINENSE"

o questionário é composto por 35 perguntas de fácil resposta.

Esta pesquIsa é destinada exclusivamente para fins científicos. Os dados serão analisados

estatisticamente, garantindo assim a confidencialidade de todas as informações aqui fornecidas.

1) Nome da empresa _

2) Qual o segmento _

3)Qu~sosprincip~sprocessos? _

4) Quantidade de funcionários

( )até20 ( )de21 a50 ( )de 51 a 100 ( )de 101 a200 ( )de201 a500 ( )de 501 a 1000 (..)acimade

1000

5) Data da última auditoria (mês/ano) _

6) Data da próxima auditoria (mês/ano ) _

7) O que levou a empresa a certificar-se:

( ) Decisão estratégica

( ) Exigência de clientes

( ) Outros _

8) Quanto tempo a empresa levou para implementar o primeiro sistema de gestão da qualidade baseado nas

normas ISO 9000?

( ) menos de 1 ano ( ) de 1 a 2 anos ( ) mais de 2 anos

9) A implantação foi realizada em sua maioria por:

( ) Consultores

( ) Funcionários

( ) Ambos

( ) Outros _

10) Onde foi realizada a maior parte dos treinamentos para qualificar os recursos humanos para atender os

requisitos do SGQ?

( ) a maioria internamente

( ) a maioria externamente

( ) Outros _

11) Houve dificuldades de implantação do sistema de gestão da qualidade (SGQ)?

( ) Concordo

totalmente

( ) Concordo

parcial mente

( ) Não concordo

e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente
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12) A alta direção estava comprometida com a implantação?

( ) Concordo

totalmente

( ) Concordo

parcialmente

( ) Não concordo

e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente

13) A alta direção conhece a política da qualidade?

( ) Concordo

totalmente

( ) Concordo

parcialmente

( ) Não concordo

e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente

14) Os funcionários conhecem a política da qualidade?

( ) Concordo

totalmente

( ) Concordo

parcialmente

( ) Não concordo

e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente

15) Houve mudança na visão e na missão da empresa?

( ) Concordo ( ) Concordo ( ) Não concordo

totalmente parc ialmente e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente

16) O conceito de melhoria contínua é na prática?

( ) Concordo

totalmente

( ) Concordo

parcialmente

( ) Não concordo

e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente

17) Houve necessidade de realizar contratações para implementar o SGQ?

( ) Concordo

totalmente

( ) Concordo

parcialmente

( ) Não concordo

e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente

18) Houve necessidade de realizar demissões?

( ) Concordo ( ) Concordo

totalmente parc ialmente

( ) Não concordo

e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente

19) Houve necessidade de ajustar salários?

( ) Concordo ( ) Concordo

totalmente parcialmente

( ) Não concordo

e não discordo

( ) Discordo

parc ialmente

( ) Discordo

totalmente

20) Houve melhorias nos processos?

( ) Concordo ( ) Concordo

totalmente parc ialmente

( ) Não concordo

e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente

21) Houve aumento de clientes após a certificação?

( ) Concordo ( ) Concordo ( ) Não concordo

totalmente parcialmente e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente
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22 H u apó a certificação?

, C n ardo

par ialmente

( ) Não concordo

e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmentetotalm e

23) Hou e m

( ) Co

totalme

faturamento?

) Concordo

parcialmente

( ) Não concordo

e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente

24) Foi nece ário aumentar a lista de fornecedores?

( ) Concordo ( ) Concordo ( ) Não concordo

totalmente parcialmente e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente

25) Houve ganho de produtividade?

( ) Concordo

totalmente

( ) Concordo

parcialmente

( ) Não concordo

e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente

26) Houve aumento de custos produtivos?

( ) Concordo ( ) Concordo

totalmente parcialmente

( ) Não concordo

e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente

27) Foi necessário aumentar o preço final dos produtos/serviços?

( ) Concordo ( ) Concordo ( ) Não concordo

totalmente parcialmente e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente

28) Houve redução de não conformidades internas?

( ) Concordo ( ) Concordo ( ) Não concordo

totalmente parcialmente e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente

29) Houve redução de reclamações de clientes?

( ) Concordo

totalmente

( ) Concordo

parcialmente

( ) Não concordo

e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente

30) A implementação dos documentos do SGQ contribuiu para a melhoria da empresa?
( ) Concordo

totalmente

( ) Concordo

parcialmente

( ) Não concordo

e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente

31) Foi nece ária mudança no comportamento organizacional?

( ) Concordo ( Concordo ( ) Não concordo

totalmente p ialmente e não discordo

( ) Discordo

parcialmente

( ) Discordo

totalmente

32) A empre a az - linare para solução de problemas?
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33) Depois de receber a certificação a empresa melhorou significativamente?

34) Quais foram as principais dificuldades encontradas no processo de certificação do SGQ?

35) Quais foram os principais beneficios ocasionados pelo processo de certificação do SGQ?


