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RESUMO

o objetivo da presente pesquisa foi apresentar o processo e as decorrências que a
implantação de uma gestão da qualidade certificada pela ISO proporciona a uma
empresa. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa
do tipo descritiva, com a utilização do Estudo de Caso realizado através de uma
entrevista com o consultor da área de qualidade da Metalúrgica Vulcano Ltda
localizada no município de Barra Mansa - RJ. As principais conclusões quanto ao
objetivo geral "apresentar o processo e as decorrências que a implantação de uma
gestão da qualidade certificada pela ISO proporciona a uma empresa" conclui-se
que a certificação ISO contribui para uma maior visibilidade da empresa no mercado,
aumentos na carteira de clientes, redução dos custos e, consequentemente, maiores
faturamentos. Quanto ao objetivo de "evidenciar a importância do planejamento
estratégico e sua aplicação no processo de certificação ISO", verificou-se que o
planejamento estratégico da empresa contribui para nortear os objetivos de
qualidade da empresa. Além de estar estruturado em níveis estratégico, tático e
operacional, contando ainda com a presença de missão e visão da empresa para
nortear os objetivos da organização. Em relação à "apresentar a qualidade como
forma de obter competitividade no setor industrial" foi possível verificar que a
empresa Metalúrgica Vulcano conseguiu aumentar seu faturamento, a carteira de
clientes e suas exportações. Reduziu seus custos, diminuiu o retrabalho e melhoram
seus processos de maneira contínua, adquirindo, assim, reduções no número de
reclamações de clientes. Em relação ao objetivo "realizar um Estudo de Caso para
compreender como se deu o processo de implementação e quais os benefícios
proporcionados por um sistema de gestão qualificado pela ISO 9000:2000" conclui-
se que o processo realizado pela Metalúrgica Vulcano está de acordo com os
aspectos teóricos referenciados neste trabalho. Como proposição para novos
estudos, pode-se realizar uma pesquisa na empresa para averiguar a repercussão
que a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade teve frente aos
colaboradores, outra oportunidade para novos estudos e a realização de um estudo
no processo de registros de patentes, assim como o processo de desenvolvimento
de produtos na pequena empresa. Também como oportunidade para novos estudos,
propõe-se a verificação da aplicação e benefícios da gestão 5S em empresas de
pequeno porte e sua utilização como uma das etapas para o processo de
certificação. Esse trabalho, a partir de sua publicação, poderá contribuir para que
outras empresas de pequeno porte adotem sistemas de gestão da qualidade e
comuniquem aos interessados através da Certificação ISO 9001 :2000, beneficiando
não só a si, mas também a todas as partes envolvidas no negócio.

Palavras-chave: Planejamento; Qualidade; Certificação ISO.
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ABSTRACT

The objective of this research was to present the process and the consequences that
the implementation of a quality management certified by ISO provides a firmo
Regarding methodology, it is a research of qualitative nature of the descriptive type,
using the Case Study conducted by an interview with the consultant in the area of
quality of MetalIurgica I Vulcano Ltda located in Barra Mansa - RJ. The main
conclusions about the general goal "to present the process and the consequences
that the implementation of a quality management certified by ISO provides a firm"
concluded that the ISO certification helps the company greater visibility in the market,
increases in portfolio customers, reducing costs and therefore higher revenues. As
the purpose of "highlight the importance of strategic planning and its application in
the process of ISO certification", it was found that the company's strategic planning
helps to guide the company's quality goals. In addition to being structured in leveis
strategic, tactical and opera tion ai, and shall have the presence of the company's
mission and vision to guide the objectives of the organization. In relation to ''provide a
way to get quality and competitiveness in the industrial sector was unable to verify
that the company Metallurgical Vulcan to increase its sales, the customer base and
its exports. Reduced costs, decreased rework and improve their processes in a
continuous manner, thus, reductions in the number of complaints from customers.
For the purpose "carry a case study was to understand how the implementation
process and what the benefits provided by a qualified management system by ISO
9000:2000" concluded that the process conducted by the Metallurgical Vulcan is in
line with the theoretical aspects mentioned in this work. How to propose new studies,
one can perform a search in the company to ascertain the impact that the
implementation of Quality Management System was due to employees, another
opportunity for further studies and conducting a study in the records of patents, so as
the process of product development in small business. Also as an opportunity for
further studies, it is proposed to verify the implementation and benefits of 5S
management in small companies and their use as one of the steps to the certification
processo This work, from its publication, that could help other small companies adopt
quality management systems and communicate with stakeholders through the ISO
9001:2000 certification, benefiting not only themselves but also to ali parties involved
in business.

Keywords: Planning; Quality; ISO Certification
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-INTRODUÇAO

o processo de globalização, a abertura de mercados e a consequente

competição das organizacionais fizeram com que a qualidade assumisse uma

grande importância (MARSHALL JÚNIOR et ali, 2006).

Diante deste cenário, os empresários encontraram um único caminho para

preservarem suas organizações: buscar a competitividade com base na qualidade e

na produtividade. Hoje, é obrigatório ter qualidade e as empresas que não tiverem,

terão um futuro com sérios prejuízos (RODRIGUES, 1999).

Inicialmente, as empresas achavam que o cliente as avaliavam somente

através da qualidade de seus produtos. Por isso, os esforços se concentraram no

produto acabado. Apenas nas últimas décadas, foram desenvolvidas técnicas que

visam a análise de outros elementos fundamentais da qualidade, como da ação dos

concorrentes e a introdução de requisitos dos clientes no projeto do produto

(PALADINI, 1995).

Entretanto, qualidade não significa apenas o controle da produção, a

qualidade de bens ou serviços, ou a assistência técnica adequada. Mas sim, de

maneira mais ampla, um modelo de gestão que visa a eficiência e a eficácia

organizacionais (MARSHALL JÚNIOR et ali, 2006).

Dentre os modelos mais conhecidos de gestão que têm como referência os

princípios da gestão da qualidade pode-se destacar a NBR ISO 9000:2000, que tem

como objetivo facilitar, em nível mundial, a coordenação e a unificação de normas

industriais. Assegura-se que a empresa segue este modelo de gestão através de

uma certificação, a qual foi criada devido ao fato das empresas necessitarem de

comunicar ao mercado a adequação de seu sistema da qualidade às normas de

referência (MARSHALL JÚNIOR et aI, 2006).

Segundo Paladini (1995), a gestão da qualidade está intimamente ligada ao

planejamento estratégico. Pois quando prioriza a qualidade, a empresa foca a

atenção no cliente, o que significa transformar suas necessidades, conveniências e

preferências em objetivo básico da própria empresa. Intrinsicamente a isto, estão

definidas as características básicas do planejamento, assim como os indicadores

para a avaliação do processo.
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Portanto, para atingir a certificação acredita-se que as organizações tenham

criado e seguido um planejamento estratégico, pois, é através dele que a empresa

se orienta quanto à implementação e controle de suas estratégias.

Dentro desse contexto, este trabalho possui os seguintes objetivos:

1) Objetivo geral: Apresentar o processo e as decorrências que a

implantação de uma gestão da qualidade certificada pela ISO proporciona a uma

empresa.

2) Objetivos específicos:

a) Evidenciar a importância do planejamento estratégico e sua aplicação no

processo de certificação ISO;

b) Apresentar a qualidade como forma de obter competitividade no setor

industrial.

c) Realizar um Estudo de Caso para compreender como se deu o processo

de implementação e quais os benefícios proporcionados por um sistema de gestão

da qualidade qualificado pela ISO 9000:2000;

Para tanto, o trabalho foi elaborado a partir de pesquisas bibliográficas (livros,

internet, artigos, periódicos institucionais, entrevistas, etc.) e de um Estudo de Caso

em uma empresa metalúrgica localizada no município de Barra Mansa - RJ e possui

ainda a seguinte estrutura, além dessa introdução; no Capítulo 1 foram

apresentados os aspectos gerais que cercam o planejamento estratégico e a

obtenção de vantagem competitiva; no Capítulo 2 foram apresentados o histórico,

conceitos e certificações da qualidade, evidenciando sua aplicação na área

metalúrgica e o Capítulo 3 apresenta a metodologia, resultados e discussões acerca

de um Estudo de Caso em uma empresa metalúrgica onde foram verificados os

principais aspectos que cercaram o processo de certificação ISO 9001 :2000 de seu

processo de gestão; por fim são apresentadas as considerações finais e as

referências bibliográficas.
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1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

1.1 Planejamento

1.1.1 Histórico e conceitos de planejamento

O planejamento estratégico, enquanto ensino de administração teve início

com o relatório Gordon-Howell que se trata de uma análise de currículo e e sino de

escolas de administração dos EUA realizado nos anos 1950. O financiamen o desta

pesquisa foi feito pela Ford Fundation e a Carnegie Corporation. A pesquisa concluiu

que deveria ser desenvolvida uma disciplina mestra que integrasse os

conhecimentos dos estudantes de disciplinas como contabilidade, finanças,

marketing, administração e economia. Essa disciplina mestra tornou-se conhecida

como "Política de Negócios" (WRIGHT, KROLL & PARNELL, 2000).

Segundo os mesmos autores, os parâmetros dessa disciplina mestra

começaram a se expandir e a incluir análises mais formais do macroambiente da

empresa, do ambiente setorial, da missão, dos objetivos gerais, da formulação de

estratégias, da implementação de estratégias e do controle estratégico. Essa

concepção expandida do escopo da disciplina passou a ser chamada de

planejamento estratégico, em oposição ao termo mais restrito "política de negócios".

O planejamento estratégico resultou de duas correntes de pensamento. A

primeira corrente desenvolveu-se a partir da prática· da gestão empresarial:

desenvolvimento da planificação de programas e orçamentos no começo da

Segunda Guerra Mundial. A segunda corrente de pensamento teve origem na

Escola de Negócios de Harvard, onde se destacava a importância de dispor de uma

estratégia corporativa global (KOTLER, 1992 apud NASCIMENTO, 2006).

O mesmo autor diz que o planejamento estratégico surgiu como

conseqüência à necessidade de um novo processo de planejamento que visasse

manter as empresas numa boa situação, mesmo diante de problemas que viessem a

ocorrer em qualquer um de seus negócios ou linhas de produto.

Na moderna administração, o planejamento iniciou-se com a função de

prever. Sendo esta uma das cinco funções básicas do administrador segundo Henry

Fayol (CASAROTTO, 2002 apud SOUZA, 2008). Para o autor, prever consistia em

avaliar o futuro e assim, traçar programas de ação em função da previsão realizada.
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A literatura que trata sobre o planejamento empresar"al apresenta definições

diversas, terminologias diferentes como também várias estrutu as em seu processo

de elaboração e implementação. Alguns dos termos mais u ilizados para conceituar

planejamento são: Planejamento estratégico (OLIVEIRA, 2000) Administração

estratégica (WRIGHT, KROLL & PARNELL, 2000) ou simplesmente Planejamento

(CHIAVENATO,2000).

Planejamento estratégico é o processo de elaboração da es ra ég·a, onde a

,
. .

empresa toma decisões sobre quais os produtos e serviços que pretende oferecer e

quais os mercados e clientes que pretende atingir (MAXIMIANO, 2005).

Pode-se afirmar que
planejamento estratégico é uma técnica adminis rativa que, através da
análise do ambiente de uma organização, cria a consciência das suas
oportunidades e ameaças, dos seus pontos fortes e fracos para o
cumprimento da sua missão e, através desta consciência, estabelece o
propósito de direção que a organização deverá seguir para aproveitar as
oportunidades e evitar riscos (FISCHMANN & ALMEIDA, 1991, p. 25 apud
NASCIMENTO, 2006, p.19).

Já para Wright, Kroll e Parnell (2000, p.24), administração estratégica ué um

termo mais amplo que abrange não somente a administração dos estágios já

identificados, mas também os estágios iniciais de determinação da missão e os

objetivos da organização no contexto de seus ambientes externo e interno". Desse

modo, segundo os autores, administração estratégica pode ser vista como uma série

de passos em que a alta administração deve realizar as seguintes tarefas:

• Analisar oportunidades e ameaças ou limitações que existem no ambiente

externo;

• Analisar os pontos fortes e fracos de seu ambiente interno;

• Estabelecer a missão organizacional e os objetivos gerais;

• Formular estratégias (no nível empresarial, no nível de unidades de

negócios e no nível funcional) que permitam à organização combinar os pontos

fortes e fracos da organização com as oportunidades e ameaças do ambiente;

• Implementar as estratégias; e

• Realizar atividades de controle estratégico para assegurar que os

objetivos gerais da organização sejam atingidos.

Os estágios da administração estratégica se interligam entre si portanto uma

mudança em um ponto qualquer afetará os outros estágios do processo (WRIGHT,
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KROLL & PARNELL, 2000). Esta situação pode ser visualizada esquematicamente

na Figura 1.

Macroambiente Ambiente Setorial

OPORTUNIDADES E AMEACAS DO AMBIENTE

AMBIENTE INTERNO

Recursos, Missão Organizacional, Objetivos da Empresa

Formulação de
Estratégias
Funcionais

FORMULACÃO DE ESTRATÉGIAS
Formulação de
Estratégias
Empresariais ~

Formulação de
Estratégias de ~
Unidades de

Negócio

Estrutura Oraanizacional

IMPLEMENTACÃO DE ESTRATÉGIAS

Liderança, Poder e Cultura Organizacional

,

CONTROLE ESTRATEGICO

Processos de Controle Estratégico e Desempenho

Figura 1: Mode o de administração estratégica
Fonte: OLIVEIRA, 2000, p.27

Oliveira (2000, p.28) define estratégia empresarial como "a ação básica

estruturada e desenvolvida pela empresa para alcançar, de forma adequada e,

preferencialmente, diferenciada, os objetivos idealizados para o futuro, no melhor

posicionamento da empresa perante seu ambiente".

Para Wright, Kroll e Parnell (2000), as decisões estratégicas são o(e tadas

para o futuro devido ao fato delas envolverem um longo período de tempo. Por isso

requerem com prometi menta.
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Porém é raro a alta administração desenvolver um plano estratégico de longo

prazo e implementá-lo por vários anos sem qualquer necessidade de modificação. À

medida que condições ambientais ou organizacionais se mo i icam, as estratégias

também precisam ser modificadas (WRIGHT, KROLL e PAR ELL 2000).

Oliveira (2000, p.47) diz que "a administração estratégica envolve três níveis

de análise: o macroambiente da empresa, o setor em que ela opera e a empresa em

si". Esses níveis são ilustrados na Figura 2, onde é possível destacar as cinco forças

de Porter determinando o ambiente setorial:

Macroambiente

Ambiente
Setorial

Forças
Forças

Ameaças de Poder de tecnológicas
político- entrada barganha dos
legais Organização consumidores

Intensidade da
rivalidade entre Poder de
concorrentes barganha dos
existentes fornecedores

Pressão de
produtos
substitutos

Forças
ecológicas Forças

Sociais

Figura 2: Níveis de análise do planejamento estratégico
Fonte: Wright, Kroll e Parnell, 2000, p.48

1.1.2 Planejamentoempresarial

Uma maneira de visualizar a amplitude do assunto planejamento nas

empresas é através das cinco dimensões do planejamento (STEINER 1969 apud

OLIVEIRA, 2007). As quais podem ser visualizadas na Figura 3.
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Elementos do t-----.t
planejamento

Tempo do
planejamento

Unidades Características
do

Figura 3: Dimensões do planejamento
Fonte: Adaptado pelo autor de OLIVEIRA, 2007, p.3.

A primeira dimensão corresponde à área funcional, que pode ser produção,

finanças ou marketing, por exemplo. A segunda, elementos do planejamen o tratam

dos propósitos, objetivos, estratégias, políticas, entre outros. A terceira dimensão se

trata da dimensão do tempo do planejamento: longo, médio ou curto prazo. A quarta

dimensão corresponde às unidades organizacionais onde o planejamento é

elaborado, ou seja, se é um planejamento corporativo, de unidades estratégicas de

negócios, de departamentos, etc. A quinta e última dimensão corresponde às

características do planejamento que podem ser planejamento estratégico ou tático,

formal ou informal, econômico ou caro, entre outros (OLIVEIRA, 2007).

O mesmo autor considera que há algumas possibilidades para a metodologia

do desenvolvimento do planejamento estratégico nas empresas. Primeiro se define

aonde a empresa quer chegar (determinação dos objetivos) e depois se verifica a

situação atual da mesma (diagnóstico estratégico). A segunda possibilidaçie é o

inverso da primeira, ou seja, primeiro se verifica a situação atual da empresa para

depois se definir aonde se quer chegar. Ainda há uma terceira possibilidade que é

realizar as duas etapas ao mesmo tempo.

A melhor possibilidade para se iniciar o planejamento estratégico nas

empresas é um debate sem solução na literatura administrativa, pois todas as

possibilidades têm suas vantagens, porém se utilizará a segunda possibilidade,

verificar a situação atual da empresa para depois se definir aonde se quer chegar,

por causa dos motivos apresentados por Kotler (1980, p.76) apud Oliveira (2007,

p.41):

• Muitas empresas iniciam suas atividades porque reconhecem uma

oportunidade importante;

• Muitas empresas não têm objetivos estabelecidos, pois é difícil para elas

determinar o que realmente desejam, mas, mesmo assim reconhecem as boas

oportunidades; e
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• Muitas empresas modificam seus objetivos com as mudanças das

oportunidades no ambiente em que a empresa atua.

Oliveira (2007, p.41) reforça esses motivos dizendo que Ué mais fácil e lógico

o estabelecimento de objetivos conhecendo e analisando a própria situação".

Segundo Lorange e Vancil (1976, p.75) apud Oliveira (2007, p.42) Clnãoexiste

uma metodologia universal de planejamento estratégico, porque as empresas

diferem em tamanho, em tipos de operações, em forma de organização, em filosofia

e estilo administrativo".

Portanto, "de uma empresa para outra, os planos estratégicos podem ter

diferentes graus de formalidade, abrangência, periodicidade de preparação e muitos

outros atributos" (MAXIMIANO, 2005, p.348).

Porém, Oliveira (2007) propõe uma metodologia onde ele divide o

planejamento estratégico em quatro etapas que podem ser visualizadas na Figura 4.

Missão da
empresaDiagnóstico

estratégico

D
Controle e
avaliação

Instrumentos
prescritivos e
quantitativos

Figura 4: Etapas do Planejamento Estratégico
Fonte: OLIVEIRA, 2007, p.42

Etapa 1 - Diagnóstico estratégico: esta etapa também pode ser chamada

de auditoria de posição e nesta etapa determina-se "como se está". Oliveira (2007)

divide esta etapa em cinco partes, sendo estas:

1) Identificação da visão: visão é considerada como

os limites que os principais responsavels pela emp esa co seguem
enxergar dentro de um período de tempo mais longo e u a a ordagem
mais ampla. Representa o que a empresa quer ser e ro próximo ou
distante (OLIVEIRA, 2007, p.43).

18



2) Identificação dos valores: nessa etapa identificam-se os valores que

sustentam o modelo de gestão da empresa. Segundo Oliveira (2007, p.43), "valores

representam o conjunto dos princípios, crenças e questões éticas fundamentais de

uma empresa, bem como fornecem sustentação a todas as suas principais

decisões".

3) Análise externa: a empresa olha para fora de si, para o amb"en e onde

estão as oportunidades e as ameaças e verifica as melhores formas de e . ar ou

usufruir dessas condições ambientais (OLIVEIRA, 2007).

4) Análise interna: verifica os pontos fortes, fracos e neutros. Para Oliveira

(2007), devem-se considerar os pontos neutros na análise interna, pois muitas vezes

não é possível estabelecer se determinado aspecto ou atividade está beneficiando

ou prejudicando a empresa. Não se pode desconsiderar qualquer das partes de uma

empresa, já que esta é um sistema. Portanto, ponto neutro pode ser definido como

"uma variável identificada pela empresa; todavia, no momento, não existem critérios

e parâmetros de avaliação para sua classificação como ponto forte ou fraco"

(OLIVEIRA, 2007, p.48).

As análises externas e internas podem ser integradas numa matriz conhecida

como Matriz SWOT, a qual pode ser visualizada na Figura 5 abaixo.

fatriz. , OT

Ambiente
Externo

Ambiente
Interno

Figura 5: Matriz SWOT
Fonte: SOUZA, 2008, p.15

5) Análise dos concorrentes: o seu resultado final irá propore onar a

identificação das vantagens competitivas da própria empresa e a dos concorrentes.

Por isso, seu tratamento deve ser detalhado. Nessa etapa o exec tivo deve se
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colocar no lugar de seu concorrente e efetuar a análise interna e externa de seus

principais concorrentes. Somente assim, poderá adequar o posicionamento

competitivo perante seus concorrentes (OLIVEIRA, 2007).

Etapa 2 - Missão da empresa: nesta fase estabelece-se a razão de ser da

empresa. Portanto,

Missão é a determinação do motivo central da existência da emp esa, ou
seja, a determinação de "quem a empresa atende". Correspon e a um
horizonte dentro do qual a empresa atua ou poderá atua. Po an o, a
missão representa a razão de ser da empresa. Salienta-se q e essa missão
não está diretamente correlacionada com o estatuto social da empresa, e é,
na realidade, muito mais ampla, envolve do, . clus' e expectativas
(OLIVEIRA, 2007, p.50).

Etapa 3 - Instrumentos prescritivos e quantitativos: as questões básicas

desta etapa são: o estabelecimento "de onde se quer chegar" e de, "como chegar à

situação que se deseja". Oliveira (2007) divide esta etapa em dois instrumentos

interligados:

1) Instrumentos Prescritivos: explica o que deve ser feito pela empresa para

que ela atinja os propósitos estabelecidos dentro de sua missão, de acordo com sua

postura estratégica, respeitando as macropolíticas, bem como as ações

estabelecidas pelas macroestratégias; e se direcionando para a visão estabelecida

(OLIVEIRA, 2007).

2) Instrumentos Qualitativos: -sao "projeções econômico- Inanceiras do

planejamento orçamentário, devidamente associadas à estrutura o anizacional da

empresa, necessárias ao desenvolvimento dos planos de ação, ro"e os e atividades

previstas" (OLIVEIRA, 2007, p.54).

A Figura 6 apresenta o conjunto de, instrumentos pres .. s ilizados no

planejamento das atividades de uma organização até c e-,a a a icação do

conjunto de instrumentos quantitativos.

20



OBJETIVOS DESAFIOS
realização que exige
esforço extra para
alcance do objetivo

situação que se
pretende atingir

Figura 6: Etapas de tratamento dos instrumentos prescritivos e quantitativos
Fonte: SOUZA, 2008, p.17

Etapa 4 - Controle e Avaliação: nessa fase verifica-se como está o

andamento do planejamento, ou seja, se a empresa es á realizando os objetivos,

metas, estratégias e projetos estabe ec·dos. Caso a empresa esteja "fugindo" do

planejamento traçado, ela p ecisa o ar ações corretivas e adicionar informações ao

processo para desenvolver os c·c os uturos da atividade administrativa. Também é

aconselhável que o con role e a a aliação sejam realizados passo a passo no

desenvolvimento do planejame o estratégico (OLIVEIRA, 2007). Deve-se fazê-lo

com base nos mesmos ind·cadores utilizados para elaborar o plano estratégico, ou

seja, os pontos estratégicos de controle devem focar nos objetivos estratégicos da

organização (MAXIMIA 0, 2005).

Pode-se ver através dos conceitos apresentados acima que o plane·a ento

estratégico abrange toda a empresa e para que haja uma operacio arzação é

necessário desdobrá-lo em planejamento tático e este em operacional a a com
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diferentes horizontes de tempo e abrangências (CHIAVENA O 2001 apud SOUZA,

2008). O Quadro 1 demonstra os tipos e os níveis de planeja e o.

Quadro 1: Tipos de Planejamento
,

NIVEL TIPO

Estratég ico Planejamento Estratégico

Planejamento Planejamento Planejamento Planejamento Planeja ento '
Tático de RecursosMercadológico Financeiro da Produção Orga izacio aiHumanos

Operacional Plano de Plano de Plano de Plano de Pia o de
promoção despesas estoques treinamento com icações

Fonte: Adaptado de VASCONCELLOS e MACHADO, 1979, p.5 apud OLIVEIRA,
2007, p.16.

Oliveira (2007, p.15) conceitua os tipos de planejamento da seguinte maneira:

1) Planejamento estratégico: é realizado pelos dirigentes da empresa, os

quais identificam as ameaças e oportunidades presentes no ambiente da

organização e desenvolvem estratégias a longo prazo, envolvendo toda a empresa,

utilizando para isso, decisões baseadas em julgamento e não em dados

(CHIAVENATO, 2000).

2) Planejamento tático: trabalha com objetivos de c o -azo e s as açoes e

estratégias, geralmente, afetam apenas parte da e resa. Po e-se izer e tão que

o planejamento tático é desenvolvido pelos . e's organizacionais
intermediários, tendo como principal finalidade a ilização eficiente dos
recursos disponíveis para a consecução de obje i s e ia ente fixados,
segundo uma estratégia predeterminada, bem co o as oli icas orientativas
para o processo decisório da empresa (OLIVEI' ,2 7 .19).

3) Planejamento operacional: o terceiro é a formalizaçã as metodologias

de desenvolvimento atingindo as áreas funcionais da emp esa. Essa o

dá através de documentos escritos, das metodologias e ese

implantação de resultados específicos a serem alca ça s. É

elaborado pelos níveis organizacionais inferiores, com foco ,ás'

dia-a-dia da empresa (OLIVEIRA, 2007).

atização se

01 . e to e

en e
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Stoner e Freeman (1994, p.152) apud Coelho (2 06 p.21) têm uma

proposição diferente para categorizar o planejamento, segundo esses autores,

as organizações usam dois tipos principais de pia os. Os planos
estratégicos, criados pelos administradores de to e médios, visam
alcançar os objetivos maiores da organização, ao asso e os planos
operacionais mostram como os planos estratégicos ão ser i plementados
nas tarefas do dia-a-dia (STONER E FREE A, 99 p. 52 apud
COELHO, 2006, p.21).

Para Oliveira (2007), em alguns casos é difícil diferenciar, com exa idão,

planejamento estratégico e tático, por exemplo, no lançamento de um produto, já

que os dois têm como objetivo analisar e avaliar os resultados ou seja, as mesmas

funções. Porém, deve ocorrer uma diferenciação para que o processo de decisão da

empresa se torne mais fácil.

Embora o planejamento estratégico seja uma responsabilidade da alta

gerência da empresa, isso não significa que ele deva ser centralizado. Pelo

contrário, pois o melhor planejador é o próprio funcionário que conhece

profundamente a sua área de atuação. Portanto, o processo de elaboração do

planejamento deve contar com a participação de todos os níveis da organização

(CHIAVENATO, 2000).

1.2 Estratégia e vantagem competitiva

1.2.1 Conceitos

o termo "estratégia" foi criado pelos gregos, que o usavam para designar a

"arte dos generais", os quais eram chamados de "estrategos". Os planos idealizados

pelos generais para derrotar seus inimigos eram chamados de estratégias na antiga

Grécia (MAXIMIANO, 2005).

Antes de Napoleão a estratégia era vista como a arte e a ciência de conduzir

forças militares para derrotar o inimigo ou diminuir os resultados da derrota. Já

durante a época de apoleão, a palavra estratégia estendeu-se aos movimentos

políticos e econômicos, visando melhores mudanças para a vitória militar (STEI ER,

1979, apud OLIVEIRA, 2000).

Contudo, durante a Primeira Revolução Industrial não se produzia muito em

termos de pensamento ou comportamento estratégico, es e já a ap ado para a
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realidade empresarial, porque as empresas industriais ou comerciais da época eram

pequenas e empregavam o mínimo possível de capital fixo consequentemente,

essas empresas não tinham poder para influenciar o ercado de maneira

significativa. Já durante a Segunda Revolução Industrial, a cons ção de ferrovias-

chave possibilitou a formação de mercados de massa nos Es a os nidos. Com

isso, surgiram as grandes empresas verticalmente integradas e i vestem

pesadamente em manufatura, marketing e em hierarquias gerenciais a a coordenar

essas funções. Os gerentes de alto nível dessas empresas começaram a a ic lar o

pensamento estratégico de forma sistêmica pela primeira vez (GHE A , 2000).

Numa empresa, a estratégia está relacionada à arte de utilizar

adequadamente os recursos tecnológicos, físicos, financeiros e humanos, tendo em

vista a minimização dos problemas empresariais e a maximização do uso das

oportunidades identificadas no ambiente da empresa (OLIVEIRA, 2000).

O conceito básico de estratégia corresponde à ligação da empresa com o seu

ambiente. Assim, a empresa deve maximizar os resultados dessa ligação através da

definição e operacionalização de estratégias (OLIVEIRA, 2000).

Estas estratégias estão relacionadas à interação entre o volume de negócios

ou atividades que cada um dos produtos ou serviços traz para a organização e os

clientes que a organização tem ou deseja ter negócios (MAXIMIANO, 2005).

Oliveira (2000) ressalta que o processo de escolha da estratégia está

vinculado a aspectos pqlíticos da empresa. Por 'sso requer uma atenção especial

por parte dos executivos e os mesmos devem negociar com as partes envolvidas a

melhor estratégia a ser adotada pe a organização. As quatro principais estratégias

apresentadas pelo autor são:

1) Postura estratég'ca de sobrevivência: deve ser utilizada quando a

empresa e o ambiente em que ela está inserida estão com um alto índice de pontos

fracos internos e de ameaças externas. A empresa não consegue utilizar esta

estratégia por um período de tempo muito longo, pois sofre pressões do mercado e

dos concorrentes (OLIVEIRA, 2007).

2) Postura estratégica de manutenção: a empresa possui vários po os ortes

acumulados ao longo do empo, porém está em um ambiente com pre o ' â c'a de

ameaças, Essa estratégia possibilita ao executivo mante a posiçã a e presa
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conquistada no mercado até o momento, além de fazer co

no mercado (OLIVEIRA, 2007).

ue ela sobrevivendo

3) Postura estratégica de crescimento: a empresa oss" muitos pontos

fracos, porém, o ambiente está proporcionando oportunidades q e são aproveitadas

pela empresa através do lançamento de novos produtos e serv"ços a ento do

volume de vendas etc. (OLIVEIRA, 2007).

4) Postura estratégica de desenvolvimento: há procura d,enovos e cados e

clientes ou novas tecnologias (OLIVEIRA, 2007).

Assim, os tipos de estratégias definidas pelo autor são apresentados no

Quadro 2.

Quadro 2: Tipos básicos de estratégias
INTERNO

,
DIAGNOSTICO

Predominância de pontos Predominância de pontos
fracos fortes

Postura estratégica de Postura estratégica de
sobrevivência manutenção

Predominância de
ameaças • Redução de custos • Estabilidade

• Desinvestimento • icho
• LiquOdaçãodo negócio • Especialização

EXTERNO
Pos u a estratégica de Postura estratégica de

crescimento desenvolvimento

• De mercado
Predominância de

• Inovação • De produtos ou
oportunidades serviços

Internacionalização• Financeiro•• Joint venture De capacidades•• expansão • De estabilidade
• Diversificação

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, 2007, p.192.

Portanto, as estratégias classificam-se de diferentes formas, nas quais o

executivo pode se enquadrar (OLIVEIRA, 2007). O Quadro 3 mos a es as

classificações.

25



Quadro 3: Classificação das estratégias

ENFOQUE

Campo de atuação

AMPLITUTE

CONCENTRAÇÃO

Estratégias

Macroestratégias

Estratégia Funcional

Microestratégias ou
subestratégia

Estratégia pura

Definição

Ação que a empresa vai tomar perante o
ambiente, tendo em vista o resultado do
diagnóstico estratégico.

Atuação de uma área funcional da
empresa. É de nível tático.

Atuação operacional, normalmente
correlacionada a um desafio ou a uma
meta da empresa.

Tem-se o desenvolvimento específico de
uma ação numa área de atividade.

QUALIDADE DOS
RESULTADOS

Estratégia conjunta

Estratég ia forte

Corresponde a uma combinação de
estratégias.

Provocam grandes mudanças ou
alte'rações de impacto para a empresa.

FRONTEIRA

RECURSOS
APLICADOS

Estratégia fraca

Estratégias Internas

Estratégias externas

Estratégias internas e
externas

Estratégias de recursos
humanos

Estratégias de recursos
não-humanos

Estratégia de recursos
humanos e não-humanos

Estratégias pessoais

Estratégias empresariais

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, 2007, p.181.

Os resultados são mais amenos para a
empresa.

Voltada para aspectos intrínsecos da
. -organlzaçao.

São voltadas para as oportunidades e
ameaças do ambiente.

É a situação adequada de estratégias,
pois interliga os aspectos internos e
externos.

O grande volume de recursos
considerados refere-se ao fator humano.

Existe a predominância de aplicação de
recursos materiais e/ou financeiros.

Equilíbrio entre os dois tipos de recursos.

Representam as habilidades, técnicas e
perfil do executivo.

A ação da empresa perante o ambiente.
Confunde-se com macroestratégia.

Segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), não existe uma fácil definição

para estratégia e sim uma série delas, portanto, os autores atribuem cinco definições

para estratégia que formam os 5 p's da estratégia. São eles:
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1) Plano: é uma direção voltada para o futuro, um caminho que sai do

presente e vai até um ponto do futuro. No entanto, normalmente, na prática, o plano

não é realizado como planejado. As estratégias voltadas para o futuro, também

podem ser chamadas de estratégias pretendidas;

2) Padrão: é uma consistência de comportamento ao longo do tempo, ou

seja, olhar o comportamento passado e permanecer com ele. As estratégias que

extraem padrões do passado podem também ser chamadas de estratégias

realizadas;

3) Posição: localização de determinados produtos em determinados

mercados;

4) Perspectiva: é a maneira de se posicionar a organização olhando para

dentro, na verdade para dentro das cabeças dos estrategistas. Seu conteúdo

consiste não apenas de uma posição escolhida, mas de uma maneira enraizada de

ver o mundo;

5) Ploy (truque): é a maneira, "manobra", que a organização utiliza para

enganar os seus concorrentes. Para isso, aplica algum procedimento inesperado

que faz os concorrentes agirem não como deveriam, mas sim de acordo com os

interesses dos estrategistas (MAXIMIANO, 2005).

1.2.2 Escolas de estratégia

A literatura apresenta dez pontos de vista distintos sobre estratégia, a maioria

dos quais se reflete na prática gerencial. Cada um focaliza um aspecto importante

do processo de formulação de estratégia através de uma perspectiva única

(MINTZBERG, AHLSTRAND & LAMPEL, 2000). Desse modo, cada um desses

pontos de vista foi identificado como escolas de estratégia, as quais são

apresentadas no Quadro 4.
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Quadro 4: As escolas e seus enfoques
Escolas Enfoque

Escola do Design Formulação de estratégia como um processo de concepção

Escola do Planejamento Formulação de estratégia como um processo formal

Escola do Posicionamento Formulação de estratégia como um processo analítico

Escola Empreendedora Formulação de estratégia como um processo visionário

Escola Cognitiva Formulação de estratégia como um processo mental

Escola de Aprendizado Formulação de estratégia como um processo emergente

Escola do Poder Formulação de estratégia como um processo de negociação

Escola Cultural Formulação de estratégia como um processo coletivo

Escola Ambiental Formulação de estratégia como um processo reativo

Escola de Configuração Formulação de estratégia como um processo de transformação

Fonte: MINTZBERG, AHLSTRAND E LAMPEL, 2000, p.14.

Essas escolas podem ser divididas em três grupos. No primeiro grupo estão

inseridas as três primeiras escolas que são de natureza prescritiva, ou seja, mais

preocupadas em impor um padrão para a formulação das estratégias do que na

maneira como elas são formuladas na prática (MINTZBERG, AHLSTRAND E

LAMPEL, 2000). Os mesmos autores dizem que o segundo grupo é formado pelas

seis escolas seguintes e que estas "consideram aspectos específicos do processo

de formulação de estratégias e têm-se preocupado menos com a prescrição do

comportamento estratégico ideal do que com a descrição de como as estratégias

são, de fato, formuladas" (MINTZBERG, AHLSTRAND E LAMPEL, 2000, p.14). O

último grupo é formado por apenas uma escola, a escola de configuração, a qual

combina todas as outras.

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) afirmam que as escolas surgiram em

épocas diferentes do desenvolvimento do planejamento estratégico. Por isso,

algumas já chegaram ao seu ápice e declinaram, outras estão se desenvolvendo

agora e outras permanecem pequenas, mas significativas, em termos de publicação

e prática.

1) Escola do Design: representa a visão mais influente do processo de

formação da estratégia. Os conceitos-chave dessa escola ainda formam a base dos

cursos de graduação e mestrado em estratégia, assim como na prática também.

Essa escola propõe uma adequação entre as capacidades internas e as

oportunidades e ameaças do ambiente externo.
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2) Escola do Planejamento: Surgiu em paralelo com a escola do designo

Teve seu auge na década de 70, porém essa literatura não cresceu em termos

qualitativos. Teve poucas pesquisas para descobrir como o planejamento funcionava

na prática. Existem vários modelos para esta escola, porém as idéias básicas se

baseiam na matriz SWOT, dividindo-a em etapas claramente delineadas.

3) Escola do Posicionamento: Teve seu auge na década de 80 sendo a

visão predominante. Acrescentou conteúdo as duas escolas anteriores de duas

maneiras: enfatizou a importância das estratégias e abriu o lado prescritivo da área a

investigações substanciais.

4) Escola Empreendedora: essa escola tem uma abordagem contrária à

escola do designo Ela promove uma visão da estratégia como perspectiva associada

com imagem e senso de direção. A perspectiva estratégica é mais pessoal e voltada

para o líder da organização.

5) Escola Cognitiva: essa escola tem como objetivo definir o que o processo

de formulação de estratégia significa na esfera da cognição humana. Divide-se em

duas alas, a positivista e a subjetiva. A primeira produz um tipo de filme objetivo do

mundo, recriando-o. Enquanto a segunda vê a estratégia como uma interpretação do

mundo. Aqui, a cognição cria o mundo.

6) Escola de Aprendizado: essa escola sugere que a formulação da

estratégia é aprendida ao longo do tempo. As estratégias aparecem quando as

pessoas individualmente ou coletivamente, aprendem sobre uma situação, assim

como a capacidade da organização de lidar com ela. Assim, elas convergem sobre

padrões de comportamento que funcionam.

7) Escola do Poder: nesta escola, o processo de formação de estratégias é

caracterizado como um processo aberto de influência, onde se utiliza o poder e a

política para negociar estratégias que irão ser favoráveis aos interesses da

organização. Esta escola possui dois ramos distintos: o poder micro e o poder

macro. O poder micro foca nos agentes internos em conflito com seus colegas, em
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geral por interesses próprios. O poder macro vê a organização trabalhando para seu

próprio interesse em conflito, ou em cooperação, com outras empresas.

8) Escola Cultural: esta escola foca o interesse comum. Portanto, a

formação da estratégia é um processo enraizado na força social da cultura. Nasceu

nos anos 1980, devido ao sucesso das empresas japonesas.

9) Escola Ambiental: esta escola vê o ambiente como o principal fator a se

considerar na formação das estratégias. A organização é subordinada ao ambiente,

a liderança é um elemento passivo que tem como fins, ler o ambiente e garantir a

adaptação da organização.

10) Escola da Configuração: esta escola possui um lado que descreve os

estados da organização e do ambiente que a cerca, chamado de configuração e o

outro lado que é o processo de geração das estratégias, chamado de transformação.

A transformação é uma conseqüência inevitável da configuração.

1.2.3 Vantagem competitiva

Vantagem competitiva é o diferencial que identifica os produtos/serviços e os

mercados para os quais a empresa está, efetivamente, capacitada a atuar de forma

diferenciada. É o que faz os consumidores comprarem com uma empresa, ao invés

de comprar com seus concorrentes. Assim, estratégias bem-sucedidas

proporcionam às empresas vantagem competitiva (OLIVEIRA, 2000).

Ela surge, fundamentalmente, quando uma empresa consegue criar, para

seus consumidores, um valor que ultrapassa o custo de fabricação. Esse valor é

aquilo que os consumidores estão dispostos a pagar, e o valor superior provém da

oferta de preços mais baixos que os da concorrência por benefícios equivalentes ou

singulares ou até mesmo por uma maior quantidade deles (PORTER, 1989).

A vantagem competitiva varia de empresa para empresa, assim como muda

no tempo. Portanto, o importante é saber que a vantagem competitiva é a

comparação da empresa com seus concorrentes (OLIVEIRA, 2000).

O processo de determinação da vantagem competitiva
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pode ser feito de dentro para fora (quais as vantagens que a empresa
apresenta para operar num produto-mercado), ou de fora para dentro (quais
são os produtos e o mercado para os quais a empresa tem condições
únicas de competição) (OLIVEIRA, 2000, p.225).

o mesmo autor afirma que esses tipos de vantagem competitiva implicam

capacidades e culturas diferentes, portanto, são de origem e natureza distintas e

incompatíveis.

Portanto, a empresa deve compreender as regras da concorrência que

determinam a atratividade do setor e modificar essas regras a seu favor (PORTER,

1989).

As regras da concorrência estão englobadas em cinco forças competitivas, as

quais foram desenvolvidas por Michael Porter e são apresentadas na Figura 7.

Figura 7: Modelo das cinco forças de Porter
Fonte: SARNEY e HESTERL Y, 2007, p. 33 apud SOUZA, 2008, p.24.

Conforme Sarney e Hesterly (2007) apud Souza (2008), as cinco forças e

ameaças ambientais podem ser assim apresentadas:

1) Ameaça de entrada: trata-se de novos entrantes, ou seja, são empresas

que iniciaram ou que ameaçam iniciar suas operações em um determinado setor em

breve.

2) Ameaça de rivais: refere-se à intensidade da compe rçao entre os

concorrentes diretos de uma empresa.
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3) Ameaça de substitutos: diz respeito aos produtos ou serviços oferecidos

por concorrentes que possuem praticamente as mesmas características e atendem

às mesmas necessidades dos clientes da própria empresa.

4) Ameaça de fornecedores: está fundamentada no poder de barganha dos

fornecedores. Quando os fornecedores são concentrados em um pequeno número

há a possibilidade de práticas comerciais abusivas, tais como política de preços;

vendas casadas; formas de pagamento, entre outras, comprometendo, assim, o

desempenho de empresas de um setor.

5) Ameaça de compradores: também está fundamentada no poder de

barganha. Quando os mesmos estão concentrados há a possibilidade de práticas

comerciais abusivas, tais como política de preços; vendas casadas; formas de

pagamento, entre outras, comprometendo, assim, o desempenho de empresas de

um setor.

Portanto, a vantagem competitiva permite entender as razões pelas quais os

consumidores preferem um produto ou serviço, em vez de outro e faz com que a

empresa consiga se distinguir de seus concorrentes (MAXIMIANO, 2005).
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2 QUALIDADE

2.1 A função qualidade

2.1.1 Histórico e conceitos de qualidade

o conceito de qualidade remonta às épocas antigas, embora não houvesse

uma noção muito clara do tema na época. Esta noção foi evoluindo ao longo do

tempo, devido às características que cada período apresentou na história do

desenvolvimento humano (PALADINI, 1995).

Na era antiga, as mais diversas áreas já buscavam a qualidade, situação que

pode ser verificada através da arquitetura de vários povos, a consistência das

construções romanas, a beleza da literatura grega, as contribuições em matemática

fundamental (PALADINJ, 1995).

Até meados do Século XIX, quase tudo era fabricado por artesãos. As

quantidades produzidas eram pequenas e havia participação do trabalhador em

praticamente todas as fases do processo de produção. O artesão e sua equipe de

colaboradores especificavam critérios para a inspeção dos produtos (MARSHALL

JÚNIOR, 2006).

Os artesãos, também, estipulavam condições de trabalho, regulavam algumas

fases específicas do processo produtivo e controlavam a matéria-prima. Os sistemas

produtivos concentravam em uma só pessoa, o operador e o inspetor (PALADINI,

1995).

Taylor separou a atividade de inspeção do processo de fabricação atribuindo-

a a profissionais especializados. Rapidamente as atividades de inspeção se

transformaram em um processo independente e associado ao controle da qualidade

(MARSHALL JÚNIOR, 2006).

Os primeiros métodos de controle estatístico da qualidade surgiram nas

empresas Western E/ectric e a American Bel! Te/ephone Laboratories quando, em

1924 foi estruturado o Departamento de Engenharia da Inspeção da Western

E/etric's Bel! Telephone Laboratories. O grupo que trabalhava neste laboratório

desenvolveu os conceitos básicos e os modelos gerais da inspeção por amostragem

(PALADINI, 1995).

Segundo MarshalJ Júnior (2006), o uso sistemático da a ostrage começou

a apresentar resultados mais confiáveis somente quando os roce imentos e
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métodos estatísticos associados amadureceram suficientemente. Este

amadurecimento se deu através da Segunda Guerra Mundial. Pois ela,

eXigiu a fixação de padrões e acelerou, de forma considerável, o
desenvolvimento de técnicas de inspeção e controle da qualidade ... De fato,
foi a Segunda Grande Guerra que causou uma rápida expansão nas
indústrias ligadas a armamentos e foi nelas que se desenvolveram uma
série de normas e padrões ligados a inspeção da qualidade. A utilização de
mão-de-obra pouco preparada, pela urgência do incremento da produção,
afetou os níveis da qualidade de produtos e serviços. Estes aspectos
ampliaram, num primeiro momento, os procedimentos de controle e
inspeção; a seguir, geraram a necessidade da estruturação de programas
formais de qualificação de pessoal (PALADINI, 1995, p.35).

Em 1954, Joseph M. Juran liderou a passagem de uma fase, onde as

atividades relativas à qualidade eram baseadas nos aspectos tecnológicos das

fábricas, para uma nova, onde a preocupação com a qualidade passou a ser global,

abordando todos os aspectos gerenciais e toda a organização (MARSHALL
,

JUNIOR, 2006).

Nessa década de 1950, foram criados os conceitos de Tota! Quality Contra!

(TOe) e de Tota! Quality Management (TQM). O primeiro aborda a qualidade desde

a fase de projeto do produto, envolvendo todos os funcionários, assim como

fornecedores e clientes, mantendo e aperfeiçoando as técnicas clássicas da

qualidade existentes. A segunda se trata de uma abordagem gerencial baseada,

também, na participação de todos, porém é dirigida para a satisfação do

consumidor, dos membros da organização e da sociedade (MARSHALL JÚNIOR,

2006).

o TOM nasceu no Japão. A entrada deste país no cenário da qualidade foi de

grande importância, pois a cultura japonesa facilitou a adoção das práticas de
;

qualidade. Com o conceito fixado no nível da sociedade, foi fácil introduzir suas

noções e técnicas no interior dos sistemas produtivos (PALADINI, 1995).

Nas duas últimas décadas do Século XX, a qualidade passou a ser vista por

um prisma estratégico, alé.m do tradicional, técnico. A qualidade passou a ser

discutida na agenda estratégica do negócio (MARSHALL JÚNIOR, 2006).

Hagan (1984, p.21) apud Marshall Júnior (2006, p.30) cita que a essência da

abordagem estratégica da qualidade foi resumida de modo muito simples em um

relatório da Sociedade Americana de Controle da Qualidade:
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• Não são os fornecedores do produto, mas aqueles para quem eles servem

- os clientes, usuários e aqueles que os influenciam ou representam - que têm a

última palavra quanto até que ponto um produto atende as suas necessidades e

satisfaz suas expectativas;

• A satisfação relaciona-se com o que a concorrência oferece;

• A satisfação, relacionada com o que a concorrência oferece, é conseguida

durante a vida útil do produto, e não apenas na ocasião da compra;

• É preciso um conjunto de atributos para proporcionar o máximo de

satisfação àqueles a quem o produto atende.

Assim, o termo qualidade adquiriu vários significados ao longo dos anos,

porém o conceito consagrado é o de "adequação ao uso", desenvolvido por Juran, o

que determina uma prioridade para as ações de processo (PALADINI, 1995).

Em 1984, Garvin listou cinco abordagens gerais para qualidade (PALADINI,

1995), as quais são identificadas como:

1) Abordagem transcendental: a qualidade é vista como um conceito que

dificilmente pode ser fixado com precisão; é uma característica, propriedade ou

estado que torna um produto aceitável plenamente através da constatação prática;

2) Abordagem centrada no produto: a qualidade é uma variável que pode ser

medida. Um produto de qualidade é aquele que possui um maior número de

melhores características;

3) Abordagem centrada no valor: o produto é de boa qualidade se apresentar

um alto grau de conformidade a um preço razoável, ou seja, bom e barato;

4) Abordagem centrada na fabricação: o produto de qualidade é aquele que

é produzido em total acordo com suas especificações básicas, determinados no

nível de projeto;

5) Abordagem centrada no usuário: um produto é de qualidade quando ele

atende às necessidades e conveniências do consumidor. O consumidor é a fonte de

avaliação da qualidade do produto.

Segundo Campos (1990, p.20), "a qualidade de um produto ou selVlço é

medida pela satisfação total do consumidor". O mesmo autor diz que o co cei o de

qualidade é derivado de um equilíbrio entre os fatores: qual"dade i rí seca do

produto ou serviço, a qual seria a qualidade em todas as a i ida es a empresa;
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custo do produto ou serviço, o qual se reflete internamente nos custos da empresa;

e atendimento no prazo certo, na quantidade certa e no local certo.

Conforme apresentado, há muitos modos de definir qualidade, porém há

muitos equívocos também. Estes equívocos são derivados de seu emprego na

linguagem informal e refletem valores que os consumidores associam com os

produtos ou serviços (PALADINI, 1995).

Se a empresa associar a definição de qualidade erroneamente, ela correrá o

risco de direcionar o seu sistema produtivo para elementos de relevância discutíveis

(PALADINI, 1995). O caminho mais seguro para se definir qualidade em uma

empresa é através de sua Política da Qualidade (expressa o comprometimento da

organização com o processo de qualidade), que pode incluir mais de uma das

abordagens indicadas.

2.1.2 Gestão da qualidade

Para as organizações, a padronização é de fundamental importância. A

passagem da produção artesanal para a produção em massa só foi possível graças

ao desenvolvimento de sistemas e padrões que tornaram as peças e componentes

utilizáveis em diversos processos (MARSHALL JÚNIOR et ai, 2006).

uMas não basta padronizar processos, métodos, peças e componentes. É

preciso melhorá-los continuamente. A gestão da qualidade inclui um sistema de

gestão composto por princípios, técnicas, méfodose ferramentas" (MARSHALL

JÚNIOR et ai, 2006, p.83).

Campos (1990) apresenta a idéia de que a rotina (padronização) e as

melhorias são idéias básicas que a empresa deve conduzir simultaneamente. A

rotina oferece previsibiJidade, pois a empresa obedece às normas e evita mudanças,

porém, pode trazer também a estagnação. Daí a importância da outra parte do

gerenciamento: as melhorias. Elas promovem a competitividade da empresa, pois os

níveis de desempenho são elevados para patamares nunca antes alcançados.

Para Paladini (1995), a qualidade deve ser gerada a partir do processo e

produção. Pois este é o primeiro e mais elementar princípio de o a
qualidade. Historicamente, quase todas as ferramentas utilizadas a a e

convergem para o processo produtivo.
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Porém, as organizações possuem problemas 1 que as impedem de obter

melhor produtividade e qualidade de seus produtos, além de prejudicar sua posição

competitiva. Para solucionar esses problemas e para que a implementação e o

controle da qualidade sejam exercidos nas organizações, utilizam-se métodos2 e

ferramentas3, dentre essas se destaca a Metodologia para Análise e Solução de

Problemas (MASP), também chamada pelos japoneses de "QC Sfory", a qual deve

ser dominada por todos na organização (CAMPOS, 1992).

A MASP pode ser vista esquematicamente na Figura 8.

Fluxo Fase Objetivo

•••..
1 Definir claramente o problema eIdentificação do problema reconhecer sua importância
1

CV Investigar as características

Observação específicas do problema e com uma
visão ampla e sob vários pontos de

p ", vista

3 Análise Descobrir as causas fundamentais

."

4 Plano de ação Conceber um plano para bloquear as
causas fundamentais

."

D 5 Ação Bloquear as causas fundamentais

",
6 Verificação Verificar se o bloqueio foi efetivo

C

? Bloqueio foi efetivo?

."

7 Padronização Prevenir contra o reaparecimento do
problema

A " Recapitular todo o processo de
8 Conclusão solução do problema para trabalho

futuro

Figura 8: Metodologia de Análise e Solução de Problemas (MASP)
Fonte: CAMPOS, 1992, p.211.

1 Problema é o resultado indesejá el de um processo (CAMPOS. 1992~p._O .
2 Método é a seqüência lógica para se atingir a meta desejada (CAMPO . 199_: '"
3 Ferramenta é o recurso a ser utilizado no método (CAMPOS. 199__p__O _
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A MASP está incorporada a um método gerencial utilizado para a promoção

da melhoria contínua que é o Ciclo POCA (Plan, Do, Check, Action). Ele é a base da

filosofia do melhoramento contínuo e deve ser praticado de maneira cíclica e

ininterrupta na organização (MARSHALL JÚNIOR et aI, 2006). Paladini (1995, p.42)

define os significados dos termos do ciclo PDCA da seguinte forma:

• Planejar (Plan): estabelecer um plano que pode ser um cronograma, um

gráfico ou um conjunto de padrões;

• Executar (Do): executar as tarefas exatamente como previstas no plano e

coleta de dados para a verificação do processo. Nesta etapa é essencial o

treinamento no trabalho decorrente do plano;

• Verificar (Check): comparar a partir dos dados coletados na execução, a

meta realizada com a planejada;

• Corrigir (Action): esta é a etapa onde o gerente detectou desvios e atuará

no sentido de fazer correções def~nitivas de tal modo que o problema nunca volte a

ocorrer. Esta atuação é metódica. Ou então, adota-se como padrão o planejado na

primeira fase, caso as metas planejadas tenham sido alcançadas.

metas

Atuar
Corretivamente

Verificar os
resultados da

tarefa
Executar
a tarefa
(coletar
dados) DO

Figura 9: Ciclo POCA
Fonte: CAMPOS, 1990, p.43

Para Marshall Júnior et aI (2006), quando se gira o Ciclo POCA, a empresa

obtém previsibilidade nos processos e aumenta a sua competitividade. Essa

previsibilidade acontece devido à obediência aos padrões, pois, adota-se o método
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planejado quando a melhoria é bem-sucedida, caso contrário, volta-se ao padrão

anterior e recomeça-se a girar o Ciclo PDCA. A Figura 9 demonstra o ciclo ·PDCA.

Em cada etapa de aplicação do ciclo PDCA e do MASP são utilizadas

diversas ferramentas, para as mais variadas finalidades, como por exemplo,

ferramentas de controle ou de planejamento (MARSHALL JÚNIOR et aI, 2006).

Segundo os mesmos autores, as mais usuais são Brainstorming, Cartas de

Controle, Diagrama de Causa e Efeito, Diagrama de Dispersão, Folha de

Verificação, Gráfico de Pareto, Histograma, 5W2H:

1) Brainstorming: também chamado de "tempestade de idéias" é um

processo de grupo em que os indivíduos emitem idéias de forma livre, sem críticas,

no menor espaço de tempo possível. Esta ferramenta incentiva o raciocínio e a

criatividade, as quais são essenciais na resolução de problemas. Consiste em três

fases. Na primeira, denominada preparação, defini-se o assunto a ser discutido e as

informações são levantadas. Na segunda, a da geração de idéias, cada membro do

grupo dá a sua idéia e todas são anotadas pelo coordenador. Na terceira e última

fase, a da avaliação, determina-se as idéias mais importantes (ALVES, 1996);

2) Cartas/Gráfico de Controle: é um tipo específico de gráfico de controle que

serve para acompanhar a variabilidade de um processo, identificando suas causas

comuns e especiais. Possui uma linha superior que seria o limite superior de

controle e uma linha inferior que seria o limite inferior de controle, as mesmas se

localizam em cada lado da linha média do processo, todos estatisticamente

determinados (BRASSARD, 1996). Pode ser visualizado na Figura 10;

Limite Superior de Controle (LSC)

Medições,
número de
defeitos etc.

------------
Média

Limite Inferior de Controle (LIC)
-------------

Tempo

Figura 10: Carta/Gráfico de controle
Fonte: Adaptado de BRASSARD, 1996 p.51.
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3) Diagrama de causa e efeito - também conhecido como diagrama de

Ishikawa ou diagrama Espinha de Peixe, é uma ferramenta de representação das

possíveis causas que levam a um determinado efeito. Pode ser utilizado tanto para o

planejamento quanto para o controle dos processos. A grande vantagem dessa

ferramenta é que se pode atuar de modo mais específico e direcionado no

detalhamento das causas possíveis. Enquadram-se as causas em seis grupos:

máquina, material, mão-de-obra, método, meio ambiente e medida (ALVES, 1996).

A Figura 11 mostra essa ferramenta esquematicamente;

-------.---------- -- CAUSA -- .....-.-..--.-..--.- ..-------r----- EFEITO'

Material Máquina Método

Efeito

MedidaMão-de-
Obra

Meio-
Ambiente

Figura 11: Diagrama de Causa e Efeito
Fonte: Adaptado de ALVES, 1996, p.24.

4) Diagrama de dispersão - ajuda a visualizar a alteração sofrida por uma

variável quando outra se modifica. É utilizado para controlar duas variáveis distintas

e visualizar os efeitos de uma sobre a outra. É construído de forma que o eixo

horizontal (eixo x) represente os valores medidos de uma variável e o eixo vertical

(eixo y) represente as medições da segunda variável. As variáveis podem ter

correlação positiva, nenhuma correlação ou correlação negativa (BRASSARD,

1996). Pode ser visualizado na Figura 12;
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V
A
R
I
Á
v
E
L

2

VARIÁVEL 1 x

Figura 12: Diagrama de dispersão
Fonte: Adaptado de BRASSARD, 1996, p.44.

5) Folha de verificação - é uma ferramenta usada para quantificar a

freqüência com que certos eventos ocorrem num certo período de tempo. Sua

utilização é fundamental no levantamento de dados e para a obtenção de uma visão

mais clara da ordem de importância dos problemas verificados. Pode ser utiJizada

tanto para o controle quanto para o planejamento (ALVES, 1996). A Figura 13

mostra esta ferramenta esquematicamente;

Folha de Ve-rifi<::ação - Exemplo do cotidiano

I\~otivo
Dia

Total
Segunda Terça Quarta -Quinta Sexta

Dinheiro -HH- 11 I -Hft- -HH- 11 20

Sexo 11 11 11 11 11 10
Crianças. -HH- 11 -HH-II I 1111 19
Total 12 fi 10 8 13 49

Figura 13: Exemplo de Folha de Verificação
Fonte: Adaptado de ALVES, 1996, p.40.

6) Histograma - é um gráfico de barras que mostra a distribuição de dados

por categorias. Segundo Brassard (1996) é realizado através de sete etapas. Na

primeira, realiza-se uma contagem dos dados coletados na tabulação. Na segunda,

determina-se a amplitude (menor valor subtraído do maior valor da tabulação) de

toda a tabulação. Na terceira etapa, determina-se a quantidade de classes, tirando-

se a raiz quadrada do número total de dados da tabulação. Na quarta etapa, calcula-

se o intervalo das classes, dividindo a amplitude pelo número de classes. Na quinta

etapa, determinam-se os limites das classes. O limite inferior da primeira classe é o

41



menor número da tabulação. Adiciona-se a esse número, o valor do intervalo

encontrado na quarta etapa, assim obtêm-se o limite inferior da segunda classe. E

assim se dá sucessivamente até que todas as classes tenham sido preenchidas com

seus respectivos limites. Na sexta etapa constrói-se uma tabela de freqüência com

os dados da etapa anterior. Na sétima e última etapa, constrói-se o histograma com

base na tabela de freqüência. A Figura 15 demonstra graficamente esta ferramenta;

f req l.IÊ'oc ia

2&

15

TEMPO DE ESPERA AO TELEFONE P,4RA ATENDIMENTO

5.

.. : .:" ','

10 20 lO Tempo de e !ipe ra

Figura 14: Exemplo de Histograma
Fonte: Adaptado de BRASSARD, 1996, p.41.

7) Gráfico de Pareto - é um gráfico de barras, construído a partir de um

processo de coleta de dados (em geral, uma folha de verificação), e pode ser

utilizado quando se deseja priorizar problemas ou causas relativas a um

determinado assunto. Sua aplicação se dá tanto no planejamento quanto no

controle. Visa direcionar os esforços das causas mais importantes de um problema

de forma relativa (ALVES, 1996). A Figura 14 mostra um exemplo desta ferramenta;

80~--------------------------~
70 ---------------------------------------------------------------

~ 100,0
60 ------------------------------.----.-~~-- .. -----------___ 80 o
50 .-.----.------.------.~---------.-------------------- '

40 ------------~~----------------------------------------- 60,0 ~

30 -------.~--------------.------------------------------------/ ~o,
20

10
20,0

Ficar em pé Demora Fatta de Falta de Otiros
e.':cessiva medicamentos paciência das

atendirrento atendentes

Figura 15: Exemplo de Diagrama de Pareto
Fonte: Adaptado de ALVES, 1996, p.29.
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8) 5W2H - é utilizada principalmente no mapeamento e padronização de

processos, na elaboração de planos de ação e no estabelecimento de

procedimentos associados a indicadores. É utilizada basicamente pela gerência e

busca o fácil entendimento através de responsabilidades, métodos, prazos, objetivos

e recursos associados. O 5W2H significa as iniciais das palavras, em inglês, what (o

que), who (quem), when (quando), where (onde), why (porque), how (como) e how

much (quanto custa). A Figura 16 mostra esta ferramenta esquematicamente.

OQUE QUEM QUAND ONDE PORQUE COMO CUSTOS
(What) (Who) O (Where) (Why) (How) (How much)

(When)
Reavaliação de Joana Até Em nossa Há suspeitas de Comparação Remuneração de

contratos e 15/10 empresa e que as com outros 100 horas de
negÇ>ciaçãocom nos fornece cláusulas de contratos e técnicos + R$
fornecedores dores desconto por pesquisa junto 2.000,00 em

volume não a fornecedores despesas diversas
estarem alternativos

compatíveis
com o mercado.

Nos Há muitas
Estabelecimento Paulo Imediato Departa- cópias

Conversas
Remuneração de

de maior rigor mentos e com as chefias
particulares e 150 horas de,

nas autorizações cargos com também
e responsavels

técnicos
poder de pela análise de

documentos
autorização que poderiam

fluxos de
tarefas.

circular por e-
mail

Centralização de
Carlos Até Na adminis- Realocação Remuneração deserviços Para facilitar a das máquinas15/11 tração 120 horas deimplementação

central e
de controles técnicos + R$

colaboradores 5.000,00 em obras
do setor e mudança

Figura 16: Exemplo de 5W2H,
Fonte: Adaptado de MARSHALL JUNIOR, 2006, p.107.

2.1.3 Certificação da qualidade

Certificação da qualidade é

--
um conjunto de atividades desenvolvidas por um organismo independente,
sem relação comercial, como o objetivo de atestar publicamente, por
escrito, que determinado produto ou processo está em conformidade com
os requisitos especificados. Esses requisitos podem ser nacionais,
estrangeiros ou internacionais. (MARSHAL JÚNIOR et aI, 2006, p. 65).
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Originou-se devido ao fato das empresas necessitarem de comunicar ao

mercado a adequação de seu sistema da qualidade às normas de referência

(MARSHALL JÚNIOR et ai, 2006).

Um dos primórdios da padronização no Brasil foram as tentativas de

uniformização das unidades de medida, isso durante o Primeiro Império. Mas

somente em 26 de junho de 1862, Dom Pedro II promulgava a Lei Imperial nO.1157

e com ela oficializava, em todo o território nacional, o sistema métrico decimal

francês (INMETRO, 2009).

Em 1961 foi criado o Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM), que

\mp\an\ou a Rede Bras\\e\ra de Me\ro\og\a Lega\ e Qua\\daàe, ° atua\ \PEM ,\ns\\tuto

de Pesos e Medidas), e instituiu o Sistema Internacional de Unidades (S.I.) em todo

o território nacional (lNMETRO, 2009).

Com o crescimento das indústrias brasileiras na década de 1960, e

consequentemente o aumento das exportações, o governo brasileiro se viu obrigado

a ampliar os objetivos e funções do INPM para, assim, aumentar a competitividade

dos produtos brasileiros no exterior. Com isso, em 1973, nascia o Instituto Nacional

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Inmetro, que no âmbito de sua

missão institucional, objetiva fortalecer as empresas nacionais, aumentando a sua

produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da

qualidade de produtos e serviços (INMETRO, 2009).

Existem vários organismos credenciados pelo Inmetro que realizam auditorias

e certificações nas empresas. O órgão responsável pelo desenvolvimento de normas

no Brasil é a Associação Brasilelra de Normas Técnicas (ABNT). Fundada em 1940,

é uma entidade privada sem fins lucrativos e é considerado o único fórum de

normalização, em âmbito nacional, pela Resolução n° 7 do Conmetro, de 24 de

agosto de 1992 (MARSHALL JÚNIOR et ai, 2006).

Logo,

é responsável pela produção de normas nacionais e pela representação
brasileira na ISO (Infernafional Organization for Sfandardízafíon). Os
documentos normativos de caráter consensual aprovados pera ABNT são
considerados "normas brasileiras". A ABNT é membro fundador da ISO, da
Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas (Copant) e da Associação
Mercosul de Normalização (AMN) (MARSHALL JÚNIOR et ai, 2006, p.67).

As normas da família ISO 9000, por serem utilizadas em situações

contratuais, pressupõem a realização de auditorias por organismos de certificação
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credenciados (OGG), os quais são independentes, são reconhecidos por todos e

facilitam e simplificam as relações comerciais. A certificação ISO 9000, por ser de

caráter voluntário, é uma atividade que terá maior aceitabilidade no mercado, quanto

maior for a credibilidade de quem a atesta. A atividade de aud'toria divide-se

basicamente em verificação da conformidade da documentação da organização à

norma (auditoria de adequação) e verificação, por meio de evidência objetiva, a

implementação dos procedimentos que compõem o sistema da qualidade de uma

organização. Ainda pode-se classificar as auditorias em auditoria de primeira parte

(auditoria interna), auditoria de segunda parte (cliente-fornecedor) e auditoria de

terceira parte, feita por um OGe (MARSHALL JÚNIOR, 2006).

Dentre os modelos mais conhecidos de gestão que têm como referência os

princípios da gestão da qualidade dois podem ser destacados: a NBR ISO

9000:2000 e o Prêmio Nacional da Qualidade.

1) NBR ISO 9000:2000 - tem, entre outros propósitos, o de resolver

dificuldades encontradas pelos pequenos negócios, adequar normas às

necessidades dos setores emergentes, reduzir o número de diretrizes que foram

surgindo e contemplar a evolução das necessidades dos usuários e clientes

(MARSHALL JÚNIOR et ai, 2006).

2) Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) - foi criado em 1991 pela FNQ

(Fundação Nacional da Qualidade), a qual na época chamava-se Fundação para o

Prêmio Nacional da Qualidade. A FNQ é uma entidade privada sem fins lucrativos

criada por 39 organizações brasileiras dos setores público e privado (FNQ, 2009). O

PNQ foi inspirado no Prêmio Malcolm Baldrige (Prêmio da Qualidade Americano) e

atualmente se baseia em um sistema de pontuação no qual são priorizados sete

critérios: liderança, planejamento estratégico, foco no cliente e no mercado,

informação e análise, gestão de pessoas, gestão de processos e resultados da

organização. Atuarmente, foí acrescentado o critério sociedade, passando a ser oito

o número de critérios (RODRIGUES, 1999). Baseando-se no PNQ, o Governo do

Estado do Rio de Janeiro lançou em 1999 o Prêmio Qualidade Rio (PQRio). Este

visa induzir as empresas públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro a

melhorarem seu desempenho organizacional, direcionando seus esforços para a

excelência do seu modelo de gestão. O sistema de avaliação adota como base os

Critérios de Excelência do PNQ. Para tanto, foi concebida uma sistemática que
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adota seis níveis de avaliação, cujo propósito é conduzir gradativamente as

organizações avaliadas a concorrerem ao PNQ (MBC, 2009).

Para atender aos objetivos deste trabalho, se aprofundará no tema sobre as

normas ISO 9000:2000.

Com o objetivo de facilitar, em nível mundial, a coordenação e a unificação de

normas industriais, representantes de 25 países, em reunião na cidade de Londres

em 1946, decidiram criar uma organização internacional. Esta organização começou'

a funcionar em 1947 com o nome de Intenational Organization for Standardization

(ISO), com sede em Genebra, Suíça (MARSHALL JÚNIOR et aI, 2006).

Em 1987, a ISO lan'çou a família de normas ISO 9000. Estas foram

fortemente baseadas nas normas britânicas da qualidade e nas experiências e

contribuições de especialistas e representantes de diversos países (MARSHALL

JÚNIOR et aI, 2006).

As normas ISO trazem a convergência em questões como conceituação,

administração, planejamento e execução de atividades básicas relativas à garantia

da qualidade de produtos e serviços (PALADINI, 1995).

Em 1994, foi realizada a primeira revisão geral das normas ISO 9000, porém

estas foram de caráter superficial. Em 2000, ocorreu uma segunda revisão, esta sim,

mais significativa e tendo maior ênfase não só os setores industriais como também o

de serviços (MARSHALL JÚNIOR et aI, 2006).

Segundo Paladini (1995, p.238), empresas certificadas por normas da série

ISO 9000 possuem benefícios bem específicos. Tais como:

• A certificação ISO 9000 é uma importante estratégia de marketing, com

notáveis reflexos em termos de atuação em mercados competitivos;

• Maior eficiência e eficácia organizacional;

• Seleção mais adequada de fornecedores;

• Fluxo mais racional de informações

• Melhor qualidade de produtos e serviços (inclusive com maior "visibilidade"

desta qualidade pelo público externo);

• Facilita o comércio entre diferentes países, criando condições para a plena

globalização da economia;

• Reduz os custos de produção pela uniformidade e redução de defeitos;
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• Gera uma nova cultura empresarial, na qual a qualidade passa a ser um

valor a preservar.

Para Paladini (1995), a crítica mais comum à ISO 9000 é a de que os

sistemas da qualidade baseados na ISO 9000 tendem a burocratizar a empresa. O

autor também critica a ISO 9000 por não informar quais são as características de

uma boa documentação, apesar de requerer documentação específica; nem todos

os procedimentos prescritos por ela induzem a melhoria e produtividade da

organização; não há clareza e simplicidade em muitos procedimentos fixados pelas

normas; e o seu serviço de treinamento, prestado no Brasil, é de baixa qualidade.

A ABNT NBR ISO 9001 é a versão brasileira da norma internacional ISO 9001

que estabelece requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) de uma

organização, não significando, necessariamente, conformidade de produto às suas

respectivas especificações (ABNT, 2009).

A família de normas NBR ISO 9000 divide-se em (MARSHALL JÚNIOR et aI,

2006, p.70):

• NBR ISO 9000:2000 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Fundamentos

e Vocabulários;

• NBR ISO 9001 :2000 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos;

• NBR ISO 9004:2000 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Diretrizes para

melhoria de desempenho.

A norma ISO 9001 :2000 contempla oito princípios de gestão da qualidade:
foco no cliente, liderança, envolvimento de pessoas, abordagem de
processos, abordagem sistêmica da gestão, melhoria contínua, abordagem
factual para a tomada de decisões e relacionamento mutuamente benéfico
com fornecedores (MARSHALL JÚN IOR et aI, 2006, p.70).

Para ser certificada com as normas ISO 9000, a empresa deve seguir os

seguintes passos (PALADINI, 1995):

• Selecionam-se os modelos de sistemas que a empresa necessita: nesta

fase, a empresa deve verificar as suas necessidades e a de seus clientes e analisar

quais os sistemas de qualidade de que necessita;

• Os sistemas implantados: nesta fase, informa-se a todos os funcionários

sobre o processo que está em andamento e todos devem receber treinamentos
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sobre os conceitos básicos de qualidade para que assim, a forma de atuação das

pessoas mude;

• Prepara-se a documentação dos procedimentos: a documentação deve

ser preparada conforme a complexidade das operações (manuais, procedimentos,

instruções etc.);

• Estruturam-se os manuais de qualidade: os processos são mapeados e

analisados criticamente quanto ao impacto na qualidade percebida pelo cliente;

definem-se as necessidades de controle, validação, qualificação e recursos

específicos;

• Submete-se o sistema implantado a processos de auditoria independente:

as práticas são comparadas com os padrões estabelecidos na documentação, isto é,

verifica-se se tudo o que foi documentado está sendo cumprido e mantido seus

respectivos registros.

A implantação do sistema ISO 9000 está associada ao porte da empresa, já

que quanto maior a empresa, maior o custo para a implantação. Porém, quanto

menor o número de funcionários, mais fácil a divulgação, por toda a empresa, da

importância do uso e da operacionalização das normas. O sucesso da implantação

das normas ISO 9000 em empresas de pequeno porte, normalmente, deriva do

esforço de treinamento dos funcionários, decisão firme dos proprietários e

administradores e também, exigências do mercado consumidor (PALADINI, 1995).

2.2 Gestão da qualidade no setor metalúrgico

2.2.1 Setor metalúrgico

O setor metalúrgico possui uma relevante expressão no cenário econômico

do Brasil. O PIB setorial no ano de 2007 foi de US$ 36 bilhões, sendo este

responsável por 2,7% do PIS nacional e 9,0% do PIS industrial. Entre os anos de

1970 a 2007, a participação do setor metalúrgico no PIB industrial variou entre 7 e

9%, e na economia brasileira sua contribuição girou em torno de 3%. Considerando-

se as atividades econômicas seqüenciais à Metalurgia, consumidoras de seus
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produtos, como a construção civil, a indústria automobilística e a de bens de capital,

entre outras, o papel do setor metalúrgico na economia eleva-se substancialmente

(SGM, 2008). A participação do setor de metalurgia no PIS nacional e industrial é

destacada na Quadro 5.

Quadro 5: PIS da metalurgia, da indústria e do Brasil (em US$ bilhões).
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007

PIB DA 9,9 15,7 23,6 20,8 21,2 24,3 20,0 33,4 33,7 36,0METALURGIA

PIS DA INDÚSTRIA 109,2 184,9 262,1 258,5 279,2 301,6 291,3 351,8 377,6 398,4

PIB DO BRASIL 285,3 460,9 652,8 695,5 758,7 912,4 1.051 1.202 1.246 1.314

Metalurgia (% da 9,1 8,5 9,0 8,0 7,6 8,1 6,9 9,5 8,9 9,0indústria)

Metalurgia (010 do 3,5 3,4 3,6 3,0 2,8 2,7 1,9 2,8 2,7 2,7
Brasil)

Fonte: SGM, 2008, p.29.

Segundo a UFRGS (2009), sem uma indústria de base forte, a estabilidade

dos setores terciários e da indústria com tecnologia de ponta fica mais vulnerável

aos efeitos da economia mundial e os reflexos socioeconômicos que daí advém

podem ser facilmente imaginados.

Um dos indicadores de desenvolvimento de um país é o consumo per capita

de materiais. O Quadro 6 mostra o consumo per capita de alguns metais e ligas

desde 1970. Até 1980, houve um crescimento acentuado e nos últimos vinte anos

houve um período de estagnação, e baixo e médio crescimento, aparentemente em

correspondência com a evolução do PIS per capita apresentada no Quadro 5 (SGM,

2008).

o consumo per capita de materiais, entre outros, apresenta níveis de 3 a 6

vezes maiores nos países industrializados. A comparação com a média mundial de

consumo, em 2007, mostra a posição inferior do país para a maioria dos metais,

exceto o alumínio (SGM, 2008).
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Quadro 6: Consumo per capita de alguns materiais e ligas
Metal (kg/hab) 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007

AÇO (bruto) 50,1 91,6 113 85,7 71,0 86,0 104 103 113 133

AÇO INOX n.d n.d 0,49 0,58 0,55 0,88 1,1 1,2 1,4 1,6

FERROLIGAS n.d 1,9 3,2 3,3 2,1 2,4 2,5 4,6 3,8 3,7
,

ALUMINIO 1,1 2,4 3,0 2,7 2,2 3,2 3,9 4,6 4,7 5,0

COBRE 0,54 1,5 2,3 1,5 1,1 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4

ESTANHO n.d 0,029 0,042 0,035 0,065 0,034 0,043 0,033 0,035 ' 0,032
,

NIQUEL n.d 0,035 0,099 0,089 0,100 0,120 0,094 0,113 0,102 0,080

ZINCO n.d 0,67 1,3 1,1 0,9 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4

Fonte: SGM, 2008, p.29.

Dentro do setor metalúrgico uma das áreas que mais tem se destacado é a

automotiva, que bateu novo recorde de produção no ano de 2008, chegando a 2,4

milhões de unidades produzidas. No primeiro semestre a produção cresceu 15,7%

em relação a igual período de 2004. O setor de autopeças, puxado pelas

montadoras, realizou diversos investimentos em ampliação da capacidade ou

mesmo em novas unidades (Dayco, Valeo, Saint-gobain, Deak, Delphi, Randon,

Fleetguard, Timken, Elring Klinger, TMD, Mann/Hummel, entre outras). Porém,

devido à crise mundial que se iniciou no final de 2008, a produção das montadoras

foi gravemente afetada, já que os prazos para financiamento foram diminuídos

significativamente no mercado. Para tentar diminuir os impactos da crise sobre as

montadoras, o Governo Brasileiro liberou as montadoras de pagarem IPI (Imposto

sobre Produto Industrializado) durante um período, além de outras medidas

(CNM/CUT, 2009).

Durante a vigência do PAC - Plano de Aceleração do Desenvolvimento, até

2010, e depois, espera-se um desempenho superior da economia. Confirmando-se o

prognóstico, haverá uma maior demanda interna por produtos metálicos. A

manutenção da cotação internacional dos metais em patamares elevados e a

demanda externa, liderada principalmente pela China, completam um quadro muito

favorável para o Seto (SGM, 2008).

Dados divulgados pelo estudo Dieese-CNM/CUT mostram que o setor

metalúrgico brasileiro atingiu uma marca histórica em janeiro de 2008 ao alcançar

2,01 milhões de trabalhadores e, assim, a categoria volta a patamares vistos pela
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última vez há quase duas décadas, em 1991. Entre os meses de janeiro e dezembro

de 2007, o saldo positivo de contratações chegou a 180.242 postos de trabalho. Um

crescimento de 10,5% - e o segundo maior desde 2003, quando o ramo metalúrgico

retomou o crescimento acentuado na produção e no número de trabalhadores. Ao

todo, já são 523.073 vagas criadas desde 1° de janeiro de 2003 (CNM/CUT, 2009).

2.2.2 Qualidade no setor metalúrgico

O controle da qualidade, do ponto de vista metalúrgico, tem como finalidade

garantir as propriedades e a estrutura dos materiais metálicos (SOAREZ, 1982).

O processo de controle abrange desde a matéria-prima utilizada para a

fabricação de determinada peça, passa pelo produto semi-acabado e recebido para

ser processado em um estágio intermediário de fabricação e termina no produto

totalmente acabado (SOAREZ, 1982).

Portanto, o controle da qualidade Ildeve sempre levar em consideração o

projeto da peça, a relação dos materiais utilizados para a sua fabricação e as

especificações que a peça deve atender quando colocada em serviço" (SOAREZ,

1982, p.9).

Para Baptista, Soares e Nascimento (2009), genericamente, o controle de

qualidade de um produto metalúrgico pode ser:

• Dimensional: como o próprio nome indica, é aquele que se preocupa em

controlar um determinado produto em geral acabado ou semi-acabado, quanto às

suas dimensões físicas. Este campo também é denominado de Metrologia.

• Estrutural: preocupa-se com o material que forma a peça, sua

composição, propriedade, estrutura, aplicação, etc.

Segundo Soarez (1982), o controle da qualidade metalúrgico é realizado

através de testes de avaliação das propriedades dos metais e ensaios para a

determinação da estrutura dos mesmos, com o objetivo de verificar se a mesma está

de acordo com as características exigidas, se apresenta uma estrutura adequada ao

produto ou se apresenta algum defeito resultante do processo de fabricação.

Segundo o mesmo autor, as propriedades dos metais são divididas em três

grandes grupos:
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1) Mecânicas - representam a resistência dos metais quando solicitados por

cargas e são expressas em termos de tensão e/ou deformação

2) Físicas - estão relacionadas com os fenômenos físicos que ocorrem nos

metais. Por exemplo, ponto de fusão.

3) Químicas - estão relacionadas com os fenômenos químicos. Neste grupo,

destaca-se a resistência à corrosão.

Segundo Soarez (1982), existem vários testes para se averiguar a qualidade

dos produtos metalúrgicos, porém todos eles se completam. São eles:

1) Ensaios mecânicos - determinam as propriedades mecânicas dos

materiais. São feitos com o auxílio de máquinas especiais que, ao mesmo tempo em

que aplicam o esforço sobre a peça, acusam a sua intensidade. São feitos em peças

inteiras ou em corpos de prova (pedaços com formatos convenientes) retirados das

peças. Os ensaios mecânicos mais comuns são: tração, compressão, dobramento,

dureza, impacto e embutimento.

2) Ensaios não destrutivos - verificam se a peça apresenta irregularidades

superficiais ou internas. Normalmente são aplicados em peças fundidas ou

soldadas. Os mais utilizados são: por líquidos penetrantes, por radiografia (raios X e

raios Gama), por ultra-som, por meios magnéticos e por meios elétricos.

3) Ensaios metalográficos - examinam a estrutura interna dos materiais

metálicos utilizados como matéria-prima, produtos de processos intermediários de

fabricação que passam por um tratamento térmico e peças acabadas. Podem ser

exames macrográficos ou micrográficos:

a) Exames Macrográficos: examina-se o aspecto de uma superfície plana

cortada de uma peça ou amostra metálica, a qual deve estar devidamente polida e

atacada por um reagente químico adequado. Através deste exame obtêm-se

informações sobre a homogeneidade do material, a determinação da natureza e da

quantidade de certas impurezas, os processos de fabricação da peça. O material de

maior interesse para os exames macrográficos é o aço (BAPTISTA, SOARES &

NASCIMENTO, 2009).
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b) Exames Micrográficos: são realizados com o auxílio de microscópios

permitindo a observação do tamanho do grão do material, a natureza, forma,

quantidade e distribuição dos diversos constituintes da estrutura do material.

Os ensaios mecânicos e os metalográficos são ensaios destrutivos, ou seja,

ao serem realizados, necessita-se destruir uma parte da peça a ser examinada ou

ela toda (SOAREZ, 1982).

Assim, a qualidade dos produtos metalúrgicos é atestada de acordo com os

materiais que os compõem e as especificações do projeto. As normas de referência

que regem as propriedades e características destes materiais e suas aplicações

foram desenvolvidas por diversos organismos. No Brasil, o órgão responsável pela

produção destas normas é a ABNT. O Anexo 1 mostra algumas normas que regem

a produção de tubos e aços.
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3 ESTUDO DE CASO

3.1 METODOLOGIA

Metodologia é a forma como o pesquisador conduzirá uma pesquisa para

encontrar o que acredita que pode ser conhecido e para isso utilizará um método (ou

técnica) que pode ser qualitativo ou quantitativo (ALENCAR, 2000).

Segundo Costa & Costa (2001), a pesquisa com abordagem qualitativa foca

em uma realidade que não pode ser quantificada, trabalhando com o subjetivo dos

sujeitos (crenças valores, atitudes, etc.). É possível trabalhar com dados nesta

abordagem, porém, o tratamento dos mesmos não envolve estatística avançada. Já

a abordagem quantitativa tem como suporte medidas e cálculos mensuráveis, além

de utilizar estatística avançada.

Portanto, "a abordagem qualitativa busca a compreensão e a quantitativa a
,

explicação" (COSTA & COSTA, 2001, p.62).

Segundo os mesmos autores, os tipos de pesquisa são:

1) Descritiva: descreve as características de uma determinada população ou

de um determinado fenômeno. Ela é a mais tradicional das pesquisas;

2) Explicativa: busca esclarecer de alguma forma, os fatores contribuintes

para a ocorrência de um fenômeno.

A partir das possibilidades apresentadas, a pesquisa realizada apresentou

uma abordagem qualitativa do tipo descritiva. A pesquisa foi classificada ainda como

bibliográfica, segundo Costa & Costa (2001), pois a primeira parte do Estudo de

Caso foi desenvolvido com base em material já elaborado, como livros, artigos

científicos, periódicos, revistas, etc. e de campo, ao investigar a presença, ou não,

dos aspectos teóricos junto ao objeto pesquisado.

A Figura 17 esquematiza o processo de pesquisa de uma investigação

qualitativa com seqüência circular, procedimento que foi adotado para elaboração do

presente trabalho, ou seja, à medida que, novas informações foram identificadas

houve modificações na estrutura do trabalho.
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Coleta de
informações

Problema de
pesqUIsa

Formu]ação de
questões de
pesqUIsa

Organização das
informações

Elaboração do
relatório de
pesqUIsa

Análise das
infonnações

.............................................................. ~

Figura 17: Seqüência circular de pesquisa em ciências sociais
Fonte: Adaptado do esquema· de SPRADLEY (1980, p. 29) apud ALENCAR (2000, p. 13).

Para esse estudo foi empregado na abordagem interpretativa o Estudo de

Caso, que é um estudo limitado a uma ou poucas unidades, além de ser detalhista e

profundo (COSTA & COSTA, 2001). O objeto de estudo foi o processo de

qualificação e certificação pelas normas ISO 9000:2000 do modelo de gestão de

uma empresa do setor metalúrgico, chamada Metalúrgica Vulcano Ltda, localizada

no município de Barra Mansa - RJ, a qual autorizou a divulgação do seu nome neste

trabalho (ver Anexo 2).

Para a coleta de dados, o método utilizado foi a entrevista com o auxílio de

um roteiro, apresentado no Anexo 3. O mesmo, constitui uma relação de tópicos a

serem cobertos durante a entrevista onde não há questões previamente formuladas,

nem mesmo questões semi-estruturadas (abertas) (ALENCAR, 2000). O primeiro

contato foi feito em fevereiro de 2009 com o proprietário da empresa metalúrgica a

ser pesquisada para a autorização da pesquisa. Esse contato foi feito por telefone e

posteriormente, foi feito em março de 2009 um contato, via e-mail, com o mesmo

para marcar a entrevista. A primeira entrevista foi realizada em abril de 2009 com o

consultor terceirizado da empresa Sr. Antônio José Lima Oliveira, graduado em

Engenharia Metalúrgica, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e

Gestão da Qualidade. Possui também, curso de Auditor Líder. É consultor da

empresa nas áreas de qualidade e meio ambiente. Em maio de 2009 foi realizada

uma nova entrevista com o consultor Antônio José e com o proprietário Henrique

para o esclarecimento de algumas dúvidas e conclusão do estudo. Para a análise

dos resultados da pesquisa foi tomado como base o ano de 2002, já que a empresa
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estudada não controlava seus resultados nos anos anteriores a este. Os resultados

obtidos pela empresa foram tabulados, convertidos para porcentagens e

apresentados em gráficos.

Os materiais necessários para a execução do trabalho foram equipamentos

de informática; acesso à internet; Microsoft Office; referências bibliográficas (livros,

artigos, periódicos, etc.) e màteriais de papelaria.

3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.2.1 Apresentação da organização Metalúrgica Vulcano

A Metalúrgica Vulcano Ltda (MVL) foi fundada em 1974, tendo como atividade

a fundição de peças para siderurgia, olarias, materiais para construção, etc. No

entanto, com o declínio da indústria de pequenas fundições de peças sob

encomenda, os proprietários da MVL direcionaram suas atividades para o ramo de

fabricação e instalação de estruturas metálicas para postos de gasolina, chegando

ao seu auge no final da década de 1980. Com o momentâneo desaquecimento da

economia nacional, os proprietários da empresa decidiram redirecionar suas

atividades para o ramo siderúrgico, se especializando na produção e

comercialização de insumos para siderurgia, tendo desenvolvido produtos próprios

(patenteados) e outros diretamente voltados para áreas de refino de aço (altos

fornos e aciarias LD4 ou elétricas).

Segundo o Decreto n° 5.028/2004, de 31 de março de 2004, a Metalúrgica

Vulcano pode ser classificada como uma empresa de pequeno porte, onde a receita

bruta anual é superior a R$ 433.755,14 e igualou inferior a R$ 2.133.222,00. Além

do critério adotado no Estatuto da Micro e Pequena Empresa, o Sebrae utiliza ainda

o conceito de número de funcionários nas empresas. Segundo este critério, a

empresa se classifica como pequena empresa quando possui de 20 a 99

funcionários, o que é o caso da Metalúrgica Vulcano que possui atualmente 53

funcionários (SEBRAE, 2009).

A empresa possui uma carteira de clientes bem ampla, sendo os principais:

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA),

Aço Minas Gerais (Açominas), Companhia Siderúrgica Tubarão (CST), Grupo Belgo

4 Processo de fabricação do aço onde se utiliza sopro de oxigênio no metal líquido por meio de uma lança
(WIKIPÉD1A, 2009).

56



Mineira, Grupo Villares, Vallourec & Mannesmann Tubes, Togni Refratórios,

Vesuvios Refratários, Re-plate Refratários e Saint-Gobain Cerâmicas e Canalização.

Os produtos patenteados da empresa podem ser vistos no Quadro 7.

OJd 7Pdt t t d d MtJ' . VJua (O . (O U os Q8 en ea os a e a urQ!ca ucano.•..

-PRODUTO DESCRIÇAO

Vulcanball Retentor de escória para conversores LO

Vulcanstop Retentor de 1a escória para conversores LO

Vulcansand-FE Areia refratária para fornos elétricos

Vulcansand- VP Areia refratária para válvula e plug

Vulcanfibrinox Fibras metálicas corrugadas em aço inox AISI 304L

Vulcanfibra 2 Fibras metálicas corrugadas em aço carbono SAE 1045

Vulcanbriquete Agente acalmador de escória reativa

Fonte: Manual de Qualidade da Metalúrgica Vulcano, 2003, p.6.

A empresa também desenvolve produtos em parceria com seus clientes.

Estes produtos podem ser vistos no Quadro 8.

Qd8Pdt d I 'd r t I M ti' . V Iua ro . ro u os esenvo VI os em parceria com os c len es pe a e a urglca u cano. -PRODUTOS DESCRIÇAO

Vulcanrct Retentor de escória para carros torpedos

Pá de Skimmer Pá para escumagem de panelas de gusa

Vulcandardo Retentor de escória para conversores LO

Vulcansand Areia refratária para panela de aço líquido

Redutor de Splash Redutor de fluxo de aço no início de corrida no tubo do
distri bu idor

Vulcanfibra 1 Fibras metálicas em aço carbono SAE 1045

Fonte: Manual de Qualidade da Metalúrgica Vulcano, 2003, p.6.
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o beneficiamentoS de produtos de clientes também é realizado pela empresa

através do corte de "sucata de aparas" que é um material destinado a fornos RH e

sistemas de Lingotamento Contínuo. Em agosto de 2008, a empresa inaugurou. uma

filial no próprio município de Barra Mansa. Essa filial atende a matriz fabricando

todas as partes metálicas dos produtos e, os processos de moldagem dos produtos

são feitos na matriz. Além disso, atende clientes externos prestando serviços de

corte a plasma, corte de maçarico e dobramento de chapas.
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<

:

os Meio Ambiente
os MAl

ilidadeAdministração

Recurs
Human

'."

AssistênciaSetor 11
Manutenção Técnica

PRODCÇÃO

I

Setor 2
Vulcanfibra

Setor 5
Vulcanrct
Pá de

Skimmer

Setor 6
Vulcansand-FE

Setor 8
Vulcanfibrinox

Setor 12
Annazém

Fo e:
: Organograma da empresa MVL
alidade da Metalúrgica Vulcano, 2003 .7.

5 Tratamento térmic
metal até a sua homo_ .1••.•.••ULó.-':-·~J.U' •••....
obtencão do resultad,

ento de resistência mecânica ao material. Con i te n a ue imento do
r sfriamento brusco) e revenimento em temperatura adequada para

1 _ undi_ 2009).

58



A Figura 18 apresenta o atual organograma da organização MVL. Na mesma

foi destacada a função produção, visto que esta está dividida em setores e cada um

destes setores possui um líder, sendo este, parte integrante do organograma.

A área de produção está dividida por setores, já que este layout facilita o

monitoramento. Foi implantado como uma das medidas resultantes do Planejamento

Estratégico da empresa. Cada um destes setores é responsável pela confecção de

um produto da empresa. Cada um possui um líder que é responsável pela gerência

do mesmo. Os setores 3 e 9 foram desativados, por isso não se encontram no

organograma.

3.2.2 Planejamento estratégico da Metalúrgica Vulcano

Um sistema de gestão foi implantado antes da busca pela certificação, pois

segundo o consultor de qualidade da empresa, não se pode pensar em certificação

sem antes pensar em um sistema de gestão pela qualidade.

Nesse contexto, verifica-se que a organização adota um sistema de estratégia

como plano, pois desenvolve diretrizes conscientes e deliberadamente para lidar

com uma situação futura, previamente estabelecida, nesse caso a certificação.

Por delimitação, esse trabalho não pretende estudar detalhadamente o

planejamento estratégico da Metalúrgica Vulcano Ltda, mas considera-se importante

identificar a sua pirâmide hierárquica.

ESTRA TÉGICO GERENTES

TÁTICO------. SUPERVISORES

OPERACIO AL
LÍDERES DE

SETOR

Figura 19: Formação hierárquica da MVL.
Fonte: elaborado pelo autor a partir de entrevista.

Verifica-se, então, que as diretrizes gerais da gerência geral comunicadas às

demais gerências e supervisões são desdobramentos dos níveis tático-operacionais
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do planejamento da empresa. Essa situação não poderia ser diferente, visto que, um

dos principais resultados esperados de um planejamento é o alinhamento das ações

da organização, de seu nível estratégico ao operacional. Nesse sentido, a estrutura

implantada na MVL pode ser representada esquematicamente conforme a Figura 19.

A estrutura de apresentação do planejamento estratégico da empresa MVL

vai ao encontro da revisão bibliográfica em relação aos tipos de planejamento:

estratégico, tático e operacional.

O nível estratégico é formado pela gerência geral.

O nível tático é composto pelas gerências: administração, qualidade,

contabilidade, RH, meio ambiente e assistência técnica. Sendo os responsáveis por

estes setores chamados de supervisores, os quais possuem restrições de

autonomia, podendo realizar compras até cinco mil reais. Acima desse valor, é

necessária a aprovação da alta gerência.

No nível operacional encontram-se os líderes de setor, os quais têm certa

autonomia. Em casos de não conformidades de produtos ou algum problema no

setor, os líderes devem recorrer aos supervisores para que seja tomada a medida

corretiva. Mas em casos de conformidades, têm autonomia para a liberação dos

produtos.

O planejamento da empresa apresenta, ainda, formalmente outros aspectos

teóricos: missão e visão.

A missão da MVL é "produzir soluções que contr"buam para o sucesso da

siderurgia" .

Sua visão é "ser a referência brasileira na produção de soluções para

indústria, reconhecida pela qualidade e eficiência de seus colaboradores, pela

utilização de novas tecnologias e pela atuação responsável junto à sociedade".

Como visto na revisão bibliográfica, estipula-se um período de tempo para se

alcançar a visão. Uma vez que não pode ser quantificada e também não há um

prazo estipulado para que seja alcançada, a visão da empresa tem condições de ser

aprimorada.

O planejamento estratégico da empresa é esquematizado na Figura 20.
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MISSÃO VISÃO

•••
Estabelecimento

de metas

Estado
t------.t~ desejado pela

organização
no futuro

Estado atual
da

organização

"
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Figura 20: Planejamento estratégico da empresa MVL.
Fonte: elaborado pelo autor a partir de entrevista.

Em relação aos compromissos, os gestores da empresa MVL afirmam estar

comprometidos com seus clientes, colaboradores, comunidades, empreendedores e

com seu próprio negócio.

A empresa também possui valores e políticas de qualidade, de segurança e

saúde e de meio ambiente. Essas políticas são divulgadas aos colaboradores

através de treinamentos, sendo um anual, envolvendo todos os colaboradores,

sobre as políticas de qualidade e um quando o funcioná io entra na empresa, sendo

neste, abordada todas as políticas.

A partir dessas políticas, a em resa traça os seus objetivos e a partir destes,

as suas metas. O planejamento es ra égico da empresa é realizado pelos gerentes e

pelos supervisores. Por delim·tação, este trabalho apresentará apenas as políticas

de qualidade.

Assim, as po íticas de qualidade que norteiam as ações da Metalúrgica

Vulcano Ltda são:

• Foco total nos clientes - "procurar exceder suas expectativas atendendo

plenamente seus requisitos";

• Promover o comprometimento dos colaboradores, sendo eles a excelência

de uma organização e o seu maior patrimônio;

• Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores, aumentando a

capacidade de ambos em agregarem valores.
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• Melhoria contínua como um objetivo permanente - nada é tão bom que

não possa ser melhorado.

3.2.3 Planejamento da qualidade da Metalúrgica Vulcano

O processo de planejamento e implantação do sistema de gestão da

qualidade começou em 2000 com a contratação de um consultor em qualidade, o

qual foi entrevistado. A organização adotou um sistema de gestão da qualidade

como estratégia reativa devido às exigências do mercado no qual está inserida. E,

consequentemente, tendo como principais objetivos reduzir seus custos de operação

e estabelecer vantagem competitiva. Essa proposição vai ao encontro da teoria,

quando exposto que uma empresa com vantagem competitiva mostra a seus

clientes que seus produtos e/ou serviços são melhores que dos seus concorrentes,

por preços menores ou equivalentes, adquirindo assim a preferência dos

consumidores e aumentando sua margem de lucratividade.

Portanto, a busca pela gestão da qualidade na Metalúrgica Vulcano Ltda é

decorrente dos seguintes fatores:

1) Exigência do mercado: é dada como uma das principais justificativas. Os

clientes da MVL começaram a exigir a certificação ISO 9000:2000 de seus

fornecedores. Além disso, a empresa já tinha planos de exportar seus produtos e a

certificação ISO 9000:2000 é também uma exigência do mercado externo;

2) Satisfação dos clientes: a empresa percebeu que a satisfação do cliente

deveria ser o principal objetivo da emp esa-

3) Maior competitividade: a empresa acredita que mantendo produtos e

serviços de qualidade e comunicando este fato à sociedade sua visibilidade em

relação aos concorrentes será maior. Além disso, os dois principais concorrentes da

empresa já eram certificados antes da MVL;

4) Melhoria financeira: um sistema baseado na qualidade prevê a revisão dos

processos e sua melhoria, evitando assim o retrabalho, o que conseqüentemente,

reduz os custos da execução de produtos e serviços.

A direção da MVL planeja seu SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) a fim

de atender os requisitos da NBR ISO 9001 :2000, os objetivos da qualidade e de
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manter a integridade do próprio SGQ quando houver mudanças conforme mostrado

no Quadro 9.

Quadro 9: Planejamento do SGQ da MVL
CICLO ATIVIDADE

PLANEJAMENTO Definir a responsabilidade da direção;
Definir SGQ.

Implementar SGQ:
• Requisitos do cliente;
• Análise do pedido;

EXECUÇÃO • Aquisição;
• Produção;
• Monitoramento;
• Entrega do produto.

CHECAGEM Verificar o SGQ

AÇÃO CORRETIVA Rever, corrigir e melhorar o SGQ.

Fonte: Manual da Qualidade da MVL, p.11.

Através do quadro acima, percebe-se que a empresa planeja o seu SGQ

através do Ciclo PDCA, fazendo assim, com que haja melhorias contínuas no

sistema e na organização. Para a verificação do SGQ, são realizadas inspeções

mensais, denominadas "auditorias de padrões", onde o supervisor de qualidade

verifica se as "práticas-padrão" e os procedimentos administrativos estão sendo

realizados corretamente. Para isso utiliza-se uma folha de verificação. Em caso de

não-conformidade, é feito um plano de ação corretiva baseado na ferramenta 5W2H.

Quadro 10: Objetivos da qualidade da MVL
FOCO OBJETIVO AVALIAÇAO

CLIENTE Satisfação dos Pesquisa de satisfação do clienteclientes

COLABORADOR Comprometimento Relatório de avaliação semestraldos colaboradores

FORNECEDOR Gerar benefícios Avaliação de fornecedormútuos

MELHORIA Aumentar a eficácia Análise de reclamações de clientes,
CONTINUA doSGQ Análise de conformidade do produto

Fonte: Manual da Qualidade da MVL, p.11.
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Os objetivos de qualidade da empresa com foco no cliente, colaborador e

fornecedor são analisados semestralmente, exceto os objetivos com foco em

melhoria contínua. Os quais são avaliados mensalmente. O Quadro 10 mostra os

objetivos de qualidade da MVL.

A empresa fornece bonificações a seus colaboradores de acordo com as

metas alcançadas. Para a discussão das metas, é realizada uma reunião entre os

gestores e um grupo de colaboradores, os quais são eleitos pelos próprios

colaboradores da empresa.

3.2.4 Implementação do sistema de gestão da qualidade da etalúrgica

Vulcano

Dentre as dificuldades enfrentadas pela Metalúrgica Vulcano Ltda para

implantação do sistema de gestão da qualidade foi citada, a necessidade de

mudança na cultura organizacional. A dificuldade maior foi fazer com que as

pessoas percebessem as melhorias trazidas por um sistema de gestão da

qualidade, o que implicava diretamente no seu dia-a-dia de trabalho e a mudança de

comportamento e atitudes. Entretanto, pelo ponto de vista do gestor, os

colaboradores absorveram bem o processo de melhoria e certificação da empresa,

pois entenderam que também seriam beneficiados pelas me horias.

Para implantar as melhorias desejadas, o primeiro passo foi a implantação do

programa 5S6. Primeiramente foram implantados os três primeiros S (limpeza,

organização e seleção). Es a imp antação foi chamada pe a empresa de "Programa

SOL". Durante este programa foram retirados cerca de quatro caminhões de entulho

da empresa; foram retirados do chão, objetos que ficavam jogados; os funcionários

foram uniformizados adequadamente e receberam EPls (equipamentos de proteção

pessoal); houve uma reforma nas estruturas da empresa; paredes foram pintadas;

armazém e almoxarifado foram reformados. Uma comparação de antes e depois em

um dos ambientes da empresa após o Programa SOL pode ser vista no Anexo 4.

Posteriormente, os demais S foram implantados (padronização e disciplina).

6 É uma filosofia voltada para a mobilização dos colaboradores, através da implantação de mudanças no
ambiente de trabalho, incluindo eliminação de desperdícios, arrumação de salas e limpeza. Recebe este nome
porque; em japonês, as palavras que designam cada fase de implantação começam com o som da letra S,
(MARSHALL JUNIOR, 2006~ p.116).
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Durante esta etapa, os colaboradores receberam palestras sobre o Programa

58 e auditores internos de 5S foram nomeados para o acompanhamento e avaliação

do programa. A verificação e controle do Programa 5S acontece mensalmente.

Decisão política pela direção

t

(2) Designação do Coordenador

(1) Comprometimento da Direção

t ,,

t
(3) Treinamento (4) Elaboração/Divulgação da Política da Quafidade

(5) Palestra ISO 9000

(6) Planejamento do SGQ

t
(7) Treinamento no Sistema da Qualidade

(8) Formação de Auditores Internos da Qualidade

t
(9) Realização de Auditoria Interna da Qualidade

I

Não
A empresa está

aprovada?
(10) Ações Corretivas para
as não-conformidades

Sim
."

(11) Seleção da Certificadora

t
(12) Realização da Pré-Auditoria

,,

(13) Auditoria de Certificação

FIM

Figura 21: Fluxograma do processo anterior à certificação da MVL
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de entrevista.

Em 2002, a empresa iniciou o processo de adequação às normasNBR ISO

9000:2000. O fluxograma deste processo pôde ser visualizado na Figura 21. Para

isso, a empresa seguiu 13 passos:

1) Comprometimento da alta direção: além dos benefícios e vantagens, a

Diretoria deve estar consciente das dificuldades da implantação e do investimento
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necessário (tempo de pessoas, hardware, software, recursos financeiros para

consultoria, treinamento e certificação);

2) Seleção e designação formal de um coordenador: te um papel

importante no processo. Além de conhecimentos específicos de qualidade deve ter

características que facilitarão o trabalho como: facilidade de comunicação acesso

fácil aos membros da organização, conhecimento da instituição, etc.;

3) Treinamento: realiza-se um treinamento que envolva toda a empresa e dê

qualificação e capacitação necessária ao desenvolvimento de atividades e a busca

de melhorias contínuas;

4) Elaboração e divulgação da política da qualidade: é elaborada pela

diretoria podendo haver a participação de membros de um Comitê da Qualidade;

5) Palestra sobre qualidade/ISO 9000 para todos os funcionários: para obter

a adesão de todos os funcionários, eles precisam ser informados e treinados sobre o

processo que está em andamento, e receber os conceitos básicos da qualidade;

6) Planejamento do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade): os processos

são mapeados e analisados criticamente quanto ao impacto na qualidade percebida

pelo cliente, definindo-se necessidades de controle, validação, qualificação e

recursos específicos, para que a documentação seja então preparada conforme a

complexidade das operações (manuais, procedimentos, instruções, etc.);

7) Treinamento dos funcionários na documentação da qualidade: à medida

que os documentos estratégicos e operacionais forem sendo elaborados, é

necessário que todos os funcionários sejam treinados a fim de que todas as

operações sejam executadas da mesma maneira, assegurando a qualidade;

8) Formação dos auditores internos da qualidade ou escolha de aud'tores

externos: formam-se auditores internos ou busca-se no mercado empresas que

atuam com auditorias do Sistema de Gestão da Qualidade para que haja a

manutenção do sistema implantado;
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9) Realização das auditorias internas: pontos do sistema que não estão

sendo seguidos e, portanto, precisam ser melhorados serão indicados. As auditorias

são fortes indicadores da situação em que se encontra o sistema da q alidade da

empresa;

1O) Implantação das ações corretivas para as não-conformidades: i ro uze

as melhorias no sistema. Sua correta implantação vai melhorar os ind'ca o 'es a

empresa. É o tópico que assegura o retorno do investimento fe' o a ra és a
redução do retrabalho;

11 )Seleção da entidade certificadora: é necessário identificar a expec ativa

dos clientes, a credibilidade e a experiência da certificadora;

12)Realização da pré-auditoria: é uma avaliação sem efeito de certificação.

Traz às empresas uma maior confiança na auditoria inicial de certificação. É

normalmente precedida ou acompanhada da auditoria de adequação documental;

13)Realização da auditoria de certificação: as práticas são comparadas com

os padrões estabelecidos na documentação, isto é, verifica-se se tudo o que foi

documentado está sendo cumprido e mantido seus respectivos registros.

Dentro destes passos a ai a ireção sempre teve consciência da importância,

para a empresa da i pia ação o sis ema de gestão da qualidade. Nesse quesito

não houve problemas. A ai a ireção sempre se esforçou ao máximo para que a

implantação do s's e a esse sucesso, mesmo com as dificuldades de capital

que uma pequena e resa ossui. Foram realizados treinamentos internos com

todos os colaborado es so re as políticas da qualidade e os procedimentos de s as

respectivas áreas. To os os co aboradores da empresa receberam um re' a e I

externo sobre mo' ação ambém. Os colaboradores da área e ã

receberam um trei a e o específico sobre as "prá icas-pa ã .

planejamento do SGQ rimeiramente, procurou-se rea izar a a

a a e
,a ea
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de produção. O primeiro passo foi o desenvolvimento de "macro fluxos,,7 (um tipo de

fluxograma) dos processos produtivos, para assim, compreendê-los melhor. O

segundo passo foi a criação de fichas técnicas para cada produto da empresa.

Nessas fichas estão inseridas informações dimensionais do produto, quantidade de

matéria-prima que deve ser utilizada para a fabricação e suas características quando

acabado. Posteriormente a esse passo, foram criadas as "práticas-padrão" que são

um passo a passo para a produção do produto baseadas na ferramenta de

qualidade 5W1H, sendo que cada produto da empresa possui uma "prática-padrão"

diferenciada. Os colaboradores da área de produção participaram de todo esse

processo de padronização da produção dando suas opiniões a respeito, já que para

os gestores da empresa, eles são as pessoas mais indicadas para dizer como é

realizado o trabalho. Após a padronização da área de produção, passou-se para a

padronização da área administrativa. Foram criados procedimentos padrões para

todas as atividades administrativas da empresa.

Em 2004, a empresa MVL foi certificada nas normas NBR ISO 9000:2000 nas

áreas de produção, venda e assistência técnica de insumos para a siderurgia e

beneficiamento de sucata. Esta certificação foi realizada por uma entidade

certificadora chamada Certa Certificadora Associada, a qual foi indicada pelo

consultor de qualidade. Porém três anos depois, em 2007,quando era necessário

renovar a certificação, a alta gerência decidiu trocar de entidade certificadora

porque, segundo eles, a entidade cerf Icadora é vista pe o mercado como uma

"marca". Foi relatado por eles que algumas entidades certificadoras possuem maior

reconhecimento no mercado do que outras. A nova entidade certificadora escolhida

foi a 8S18. A primeira en idade certificadora escolhida pela empresa possuía um

menor porte e era mais habit ada a certificar pequenas empresas. Já a segunda,

possui um porte maior e certifica empresas conhecidas no mercado.

A empresa rearzou cinco orçamentos para escolher a sua entidade

certificadora. Através destes orçamentos, verificou que o valor a ser pago à entidade

certificadora para a certificação NBR ISO 9000:2000 ficaria em torno de

R$12.000,00 (doze mil reais).

7 Fluxograma que demonstra o proces o de uma maneira mais ampla, não se aprofundando em detalhe .
8 Entidade certificadora de origem inglesa que possui filial em diversos países. inclu i e no Brasil. É uma das
lnais antigas do mercado.
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Para auxiliar na implementação do sistema de gestão da qualidade e para

que haja um melhoramento contínuo dos processos, a empresa estudada utiliza

entre outras ferramentas, o ciclo PDCA, sendo a mesma, uma ferramenta essencial

no SGQ. O nível de supervisão da empresa recebeu treiname o sobre as

ferramentas Gráfico de Pareto, Histograma, Folha de Verificação, Diagrama de

Causa e Efeito, Gráficos de barras e MASP (metodologia de anáHse e solução de

problemas). Os líderes de setor receberam treinamento sobre as mesmas

ferramentas exceto sobre a MASP, já que a mesma exigiria um melhor ní e escolar

dos colaboradores da área operacional.

3.2.5 Manutenção (controle) do s·stema de gestão da qualidade da

Metalúrgica Vulcano

Os objetivos da empresa são avaliados semestralmente através da realização

de relatórios. Ações preventivas e/ou corretivas são realizadas caso os objetivos

estejam abaixo da meta estabelecida.

Para a manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade, ocorre uma vez por

ano um treinamento sobre as políticas de qualidade da empresa com todos os

colaboradores. Este treinamento é lecionado pelo supervisor de qualidade e possui

uma carga horária de uma hora durante 2 ou 3 dias, já que é realizado du'rante o

expediente e uma carga horária maior que esta, atrapalharia a produção da

empresa. Quando ocorre uma alteração nas políticas de qualidade ou nas normas

NBR ISO 9000, ° treinamento é desenvolvido e lecionado pelo consultor de

qualidade da empresa.

Os colaboradores recém-contratados recebem um treinamento interno de

integração, onde os temas abordados são: a importância da qualidade, as normas

NBR ISO 9001 :2000, práticas de conservação do meio ambiente e segurança no

trabalho. Este treinamento é dividido em duas partes. Na primeira, os temas

qualidade e meio ambiente são lecionados pelo supervisor de qualidade e meio

ambiente durante uma hora e a segunda parte, segurança no trabalho, é lecionado

pelo técnico de segurança da empresa durante uma hora também. A carga horária

deste curso, portanto, é de duas horas durante um dia.

A avaliação destes treinamentos é realizada através de provas escritas

desenvolvidas pelo setor de qualidade da empresa. Os colaboradores recém-
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contratados para a área de produção, após a gerência decidir em qual setor ele

deverá trabalhar, recebe um segundo treinamento sobre as práticas-padrão" do seu

setor. Neste treinamento, o novo colaborador é ensinado por um outro já treinado na

"prática-padrão" e é acompanhado pelo líder do setor. A avaliação des e reinamento

também é realizada através de provas escritas.

Anualmente é realizada a manutenção da certificação pela própria en idade

certificadora, sendo a renovação da certificação realizada a cada rês a os. a

penúltima manutenção, em 2008, a entidade certificadora encontrou dezesse's ão-

'conformidades com as normas NBR ISO 9000:2000, sendo que três eram ão-

conformidades maiores9. Devido a isso, foi realizada uma aud" oria de follo -up . á

na última auditoria de manutenção realizada e 20 9 a e 'da e cerf lcadora

encontrou apenas seis não-conformidades, se do que enhuma delas era uma não-

conformidade maior, ou seja, eram não-conformidades menores.

A verificação da qualidade dos produtos da empresa é realizada através de

inspeção visual (presença de trincas, pintura inadequada etc.), dimensional

(medição de todas as partes do produto), análises químicas e análises

granulométricas. As inspeções visuais e dimensionais são realizadas pelos líderes

do setor e as análises químicas e granulométricas são realizadas externamente por

empresas terceirizadas especializadas. Cada produto da empresa possui critérios

para liberação, os quais são encontrados nas fichas técnicas dos produtos. Os

equipamentos utilizados na inspeção dimensional são calibrados periodicamente,

seguindo um cronograma de calibração. Este cronograma é determinado pela

própria empresa. Os equipamentos mais utilizados têm um prazo menor para serem

calibrados, cerca de três meses. Já os menos utilizados, são calibrados a cada seis

meses ou anualmente. Um dos equipamentos de inspeção mais importantes da

empresa são as balanças, já que em muitos dos processos de fabricação há a

presença de materiais granulados que exigem uma quantidade específica. As

mesmas são calibradas a cada três meses.

Atualmente, os objetivos da Metalúrgica Vulcano Ltda em termos de

qualidade é, primeiramente, certificar a sua filial até o final do ano de 2009 com as

9 Uma não-conformidade maior influencia diretamente na qualidade do produto fmal. A não-conformidade
menor não.
10 Detectada a não-conformidade maior, a entidade certificadora dá para a empresa um prazo de até noventa dias
para corrigi-la. Ao final des e prazo. a entidade certificadora volta à empre a e realiza uma nova auditoria para
verificar se a não-conformidade maior foi corrigida.
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normas NBR ISO 9001 :2000. Em março de 2010, a empresa deverá renovar a sua

certificação, portanto, ela planeja realizar a transição da norma NBR ISO 9001 :2000

para a versão mais atual da norma, NBR ISO 9001 :2008. Posteriormente, a empresa

pretende entrar no nível de excelência da qualidade, disputando o PQR (Prêmio de

Qualidade do Rio), o qual é dado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Com

isso, ela pretende se promover, se divulgar no mercado, caso venha a ganhar o

prêmio. A empresa também pretende melhorar os seus objetivos de meio ambiente

e assim implantar uma gestão ambiental para certificar-se com a norma NBR ISO

14001 :200011.

3.2.6 Principa·s resultados do sistema de gestão da qualidade da

etalúrgica Vulcano

A MVL não possuía controle de seus resultados nos anos anteriores a 2002.

Portanto, é difícil fazer uma comparação com os resultados anteriores e posteriores

à implantação do Sistema de Gestão da Qualidade.

Entretanto, o entrevistado relatou que os gestores da empresa estão muito

satisfeitos com o SGQ e que todos os objetivos esperados, foram alcançados.

Sendo o aumento do portfólio de clientes, colocado como um dos principais.

Os custos administrativos elevaram-se em 25% desde o primeiro ano do

SGQ, já que o mesmo requer um maior esforço administrativo, causando

contratação de mais funcionários para o setor, intensificação do fluxo de

informações e uma maior utilização dos recursos de escritório. As perdas de

processo diminuíram de 50/0 em 2002 para 1% em 2008. Com isso, os custos de

matéria-prima reduziram, porém, a empresa tem dificuldades em mensurar

exatamente o ganho, pois possui vários produtos e processos distintos.

O Gráfico 1 apresenta a evolução do faturamento da empresa a partir do ano

2002, o qual foi tomado como base e atribuiu-se o valor de 100% em todos os

gráficos. Compara-se o ano posterior com o anterior. Por exemplo: o ano de 2003

apresentou um crescimento de 3% quando comparado ao ano de 2002; e assi I

sucessivamente. A empresa está prevendo uma redução de 45% no faturamento de

2009 em comparação ao faturamento de 2008. Isso se deve a crise financeira q e

11 Preocupa-se com as questões ambientais da organização e sua sustentabilidade. A organização de 'e de crever
e documentar seu sistema de gestão ambiental (SGA), incluindo os objetivos mensuráveis coerente com ua
po1ítica ambiental (MARSHALL J( IOR, 2006, p.80).
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assolou o mercado mundial no final de 2008. Os seus efeitos ainda são sentidos no

setor metalúrgico.
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Gráfico 1: Faturamento da MVL após a implantação do SGQ
Fonte: Dados disponibilizados pela empresa.

A atual carteira de clientes da empresa é duas vezes maior que a carteira de

2002 e as exportações da empresa aumentaram em 50% quando comparada com

as exportações de 2002.

O Gráfico 2 mostra a evolução das exportações da empresa.
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Gráfico 2: Evolução das exportações da MVL após a implantação do SGQ
Fonte: Dados disponibilizados pela empresa.

O ano de 2005 foi o que apresentou o maior aumento, 249% em comparação

com o ano anterior, já que foi o ano posterior à certificação da empresa. sso mostra

como a certificação contribuiu para a empresa aumentar suas exportações e,

consequentemente, o seu faturamento. Já que a mesma é praticamente, uma
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exigência no mercado externo. A empresa está prevendo uma redução de 31% nas

exportações de 2009, também devido à crise mundial. A empresa exporta somente

para a Colômbia, atualmente. O segundo maior faturamento da e presa vêm das

exportações, perdendo apenas para o faturamento que advêm da Companhia

Siderúrgica Nacional (CSN).

O Gráfico 3 apresenta uma comparação entre a evolução do fa ra ento da

empresa e suas exportações. Existe uma correlação entre estes fatores. Os anos de

maiores faturamentos, também foram os anos com maiores altas nas expo ações.

Já nos anos de queda nas exportações, a empresa apresentou faturame o be

menor, só não sendo negativo, porque sua participação o ercado'n e o se

manteve.
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Gráfico 3: Faturamento x Exportações da MVL após a implantação da SGQ
Fonte: Dados d"sponibilizados pela empresa.
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Gráfico 4: Evolução do número de clientes da MVL após a implantação do SGQ

Fonte: Dados disponibilizados pela empresa.
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Como relatado anteriormente, o portfólio de clientes da empresa teve um

aumento bem significativo após a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade e

após a certificação. O Gráfico 4 demonstra esta evolução.

O fato de a empresa ser certificada em assistência técnica, faz com que ela

tenha um controle rigo asa da satisfação de seus clientes. A cada reclamação de um

cliente, é realizada uma ação corre iva. Isto vai ao encontro à teoria, já que a

empresa utiliza o C'c o PDCA pa a pro over a melhoria contínua de seu Sistema de

Gestão da Qualidade. o Gráfico 5 os ra a evolução do número de reclamações,

dos clientes. O gráfico os ra que o a o posterior a uma queda nas reclamações,

há um aumen o. Isso ilus ra a c'clic' a e as e hor"as con í uas promovidas pela

organização e deve ser ob'e o e a e ção a e
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Gráfico 5: Número de reclamações de clientes após a implantação do SGQ

Fonte: Dados disponibilizados pela empresa.
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Gráfico 6: Evolução da MVL após a implantação do SGQ
Fonte: Dados disponibilizados pela empresa.
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o Gráfico 6 resume algumas das evoluções da Metalúrgica Vulcano após a

implantação do Sistema de Gestão da Qualidade.

A divulgação dos resultados da empresa é rea ·zada em reuniões

administrativas mensais, nas quais os supervisores e líderes e setor estão

presentes. Após essa reunião, os líderes de setor reúnem-se com suas respectivas

equipes e lhes passam as informações discutidas na reunião. To os os fatos

discutidos nas reuniões da empresa são registrados por meio de lista de prese ça e

ata.

Os gestores da empresa declararam que estão satisfeitos com os res ados

e que realizariam os investimentos na implantação do SGQ e na ce Icação

novamente, caso necessário, pois os resultados alcançados fora bem sig . cativos

e os mesmos não seriam alcançados sem a certificação.
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4 Considerações finais

Quanto ao objetivo geral desse trabalho que foi uaprese ar o processo e as

decorrências que a implantação de uma gestão da qualidade ce ificada pela ISO

proporciona a uma empresa" conclui-se, baseado na referência bibliográfica e no

Estudo de Caso, que a certificação ISO contribui para uma maior isibilidade da

empresa no mercado, aumentos na carteira de clientes, redução dos cus os e,

consequentemente, maiores faturamentos. Embora, como visto na revisão

bibliográfica, alguns autores afirmem que os sistemas de qualidade baseados na

ISO 9000 te dem a bu ocratizar a empresa.

Nesse co exto, conclui-se que- a certificação ISO foi ado ada pela empresa

metalúrgica 6Stu ada como uma ação eati a ao a o dessa certificação ter se

tornado uma exigênc'a e mercado, a ualmen e. Jun o a isso, foram adquiridos

outros benefícios como o aumento na carteira de clientes e a possibilidade de

exportar seus produtos, sendo esta, um dos melhores benefícios' adquiridos pela

empresa.

Quanto ao objetivo de "evidenciar a importância do planejamento estratégico

e sua aplicação no processo de certificação ISO" conclui-se que, esse processo

contínuo e interativo, foi de grande importância durante a implantação do Sistema de

Gestão da Qualidade e durante o processo de certificação ISO, pois foi a base para

a empresa nortear os seus objetivos. Veri Icou-se também, que o planejamento

estratégico está presen e a o' a a inis rativa da empresa podendo ser

evidenciadas prá icas a

administração. esse se

is ra i as co e a as a essa área do conhecimento da

eri Icou-se que o planejamento estratégico da

empresa está es r ura o e í eis estratégico, tático e operacional, além da

presença de missão e isão a e presa para nortear os objetivos da organização.

Em relação a ap ese ar a qualidade como forma de obter competitividade

no setor industrial foi possível verificar que a empresa Metalúrgica Vulcano

conseguiu melhorar sua si uação ao aumentar seu faturamento, a carteira de

clientes e suas exportações. Reduziu seus custos, diminuiu o retrabalho e reduziu o

número de reclamações de seus clientes, através da melhoria contínua de seus

processos. É possível inferir que a Metalúrgica Vulcano conseguiu diferenciar-se de

seus concorrentes.
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Em relação ao objetivo "realizar um Estudo de Caso para compreender como

se deu o processo de implementação e quais os benefícios proporcionados por um

sistema de gestão quarficado pe a ISO 9001 :2000" conclui-se que o processo

reali~ado pela Metalúrgica Vulcano está de acordo com os aspectos teóricos

referenciados neste trabalho; o processo contou com total apoio da alta gerência e

houve a participação de todos os colaboradores no desenvolvimento das "práticas-

padrão". Além de mostrar que a empresa promove a melhoria contínua de seus

processos, u\\\\zando ?afa \SSC ~eççamentasde Çllarieiamento e controle, como folhas

de verificação, 5 2H, MASP etc. A empresa adquiriu benefícios significativos, como

aumento da lucratividade, aumento da carteira de clientes, redução de custos,

melhorias de processo, diminuição de retrabalho e maior visibilidade no mercado,

além da possibilidade de exportar os seus produtos. Foi relatado como maior

dificuldade durante a implantação do sistema, a mudança de cultura das pessoas e

da organização.

Quanto às limitações do trabalho, em função da metodologia adotada, seus

resultados não podem ser extrapolados para outras organizações, entretanto, sua

contribuição passa a ser relevante a partir do momento que a publicação da

experiência pesquisada pode servir como parâmetro para organizações interessadas

em certificar seus processos de gestão inclusive de se ores di eren es do

metalúrgico. Na revisão bibliográfica, fo' evi e c'a a a e o o og,'a dese volvida por

Paladini para a empresa se ce . car co as o as SO 9000 porém, existem

outras; as quais ão o a disc . as es ,e abalho. A ém d'sso, houve a limitação

da empresa não poss i a s a e'o es ao S'stema de Gestão da Qualidade, o

que impossibili ou ver"ficar e a a e e a magnitude dos benefícios adquiridos pela

empresa com a implan ação o SGQ.

A empresa es dada ão realizou uma verificação formal de como os

colaboradores recebera a imp a tação do Sistema de Gestão da Qualidade, qual a

opinião deles à respe·to. Pode-se, então, apresentar uma pesquisa interna à

empresa para averigua a repercussão que a implantação do Sistema de Gestão da

Qualidade teve frente aos colaboradores, como uma oportunidade de novos

estudos. A empresa também possui produtos patenteados, onde se pode realizar um
estudo no processo de registros de patentes em pequenas empresas além de tentar

averiguar como se dá o processo de desenvolvimento desses produtos, A ém disso,

a empresa, como preparação à implantação do Sistema de Gestão da Qualidade,
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implantou um sistema específico de gestão denominado 58 que serviu com base

para a implantação do 8GQ. Portanto, propõe-se para novos estudos, a aplicação e

benefícios da gestão 58 em empresas de pequeno porte e sua utilização como uma

das etapas para o processo de certificação. Propõe-se também, estudos para

averiguar os motivos que levam à oscilação das reclamações dos clientes da

empresa.
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Anexo 1

rzco«

NBR 5597 co OU SEM COSTURA

NBR 5598 co OU SEM COSTURA

CIPA L

Ejetrodutos rígidos, com revestimento, com roscas,
pesados -eextra pesados.

NBR 5885

z-O

12

1626

Eletrodutos rígidos, com revestimento, com roscas,
médios e pesados.

Evaporadores, aquecedores, condução de gases
etc.

Caldeiras, aparelhos, reservatórios e outros.

De precisão (autopeças e diversos) NBR 8476

CO COSTURA

1629

COM COSTURA De precisão (autopeças e diversos) NBR 5599

~

I-
Cf)«

13

239 SEM COSTURA

Autopeças móveis, eletrodomésticos e diversos. NBR 6591
2393

COM COSTURA
2440 COM OU SEM COSTURA Condução de fluidos NBR 5580M

2441

SEM COSTURA

Condução de fluidos NBR 5580PCOM COSTURA
2448 SEM COSTURA

2458 COM COSTURA

Caldeiras, aparelhos e outros.

Caldeiras, evaporado~esJ condução de gases,
aquecedores, etc.

Caldeiras - altas temperaturas

Condução de fluidos com reqüisitos de qualidade NBR5590
17175 SEM COSTURA
A53 COM OU SEM COSTURA

Condução de fluidos em altas temperaturas e alta
ressão NBR 6321A106 SEM COSTURA

A120 COM COSTURA Condução de fluidos {usos comuns)
Tubos de baixa pressão
Condução de fluidos

Tubos para condução de líquidos, gás ou vapor.

A134 COM COSTURA
A135 COM COSTURA
A139 COM COSTURA
A161 SEM COSTURA
A178 COM COSTURA
A179 SEM -COSTURA
A192 SEM COSTURA
A199
A200

Serviços em refinarias BR 5581
Caldeiras BR 5595

BR 5583
BR 5534
BR 5584
BR 5582

12 DIN (Deutsches Institutfür ormung, Instituto Alemão para Normatização, em português) é a organização
nacional na Alemanha para padronização, representante do ISO no país.
13 A ASTM (American Society for Testing and MateriaIs) é um órgão alnericano de normatização de vários
materiais, produtos, sistemas e serviços (WIKIPÉDIA, 2009).
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Anexo 3

Roteiro

1. Histórico da empresa

1.2. Autorização do nome da empresa no trabalho

2. Setor no qual a empresa está inserida

3. Estrutura organizacional da empresa

4. Formas de decisão estabelecidas na empresa

4.1. Ações com objetivos de curto, médio e longo prazo

4.2. Decisões formalizadas

5. Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade

5.1. Situação da empresa anteriormente à implantação

5.2. Resultados esperados pela empresa

5.3. Fases pelas quais a empresa passou

5.4. Principais dificuldades encontradas durante o processo

5.5. Formas de verificação

5.6. Alcance dos objetivos esperados

5.7. Divulgação dos resultados

6. Processo de certificação

6.1. Processos da empresa que são certificados

6.2. Reação dos colaboradores à certificação
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Anexo 4
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PÓLO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

-TORIZAÇAO

E E DA CARNEIO, proprietário da empresa METALURGICA

a izada à Avenida presidente Kennedy, 3100, Ano Bom,

r- sc'a sob o CNPJ 29291531/0001-62, autorizo a

a e esa, de seus produtos e dos dados coletados

ã I a Qualidade para elaboração do Estudo de

a sco a de Ciência Humanas e Sociais da

I se - Pólo Universitário de Volta Redonda.

Bar a


