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CAPITULO 1 - INTRODUCAO 

Este projeto pretende apresentar uma pesquisa sabre a possibilidade da 
integragao de sistemas de Gestao da Qualidade, Meio Ambiente, Saude e 
Seguranga Ocupacional e Seguranga do Produto, numa empresa de grande porte, 
que atua na area de alimentos na produgao de Oleo e Farelo de Soja no Estado 
de Santa Catarina (Brasil). 

0 projeto aborda dais tipos de pesquisa: a explorat6ria, fundamentada na 
tecnica de revisao de literatura dos sistemas de gestao e a pesquisa de campo, 
baseada em tecnicas de aplicagao de questionarios para o publico-alva da 
organizagao pesquisada. 

1.1 Origem do Projeto 

Segundo DE CICCO (2000a) atualmente esta se tornando diffcil e oneroso 
para as empresas em geral, manter sistemas de gestao separados dentro de uma 
organizagao. 

DE CICCO (2000a) ressalta que e mais simples conseguir a colaboragao dos 
empregados para urn sistema integrado do que para sistemas isolados. 

0 projeto surgiu da ideia da mudanga de paradigmas em relagao aos sistemas 
tradicionais de gestao, onde os sistemas de gestao atuam de forma isolada dentro 
das empresas, para a integragao dos sistemas de gestao, onde as areas e os 
sistemas da qualidade, meio ambiente, seguranga e saude ocupacional e 
Seguranga do Produto possam atuar integrados, visando propiciar urn diferencial 
de melhoria continua organizacional. 

1.2 Justificativa do Trabalho 

Hoje em dia, esta cada vez mais diffcil e dispendioso manter 4 sistemas 
separados (Qualidade, Meio Ambiente, SSO e Seguranga do Produto), tanto para 
uma empresa com 35 funcionarios como para uma grande multinacional. Alem 
disso, esta ficando cada vez mais evidente que nao faz muito sentido ter 
procedimentos similares para os processos de planejamento, treinamento, 
controle de documentos e dados, aquisigao, auditorias internas, analise crftica e 
etc. 

Talvez o principal argumento que tern compelido as empresas a integrar os 
processos de Qualidade, Meio Ambiente, SST e Seguranga do Produto, eo efeito 
positivo que urn SIG - Sistema lntegrado de Gestao pode ter sabre os 
funcionarios. 

As metas de produtividade, progressivamente mais desafiadoras, requerem 
que as organizagoes maximizem sua eficiencia. Multiplos Sistemas de Gestao, 
onde somente urn bastaria, sao ineficientes, diffceis de administrar e diffceis de 
obter o efetivo envolvimento das pessoas, que invariavelmente questionam "ou 
n6s damos prioridade a produgao, ou nos envolvemos com todos esses sistemas". 



2 

No nosso modo de ver, e muito mais simples obter a cooperagao dos 
funcionarios para urn (mico sistema do que para sistemas de gestao separados. 
Alem do mais, a sinergia gerada pelo SIG tern levado as organizagoes a atingir 
melhores nfveis de desempenho, a urn custo global muito menor. 

Como todos sabem, a Legislagao Ambiental e as NR's - Normas 
Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho, entre outros requisitos 
legais, obrigam as empresas a implementar inumeros programas, atividades e 
servigos, como o PPRA - Programa de Prevengao de Riscos Ambientais, o 
PCMSO - Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional, a CIPA, o 
SESMT, o Programa de Atendimento a Emergencias, e muito mais. Fora todas 
essas obrigagoes, as organizagoes de grande porte devem tambem desenvolver 
programas corporativos, em suas varias unidades operacionais. 

Via de regra, tanto os programas exigidos pela legislagao como os programas 
corporativos sao implementados de forma isolada, com pouca participagao de 
outras pessoas. 

Para a empresa que tern urn Sistema de Gestao da Qualidade corretamente 
implantado e que pretende agregar valor a ele estendendo-o as questoes 
ambientais, de SST e de Seguranga do Produto, os SIGs- Sistemas lntegrados 
de Gestao - sao uma excelente oportunidade para sanar todos esses problemas -
incluindo-se af a identificagao e o acesso estruturado aos requisitos legais e a 
outros requisitos subscritos pela organizagao. 

1.3 Formula~ao do Problema e das Perguntas da Pesquisa 

Urn problema e urn assunto ou uma pergunta, que nao foi resolvida, sendo 
passfvel de ter diferentes solugoes. Toda pesquisa tern origem especffica em 
algum tipo de problema. 

Segundo LAKATOS e MARCONI (1991), a formulagao do problema da 
pesquisa deve seguir alguns fatores: 

• Levar em consideragao conveniencias pr6prias ou genericas; 
• Atingir uma dedugao admissfvel; 
• Originar conhecimentos novas; 
• Estar apropriado ao atual perfodo do desenvolvimento cientffico; 
• Poder ser resolvido de forma eficiente pela pesquisa. 
0 problema proposto neste projeto e: 

E possfvel estabelecer numa empresa urn Sistema lntegrado de 
Gestao baseado nos sistemas de gestao da qualidade, 
meio ambiente, seguranga e saude ocupacional? 
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As perguntas propostas para o projeto sao: 

• Os sistemas de gestao da qualidade, meio ambiente, seguranc;a e saude 
ocupacional tern atividades e procedimentos afins que poderiam ser 
realizados de forma integrada? 

• Por que e interessante integrar OS sistemas de gestao da qualidade, meio 
ambiente, seguranc;a e saude ocupacional? 

• Qual a melhor maneira para integrar os sistemas de gestao da 
qualidade, meio ambiente, seguranc;a e saude ocupacional e Seguranc;a do 
Produto? 

1.4 Objetivos do Trabalho 

1 .4.1 Objetivo Geral 

Apresentar a possibilidade de integrac;ao de sistemas de gestao da Qualidade, 
Meio Ambiente, Seguranc;a e Saude Ocupacional e Seguranc;a do Produto, numa 
empresa de grande porte, multinacional do setor alimentlcio localizada no Estado 
de SC. A Empresa possui as certificac;oes ISO 9001 e HACCP; e atualmente esta 
implementando o sistema de gestao da seguranc;a e saude ocupacional OSHAS 
18001 e da ISO 14001 . 

1 .4.2 Objetivos Especfficos 

• Verificar os fatores predominantes nas empresas em geral com referencia a 
integrac;ao dos sistemas de gestao da qualidade, meio ambiente, seguranc;a e 
saude ocupacional; 

• Verificar atraves de uma pesquisa de campo, os fatores predominantes 
numa empresa que possua os sistemas de gestao da qualidade, meio ambiente, 
seguranc;a e saude ocupacional implantados ou em fase de implantac;ao e 
desenvolvimento; 

• Estabelecer uma relac;ao entre os fatores obtidos na pesquisa de campo na 
empresa pesquisada com os fatores predominantes na integrac;ao dos sistemas 
de gestao qualidade, meio ambiente, seguranc;a e saude ocupacional encontrados 
nas empresas em geral. 

1.5 Considerac;oes Relevantes 

Os questionarios aplicados na empresa pesquisada se detem em verificar 
principalmente a opiniao tecnica do publico interno diretamente envolvido na 
integrac;ao dos sistemas de gestao da qualidade, meio ambiente, seguranc;a e 
saude ocupacional e Seguranc;a do Produto ou · seja, verificar a opiniao das 
pessoas que trabalham diretamente nas areas da qualidade, meio ambiente, 
seguranc;a e saude ocupacional e Seguranc;a do Produto. 
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1.6 Estrutura e Conteudo dos Capitulos 

0 projeto apresentado divide-se em 5 capltulos. No Capitulo 2 e apresentada 
a revisao bibliografica sabre os sistemas de gestao da qualidade, meio ambiente, 
seguranga e saude ocupacional e Seguranga do Produto. 

No Capitulo 3 e apresentada a estrutura da pesquisa. Depois e mencionado o 
ambiente organizacional da empresa pesquisada. A seguir e descrito de que 
maneira serao efetuadas a coleta, a analise e a interpretagao dos dados da 
pesquisa de campo. 

No Capitulo 4 e realizada a descrigao da empresa pesquisada 
e das tecnicas de coleta de dados na pesquisa de campo com o publico alvo. A 
seguir sao expostas a analise e interpretagao dos dados. 

No Capitulo 5 sao apresentadas as conclusoes finais do projeto em questao. 
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CAPITULO 2 - REVISAO BIBLIOGRAFICA 

2.1 Sistema de Gestio da Qualidade 

MARQUES (2000) comenta que existem quatro premissas verdadeiras 
detectadas em estudos em 1 00.000 empresas mundiais: 

• A implantagao, desenvolvimento e manutengao do SGQ proporciona nfveis 
cada vez mais altos de excelencia empresarial; 

• 0 SGQ visa como foco ilimitado a satisfagao dos clientes; 
• 0 processo de implantagao do SGQ depende dos seguintes fatores: 

- Esforgo permanente das pessoas; 
- Comprometimento de todos os funcionarios; 
- Valorizagao do desejo do cliente; 
- Delegagao de competencia e habilidades, visando sugest6es e 

melhorias; 
• Todo trabalho por menor que seja, colabora como urn todo e obedece a urn 

processo de melhoria continua. 

Por sua vez, GODFREY (2000) destaca que as tendencias para a 
administragao da qualidade moderna sao as seguintes: 

• Divulgagao dos conceitos da administragao da qualidade, metodos e 
ferramentas abrangendo todas as empresas; 

• lmplantagao de melhorias da qualidade a nfveis progressistas dentro da 
empresa; 

• Participagao ativa dos parceiros das empresas nas quest6es de melhorias, 
planejamento e controle da qualidade; 

• Realizagao de investimento em educagao e treinamento para todos os 
funcionarios da empresa, parceiros e clientes; 

• Utilizagao de times de trabalho com poder de decisao e de controle da 
administragao da qualidade; 

• Utilizagao de sistema de informagao e analise para a qualidade como uma 
ferramenta decisiva na infra-estrutura para o gerenciamento da qualidade; 

• Utilizagao da area de engenharia de processos da empresa, visando 
desenvolver novas produtos e langar os mesmos no mercado consumidor; 

• As empresas devem enfocar o cliente como prioridade na administragao da 
qualidade, fazendo com que o cliente seja o centro das ateng6es de tudo 
que as empresas fazem, tentando superar todas as expectativas do cliente; 

• Utilizagao de benchmarking visando melhorar a administragao da qualidade 
nas empresas; 

• lmplantagao da administragao da qualidade de maneira estrategica com 
planejamento adequado. 
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Segundo ROBUSTELLI (2000) as maiores tendencias futuras para 
organizagoes sao as seguintes: 

• Estabelecimento de sistemas da qualidade com envolvimento e eficacia; 
• Elevada participagao e abrangencia das equipes de atendimento a clientes, 

exigindo o desenvolvimento e investimento das equipes em treinamentos, 
desempenhos e tecnologias; 

• Enfoque continuo na satisfagao dos clientes com os produtos e servigos 
atuais e futuros. 

• Par sua vez, PALMER e ZIEMIASNKI (2000) comentam que a melhoria 
continua do processo numa empresa fabricante de produtos medicos 
envolveu duas etapas com os empregados: 

Medigao do estagio de participagao dos empregados; 
Medigao do estagio de credibilidade dos empregados em relagao a 
efetividade das ag6es a serem implementadas criariam realmente 
uma melhoria para os mesmos e para a empresa. 

Num processo de melhoria continua o Cicio do PDCA (Cicio de Shewhart 
ou Cicio de Deming) preve a melhoria continua do sistema, atraves das seguintes 
fases conforme mostra a FIGURA 2.1. 

I CICLO DA MELHORIA CONTINUA I 

lacTM>Hir. IIILAN 

Clc:lo do PDCA 

c~ CHECK 
DO 

I CICLO Dllii St-411iiWHART ou CICLO Dllii Dlliii\AING I 
Fonte: DARTMOUTH COLLEGE (2000) , adaptado. 
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A FIGURA 2.2 a seguir mostra a representac;ao de uma rampa da melhoria 
continua dentro do Cicio do PDCA. Com o passar do tempo cada ciclo e 
concluldo, e urn ciclo novo e mais complexo pode ser iniciado; ocasionando o 
rolamento dos ciclos na rampa e alcanc;ando a melhoria continua do sistema ou 
processo. 

RAMPA DA MELHORIA CONTiNUA 

I CICLO DO JltDCA I 

Fonte: DARTMOUTH COLLEGE (2000), adaptado. 

2.2 Sistema de Gestae Ambiental 

2.2.1 Generalidades sabre SGA 

c 
0 
M 
p 
l 
E 
)( 

c 
A 
D 
E 

Segundo a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS (1996, 
p.4) na NBR ISO 14001 o sistema de gestao ambiental e definido como: A parte 
do sistema de gestao global que inclui estrutura organizacional , atividades de 
planejamento, responsabilidades, praticas, procedimentos, processes e recursos 
para desenvolver, implementar atingir, analisar criticamente e manter a polltica 
ambiental . 



A FIGURA 2.3 mostra o modelo do SGA segundo a ISO 14001. 

MODELO D E SGA 
{REQU 'SITOS} 
NBR ISO 14001 

I (61 MD.HORIA CONTiNUA 

(3) IMPLiMENTA~Ao 
E OPERACAO 

Fonte: ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS(1996),adaptado. 
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De acordo com SHRIVASTAVA e HART (1998) todas as atividades 
empresariais, partindo da utilizagao de insumos e energia (entradas) , passando 
pelo processo produtivo (transformagao) ate o descarte de embalagens e 
consumidor final (safdas) estao relacionadas as questoes ambientais. 

SHRIVASTAVA e HART (1998) comentam ainda que uma empresa deve 
ter urn projeto de organizagao sustentavel baseado nos seguintes fatores : 

• Mudangas na missao da empresa; 
• Estrategias empresariais e competitivas voltadas ao meio ambiente; 
• Apoio das competencias essenciais da empresa; 
• Exigencia de culturas e sistemas organizacionais diferentes; 
• Necessidade de sistemas de alocagao de recursos, de avaliagao e de 

informagao; 
• Born desempenho ambiental da organizagao. 
• Segundo RALBORN, JOYNER e LOGAN (2000) ao se formular uma 

estrategia para implantar urn SGA, deve se levar em conta os seguintes 
fatores: 

./ Lucratividade organizacional ; 

./ Longevidade da organizagao ; 

./ Comprometimento gerencial com relagao as questoes ambientais; 

./ Posigao das empresas concorrentes quanta ao meio ambiente; 

./ Existencia de polfticas relacionadas com meio ambiente natural. 
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RALBORN, JOYNER e LOGAN (2000) destacam ainda que urn SGA pode 
ser urn born diferencial entre as empresas e gerar uma vantagem competitiva no 
mercado mundial, visando alcancar novas clientes. Por sua vez, TAVARES (2000) 
considera que as empresas que implantam 
urn SGA, apresentam as seguintes melhorias ambientais: 

• 0 SGA deve ser considerado como urn investimento visando a melhoria da 
produtividade; 

• Transformacao da materia prima em produto acabado e nao em produto 
poluido; 

• Controle de emissoes atmosfericas - instalacao de filtros, regulagem de 
caldeiras e fornos, uso de gas natural em vez do 61eo diesel, reducao de 
energia eletrica, etc; 

• Controle de emissao em corpos d'agua; 
• Aproveitamento dos resfduos gerados dentro da propria empresa ou vender 

os mesmos como materia prima para outras empresas; 
• Comprometimento com a entidade de certificacao ambiental atraves de 

auditorias peri6dicas, visando verificara a funcionalidade do SGA e se a 
empresa segue a Norma ISO 14001 ; 

• Ajustamento do passivo ambiental da empresa atraves de Termo de Ajuste 
de Conduta, realizado entre a empresa e o 6rgao estadual de meio 
ambiente. 

De acordo com SANCHES (2000) e necessaria que as organizacoes para se 
sustentarem em condicoes de competitividade e de sobrevivemcia empresarial 
sigam alguns parametres: 

• Agir em prol da melhoria continua dentro das suas organizacoes e na 
funcionalidade de suas relacoes comerciais; 

• Desenvolvimento de uma gestao ambiental de maneira pro ativa; 
• Adocao de mecanismos de auto-regulacao de praticas ambientais; 
• Procura de novas informacoes sabre os aspectos e impactos ambientais de 

processes produtivos; 
• Utilizacao de tecnologias ambientais para controle e prevencao da poluicao; 
• A importancia da alta direcao quanta a s medidas de protecao ambiental e a 

s obrigacoes ambientais. 

No SGA e possivel observar que uma empresa necessita investir na 
implantacao de uma gestao ambiental, visando atender as exigencias cada vez 
maiores dos mercados brasileiro e mundial em termos de preservacao ambiental 
perante aos clientes, comunidade e governo. 
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2.3 Sistema de Gestao da Seguran~a e Saude Ocupacional 

2.3.1 Aspectos Gerais sabre SGO 

De acordo com a CESG (2000, p. 21 ), o Sistema de Gestao da Seguran~a 
e Saude Ocupacional e conceituado como: Aquela parte do sistema de gesUio 
global que inclui a estrutura organizacional, as atividades de planejamento, as 
responsabilidades, pniticas, procedi mentos, processos e recursos para 
desenvolver, implementar, atingir, atualizar e manter uma polftica da Seguran~a e 
Saude Ocupacional, e, 
deste modo gerenciar os riscos da Seguran~a e Saude Ocupacional associados 
aos neg6cios da organiza~ao. 

Segundo DIAS e CURADO (1996) urn obstaculo relevante para as 
companhias de constru~ao para atingir a excelencia na gestao de seguran~a do 
trabalho esta centrado na mudan~a de cultura das organiza~oes. 

Por sua vez, LAPA (2001) considera a gestao de seguran~a e saude, 
atraves da garantia da integridade ffsica e da saude dos funcionarios, como fator 
de desempenho que deve ser incorporado a gestao do neg6cio empresarial. 

De acordo com estudos da APAU (1992) existem diversos fatores pelos 
quais justifica uma empresa ter urn sistema de gestao da seguran~a e saude: 

• Redu~ao dos acidentes de trabalho e das doen~as profissionais; 
• Redu~ao de custos com acidentes e doen~as profissionais; 
• Maior rigor no cumprimento da legisla~ao de seguran~a e saude; 
• Melhoria das condi~oes nos ambientes de trabalho; 
• Melhoria das rela~oes trabalhistas; 
• Melhoria da qualidade e produtividade; 
• Melhoria da imagem publica da empresa. 

A APAU (1992) destaca ainda as limita~oes de urn sistema de gestao da 
seguran~a e saude: 

• tnvestiga~ao de acidentes e incidentes de forma detalhada; 
• Auditoria eficaz de seguran~a e saude. 
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Por sua vez, FATURETO (2000) considera os seguintes fatores para a 
implantagao da gestao da seguranga e saude visando a sobrevivencia 
empresarial: 

• Realizagao de diagn6stico (auditoria) da situagao da seguranga e 
saude na empresa; 

• Estabelecimento de uma polftica de seguranga e saude; 
• Realizagao uma analise de custo-beneffcio em seguranga e saude; 
• Adogao de urn programa de prevengao e controle de perdas como 

instrumento de gestao da melhoria continua; 
• Adogao de maneira permanente programas de prevengao regulamentados 

pelo Ministerio do Trabalho, como, por exemplo, 
• Programa de Prevengao de Riscos Ambientais e Programa de Controle 

Medico de Saude Ocupacional; 
• Analise custo beneficia em seguranga e saude do trabalho. 

FATURETO (2000) destaca ainda, entre outros, os seguintes beneficios 
esperados com a implantagao do modelo de gestao da seguranga: 

• Redugao nas perdas e custos de produgao, sem afetar Iueras; 
• Aperfeigoamento da gerencia de riscos; 
• Melhoria da imagem publica da empresa; 
• Melhoria da motivagao dos empregados; 
• Melhoria das condigoes de seguranga e saude; 
• lntrodugao de sistematica de tecnicas de analise de acidentes, 
• incidentes, danos nas propriedades e perdas no processo industrial; 
• Valorizagao da implantagao do sistema de gestao e saude; 
• Melhoria da qualidade e produtividade; 
• lmplantagao de procedimentos operacionais padrao e de praticas seguras de 

prevengao no trabalho. 

BARREIROS (2000) destaca que os grandes acidentes, como por exemplo, os 
ocorridos em Seveso (1978), Bophal (1984) e Chernobyl (1986), obrigou as 
empresas a se preocuparem no aperfeigoamento da gestao da seguranga e 
saude, de modo que as investigag6es fossem mais transparentes em suas ag6es 
prevencionistas e comunicando as partes interessadas. BARREIROS (2000) 
comenta ainda que existem 03 elementos para a manutenc;ao de urn sistema de 
seguranga e saude, visando a melhoria continua das organizag6es: 

• Estabelecimento de uma filosofia organizacional de compromisso e 
comprometimento da alta diregao como sistema de gestao da 
seguranga e saude; 

• Criagao de uma sistematica de participagao, responsabilidade dos 
empregados e gestores; 

• lncorporac;ao do sistema de gestao da seguranga e saude a cultura 
organizacional. 
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2.4 Sistema de Gestao da Seguran~a do Produto (HACCP) 

Como funciona: A HACCP trabalha com a seguinte filosofia: prevenir 
possfveis riscos a seguranga do alimento. Nesse sentido, seu prop6sito e 
assegurar a inocuidade do produto por meio do desenvolvimento, implementagao 
e gerenciamento efetivo de urn programa que controle os perigos inerentes ao 
processo produtivo. A HACCP enfatiza a prevengao de perigos potenciais que 
coloquem em risco a saude publica. Tudo isso ao inves do tradicional controle final 
de qualidade, cuja validade e pasta em xeque do ponto de vista estatfstico. Como 
se nota, o sistema HACCP permite rastrear cada etapa do processo de produgao. 
"Esta e sua melhor caracterfstica", diz a pesquisadora cientffica Luciana 
Miyagusku. Logo, empresas que trabalham com produtos alimentfcios destinados 
as criangas, idosos e hospitais, por exemplo, foram as primeiras a adota-lo. Afinal, 
trata-se de itens que necessitam de maiores cuidados na produgao para tornarem
se seguros a seus consumidores. Dois anos ap6s ser implantada de maneira 
experimental nas industrias de pescado no Pafs, a HACCP foi oficializada no setor 
alimentfcio. Para isso, o Ministerio da Saude editou uma norma generica sabre a 
sua adogao. A portaria 1 .428, de 1993, regulamenta que todas as industrias e 
segmentos alimentfcios (restaurantes, supermercados, varejoes e cozinhas 
industriais) devem implantar os princfpios da HACCP. 

Ponto a ponto: A avaliagao por analise de perigos em pontos crfticos de 
controle e composta de sete etapas fundamentais. 0 primeiro passo e identificar 
os perigos potenciais associados a produgao do alimento em todos os seus 
estagios - produgao da materia-prima, manufatura, distribuigao, e suas medidas 
preventivas. Em seguida, deve-se reconhecer os pontos crfticos que podem ser 
controlados para eliminar os perigos ou minimizar a possibilidade de sua 
ocorrencia - sao estes os chamados pontos crfticos de controle. Feito isso, a 
empresa/fiscalizagao deve estabelecer os limites crfticos para as medidas 
preventivas. As demais etapas sao: 

• Definir os procedimentos de monitoragao dos pontos crfticos de controle por 
meio de testes ou observagoes pre-determinadas. 

• Elaborar agoes corretivas a serem tomadas pela area de produgao sempre 
que o monitoramento indicar pontos crfticos fora de controle. 

• Criar procedimentos de verificagao que abranjam testes suplementares e 
procedimentos para confirmar se o sistema esta funcionando de maneira 
adequada. 

• Estabelecer procedimentos efetivos de registro e documentagao. 
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Em termos praticos, a implanta<;ao da HACCP numa empresa de alimentos 
nao e um processo barato. Antes de tudo, e necessaria que a companhia ja tenha 
em vigor programas como os de Boas Praticas de Produ<;ao (Good Manufacturing 
Practices- GMP) e Procedimento de Higiene Operacional (PPHO). De acordo 
com Carmen Contreras, tais programas sao o ponto de partida para qualquer tipo 
de controle higienico sanitaria dentro de uma linha de produ<;ao. Alem disso, 
adotar o sistema significa investir em treinamento de pessoal, adapta<;ao dos 
laborat6rios e dos equipamentos e, muitas vezes, alterar o layout da planta de 
produ<;ao. Medidas semelhantes as adotadas pelas empresas que obtiveram a 
certifica<;ao da norma IS09000. (Revista Avicultura Industrial - Numero 1066 -
Mai/1999) 

2.5 Sistemas lntegrados de Gestao 

Este grupo de assunto tratara das generalidades sabre SIG e das 
experiencias empresariais (ramo de atividades - petr61eo, gera<;ao de energia 
eletrica, petroqufmica, qufmico, industrial, minera<;ao e textil) na implanta<;ao do 
SIG. 

2.5.1 Generalidades sabre SIG 

RODRIGUES (2000) considera que um SIG deve seguir algumas 
caracterfsticas: 

• Centraliza<;ao de recursos no fator humano da empresa; 
• Preferencia de promo<;ao da saude e seguran<;a do empregado; 
• As influencias sabre o ser humano sao atraves de ferramentas e 

recursos (hardware), software; pessoas e ambiente meio. 

CURADO e DIAS (1995) comentam a disposi<;ao no Reina Unido para a 
gera<;ao de sistemas integrados de gestao, abrangendo os sistemas de gestao da 
qualidade, meio ambiente e seguran<;a, aproveitando as semelhan<;as 
(paralelismo) e a<;oes simultaneas (sinergia) da gestao integrada. Segundo 
CASTRO (2000) considera que na implanta<;ao de um SIG numa empresa existe 
como fator primordial, a determina<;ao de uma estrutura para gera<;ao de 
conhecimento organizacional, que se expressa atraves do conhecimento explicito 
que esta presente nos processos de: 

• Documenta<;ao e divulga<;ao da polftica, objetivos e metas; 
• Elabora<;ao e revisao de documentos. 

De acordo com DE CICCO (2000a) o SIG apresenta os seguintes 
beneffcios: 

• Diminui<;ao de custos com a implanta<;ao, evolu<;ao e manuten<;ao de um 
sistema de gestao unico e integrado em vez de 03 sistemas de gestao distintos; 

• Utiliza<;ao de procedimentos integrados para os processos de 
planejamento, treinamento, documenta<;ao, analises crfticas, 
auditorias internas, etc; 



• Participa~ao e comprometimento dos empregados com urn (mica 
sistema de gestao do que com 03 sistemas distintos; 
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• Sistematiza~ao e vincula~ao de programas legais e corporativos com urn 
(mica sistema de gestao. 

De acordo com CARVALHO (2000) o fator primordial para a integra~ao dos 
sistemas de gestao e o alinhamento dos processos, metodologias e praticas em 
rela~ao aos elementos que compoem os sistemas da qualidade, meio ambiente e 
de saude e seguran~a que participarao da integra~ao. CARVALHO (2000) 
considera ainda que a empresa para garantir o alinhamento dos sistemas de 
gestao deve considerar os seguintes aspectos: 

• Estimular o comprometimento e a lideran~a; 
• Promover o planejamento e a implementa~ao; 
• Proporcionar a demonstra~ao e a retribui~ao; 
• Dispor, adequar e sistematizar os recursos necessaries; 
• Procurar, alcan~ar e divulgar certifica~oes do sistema integrado. 
• Qualidade ampla (produto, ambiente e condi~oes de trabalho). 

BARRETT e CURADO (1996) defendem o processo de aproxima~ao das areas 
da qualidade, meio ambiente e de seguran~a e saude, devido as exig€mcias que 
sao impostas a essas areas. 

A seguir o QUADRO 2.1 mostra, respectivamente, a matriz de correla~ao dos 
requisitos dos sistemas de gestao da qualidade, meio ambiente, saude e 
seguran~a ocupacional e seguran~a do produto. 

QUADRO 2 1 M . d . atnz e corre a~ao . . 
ASS UNTO 9001 14001 18001 HACCP 

Manual 4.2.2 4.4.4 4.4.4 -
Controle de Documentos 4.2.3 4.4.5 4.4.5 Principia 7 

Step 12 
Controle de Registros 4.2.4 4.5.4 4.5.3 -
Comprometimento da Alta 5.1 4.4.1 4.4.1 -
Dire~ao 

Politica 5.3 4.2 4.2 -
Objetivos 5.4.1 4.3.3 4.3.3 -
Planejamento do Sistema de 5.4.2 4.3.3 4.3.3 -Gestio 
Responsabilidade e 5.5.1 4.4.1 4.4.1 -Autoridade 
Representante da Dire~ao 5.5.2 4.4.1 4.4.1 -
Comunica~ao 5.5.3 4.4.3 4.4.3 -
Analise Critica pela Dire~ao 5.6 4.6 4.6 -
Provisao de recursos 6.1 4.4.1 4.4.1 -
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ASSUNTO 9001 14001 18001 HACCP 
Recursos Humanos 6.2 4.4.2 4.4.2 -
Aquisi~ao 7.4 4.4.6 4.4.6 -
Controle de dispositivos de 7.6 4.5.1 4.5.1 
Medi~ao e Monitoramento -
Medi~ao , Analise e Melhoria 8 4.5.1 4.5.1 -
Auditoria lnterna 8.2.2 4.5.5 4.5.5 -
Controle de Nao 8.3 4.5.3 4.5.3 
Conformidades -
Analise de Dados 8.4 4.5.1 4.5.1 -

4.2 4.2 
Melhoria Continua 8.5.1 4.3.3 4.3.3 -

4.6 4.6 

MADSEN (2001) destaca que a determinagao de uma polftica, 
documentagao e auditorias integradas nos sistemas da qualidade, meio ambients, 
seguranga e saude ocupacional , facilita a integragao da metodologia de 
treinamento e resulta em melhoria dos processos e redugao dos custos. 

Segundo MORS (2001) e indispensavel que a empresa aprecie a sua 
cultura organizacional ao definir como sera realizada a integragao do sistema de 
gestao. 

2.6 Conclusoes do Capitulo 

• Foram obtidas muitas informagoes teoricas sobre os sistemas de gestao da 
qualidade, meio ambients, seguranga e saude ocupacional e seguranga do 
produto, que serao aproveitadas no proximo capitulo . 

• Muitas empresas possuem algum tipo de sistema de gestao 
(qualidade, ambiental, seguranga e saude ocupacional ou seguranga do produto) 
atuando de maneira isolada ou integrada; e utilizam a estrutura de implantagao 
do(s) sistema(s) existente(s) para facilitar a incrementagao do sistema de 
integrado de gestao. 

• 0 proximo capitulo ira tratar sobre a proposta de estudo da possibilidade de 
urn sistema integrado de gestao da qualidade, meio ambients, seguranga e saude 
ocupacional e seguranga do produto numa empresa do ramo alimentlcio 
localizada no Estado de Santa Catarina. 
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CAPITULO 3- PESQUISA PROPOSTA 

Este capitulo trata sabre a fundamenta~ao e estrutura da pesquisa. Sera 
mencionado o ambiente organizacional da empresa pesquisada. E tambem sera 
descrito de que forma serao efetuados a coleta, o tratamento e analise de dados. 
Por fim serao expostas as conclusoes do capitulo. 

3.1 Fundamenta~ao e Estrutura da Pesquisa 

Segundo VERGARA (1998) a pesquisa explorat6ria e utilizada em campos 
onde ha pouco conhecimento agrupado e sistematizado, enquanto a pesquisa 
descritiva se preocupa em estudar uma referida popula~ao. 

Por sua vez, MATT AR (1996) comenta que a pesquisa explorat6ria visa 
proporcionar maiores informa~oes e conhecimentos sabre o problema de pesquisa 
a ser desenvolvida. MATT AR (1996) destaca ainda que as tecnicas empregadas 
na pesquisa explorat6ria sao as seguintes: 

• Levantamentos bibliograficos; 
• Levantamentos documentais; 
• Levantamentos de estatfsticas; 
• Levantamentos de pesquisas efetuadas; 
• Levantamentos de experiencias (atraves de entrevistas individuais ou em 

grupo); 
• Estudos de casas. 

Relata MATTAR (1996) que a pesquisa descritiva se caracteriza por possuir 
objetivos e procedimentos bern estabelecidos e estruturados, visando a atender a 
resolu~ao de urn problema de pesquisa. 

MATTAR (1996) salienta ainda que as tecnicas utilizadas na pesquisa 
descritiva sao as seguintes: 

• Entrevistas (pessoais e por telefone); 
• Questionarios (pessoais e pelo correio): 
• Observa~ao. 

A estrutura da pesquisa do trabalho a ser desenvolvido utilizara os 
seguintes tipos de pesquisa: 

• Explorat6ria; 
• Descritiva. 

A pesquisa explorat6ria foi baseada em duas tecnicas: 
• Revisao de literatura; 
• Pesquisa de campo. 
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A revisao de literatura foi efetuada atraves de uma revisao bibliografica dos 
sistemas de gestao, da qualidade, meio ambiente, seguranga e saude ocupacional 
e seguranga do produto. 

A pesquisa de campo foi realizada em uma organizagao localizada no 
Estado de Santa Catarina. 

A pesquisa descritiva foi baseada em Questionario on-line (Intranet e 
Internet) Pesquisa para Publicos lnternos da empresa, de diferentes Unidades 
fabris nos Estados de SC, PR, MT, MS, RS, BA, etc ... 

3.2 Ambiente Organizacional da Empresa Pesquisada 

0 ambiente interno da organizagao pesquisada e constituido por 
stakeholders que interagem como ambiente organizacional e que serao descritos 
a seguir. 

3.2.1 0 que sao Stakeholders? 

Sao quaisquer elementos, grupos, associagoes ou organizagoes que 
podem influenciar nos objetivos propostos pelas organizagoes ou que sao 
influenciados por esses objetivos organizacionais. 

3.2.2 Ambiente lnterno 

Segundo CONT ADOR (1995) as recomendagoes relacionadas ao ambiente 
interno de uma organizagao sao as seguintes: 

• Procurar descobrir quem serao, de onde virao e o que os novas 
competidores podem fazer; 

• Estabelecer os padroes globais de comparagao; 
• Prestar atengao a satisfagao e as necessidades dos clientes; 
• Procurar preservar o meio ambiente. 

Por sua vez, STONER e FREEMAN (1999) comentam que os stakeholders 
que exercem influencia direta no ambiente interno sao os funcionarios e os 
acionistas da organizagao. 

Neste trabalho, os stakeholders internos possuem as seguintes 
caracteristicas: 

• Funcionarios - representados pelos gestores e funcionarios das Areas da 
Qualidade, Meio Ambiente, Seguranga e Saude Ocupacional e Seguranga do 
Produto. 

3.3 Coleta de Dados 

A atividade de coleta de dados e uma etapa do trabalho que emprega 
tecnicas de pesquisa para o levantamento de campo. 
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Segundo MOREIRA (2000a) as entrevistas (utilizando questionarios ou 
listas de perguntas) podem ser dos seguintes tipos: 

• Padronizadas; 
• Nao padronizadas; 
• Semipadronizadas. 

De acordo com MOREIRA (2000b) que comenta que os tipos de 
levantamentos amostrais sao os seguintes: 

• Questionario pelo correio; 
• Questionario com a presenca ffsica do entrevistador; 
• Questionario por telefone; 
• Questionario para urn grupo de respondentes ao mesmo tempo; 
• Questionario do tipo drop-off; 
• Questionario on-line (Intranet e Internet). 

MOREIRA (2000b) destaca que a construcao de quest6es do questionario 
dependem de 02 aspectos: 

• A forma das quest6es (perguntas ou afirmativas, quest6es abertas ou 
fechadas); 

• 0 modo da escrita das quest6es. 

De acordo com CHAGAS (2000) os fatores que compoem urn questionario 
sao os seguintes: 

• Dados de identificacao do respondente; 
• Pedido de cooperacao; 
• lnstrucoes de preenchimento; 
• lnformacoes a serem pesquisadas; 
• Dados de classificacao do respondente. 

Por sua vez, LASES (1998) comenta que as principais etapas para a 
construcao de urn questionario sao as seguintes: 

• Orientacoes gerais para os respondentes; 
• Construcao das questoes; 
• Estruturacao do questionario; 
• Acabamento estetico do questionario. 

A coleta de dados do estudo do presente trabalho se baseia em pesquisa 
de campo utilizando a seguinte sistematica: 

• A empresa pesquisada foi denominada de Empresa Y (nome fictfcio); 
• Questionarios - Pesquisa sabre lntegracao dos Sistemas de Gestao: 

Qualidade, Meio Ambiente, Seguranca e Saude Ocupacional e Seguranca 
do Produto (Anexo ); 

• Perguntas fechadas com urn espaco para comentarios e sugest6es; 
• Distribuicao e coleta on-line (e-mail); 
• Perfodo de distribuicao - uma semana; 
• Perfodo de coleta- urn mes; 



• Publico Alva- lnterno; 
• Amostra: os elementos da amostra (publico alva) serao escolhidos 

i ntencionalmente; 
• Total do Publico Alva que foi enviado os questiomirios: 65 pessoas. 

3.4 Formulac;ao das Perguntas dos Questionarios 
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Segundo CHAGAS (2000) as questoes fechadas com 02 opgoes de 
respostas - sim ou nao sao convenientes para perguntas que dizem respeito a 
questoes reais e a problemas explfcitos, e a respeito dos quais existem opinioes 
transparentes e bern definidas. 

As perguntas dos questionarios da pesquisa (Anexo I) foram divididas em 
02 partes - Parte A: lnformagoes lniciais - Perguntas 1 a 9 e Parte B: Perguntas 
Complementares - 1 0 a 18. 

• Pergunta 1. Voce acha que a integragao dos sistemas de gestao 
(qualidade, meio ambiente, seguranga e saude ocupacional e seguranga do 
produto) pode proporcionar a redugao de custos de implantagao, certificagao, 
auditoria, documentagao e manutengao destes sistemas? 

A pergunta foi estabelecida atraves das consideragoes feitas por DE CICCO 
(2000a), MADSEN (2001 ), KORN (2000) e SILVA (2001 ). 

• Pergunta 2. Voce acredita que a integragao dos sistemas de gestao pode 
ocasionar a racionalizagao, desenvolvimento e unificagao da documentagao 
de maneira integrada? 

A pergunta foi elaborada atraves dos comentarios feitos por DE CICCO 
(2000a), MADSEN (2001 ), TEIXEIRA (1998) e RUELLA e IGREJAS FILHO (2001 ). 

• Pergunta 3. Voce acha que urn sistema integrado de gestao pode gerar urn 
processo de melhoria continua em termos da qualidade, meio ambiente, 
seguranga e saude ocupacional e seguranga do produto? 

A pergunta foi estabelecida atraves das consideragoes feitas por DELGADO 
(2000), SILVA (2001) e SAMITRI (2000). 

• Pergunta 4. Voce acredita que a imagem publica da empresa pode 
melhorar com a implantagao de urn sistema integrado de gestao? 

A pergunta foi elaborada atraves dos comentarios feitos por KORN (2000), 
DELGADO (2000) e SILVA (2001). 

• Pergunta 5. Voce acha que a satisfagao dos clientes internos e externos 
pode melhorar com o emprego de urn sistema integrado de gestao? 
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A pergunta foi estabelecida atraves das consideracoes feitas por AMORIM 
(2001) e DELGADO (2000). 

• Pergunta 6. Voce acredita que atualmente num mercado consumidor 
globalizado, urn sistema integrado de gestao, possa destacar a empresa 
como fator diferencial de competitividade e de benchmarking? 

A pergunta foi elaborada atraves dos comentarios feitos por AMORIM 
(2001 ), DELGADO (2000), SAMITRI (2000) e BRANDAO, DUTRA, WILKEN et all 
(2000). 

• Pergunta 7. Voce acha que a integracao dos sistemas de gestao pode 
facilitar o desenvolvimento de processos, procedimentos operacionais e 
entendimento dos sistemas, melhorando o desempenho e o ambients 
organizacional? 

A pergunta foi estabelecida atraves das considera~oes feitas por AMARAL 
(2001), DE CICCO (2000a), DELGADO (2000) e BRANDAO, DUTRA, WILKEN et 
all (2000). 

• Pergunta 8. Voce acredita que o aproveitamento da infra-estrutura e do 
pessoal, recursos e tecnicas disponfveis nas areas da qualidade, meio 
ambiente, seguranca e saude ocupacional e seguranca do produto, pode 
propiciar a melhoria e a qualificacao de pessoal e facilitar tambem a 
otimizacao do sistema integrado de gestao? 

A pergunta foi elaborada atraves dos comentarios feitos por RODRIGUES 
(2000), CARVALHO (2000), DE CICCO (2000a) e AMORIM (2001 ). 

• Pergunta 9. Voce acredita que a implantacao de urn sistema integrado de 
gestao na empresa, com a uniao dos sistemas da qualidade, meio 
ambiente, seguranca e saude ocupacional e seguranca do produto, pode 
haver uma oportunidade de melhoria para a empresa, funcionarios e 
comunidade em geral? 

A pergunta foi estabelecida atraves das consideracoes feitas por MADSEN 
(2001) e DELGADO (2000). 

• Pergunta 10. Voce acha que urn sistema integrado de gestao deve ser 
dirigido por urn uniCO gestor (OU gerente), que domine OS sistemas da 
qualidade, meio ambiente, seguranca e saude ocupacional? 

A pergunta foi elaborada atraves dos comentarios feitos por TEIXEIRA 
(1998). 
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• Pergunta 11. Voce acredita que a implanta9ao de urn sistema integrado de 
gestao, demonstra que, a empresa tern uma atua9ao responsavel com as 
partes interessadas (publico interno e externo)? 

A pergunta foi estabelecida atraves das considera96es feitas par KORN 
(2000). 

• Pergunta 12. Voce acha que o melhor momenta para estabelecer urn 
sistema integrado de gestao na empresa, e quando a diretoria estiver 
totalmente comprometida com a implanta9ao do mesmo? 

A pergunta foi elaborada atraves dos comentarios feitos par CARVALHO 
(2000) e KORN (2000). 

• Pergunta 13. Voce acredita que a implanta9ao de urn sistema integrado de 
gestao deve ser considerada como urn fator de investimento empresarial e 
nao urn fator de custo? 

A pergunta elaborada atraves das considera96es feitas par SALVATERRA 
(2000). 

• Pergunta 14. Voce acha que se o sistema integrado de gestao conseguir 
impedir que, ocorra urn acidente de trabalho grave ou urn acidente 
ambiental de grandes propor96es, recompensa os esfor9os, energias e 
investimentos gastos na implementa9ao do mesmo? 

A pergunta foi elaborada atraves dos comentarios feitos par SALVATERRA 
(2000). 

• Pergunta 15. Voce acredita que a experiencia das pessoas que trabalham 
na empresa com os sistemas de gestao da qualidade, meio ambiente, 
seguran9a e saude ocupacional e seguran9a do produto e urn fator 
importante para facilitar a implanta9ao de urn sistema integrado de gestao? 

A pergunta foi elaborada atraves dos comentarios feitos par RUELLA e 
IGREJAS FILHO (2001 ). 

• Pergunta 16. Voce acha que os sistemas de gestao da qualidade, meio 
ambiente, seguran9a e saude ocupacional e seguran9a do produto tern 
atividades e procedimentos afins que podem ser realizados de forma 
integrada? 

A pergunta foi elaborada atraves dos comentarios feitos par DE CICCO 
(2000a), RUELLA e IGREJAS FILHO (2001 ), SAMITRI (2000) e CURADO e DIAS 
(1995). 
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• Pergunta 17. Voce acredita que a implantagao de urn sistema integrado de 
gestao, demonstra perante as partes interessadas (publico interno e 
externo), urn comprometimento da empresa com urn sistema de gestao que 
apresenta confiabilidade e credibilidade? 

A pergunta foi elaborada atraves dos comentarios feitos por SOARES e 
BARBOSA (2000), KORN (2000) e AMORIM (2001 ). 

• Pergunta 18. Voce acha que o estabelecimento de urn sistema integrado 
de gestao, deva ser considerado como urn desafio organizacional, visando 
a procura de solugoes com criatividade e simplicidade, visando a busca 
continua da inovagao e sobrevivencia empresarial? 

A pergunta foi elaborada atraves dos comentarios feitos por SAMITRI 
(2000). 

3.5 Fatores da Analise e lnterpreta{:io de Dados 

Depois de coletados os dados e obtidos os resultados, a proxima etapa e 
na analise e a interpretagao dos dados, que formam a parte essencial da pesquisa 
em questao. 

De acordo com GIL (1991) os fatores relevantes que devem ser 
considerados na analise e interpretagao de dados sao os seguintes: 

• Pre-estabelecer uma planificagao da analise de dados; 
• Empregar tipos de categorias de analise de dados. 

LASES (1998) destaca que a analise e interpretagao de dados de urn 
levantamento de campo, por meio de questionarios, e determinada pelos 
seguintes fatores: 

• Construgao adequada do questionario; 
• Precisa tabulagao dos dados obtidos; 
• Emprego apropriado dos fundamentos matematicos e estatfsticos. 

Por sua vez, LAKATOS e MARCONI (1991) salientam que os dois fatores 
mais importantes na analise e interpretagao de dados sao os seguintes: 

• Urn plano de pesquisa bern organizado e ordenado; 
• 0 tratamento adequado do problema de acordo com as facilidades ou as 

dificuldades proporcionadas pelo mesmo. 

A analise e interpretagao de dados do presente se baseiam nos seguintes 
fatores: 

• Tabulagao de dados utilizando fundamentos matematicos e tabelas 
especfficas; 

• Avaliagao e conclusoes dos resultados obtidos na pesquisa de campo. 
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3.6 Conclusoes do Capitulo 

A pesquisa proposta para o presents trabalho foi fundamentada e 
estruturada atraves de pesquisa explorat6ria, utilizando as tecnicas de revisao de 
literatura e de pesquisa de campo; e tambem atraves de pesquisa descritiva, 
empregando as tecnicas de questionarios on-line. 0 ambients organizacional da 
empresa pesquisada foi detalhado atraves da identificacao dos stakeholders 
internos. A coleta de dados sera aplicada atraves questionarios on-line para 
publicos internos. A analise e a interpretacao de dados sera atraves de bases 
matematicas e estatfsticas, propiciando subsfdios para uma avaliacao e 
conclusoes adequadas. 
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CAPiTULO 4 - APLICACAO DA PESQUISA PRO POST A 

Este capitulo apresenta a descric;:ao do perfil da empresa onde sera 
aplicada a pesquisa de campo, atraves de questionarios, sabre a integrac;:ao de 
sistemas de gestao da qualidade, meio ambiente, seguranc;:a e saude ocupacional 
e seguranc;:a do produto. 

Serao detalhados os resultados obtidos nos questionarios com o publico 
alvo (publicos internos) e a consolida<;:ao das respostas atraves de tabelas e 
considerac;:oes especfficas, alem de comentarios e sugestoes dos respondentes. 
Finalmente serao expostas as conclusoes do capitulo. 

4.1 - Descri~ao do Perfil Empresarial 

A Empresa Y apresenta as seguintes caracterfsticas: 

• Localizada no Estado de Santa Catarina (Brasil); 
• Organizac;:ao privada; 
• Atua na area de alimentos; 
• Fabricac;:ao de alimentos para consumo humano e animal; 
• Uder no mercado mundial no seu segmento; 
• Esta certificada pelas normas ISO 9001 (SGQ) e HACCP; 
• Esta implantando e desenvolvendo o Sistema de Gestao da Seguranc;:a e 

Saude Ocupacional (OS HAS 18001) e ISO 14001 (SGA) para o ano de 
2006. 

4.2 - Analise e lnterpreta~ao de Dados 

Realizada atraves da tabulac;:ao de dados (tabelas), avaliac;:ao e conclusoes 
dos resultados da pesquisa de campo. 

T ABELA 4.1 - Retorno dos Questionarios 

Partes Responderam Nio 
Responderam Total lnteressadas o Questlonarlo o Questlonarlo 

Publico lnterno 22 8 30 
0/o 73 27 100 

Considerando urn publico alvo de 22 pessoas que responderam a pesquisa, segue 
abaixo a analise das respostas referentes as perguntas do questionario. 
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Parte A: lnforma~oes lniciais - Perguntas 1 a 9. 

Pergunta 1 - Voce acha que a integra~ao dos sistemas de gestao (qualidade, 
meio ambiente, seguran~a e saude ocupacional e seguran~a do produto) pode 
proporcionar a redu~ao de custos de implanta~ao, certifica~ao, auditoria, 
documenta~ao e manuten~ao destes sistemas? 

T ABELA 4 2 R d - d C t . - e ucao e US OS 

Partes 
Slm Nio Total lnteressadas 

Publico lnterno 22 0 22 
% 100 0 100 

As partes interessadas determinaram em sua totalidade que a integra~ao 
dos sistemas de gestao, pode proporcionar a redu~ao de custos de implanta~ao, 
certifica~ao, auditoria, documenta~ao e manuten~ao dos mesmos, de acordo com 
os comentarios feitos por DE CICCO (2000a), MADSEN (2001 ), KORN (2000) e 
SILVA (2001). 

Pergunta 2 - Voce acredita que a integra~ao dos sistemas de gestao pode 
ocasionar a racionaliza~ao, desenvolvimento e unifica~ao da documenta~ao de 
maneira integrada? 

TABELA4 3 D - I t d . - ocumentaoao negra a 
Partes 

Slm Nio Total lnteressadas 
Publico lnterno 22 0 22 
% 100 0 100 

As partes interessadas determinaram em sua totalidade (97%) que a 
integra~ao dos sistemas de gestao pode ocasionar a racionaliza~ao, 
desenvolvimento e unifica~ao da documenta~ao de maneira integrada, de acordo 
com as considera~oes feitas por DE CICCO (2000a), MADSEN (2001 ), TEIXEIRA 
1998) e RUELLA e IGREJAS FILHO (2001 ). 

Pergunta 3 - Voce acha que urn sistema integrado de gestao pode gerar urn 
processo de melhoria continua em termos da qualidade, meio ambiente, 
seguran~ e saude ocupacional e seguran~a do produto? 

T ABELA 4 4 - Melhoria Continua . 
Partes Slm Nio Total 
lnteressadas 
Publico lnterno 21 1 22 
0/o 95 5 100 
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As partes interessadas determinaram em sua quase totalidade (95%) que a 
integracao dos sistemas de gestao, pode gerar urn processo de melhoria continua 
em termos de qualidade, meio ambiente, seguranca e saude ocupacional , de 
acordo com os comentarios feitos por DELGADO (2000), SILVA (2001) e SAMITRI 
(2000). 

Pergunta 4 - Voce acredita que a imagem publica da empresa pode melhorar com 
a implantacao de urn sistema integrado de gestao? 

TABELA45 M lh . d I P'bl" d E . - e on a a magem u 1ca a mpresa 
Partes 

Slm Nio Total lnteressadas 
Publico lnterno 22 0 22 
% 100 0 100 

0 publico alvo estabeleceu em sua quase totalidade (93%) que a imagem 
publica da empresa pode melhorar com a implantacao de urn sistema integrado de 
gestao, de acordo com as consideracoes feitas por KORN (2000), DELGADO 
(2000) e SILVA (2001). 

Pergunta 5 - Voce acha que a satisfacao dos clientes internos e externos pode 
melhorar com o emprego de urn sistema integrado de gestao? 

TABELA 4 6 S . f - d Cl" E . - at1s a~ao OS 1entes nternos e xternos 
Partes Slm Nio Total lnteressadas 
Publico lnterno 20 2 22 
% 91 9 100 

As partes interessadas determinaram em sua quase totalidade (91 %) que urn 
sistema integrado de gestao pode gerar para a empresa, uma melhoria da satisfacao 
dos clientes internes e externos, de acordo com os comentarios feitos por AMORIM 
(2001) e DELGADO (2000). 

Pergunta 6 - Voce acredita que atualmente num mercado consumidor globalizado, 
urn sistema integrado de gestao, possa destacar a empresa como fator diferencial 
de competitividade e de benchmarking? 

E A TAB L 4.7- F a tor D"f . I d C 1 erenc1a e .. "d d 8 h ompet1t1v1 a ee enc k" mar 1ng 
Partes Slm Nio Total 
lnteressadas 
Publico lnterno 21 1 22 
% 95 5 95 
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0 publico alva estabeleceu em sua quase totalidade (94%) que um sistema 
integrado de gestao pode proporcionar para empresa um destaque em termos de 
diferencial de competitividade e de benchmarking, de acordo com as 
consider_a~oes feitas por AMORIM (2001 ), DELGADO (2000), SAMITRI (2000) e 
BRANDAO, DUTRA, WILKEN et all (2000). 

Pergunta 7 - Voce acha que a integra~ao dos sistemas de gestao pode facilitar o 
desenvolvimento de processos, procedimentos operacionais e entendimento dos 
sistemas, melhorando o desempenho eo ambiente organizacional? 

TABELA48 M lh . d D h d A b" 0 . - e or1a 0 esempen oe 0 m 1ente raan1zac1ona 
Partes Slm Nio Total lnteressadas 
Publico lnterno 22 0 22 
% 100 0 100 

As partes interessadas determinaram em sua totalidade que a integragao dos 
sistemas de gestao pode facilitar o desenvolvimento de processos, procedimentos 
operacionais e entendimento dos sistemas, pode proporcionar uma melhoria do 
desempenho e do ambiente organizacional, de acordo com os comentarios feitos par 
AMARAL (2001 ), DE CICCO (2000a), DELGADO (2000) e BRANDAO, DUTRA, 
WILKEN et all (2000). 

Pergunta 8 - Voce acredita que o aproveitamento da infra-estrutura e do pessoal, 
recursos e tecnicas disponfveis nas areas da qualidade, meio ambiente, 
seguran~a e saude ocupacional e seguran~a do produto, pode propiciar a melhoria 
e a qualifica~ao de pessoal e facilitar tambem a otimiza~ao do sistema integrado 
de gestao? 

TABELA49 Of . - E . I . - 1m1zacao mpresar.a 
Partes Slm Nio Total 
lnteressadas 
Publico lnterno 22 0 22 
0/o 100 0 100 

0 publico alva estabeleceu em sua totalidade que o aproveitamento da infra
estrutura e do pessoal, recursos e tecnicas disponlveis nas areas da qualidade, meio 
ambiente, seguran~a e saude ocupacional, pode propiciar uma melhoria e qualificagao 
de pessoal e facilitar tambem a otimizagao do sistema integrado de gestao, de acordo 
com as considera~oes feitas par RODRIGUES (2000), CARVALHO (2000), DE 
CICCO (2000a) e AMORIM (2001 ). 
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Pergunta 9 - Voce acredita que a implantac;ao de urn sistema integrado de gestao 
na empresa, com a uniao dos sistemas da qualidade, meio ambiente, seguranc;a e 
saude ocupacional e seguranc;a do produto, pode haver uma oportunidade de 
melhoria para a empresa, funcionarios e comunidade em geral? 

TABELA 410 0 rt "d d d M lh . E . I . - 'PO Unl a e e e on a mpresana 
Partes Slm Nio Total lnteressadas 
Publico lnterno 22 0 22 
% 100 0 100 

As partes interessadas determinaram em sua quase totalidade (96%) que a 
implantac;ao de urn sistema de gestao integrado pode gerar uma oportunidade de 
melhoria para a empresa, funcionarios e comunidade em geral, de acordo com as 
comentarios feitos par MADSEN (2001) e DELGADO (2000). 

Parte 8: lnforma~oes Complementares - Perguntas 10 a 18. 

Pergunta 10 - Voce acha que urn sistema integrado de gestao deve ser dirigido 
par Urn unico gestor (OU gerente), que domine OS sistemas da qualidade, meio 
ambiente, seguranc;a e saude ocupacional e seguranc;a do produto? 

T ABELA 4.11 - Dire~io at raves de um Unico Gestor ( ou Gerente) 
Partes Slm Nio Total lnteressadas 
Publico lnterno 6 15 22 
% 27 73 100 

0 publico alva estabeleceu em sua maioria que urn sistema integrado de 
gestao nao deve ser dirigido par urn unico gestor (OU gerente), que domine OS 
sistemas da qualidade, meio ambiente, seguranc;a e saude ocupacional, nao 
estando de acordo com as considerac;oes feitas par TEIXEIRA (1998). 

Esta foi a pergunta que houve mais respostas Nao, alguns respondentes 
comentaram que isso torna o sistema muito centralizado. Poucos acham que pode 
haver urn unico gestor que conhec;a as tres sistemas de gestao. 
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Pergunta 11 - Voce acredita que a implantacao de um sistema integrado de 
gestao, demonstra que, a empresa tem uma atuacao responsavel com as partes 
interessadas (publico interno e externo)? 

TABELA412 A - R . - tuacao esponsave ld E a mpresa 
Partes Sim Nio Total lnteressadas 
Publico lnterno 20 2 22 
% 91 9 100 

0 publico alvo determinou em sua ma1ona (91 %) que a implantac;ao de um 
sistema de gestao integrado demonstra que a empresatem uma atuac;ao responsavel 
com as partes interessadas (publico externo), de acordo com os comentarios feitos 
por KORN (2000). 

Pergunta 12 - Voce acha que o melhor momenta para estabelecer um sistema 
integrado de gestao na empresa, e quando a diretoria estiver totalmente 
comprometida com a implantacao do mesmo? 

TABELA413 C d AI o· . - ompromet1mento a ta 1recao 
Partes Slm Nio Total lnteressadas 
Publico lnterno 22 0 22 
% 100 0 100 

0 publico alvo estabeleceu em sua totalidade (1 00%) que o melhor 
momenta para estabelecer um sistema integrado de gestao, e quando a diretoria 
estiver total mente comprometida com a implantacao do mesmo, de acordo com as 
considerac;6es feitas por CARVALHO (2000) e KORN (2000). 

Pergunta 13 - Voce acredita que a implantacao de um sistema integrado de 
gestao deve ser considerada como um fator de investimento e nao um fator de 
custo? 

T ABELA 4.14 - Fator de lnvestimento 
Partes Slm Nio Total 
lnteressadas 
Publico lnterno 22 0 22 
% 100 0 100 

0 publico-alvo determinou em sua totalidade (1 00%) que a implantacao de 
um sistema de gestao integrado deva ser considerado como um fator de 
investimento empresarial e nao um fator de custo, de acordo com os comentarios 
feitos por SALVATERRA (2000). 
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Pergunta 14 - Voce acha que se o sistema integrado de gestao conseguir impedir 
que, ocorra urn acidente de trabalho grave ou urn acidente ambiental de grandes 
proporc;oes, recompensa os esforc;os, energias e investimentos gastos na 
implementac;ao do mesmo? 

T ABELA 4.15 - Evitar Acidente Ambiental ou do Trabalho 
Partes Slm Nio Total lnteressadas 
Publico lnterno 22 0 22 
% 100 0 100 

0 publico alva estabeleceu em sua totalidade (1 00%) que a implantac;ao de 
urn sistema de gestao integrado consiga impedir que ocorra urn acidente de 
trabalho grave ou urn acidente ambiental de grandes proporc;oes, recompensa os 
esforc;os, energias e investimentos gastos na implementac;ao do mesmo, de 
acordo com as considerac;oes feitas par SAL VA TERRA (2000). 

Pergunta 15 - Voce acredita que a experiencia das pessoas que trabalham na 
empresa com os sistemas de gestao da qualidade, meio ambiente, seguranc;a e 
saude ocupacional e seguranca do produto e urn fator importante para facilitar a 
implantac;ao de urn sistema integrado de gestao? 

TABELA416 E . - . d F xper1enc1a OS unc1onar1os 
Partes Slm Nio Total lnteressadas 
Publico lnterno 21 1 22 
% 95 5 100 

0 publico alva determinou em quase sua totalidade (95%) que, a 
experiencia das pessoas que trabalham na empresa com os sistemas de gestao 
da qualidade, meio ambiente, seguranca e saude ocupacional e urn fator 
importante para facilitar a implantacao de urn sistema integrado de gestao, de 
acordo com os comentarios feitos par RUELLA e IGREJAS FILHO (2001 ). 

Pergunta 16 - Voce acha que os sistemas de gestao da qualidade, meio 
ambiente, seguranc;a e saude ocupacional e seguranca do produto tern atividades 
e procedimentos afins que podem ser realizados de forma integrada? 

TABELA 417 I - d A. "d d . - ntegrac;ao as tiVI a es e p roce t Af d" 1men os InS 

Partes Slm Nio Total 
lnteressadas 
Publico lnterno 22 0 22 
% 100 0 100 
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0 publico alvo estabeleceu em sua totalidade (1 00%) que os sistemas de 
gestao da qualidade, meio ambients, seguranga, saude ocupacional e seguranga 
do produto tern atividades e procedimentos afins, que podem ser realizados de 
forma integrada, de acordo com as considerag6es feitas por DE CICCO (2000a), 
RUELLA e IGREJAS FILHO (2001 ), SAMITRI (2000) e CURADO e DIAS (1995). 

Pergunta 17 - Voce acredita que a implantagao de urn sistema integrado de 
gestao, demonstra perante as partes interessadas (publico interno e externo), urn 
comprometimento da empresa com urn sistema de gestao que apresenta 
confiabilidade e credibilidade? 

TABELA418 C f bTd d C d"bTd d d E . - on 1a 11 a e e re 1 II a e a mpresa 
Partes 

Slm Nio Total lnteressadas 
Publico lnterno 22 0 22 
% 100 0 100 

0 publico alvo determinou em sua totalidade (1 00%) que a implantagao de 
urn sistema integrado de gestao demonstra perante as partes interessadas urn 
comprometimento da empresa com urn sistema de gestao que apresenta 
confiabilidade e credibilidade, de acordo com os comentarios feitos por SOARES e 
BARBOSA (2000), KORN (2000) e AMORIM (2001 ). 

Pergunta 18 - Voce acha que o estabelecimento de urn sistema integrado de 
gestao, deva ser considerado como urn desafio organizacional , visando a procura 
de solug6es com criatividade e simplicidade, visando a busca continua da 
inovagao e sobrevivencia? 

TABELA419 B . - usc a c t' on mua d I a nova~ao e s b . E o rev1venc1a . I m~resar1a 

Partes 
Slm Nio Total lnteressadas 

Publico lnterno 22 0 22 
% 100 0 100 

0 publico alvo estabeleceu em sua quase totalidade (92%) que acreditam 
que o estabelecimento de urn sistema integrado de gestao deva ser considerado 
como urn desafio organizacional, visando a procura de solug6es com criatividade e 
simplicidade, e a busca continua da inovagao e sobrevivencia empresarial , de 
acordo com as considerag6es feitas por SAMITRI (2000). 



4.3 Comentitrios e Sugestoes dos Respondentes 

Abaixo segue alguns comentarios escritos pelos respondentes sabre a 
integrac;ao dos sistemas de gestao da qualidade, meio ambients, seguranc;a e 
saude ocupacional e seguranc;a do produto. 

Respondente (A) considera que: 
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Urn sistema integrado traga muitos beneflcios para uma organizac;ao desde que 
respeitando urn sistema decentralizado, nao urn especialista de tudo, mas sim 
varios especialistas (para cada area). 0 sistema e integrado, as ac;oes sao 
integradas, mas nao o comando ou chefia ou gerencia. Para dar certo cada area 
deve ser auto-sustentada e focada no objetivo comum da organizac;ao. 0 sucesso 
da organizac;ao dependera do sucesso de cada area. 

Respondente (B) considera que: 
Urn sistema integrado de gestao vern para agregar valores e facilitar bastante o 
entendimento das pessoas envolvidas. Durante auditorias deixamos para tras a 
situac;ao de uma hora nos preocuparmos com o produto, outra hora com o meio 
ambients e assim por diante, conforme foco da auditoria, e finalmente mostramos 
que a preocupac;ao tern que ser focada em todos os momentos no sistema 
integrado de gestao (Qualidade, Meio Ambients, Seguranc;a e Saude Ocupacional 
e Seguranc;a do Produto). Outro ponto importante e na reduc;ao de custos e tempo 
em auditorias, onde deixamos de programar as auditorias isoladas para realiza-las 
em urn mesmo momenta. 

Respondente (C) considera que: 
Para o item 1 0 , o sistema nao deve ser centralizado pois mesmo tratando-se de 
urn sistema mais clara e enxuto ira sobrecarregar tal gestor. 

Respondente (D) considera que: 
Seria muito born para a organizac;ao uma sitema integrado, pois sao vanos 
programas que tern o mesmo objetivo a seguranc;a do produto das pessoas do 
meio ambiente, a qualidade do produto na saude das pessoas do processo, varios 
treinamentos que poderiam estar englobado todos os assuntos. Terfamos uma 
otimizac;ao de mao-de-obra com minimizac;ao de custos. 

Respondente (E) considera que: 
Para implantar urn sistema integrado e necessaria, antes de mais nada, a 
qualificac;ao das pessoas envolvidas (gestores de todas as areas), bern como 
evitar o grande rotatividade de pessoal. Pois isso interfere de modo negativo, ao 
born andamento do sistema integrado. Perde-se principalmente, o maior capital de 
uma empresa - capital humano - conhecimento/experiencia. Ao meu ver, essa e 
uma percepc;ao essencial. 
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Respondente (F) considera que: 
Urn dos fatores mais importantes em qualquer processo de certificagao ou ate 
mesmo de implementagao de determinada norma e demonstrar que os 
indicadores sugeridos para monitoramento daquele sistema, reflete em resultados 
para organizagao, pais de nada adianta ter urn sistema implementado, se tal 
sistema nao se reverter em beneficios a organizagao e/ou aos clientes desta 
organizagao, sejam eles internos e principalmente externos, pais o bern estar de 
uma organizagao e dependente de vendas de produtos e/ou servigos. Tais 
indicadores devem fornecer informagoes relevante sob algum ponto de vista da 
organizagao e serem fortalecidos, entendidos e trabalhados constantemente por 
todos niveis da corporagao. Faga deste indicadores, indicadores fortes e que 
gerem oportunidades de melhoria continua a organizagao. Outro ponto favoravel a 
implementagao de urn sistema integrado e a otimizagao dos documentos da 
organizagao, tornando-os de facil entendimento e acesso aos diversos niveis da 
corporagao. 

Respondente (G) considera que: 
Como ponto primordial eu destaco que a diretoria, ou alta chefia deve, antes de 
tudo, acreditar nesta forma de gestao e dar credibilidade aos gestores, desta 
forma e provavel que 0 sistema de certo. 

4.4 - Conclusoes do Capitulo 

A descrigao do perfil da empresa foi efetuada, bern como a pesquisa de 
campo com o publico alva. 

Foi efetuada analise e interpretagao de dados, atraves de bases 
matematicas. 
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CAPiTULO 5- CONCLUSOES 

5.1 Conclusoes 

5.1.1 Alcance dos Objetivos 

Os objetivos gerais e especfficos propostos foram atingidos. 

0 objetivo geral foi atingido, pais verificou-se atraves da rev1sao de 
literatura e da pesquisa de campo na Empresa Y que existe a possibilidade de 
integragao dos sistemas de gestao da qualidade, meio ambiente, seguranga e 
saude ocupacional e seguranga do produto. 

Os objetivos especfficos foram atingidos pais os fatores que predominam nas 
empresas em geral foram identificados atraves da revisao de literatura dos 
sistemas de gestao da qualidade, meio ambiente, seguranga e saude ocupacional 
e seguranga do produto. 0 trabalho foi estruturado atraves das pesquisas 
propostas, ou seja, explorat6ria (tecnicas de revisao de literatura e pesquisa de 
campo) e descritiva (questionarios on-line) e aplicado atraves da coleta, analise e 
interpretagao de dados na Empresa Y. Foi estabelecida uma ligagao entre os 
fatores obtidos na pesquisa de campo (questionarios) e os fatores predominantes 
(revisao de literatura) na integragao dos sistemas de gestao da qualidade, meio 
ambiente, seguranga e saude ocupacional e seguranga do produto. 

Os resultados da pesquisa demonstram que o publico interno consideram 
possfvel a integragao dos sistemas de gestao da qualidade, meio ambiente, 
seguranga e saude ocupacional e seguranga do produto na empresa pesquisada. 
0 publico alva, conforme citado anteriormente, apresentava uma grande 
confiabilidade tecnica para responder tecnicamente a pesquisa de campo. 

De acordo com a pesquisa e interessante integrar porque: 

• Reduz custos de implantagao, certificagao, auditoria, documentagao, 
desenvolvimento e manutengao dos sistemas de gestao; 

• Racionaliza e unifica a documentagao; 
• Proporciona melhoria da infra-estrutura, recursos e tecnicas disponfveis; 
• Satisfaz melhor os clientes internos e externos; 
• Demonstra uma atuagao responsavel perante as partes interessadas; 
• Melhora a imagem da organizagao. 

Segundo a pesquisa a melhor maneira de integrar e quando: 

• A diretoria estiver totalmente comprometida com a implantagao do sistema 
integrado. 
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Este trabalho pode colaborar com a Empresa Y ou com outras empresas 
atraves das principais contribuig6es: 

• Formagao de uma equipe multidisciplinar das areas da qualidade, meio 
ambiente, seguranga e saude ocupacional e seguranga do produto, visando 
verificar a melhor maneira para operacionalizar as atividades necessarias a 
integragao dos sistemas; 

• Estfmulo a participagao e comprometimento dos funcionarios desde o chao 
da fabrica ate a alta diregao, objetivando a possibilidade de implementagao de urn 
sistema integrado de gestao da qualidade, meio ambiente, seguranga e saude 
ocupacional e seguranga do produto; 

• Busca da melhoria continua para as organizag6es, procurando alternativas 
de racionalizagao de atividades, procedimentos, processos e auditorias. 

Baseado nos resultados do estudo efetuado, o trabalho considera possfvel a 
integragao dos sistemas de gestao da qualidade, meio ambiente, seguranga e 
saude ocupacional e seguranga do produto na empresa pesquisada. 
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