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RESUMO 

0 trabalho identifica, classifica e analisa as motivac;:oes e os fatores crfticos de 

sucesso a serem considerados no processo de planejamento de novas processes bern 

como a analise dos ja existentes. Registra que existem interferencias nos processes e 

que estes fatores criticos devem identificados, priorizados. Em sintese, a decisao de 

implementar sistemas de gestae da qualidade, na sua essencia significa uma quebra de 

paradigma, par afastar-se da forma tradicional de gerenciamento de sistemas e passar 

a conviver com os beneficios (e riscos) do modele colaborativo, com outros limites e 

novas regras, atraves de uma metodologia consistente. 



INTRODUCAO 

Quando as empresas brasileiras despertaram para uma busca mais efetiva da 

competitividade, ap6s a abertura comercial, os programas da Qualidade tiveram uma 

grande difusao em muitos setores e a busca da satisfac;ao do cliente, associada a 
reduc;ao de custos, tornou-se urn objetivo muito importante para as mesmas. 

No inicio da decada de 90, a partir da determinac;ao governamental de abrir o 

mercado, ocorreu no Brasil urn despertar para o tema competitividade. Vivendo 

anteriormente num espectro competitive basicamente restrito ao territ6rio nacional, as 

empresas brasileiras, de capital nacional ou nao, se viram obrigadas a se reestruturar 

sob a ameac;a de desaparecerem. 

0 poder de competitividade de uma empresa depende principalmente de sua 

capacidade de perceber a si mesma e ao mercado em que atua. Planejar 

adequadamente urn posicionamento pode ser a diferenc;a entre aquelas empresas que 

crescem e/ou se perpetuam no mercado e aquelas que perecem. 

Baseando-se nesta observac;ao, a area empresarial tern apresentado urn 

interesse acentuado sabre a mudanc;a organizacional, e vern desenvolvendo e 

aprimorando abordagens e metodologias destinadas ao realinhamento estrategico entre 

sua estrutura, objetivos e processes. A realidade em questao torna complexa a escolha 

de urn conjunto de tecnicas e ferramentas adequadas as necessidades e caracteristicas 

de cada caso. 0 aprendizado organizacional e urn fator critico de sucesso, devendo ser 

estimulado pelo espirito interrogativo-critico e pelo usa de ferramentas, tornando as 

membros da organizac;ao mais conscientes sabre a realidade do trabalho 

organizacional e das consequemcias de suas escolhas estrategicas. 

Na empresa COIM Brasil ltda, alva deste trabalho procurou-se investigar a 

melhor forma que o programa da Qualidade pode contribuir nesta competic;ao e 

perpetuac;ao no mercado. Foi utilizada a metodologia de questionamentos e entrevistas 

individuais, pesquisas em entidades de classe, internet, livros, alem do relata da pratica 

da propria autora, que exerceu suas atividades profissionais durante cinco anos nesta 

organizac;ao. 
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0 objetivo geral deste trabalho e proper urn modele de manuten9ao do sistema 

de gestae da qualidade, visando obter a vantagem competitiva da empresa COIM Brasil 

Ltda. E, como objetivos especlficos: 

identificar quais os processes sao crlticos para a competitividade; 

alinhar as atividades e os objetivos em todos os nlveis e setores com as 

metas/os padroes da organiza9ao; 

estabelecer urn sistema de avalia9ao para as atividades e os processes 

crlticos de modo a otimizar o desempenho da organiza9ao como urn todo. 

E o consequente alinhamento das atividades e objetivos em todos os nlveis e 

setores com as metas/padroes da organiza9ao, bern como de estabelecer urn sistema 

de avalia9ao para a atividade e os processes crlticos, de modo a otimizar o 

desempenho (potencial de competitividade) da organiza9ao, como urn todo. 

Nesta monografia, os assuntos estao organizados em capltulos que, na 

sequencia apresentam informa96es sabre a empresa, a revisao bibliografica do tema 

escolhido, o diagn6stico da organiza9ao com a montagem do modele, aplica9ao pn-3tica 

do modele e finalizando, a conclusao. 



Capitulo 2 

2.1 - Qualidade de Vida no Trabalho 

C.O.I.M. 

•Chimica Organica Industrials Milanese 

Area de Atua~ao 

•Produc;ao e Comercializac;ao de Resinas de Poliuretano 

FIGURA 1 -ATUACAO COIM NO MUNDO 

Colombia 

Brasil 1:\ coina 
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t. , · 

FIGURA 2- VISTA AEREA PLANT A BRASILEIRA- VINHEDO/SP- 2004 
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Linhas de Produtos 

Sistema Poliuretano (PU) -Produc;ao de solados, palmilhas e entressolas, Adesivos para 

laminac;ao de embalagens flexiveis. 

FIGURA 3- PRODUTO APLICADO DISPONiVEL AO CONSUMIDOR FINAL 



FIGURA 4- CONSUMO NO MERCADO INTERNO 
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2.2 - Hist6rico 

•Matriz fundada em 1962, na ltalia 

•Fabrica no Brasil desde 1997 

FIGURA 5- VISTA AEREA PLANT A BRASILEIRA- VINHEDO/SP- 1997 

Principios e Discursos 

•Agilidade 

•Fiexibilidade 

•Responsabilidade 

•Seguranc;a 

Slogan "A marca do Poliuretano" 

Cultura Visual- open space 

FIGURA 6- VISTA EXTERNA E INTERNA- VINHEDO/SP- 2004 
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Rela~oes de Trabalho 

•Modelo Toyotista 

Planejamento da Produ<;ao 

Polivalencia dos Funcionarios 

Controle de Qualidade no Processo Produtivo 

FIGURA 7- LINHA DE PRODU<;AO 
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FIGURA 8- ORGANOGRAMA 
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2.3- Qualidade de vida no trabalho 

Beneficios 

Os beneficios oferecidos aos colaboradores sao Assistencia Medica e Convenio 

Odontol6gico, Seguro de Vida, Ticket Car (vale combustive!), Cesta Basica ou Vale 

Alimentacao, Assistencia Educacional, PPR - Programa de Participacao nos 

Resultados. 

FIGURA 9- ASSISTENCIA EDUCACIONAL 

Porcentagem de funcionarios 
atualmente estudando 

Total de 101 funcionarios 

I• Atualmente • Nao estudando I 

Fonte: Coiro Brasil Ltda. 

Lideran(:a 

Aberta e participativa, que permite a todos os funcionarios manifestar suas opinioes 

sobre os assuntos que lhes interessam. 

FIGURA 10- URNA PARA SUGESTOES 
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Confraterniza~oes 

Momenta de integra9ao de todos os funcionarios e seus familiares. 

FIGURA 11 ..... FESTA DENATALE MASCOTE CARACTERIZADO DE CAIPIRA 

Comportamentos Divergentes 

•Nestes eventos e em todas as praticas do dia a dia os assuntos relatives a Saude e 

Bem-Estar, preven9ao de acidentes, conscientiza9ao para a qualidade de vida, evitando 

o Estresse sao assuntos abordados com frequencia. 

2.4 - Planejamento 

•Estrategico 

Compartilhado com a matriz 

•Estrategico Operacional 

Realizado localmente pela alta dire9ao 

FIGURA 12- LOCALIZACAO DA COIM EM RELACAO As PRINCIPAlS VIAS DE ACESSO 
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Missao 
"Buscar a satisfagao e seguranga de nossos clientes, fornecedores, colaboradores, 
acionistas e comunidade, com exce/encia de produtos e tecnologia, respeitando e 

defendendo o meio ambiente" 
Vi sao 

"Ser uma em pres a de classe mundial, lfder e inovadora" 

Objetivos Estrategicos 

•Conquistar novas mercados 

•Reduzir a dependencia do setor calc;adista 

Estrategias 

•Foco no Continente 

•Fidelizac;ao 

•Qualidade 

Responsabilidade Social 

•Atividades de conscientizac;ao 

•Patrocina atividades esportivas 

•Realiza doac;oes 

•Preocupac;ao com o solo, a agua e o ar 

•Diferencial 

•Adaptac;ao de seus produtos 

•Recebimento atraves de credito de ICMS 

FIGURA 13- MATRIZ BCG- SEGMENTO POLIURETANO 
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Matriz BCG 
Segmento de Po!iuret.mo 
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Participa~;ao Relativa do Mnrcado 

Fonte: IBGE 

2.5- Qua/idade 

Politica da Qualidade 

•Ciientes 

•Fornecedores 

•Colaboradores 

•Comunidade 

•Meio Ambiente 

•Melhoria Continua 

• Certifica~iio 

•ISO 9001 :2000 desde 2002. 

Clientes 

•Analise das necessidades 

•Forte relacionamento 

•Personaliza<;ao dos produtos 

•Sistema de Gestao de Clientes informatizado 

Pessoas 
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•Treinamento Constante 

Media em 2002: 100 h/funcionario 

•Estrutura de Remunera~ao 

PPR- Programa de Participa~ao nos Resultados 

FIGURA 14- MARCA ILUSTRATIVA DO PROGRAMA 

Seguran~a 

FIGURA 15 -IDENTIFICACOES DE SEGURANCA 
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Meio Ambiente 
Reciclagem atraves da coleta seletiva 

FIGURA 16- LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA 

Recomposic;ao da Mata Atlantica 

FIGURA 17- AREA REFLORESTADA 
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3 REVISAO BIBLIOGRAFICA 

3.1 - Urn pouco da Hist6ria da Qualidade 

A ideia da qualidade, por ser uma palavra de domfnio publico, torna-se tambem um 

conceito bastante dinamico, que ja sofreu inumeras modificac,;:oes conceituais e que 

continua oferecendo de forma acelerada, provocando mudanc,;:as ,d.e- praticas, 

responsabilidades e prioridades em torno da mesma. Para demonstrar esta evolw;ao do 

conceito da qualidade, (Paladini, 1995) demonstra com bastante propriedade, ao dividir 

a hist6ria evolutiva da qualidade em seis perfodos, os quais, de forma resumida sao 

apresentados a seguir. 

3.1.1 - Antiguidade 

Pela perfeic,;:ao das piramides bern como das construc,;:oes romanas, e possfvel 

perceber o esforc,;:o existente na epoca, para o alcance da qualidade, aparecendo 

inclusive o controle da mesma, pela avaliac,;:ao das ac,;:oes de operadores, inspec,;:ao de 

materiais e produtos acabados, bern como princfpios de organizac,;:ao para a qualidade. 

3.1.2 - ldade Media 

Nesta epoca, com o aparecimento de pequenas empresas e associac,;:oes de 

artesaos, percebe-se os primeiros operadores de Controle da Qualidade, a partir de 

padr6es rudimentares da qualidade, determinando as condic,;:oes gerais para o trabalho 

humano. 

3.1.3 - Perfodo entre 1900 e 1930 

Este perfodo marca o advento da industrializac,;:ao, com o crescimento das 

organizac,;:oes e o desenvolvimento tecnol6gico. Surge no infcio deste seculo, o Journal 

of the American Statical Society, urn vefculo de divulgac,;:ao da Qualidade que se 

mantem ate hoje. Neste perfodo, toda a enfase do controle da qualidade esteve voltada 

para a estruturac,;:ao de tecnicas de inspec,;:ao, quando aparecem os primeiros graficos 



24 

de controles desenvolvidos por W Sewhart, que atentava para o processo como fonte 

da qualidade do produto. 

3.1.4 - Decadas de 30 a 40 

Neste periodo, foi aplicada de forma consistente a estatfstica nos processes 

produtivos, popularizando os conceitos como os grcificos de controle e a aceita9ao por 

amostragem. Na lnglaterra, sao criados padroes para produtos e servi9os e nos 

Estados Unidos regulamentados diversos produtos, sobretudo em termos de higiene e 

seguranya. 

Nos anos 40 foram fixadas as bases do Controle Estatistico da Qualidade. 

A Segunda Guerra, pela utilizayao de mao de obra nao especializada nas industrias de 

armamentos, acelerou o surgimento de tecnicas de inspe9ao e centrale de qualidade. 

De urn modo geral, pode-se afirmar que, ao menos oficialmente, os anos 40 

marcaram o nascimento do Centrale Estatistico da Qualidade, que formalizou as 

tecnicas desenvolvidas em anos anteriores. Por fim, em 1949, sao conhecidas as 

normas do sistema MIL-STD-105, para avalia9ao da qualidade por atributos, mantida 

ate entao como segredo militar. 

3.1.5 - Os anos 50 

A decada de 50 caracteriza-se pela solidificayao e dissemina9ao das tabelas que 

formulam os pianos de amostragem para a avalia9ao da qualidade por atributos e os 

pianos de amostragem para a produ9ao continua. Nessa decada temos tambem a 

descoberta da qualidade pelo Japao, a partir dos trabalhos de (Deming e Juran, 1955), 

como tambem as tecnicas de controle de processes introduzidas por Ishikawa. 0 

conceito que os produtos japoneses conseguiram nesta decada, demonstra o quanto e 

relevante a qualidade e como ela pede contribuir para o desenvolvimento de uma 

na9ao. 

3.1.6 - Os anos 60, 70, 80 e 90 
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A decada de 60 viu nascer o conceito do Controle da Qualidade Total; a 

estrutura9ao dos programas zero-defeito e o surgemento dos Circulos de Controles da 

Qualidade, como uma "abordagem participativa da qualidade". Essa decada e marcada, 

tambem pelo lan9amento de veiculos importantes da qualidade, como a revista Quality 

em 1962, o Journal of QualitY Tecnology e 1965 e a revista Quality Progress em 1967. 

Foram tambem nessa decada, fixadas as primeiras regulamenta96es legais para a 

seguran9a do produto e do usuario, como o "Consumer Product Safety Act, de 1967, 

voltado para a manufatura, processamento, embalagem e conserva9ao de alimentos". 

Os anos 70 tern caracteristicas da decada anterior, pela expansao de conceitos e de 

novas tecnicas e estrategias. Em resume, pode-se considerar como representatives de 

uma fase intermediaria deste periodo os seguintes aspectos: 

• a fixa9ao de categorias de custos a nivel de ASQC (American Society for 

Quality Control): 

• o credenciamento de laboratories americanos por 6rgaos oficiais; 

• a estrutura9ao da abordagem sistemica da qualidade; 

• o desenvolvimento da metodologia Taguchi; 

• a introdu9ao da abordagem participativa da qualidade, a partir, sobretudo, de 

experiencias de empresas japonesas. 

As decadas de 80 e 90 tern como maior marca a populariza9ao do conceito da 

qualidade, num esfor9o pelo envolvimento do ser humano pela qualidade. A informatica 

e outra marca deste periodo, com varies pacotes especificamente voltados para o 

controle da qualidade. Outra marca, sao as leis de prote9ao ao consumidor, com o foco 

da qualidade para a satisfa9ao do cliente, com niveis de exigencias cada vez mais 

elevados. 

Li96es deste periodo para nossos dias: 

• a qualidade e tarefa e responsabilidade de todos. Ela depende de todos e 

todos dependem dela; 
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• produzir qualidade nao e diflcil. As ferramentas para tanto existem e estao 

disponlveis. Na verdade, qualidade e fundamentalmente uma questao de 

decisao; 

• a estrutura mais adequada para a qualidade e a de sistema 

• qualidade e aten<;ao ao cliente 

3.1. 7 - Desenvolvimentos recentes e tendencias 

Os desenvolvimentos recentes apontam para uma maier garantia da qualidade do 

projeto bern como garantia da qualidade do produto, com enfase no estudo do impacto 

ambiental dos produtos e servi<;os. As auditorias tecnicas sao outre esfor<;o atual para a 

gestae da qualidade. 0 uso do computador, do projeto a produ<;ao, e 0 maier fator 

importante para a melhoria da qualidade do produto. 

0 que se destaca, entretanto, e o maier interesse do consumidor pela qualidade do 

projeto bern como garantia da qualidade, com as industrias buscando melhores 

metodos para produzir com menor custo e maier qualidade, atendendo interesses do 

consumidor. 

Com esta evolu<;ao dos conceitos e tecnicas para a qualidade, podemos citar cinco 

tendencias mais evidentes para o futuro proximo: 

• o consumidor requer cada vez maier qualidade; 

• ajuste das empresa 'a crescente demanda por qualidade 

• impacto dos custos nos projetos do sistema da qualidade 

• novas metodos de produ<;ao e avalia<;ao da qualidade com auxllio de novas 

tecnologias 

• abrangencia cada vez maier do conceito da qualidade 

Urn produto e o objetivo que qualquer sistema organizado possui como resultado de 

suas opera<;oes. Urn sistema pode ser identificado em qualquer amplitude conforme se 

estabele<;a referencias que identifiquem seus elementos, inter-rela<;oes e 16gica de 

princlpios, para que, com seu funcionamento, se alcance urn objetivo especlfico. Este 

objetivo e considerado produto do sistema. 
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Nesta argumentac;ao enquadra-se (Deming, 1990) quando afirma que "urn produto e 

resultado de qualquer processo"; e, processo presume urn sistema, com qualquer 

referencial a ser definido. Os economistas definem produtos como sendo bens e 

servic;os. Assim a palavra e urn termo generico para qualquer coisa que se produza, 

bens au servic;os. "Entende-se par bens como alga ffsico, enquanto que servir;o 

significa trabalho feito para outre ( ... ) portanto produto inclui tanto bens como servic;os". 

(Juran, 1991) 

Compatfvel tambem com esta definic;ao e auxiliando na compreensao da natureza 

do servic;o, (Kotler, 1998) enuncia que urn "servic;o e qualquer ato au desempenho 

essencialmente intangivel que uma parte pede oferecer a outra e que nao tern como 

resultado a propriedade de alga. A execuc;ao de urn servic;o pede estar au nao ligada a 

urn produto fisico". Entenda-se propriedade como posse fisica de algum bern. 0 

aspecto de intangibilidade faz com que o servic;o nao possa ser realmente demonstrado 

com antecedencia, o que nao acontece com urn produto fisico (bern). 

Como resultado de esforc;o empresaria, onde a sobrevivencia vern da gerac;ao de 

receitas atraves de ofertas economicamente produzidas, urn "produto e alga que pede 

ser oferecido a urn mercado, para sua apreciac;ao, aquisic;ao, usa au consume, que 

pede satisfazer urn desejo au uma necessidade". (Kotler, 1998) 

3.2 -Alguns conceitos da qualidade 

Buscar urn conceito da qualidade merece todo cuidade. lndagando sabre o que 

significa a palavra, em uma entrevista Juran disse: "Ha muitas frases curtas a escolher, 

mas frases curtas sao armadilhas". Na formulac;ao de urn conceito da qualidade e 

essencial a clareza de uma definic;ao breve, mas o fundamental e que seu significado 

esteja perfeitamente entendido numa linguagem comum para toda a empresa. 

A literatura e farta de conceitos da qualidade, apresentando varies enfoques par 

varies autores e instituic;oes. Destacam-se: 

3.2.1 - Segundo a Associac;ao Brasileira de Normas Tecnicas- ABNT 
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E sua norma NBR ISO 8402, qualidade e a totalidade de propriedades e 

caracteristicas de urn produto ou servi9o, que confere sua habilidade em satisfazer as 

necessidades implicitas e explicitas. 

3.2.2 -(Feigenbaum, 1986) diz que qualidade e urn "conjunto decaracteristicas 

incorporadas ao produto atraves de projeto e manufatura que determina o grau de 

satisfa9ao do cliente". 

A abordagem de (Feigenbaum, 1986) nos reporta a uma abordagem sistemica 

da qualidade ou abordagem da qualidade total, envolvendo todas as fun96es de uma 

organiza9ao no processo da qualidade, e nao simplesmente o processo de fabrica9ao. 

A qualidade e vista como a que os clientes exigem, retratada atraves das 

especifica96es em todas as fases, com qualidade de processes compativel com tais 

especifica96es. Neste sentido, a organiza9ao deve ter urn sistema voltado para a 

satisfa9ao do consumidor, gerando produtos de forma economica e que satisfa9a o 

usuario, estruturando-se de tal forma que os diferentes grupos integrantes da 

organiza9ao contribuam para o esfor9o do desenvolvimento, manuten9ao e melhoria da 

qualidade de forma global. 

A contribui9ao de (Feigenbaum, 1986) refere-se a cria9ao do conceito de 

"centrale da qualidade total" com urn sistema eficiente para a integra9ao do 

desenvolvimento da qualidade, da manuten9ao da qualidade e dos esfor9os de 

melhoramento da qualidade dos diversos grupos em uma organiza9ao, permitindo 

produ9ao e servi9os a niveis mais economicos, que levem em conta a satisfa9ao total 

do consumidor, mostrando que a qualidade e uma tarefa de todos. 

Observa-se portanto, que as caracteristicas do sistema da qualidade dadas por 

(Feigenbaum, 1986), sao baseadas numa forte infra-estrutura tecnica e administrativa, 

com procedimentos minuciosamente estabelecidos e integrados dentro da estrutura 

organizacional. Tais procedimentos sao gerenciados por especialistas em qualidade, 

dando apoio e assistencia a todos os departamentos para assegurar uma integra9ao 

em torno da fun9ao da qualidade. A gerencia deve enfatizar a responsabilidade das 

linhas de produ9ao pela qualidade e a conscientiza9ao em torno da contribui9ao de 
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cada urn para com esta fun9ao, sendo uma ferramenta o sistema da qualidade 

altamente estruturado. 

3.2.3 - Ishikawa (1986) diz que a qualidade e rapida a percep9ao e satisfa9ao 

das necessidades do mercado, adequayao ao usc des produtos e 

homogeneidade des resultados do processo. 

Na abordagem de Ishikawa, (1986) ve-se urn ingrediente novo na qualidade, que 

e a rapida percep9ao per parte da empresa, sabre as necessidades des clientes 

(mercado). Esta abordagem leva-nos a enfatizar a necessidade de uma malha de 

relacionamento interne e externo da organizayao, que possibilite urn rapido diagn6stico 

e avaliayao de satisfa9ao de necessidades de nossos consumidores, levando 'a 

reformulayao des processes continuamente, para que se possa controlar a qualidade 

em todas as suas manifesta96es. 

E. nitida a aten9ao dada 'a valorizayao do homem, com foco no trabalhador, 

cabendo 'a gerencia a fun9ao de ensinar e orientar. A dire9ao deve transferir beneficios 

alcan9ados aos colaboradores e 'a sociedade. A integra9ao das atividades deve ser a 

principal ferramenta a ser utilizada no esfor9o pela qualidade de uma empresa. E. forte a 

enfase no papel social da empresa, numa a9ao que contemple fatores dentro e fora da 

organiza9ao: deve-se compreender a qualidade como inerente ao trabalho, fazendo 

parte e sendo resultado do trabalho, com a constru9ao da qualidade de vida de cada 

urn e da sociedade. 

3.2.4 - Juran (1990) ao introduzir regras e metodologias para o estabelecimento 

pela qualidade e 0 desenvolvimento da alta gerencia, determina que a qualidade e 
adequayao do produto o servi9o ao usc, ou seja 'a necessidade do consumidor". 0 

mesmo autor diz que a "qualidade e adequa9ao ao usc. 

A abordagem de Juran (1990) possui urn ingrediente gerencial e focaliza 

planejamento, fluxo organizacional, responsabilidade gerencial para a qualidade e 

estabelecimento de metas e objetivos para a melhoria. 
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0 autor nao admite a existencia de varias definic;oes para a qualidade em sua 

obra. Urn dos significados e o desempenho do produto e ausencia de deficiencias. 0 

proprio autor evoluiu no seu enfoque para o conceito: de satisfac;ao para a maximizac;ao 

das aspirac;oes do usuario, pela avaliac;ao da qualidade como adequac;ao ao uso . 

. Reconhecendo-se contudo, que a visao e a de sempre que a qualidade deve ser 

conceituada a partir do usuario. 

Ve-se que Juran (1990) lidera uma nova fase para o conceito da qualidade, que 

passou dos aspectos tecnol6gicos da fabrica para a preocupac;ao com a qualidade 

global e holistica, em todos os aspectos do gerenciamento e em toda a organizac;ao. 

3.2.5 - Crosby (1990) diz que urn sistema de qualidade deve atuar de forma a 

prevenir defeitos". Sua definic;ao e de que qualidade e fazer bern desde a primeira vez e 

isto significa manter urn compromisso real com aquilo que esta sendo realizado. 

Diz tambem que qualidade e "conformidade com requisites". 

3.2.6- Deming (1986) tern urn enfoque para qualidade voltada para a estatistica, 

focalizando variac;oes ocorridas no projeto e o produto e as suas causas. 

Tecnicas estatisticas, notadamente graficos de controle de processes sao 

propostos por permitirem a distinc;ao entre causas especiais e comuns - as primeiras 

atribuidas a individuos ou maquinas, a s outras de responsabilidade gerencial, como 

confere o rigor da analise necessaria 'a soluc;ao de problemas da qualidade. 
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3.3- lndicadores da qualidade 

0 conhecimento das necessidades e expectativas do consumidor, cliente ou 

usuario, e urn ponte fundamental para a obtenc;ao de urn produto ou servic;o de 

qualidade. Para se conhecer as necessidades e expectativas destes, e necessaria 

levantar e determinar os fatores que sao responsaveis pela adequac;ao do produto ou 

servic;o 'as necessidades, expectativas e ambic;oes do consumidor, como uma forma de 

agregar valor ao que sera produzido ou oferecido com menor custo. Estes fatores, ap6s 

selecionados e priorizados em grau de relevancia, transformam-se em indicadores da 

qualidade, para auxiliar a organizac;ao no dia-a-dia, bern como na definic;ao de seu 

planejamento estrategico de gestae pela qualidade. 

Conhecer os indicadores da qualidade significa estar constantemente atualizado 

quanto as expectativas do consumidor. E ter a informac;ao no memento oportuno. Os 

programas de qualidade mudaram substancialmente as atitudes e processes dentro das 

organizac;6es. 

E precise ter clare que atender o cliente com qualidade nao se resume a trata-lo 

de forma cortes. Mais do que isso significa agregar valor, prestando ao consumidor 

servic;os, que na percepc;ao atendam ou superem suas expectativas. Urn fato que nao 

pode passar despercebido, e que o consumidor esta disposto a pagar mais por urn 

produto ou servic;o que tenha sob seu ponte de vista, mais qualidade. Nesse empenho 

de melhor atender, a informac;ao sobre o consumidor, suas expectativas e satisfac;ao 

pelo atendimento recebido e vital para a sobrevivencia da ·organizac;ao. Ferramentas 

bern utilizadas demonstram o padrao de qualidade da empresa sob a 6tica do cliente e, 

com sua visao e independencia, pode mobilizar toda organizac;ao em func;ao do cliente. 

Os indicadores sao essenciais ao planejamento e controle dos processes da 

organizac;ao porque possibilitam o estabelecimento de metas quantificadas e o seu 

desdobramento na organizac;ao. Tambem sao essenciais ao controle porque os 

resultados apresentados atraves de indicadores sao fundamentais para a analise critica 

do desempenho da organizac;ao, tomada de decis6es e planejamento. 



32 

Para gerenciar corretamente a qualidade e a produtividade de uma organizac;ao 

comercial, e precise, antes de tude, que exista urn sistema de medida que seja 

conhecido e padronizado, para que todos os envolvidos compreendam o que esta 

representado. Porem, em uma organizac;ao comercial sao tantos os aspectos diferentes 

existentes, que se fossemos medir tude o que acontece, nao haveria tempo para 

desempenhar a atividade comercial. E melhor selecionar o que realmente e importante 

na determinac;ao da escolha des indicadores da qualidade. 

Assumida a decisao de orientar toda a empresa para a Gestae da Qualidade, 

considerando a qualidade no processo, deve-se buscar o suporte fundamental para 

essa ac;ao, que e a informac;ao. Nao e possivel oferecer produtos ou servic;os capazes 

de maximizar a satisfac;ao des clientes sem conhecer detalhadamente as necessidades 

e os desejos des clientes e acompanhar (avaliar), diuturnamente, a evoluc;ao dessas 

necessidades. Em outras palavras, e a informac;ao que orienta o planejamento 

estrategico da organizac;ao, fixando objetivos voltados 'a satisfac;ao des clientes, 

baseados nos indicadores da qualidade sugeridos pelos pr6prios clientes. 

3.3.1 - Gestae da Qualidade, Planejamento Estrategico e Vantagem Competitiva 

a partir de lndicadores. 

Alem de serem centrale nas crises, os indicadores ajudam a gerenciar o dia-a-dia 

da organizac;ao, bern como, a definir fatores estrategicos que influenciam todo o 

relacionamento com o cliente. Servem para comparac;ao de desempenho, de forma 

temporal, possibilitando indices medics, o melhor e o pier resultado, com como os 

desvios mais comuns. 

A gestae da qualidade esta intimamente ligada ao planejamento estrategico e 

consequentemente ao posicionamento competitive perante o mercado. De fato: se a 

organizac;ao enfatiza a qualidade, prioriza a atenc;ao ao cliente, isto significa transformar 

estas necessidades em objetivos basicos dela propria. Estao ai definidas as 

caracteristicas basicas do planejamento, incluindo a avaliac;ao do processo. 
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3.4 - Planejamento como estrategia competitiva 

Vivemos numa epoca em que as empresas sao cada vez mais produtivas e 

eficazes. Urn perlodo em que sao dados grandes passes para aumentar a qualidade 

dos produtos e servi<;os. Uma realidade em que ha imensas oportunidades e grandes 

desafios para as organiza<;6es. A mudan<;a e a (mica certeza e, saber lidar com ela e 

uma grande virtude que deve ser desenvolvida. Nesse cenario o planejamento 

estrategico se mostra como urn metoda capaz de garantir a perpetua<;ao das 

organiza<,;:6es. 

Contudo, poucas empresas possuem uma estrategia e quando a possui, em 

muitos casas, a sua principal meta e retorno elevado, ou seja, retorno acima da media 

do seu setor. 0 que ja deve ser vista como urn grande avan<;o na pratica da gestae, 

mas e precise entender que este e urn foco restrito, que pode ser born em curta prazo e 

uma senten<;a de morte em Iongo prazo; isso porque nao se busca prever as 

dificuldades que podem surgir num futuro e formas de lidar com ela e muito menos se 

tern nitidamente a ideia de qual caminho tamar. 

Uma boa estrategia e muito importante para a perpetua<;ao da organiza<;ao. Urn 

born posicionamento estrategico contribui para urn desempenho coerente durante 

longos perlodos. Nenhuma empresa pode ousar entrar no mercado competitive sem 

uma defini<;ao clara de como se posicionar no seu setor, ou seja, sem ter uma 

estrategia. 

0 planejamento serve, antes de tudo, para nortear decisoes. Para se definir a 

estrategia empresarial e importante a compreensao do gap entre as pretensoes dos 

dirigentes e as reais possibilidades da empresa. E necessaria tambem ter urn profunda 

conhecimento da estrutura empresarial e de sua flexibilidade e de mercado, 

compreendido como concorrencia, potenciais entrantes, consumidores e potenciais 

substitutes e, par ultimo, mas nao menos importante, uma boa dose de criatividade, que 

e o elemento aglutinador que vai procurar encontrar as melhores caminhos de venda e 

as melhores margens. 
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Mas o que e urn planejamento estrategico? Uma boa ideia, e pensar nas micro e 

pequenas empresas que surgem do empreendedorismo empresarial. Quando falamos 

de empreendedorismo, falamos de urn sonho, de algo em que o empreendedor acredita 

e quer realizar e que por isso mesmo e idealizado, e planejado. Quando sonhamos, 

sempre pensamos em urn caminho que desejamos trilhar. Pensamos em alternativas e 

escolhemos o que queremos fazer e aonde chegar. 

0 planejamento estrategico, resumidamente, e assim, como urn sonho, mas 

elaborado, onde imaginamos, onde e como queremos ser e estar daqui a 10 a nos, por 

exemplo. 

3.4.1 - Fon;as e fraquezas 

0 ponte de partida para refletir sabre estrategia e saber exatamente como a sua 

empresa e, quais sao as suas forc;as e fraquezas. Comec;ando pelo setor em que a 

organizac;ao atua. ldentificando seus recursos, sua capacidade de investimento, seus 

produtos e servic;os, sua agilidade, sua capacidade de logfstica e comunicac;ao, sua 

posic;ao geografica, enfim, identifique tudo que possa servir como vantagem ou 

desvantagem; pois e sempre importante principalmente para uma organizac;ao, estar 

ciente de suas forc;as e fraquezas. Somente assim poderemos planejar como utilizar 

melhor todo nosso potencial e como esconder ou proteger nossos pontes fracas. 

Ap6s identificarmos os pontes fracas, identificamos os principais concorrentes, 

questionando qual e o nosso desempenho em relac;ao a eles. Analisamos se a nossa 

abordagem ao mercado e diferente da concorrencia, qual o valor de seus produtos no 

mercado e se eles sao elevados ou nao, tentando descobrir nossos custos sao 

menores que os da concorrencia. Perguntando tambem, se realizam as atividades do 

nosso neg6cio de forma diferente da concorrencia e analisando do mesmo modo a sua 

cadeia de valor, isto e, suas atividades de marketing, vendas, produc;ao e logfstica sao 

semelhantes ou diferentes das dos concorrentes. Entendendo as eventuais 

semelhanc;as e diferenc;as e, pensando no que a empresa pode inovar ou agregar valor 

para o cliente de modo (mico. 0 principalmente nesse ponte e entender os pontes fortes 
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e fracos da concorrencia. Conhecer o concorrente e muito importante para saber como 

lidar com ele e como enfrenta-lo. 

3.4.2 - Conhecendo os fornecedores 

Chegou a hora de conhecer os fornecedores. Quem sao eles? 0 que eles 

esperam de da organiza<;ao? 0 que podem fazer pela empresa? E possfvel estabelecer 

parcerias? Quais as condi<;oes? Como costumam trabalhar? 0 que eles costumam 

exigir? Formas de financiamento que eles podem oferecer? Podem competir entrando 

em seu mercado? Eles podem dar urn born suporte ou nao? Possuem a qualifica<;ao 

necessaria? A empresa e muito dependente dos seus fornecedores? Em suma quais 

sao os riscos e as vantagens que seus principais fornecedores podem representar para 

a organiza<;ao? Dimensionar adequadamente o papel dos principais fornecedores pode 

ser vital para a existencia da empresa. Ha casos em que uma boa parceria pode 

alavancar o crescimento da organiza<;ao, assim como uma parceria equivocada pode 

leva-la a rufna. 

3.4.3 - Os substitutes 

Considerando tambem, os produtos ou servi<;os substitutes. Quaisquer produtos 

ou servi<;os que possam substituir os seus devem ser analisados com cautela. E precise 

entender quais sao as suas vantagens em rela<;ao ao seu produto, assim como as suas 

desvantagens e buscar meios de melhorar seu produto ou servi<;o ou se posicionar no 

mercado de tal modo que a influencia dos substitutes no neg6cios seja minimizada. 

Outro fator importante a ser considerado e o risco dos potenciais entrantes. Os 

entrantes podem ser fornecedores ou revendedores que resolveram atuar no seu 

mercado em especffico. Normalmente sao empresa que possuem alguma sinergia com 

o seu mercado de atua<;ao. Entre eles, tambem podemos destacar aqueles que nao 

conhecendo o mercado entram e tentam se manter no mesmo a qualquer custo, muitas 

vezes contribuindo para abalar a imagem e reduzir as margens de lucro conquistadas 

pelo setor e fornecendo produtos de baixa qualidade para os clientes. 
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Para crescer de modo sustentavel a organizac;:ao pede adotar duas medidas

chave basicamente, baseadas na eficiencia operacional; que pede lhe garantir 

menores custos e melhores margens de Iuera; e na diferencia~ao, que podera lhe 

render prec;:os mais elevados, tambem com grandes margens de Iuera. 

Na primeira alternativa, a de eficiencia operacional, a empresa deve focar seus 

esforc;:os em melhorar seus processes internes, buscando melhora-lo continuamente. 

Programas de qualidade e benchmarking sao ideais para isso, mas nao sao estrategias. 

Fazer bern as coisas que sao boas para todos e somente urn pressuposto. 0 ideal e 

aperfeic;:oar as praticas do mercado. 

Na segunda abordagem, da diferenciac;:ao, e precise criar uma pos1c;:ao (mica 

para o neg6cio, uma maneira singular de competir pela qual a diferencie. lsto e que e 

estrategia. 

0 problema e que muitas empresas param na primeira abordagem e as coisas 

nao funcionam como deveriam. 

A estrategia pede ser entendida como escolha, urn caminho a se trilhar, entao e 

precise lembrar, que s6 e possfvel seguir urn caminho de cada vez. Em outras palavras: 

tentar competir em todos os neg6cios e falte de uma estrategia bern elaborada, que 

implica o estabelecimento de limites. Ter uma atuac;:ao clara e linhas de produto e 

servic;:os bern definidos traduzindo o posicionamento da empresa, o que garante uma 

transparencia e respeito pelo que sua empresa opta par oferecer. 

Uma forma para definir a estrategia e definir o seu target. Ha duas abordagens 

basicas: limitar os clientes com base nas necessidades deles, focando claramente as 

expectativas e necessidades dos clientes, ou com base na sua intenc;:ao de satisfazer 

s6 uns, isto e, focando somente as suas possibilidades de atender ao cliente e nao o 

contrario. 

3.4.4 - 0 conhecimento para a competitividade 

No processo de inovac;:ao tecnol6gica, hoje tao reconhecida na competitividade, 

no Brasil ha uma tendencia de se acreditar que pesquisa cientffica e a capacidade de 
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criar e usar conhecimento para produzir competitividade, produtos e riqueza e alga que 

ocorre somente no ambiente academico. 

No entanto, o Iugar para se fazer pesquisa de inovac;ao tecnol6gica e muito mais 

a empresa do que a universidade, o que em nada diminui o papel importante que a 

universidade desenvolve nesse processo. 

As profundas mudanc;as exigem urn novo Brasil, uma nova empresa e, 

certamente, urn novo profissional. Hoje s6 permanecem no mercado empresas bern 

administradas em todos os setores e, seguramente, num futuro proximo, permanecerao 

somente aquelas altamente competentes, as que investem no seu capital humane, na 

tecnologia e as que adquirem, de forma constante, a cultura da inovac;ao, administrando 

melhor o conhecimento. 

Como conseqOencias de uma nova era econ6mica, que ha uma concorrencia 

muito mais acirrada, agressiva e competente, num esforc;o enorme para garantir a 

clientela, cria a convicc;ao muito forte de que a empresa deve estar bern preparada para 

enfrentar essa nova concorrencia. 

A empresa, ainda que apresente todos os seus Indices num born nlvel, deve 

antecipar-se e promover novas mudanc;as, observando que o consumidor de hoje e 
muito mais exigente e bern informado, pais ha uma oferta grande de produtos de boa 

qualidade. 

A dificuldade atual de ser estabelecido urn prec;o para o consumidor, podendo 

algumas empresas enfrentar urn mercado que pague menos do que o custo do seu 

produto, o que pode retira-la de urn mercado que, hoje, dita as normas. 

A vida curta dos produtos e servic;os exige das empresas novidades em espac;os 

cada vez menores de tempo. Os produtos e servic;os estao ficando cada vez mais 

iguais, sendo a grande vantagem competitiva a inovac;ao continua, que deve ser feita 

antes da concorrencia, objetivando manter o cliente tiel ao produto daquela empresa. 

lsso acontece quando a empresa se torna descomplicada e faz o cliente ganhar tempo, 

pais, quando se faz neg6cios com uma empresa, na verdade se faz neg6cios com 

pessoas que a representam, que devem, assim, cativar os clientes, trabalhando todos 

os aspectos que levem a empresa a confiar no servic;o dos seus profissionais. 
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Fator importante para se enfrentar o novo memento economico e a questao da 

inteligencia, observando que as quatro maiores fortunas do mundo de hoje nao foram 

herdadas, mas adquiridas nos ultimos anos, com inteligencia, ideias e capacidade de 

enfrentar e resolver os problemas de uma forma mais simples, e a adequa<;ao da 

inteligencia especifica, no sentido de ser colocada a pessoa certa para exercer a fun<;ao 

certa, contando-se, para isso, com uma adequada sele<;ao de pessoal. 

Na medida em que a empresa tern pessoas mais equilibradas nos varies niveis 

de sua vida pessoal, seguramente conta com a participa<;ao de melhores profissionais, 

pois a empresa se constitui, na verdade, de seres humanos que precisam trabalhar 

altamente motivados e felizes, pais, do contrario, criarao entraves para a sobrevivencia 

daquele empreendimento. 

As medidas que geram au nao a motiva<;ao das pessoas e o ponto neutro em 

que, muitas vezes, se encontram as empregados, ah~m de bans salaries, beneficios, 

melhores condi<;6es ambientais de trabalho e de urn clima de camaradagem, e o 

"salario moral" que faz com que a pessoa se sinta aceita, apreciada, reconhecida e 

valorizada. 

A importancia da inteligencia, criatividade, motiva<;ao e inova<;ao tecnol6gica, 

fatores inerentes as pessoas e que constituem o maier capital de uma empresa, deve 

ser dada tambem chance de crescimento pessoal e profissional atraves do treinamento, 

pois, ao contrario do que acontecia antigamente, a pessoa forma-se atualmente, mas 

deve que continuar estudando sempre, pois o conhecimento e informa<;oes via internet 

modificam-se instantaneamente. 

Os tres pontos basicos para as empresas estimulem as equipes a inovarem sao: 

desenvolvimento da cultura da inova<;ao, a descomplica~ao da empresa e a 

valoriza~ao do capital intelectual das pessoas que fazem acontecer. 

0 sucesso da empresa esta baseado tambem no conhecimento, a capacidade 

da empresa de gerar conhecimento e de trabalhar o conhecimento por outros gerados e 

ainda de possuir pessoal com qualifica<;ao para trabalhar o conhecimento de maneira 

interativa. 
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Pode-se afirmar que a valorizagao des recursos humanos, atraves da educagao 

basica, tecnica e continuada des trabalhadores, e o elemento central da mobilizagao 

para a competitividade. Todos os palses que romperam a barreira do desenvolvimento 

atribulram especial atengao a educagao. Ja na decada de 90 a educagao era 

considerada, sobretudo como promotora da competitividade. Essa educagao que 

possibilita a competitividade da ao individuo a condigao de empregabilidade e traz para 

a sociedade a modernidade associada ao desenvolvimento sustentavel. 

A globalizagao estimula a competigao entre empresas e palses, o acirramento da 

concorn3ncia requer da forga de trabalho aptidoes e atitudes que favoregam sua maier 

integragao no processo produtivo. Comega a se instalar urn novo paradigma produtivo 

cuja base e a tecnica e eletronica, propria do sistema industrial de automagao e 

microeletronica, e que esta ancorado no conhecimento e na educagao. 

Enquanto o fordismo se caracterizava pela rigidez, simplificagao do trabalho, pela 

divisao de tarefas e especializagao de conhecimento, o toyotismo (originado do Japao) 

e urn paradigma vinculado a base eletroeletronica que tern como caracteristicas a 

maleabilidade, a conjugagao de tarefas e o conhecimento mais holistico com maier 

potencial de criatividade. E valorizada a capacidade criativa de resolugao de problemas. 

Essas novas tendencias levam a pensar o conhecimento pela interdisciplinaridade, 

intercambialidade e experimentagao. Neste contexte a educagao e o conhecimento 

estao associados ao desenvolvimento cientlficos e tecnol6gicos que, per sua vez, 

levam a competitividade. 

A formagao des recursos humanos torna-se importante para aumentar a 

competitividade, seja pela formagao de pesquisadores altamente qualificados -

responsaveis pela produgao cientifica de ponta e pela produgao de novas tecnologias, 

seja pela modernizagao tecnol6gica das empresas que dependem da pesquisa 

cientifica e tambem da educagao profissional e basica des profissionais. 

E imprescindlvel aprimorar a qualidade des recursos humanos envolvidos nos 

processes produtivos e na gestae das empresas, em materia de sua qualificagao, 

escolaridade, capacitagao e grau de iniciativa. 
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0 acirramento da concorremcia requer da forga de trabalho aptid6es e atitudes 

que favoregam sua maior integragao no processo produtivo. Neste contexto, o trabalho 

nao e vista como item de custo, mas como urn ativo que deve ser valorizado; o 

treinamento e intensive, prevalece a multifuncionalidade, pais ha necessidade de 

conhecimento de todo o processo produtivo e e valorizada a capacidade criativa para 

resolugao de problemas. 

3.4.5- Qualidade como diferencial pratico, que motiva para a competitividade 

0 sucesso da qualidade vai alem das ferramentas de trabalho, consiste em mais 

quatro elementos basicos: o comprometimento da alta administragao, da melhoria 

continua, e da capacitagao e comprometimento dos colaboradores. A falta de atengao 

as praticas da gestao de pessoas e urn grande problema para implementagao da 

Gestao pela Qualidade. 

A qualidade resulta de urn comportamento positivo dos colaboradores e a melhor 

ferramenta para alcangar a excelencia da qualidade e a mente humana que interpreta e 

faz com que as coisas acontegam, prop6e melhorias e mudangas necessarias. Pessoas 

diferentes tern habilidades, aptidoes e talentos diferentes. Gerir pessoas nao e mais 

sinonimo de controle, padronizagao ou rotinizagao. Gerir pessoas significa hoje 

estimular o envolvimento e o desenvolvimento das mesmas. 

As organizagoes ao definirem suas estrategias, precisam identificar as 

competencias essenciais e a partir destas rever suas estrategias, gerando urn drculo 

virtuoso, impulsionado pelo processo de aprendizagem. 

0 processo de aprendizagem e definido por urn processo de mudanga, 

provocado por estlmulos diversos, mediado por emogoes que podem vir ou nao 

manifestar-se em mudanga no comportamento. 

A satisfagao de clientes e conseqOencia da qualidade dos produtos e servigos de 

uma empresa, e esta qualidade, por sua vez, decorre da motivagao das pessoas. 

A compreensao da motivagao e o seu aproveitamento estrategico tern levado 

organizagoes ao sucesso. Por esta razao, nao sao poucos os que procuram entender o 

que e a motivagao e principalmente o que motiva as pessoas, o que faz com que 
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algumas pessoas simplesmente "vistam a camisa" da empresa, enquanto outros sao 

tao indiferentes em relac;ao a empresa em que trabalham. 

A gestao de pessoas baseia-se no fato de que o desempenho de uma 

organizac;ao depende fortemente da contribuic;ao das pessoas que a compoem e a 

forma como as pessoas estao organizadas, sao estimuladas e capacitadas, e como sao 

mantidos num ambiente de trabalho e num clima organizacional adequado. E ainda, 

como estao estruturados e organizados os membros da forc;a de trabalho, de modo a 

habilita-los a exercer maior poder e liberdade de decisao, levando a maior flexibilidade 

e a reac;ao mais rapida aos requisites mutaveis do mercado. 

As empresas buscam cada vez mais alcanc;ar produtos de qualidade, com boa 

penetrac;ao de mercado e com clientes satisfeitos e fieis. Dentre as estrategias usadas 

para se chegar a esse objetivo, destaca-se a motivac;ao, que age como fator 

diferenciador e competitive. Equipe motivada, consequentemente, produtos melhores. 

Sabemos que a motivac;ao das pessoas tern uma relac;ao direta na excelencia da 

qualidade dos produtos e servic;os das organizac;oes. As varias correntes acerca do 

comportamento do homem organizacional, demonstra uma particular estrategia de 

comportamento individual e grupal, e o norteador da maneira de agir da organizac;ao 

que defronta com os individuos que com ela colaboram e interagem. A questao 

fundamental e descobrir como os fatores motivacionais contribuem para a excelencia da 

qualidade de produtos e servic;os. 

A motivac;ao vern da importancia que cada urn da ao seu trabalho, do significado 

que e atribuido a cada atividade desse trabalho e que cada pessoa busca o seu proprio 

referencial de auto-estima e de auto-identidade. 

0 homem faz o que faz par causa das suas necessidades e enumera estas 

necessidades de forma hierarquica, conhecida como a piramide de Maslow: 

necessidade de auto-realizac;ao, necessidade de estima, necessidades sociais, 

necessidade de seguranc;a e necessidades fisiol6gicas. 

Dessa forma, houve uma mudanc;a nas organizac;oes quanta a sua visao das 

pessoas: antes as pessoas eram vistas simplesmente como recursos, dotadas de 

habilidades, capacidade, destreza e conhecimentos para a execuc;ao de tarefas para 
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alcanc;ar objetivos organizacionais; hoje a visao das pessoas como pessoas, dotadas 

de caracterfsticas pr6prias de personalidade, aspirac;oes, valores, crenc;as, atitudes, 

motivac;oes e objetivos individuais. Pessoas que fazem parte da organizac;ao e significa 

talentos que precisam ser desenvolvidos e mantidos, e o capital intelectual que 

movimenta a organizac;ao na direc;ao por ela determinada. 

As empresas modernas procuram levar as pessoas talentosas a contribuir ao 

maximo possfvel de seus esforc;os em beneffcio da empresa, tentando leva-las a 

produzir melhores resultados. Ter uma equipe motivada nao e uma tarefa das mais 

faceis, nao ha uma formula magica para motivar, por isso e necessaria combinar uma 

serie de atitudes essenciais ao comportamento humane e que podem trazer motivac;ao 

nos trabalhadores e estimula-los a contribuir com qualidade para os melhores 

resultados das suas empresas. 

0 papel da lideranc;a na motivac;ao dos colaboradores nas organizac;oes 

modernas e bastante significative. Lideranc;a e a influencia interpessoal exercida numa 

situac;ao e dirigida par meio do processo de comunicac;ao humana a consecuc;ao de 

objetivos especfficos. 

Os lfderes de sucesso tern certos atributos pessoais em comum: sao 

disciplinados no atendimento, na pontualidade, no cuidado com a aparencia, sabem 

lidar com as pessoas e lidera seu pessoal sem nenhuma pressao. Sao leais a equipe e 

demonstram confianc;a nas pessoas, deixando que elas cumpram com suas tarefas sem 

interferencia. Conduzem a organizac;ao num clima saudavel, gerando os melhores 

resultados. 

0 estilo de lideranc;a tern muita influencia no alcance da excelencia da qualidade, 

deve haver urn trato pessoal com os colaboradores e clientes, coordenar o 

envolvimento de toda equipe nas sugestoes, na definic;ao de objetivos e metas. E 
precise dar oportunidade as pessoas para que elas digam o que pensam, as pessoas 

devem participar do processo. 0 progresso deve ser reconhecido. Os elogios nao 

devem ser economizados, mas devem ser sinceros, fazendo com que as pessoas 

sintam que deram uma contribuic;ao de valor. 
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Os fatores motivacionais tern uma contribuigao direta com a qualidade de vida 

das pessoas e com a qualidade de produtos, e a forga motriz que impulsiona a 

participagao do colaborador e desenvolve urn compromisso duradouro com 

responsabilidade e urn relacionamento frutifero e produtivo, satisfazendo os interesses 

de ambas as partes, organizagao e individuo. Ha uma correlagao imediata entre os 

indices favoraveis de clima interno e a saude dos resultados empresariais. Ou seja, os 

fatores motivacionais contribuem para que haja qualidade de produtos, servigos e 

qualidade de vida dentro das organizagoes e uma pessoa motivada, alem de gerar 

qualidade produz urn clima de trabalho em que as pessoas se sentem bern e ha 

interagao social na equipe. 

3.4.6 -A contribuigao individual para a competitividade 

A velocidade das mudangas que ocorrem no mundo, esse processo e 

permanente, pois o que pode ser considerado hoje uma vantagem competitiva, pode 

nao ser amanha. Por isso a importancia da busca incessante do autoconhecimento, 

para que se possa tambem promover o autodesenvolvimento, o que pode ser feito no 

cotidiano, pois, na realidade, aprende-se todo o tempo e a vida e uma permanente 

interagao. Cada pessoa deve procurar ser, entao, competente, a tim de atuar num 

mundo cada vez mais complexo e de poder perceber a complexidade do tecido das 

relagoes que se estabelecem nos campos politico, econ6mico, social, cultural, 

tecnol6gico e ate pessoal. 

Outro ponto interessante e a aquisigao de multiplas informagoes e habilidades, 

reconhecendo que o individuo hoje tern de ser urn especialista com uma visao 

estrategica e abrangente, consciente do contexto onde esta inserido e o que a sua 

tarefa representa para o alcance dos resultados operacionais. Essa visao estrategica 

tern de permear toda a organizagao, embora permanegam as decisoes estrategicas sob 

a responsabilidade da cupula organizacional. 

Ser responsavel por sua propria carreira e tambem relevante, pois os tempos 

mudaram e nao existe mais o emprego definitivo, devendo, contudo, haver a lealdade 

do individuo para com a organizagao enquanto nela trabalhar. 
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3.4. 7 - 0 cliente como referencial de mudanc;as 

Antes de tentar melhorar a qualidade de urn produto, e essencial entender em 

detalhes o ponto de vista do cliente sabre o mesmo. Sem este conhecimento, os 

esforc;os das empresas em servir os seus clientes podem ser de pouca valia ou inuteis, 

par conta das lacunas criticas existentes. Urn sistema de realimentac;ao com o cliente e 
urn importante instrumento de administrac;ao de qualidade, especialmente no setor de 

servic;os. 

0 born sensa diz que os sistemas de feedback devem gerar retornos. Muitas 

empresas ouvem seus clientes, mas infelizmente poucas conseguem traduzir em 

resultados tais esforc;os. 

Embora essas pesquisas tenham potencial para promover melhorias de 

qualidade, elas sao usadas para pouco mais do que o gerenciamento das reclamac;oes. 

Assim, o unico retorno que se espera e que o sistema de realimentac;ao convenc;a os 

clientes que reclamaram a retornar, o que causa pouco impacto na organizac;ao. Nao 

existe razao, para nao considerarmos este sistema urn investimento que requer urn 

retorno adequado. 

Depois da internet, os clientes passaram a participar ativamente do dialogo com 

fornecedores de bens e servic;os, sendo que esse dialogo ja nao e mais controlado 

pelas grandes empresas, pais qualquer pessoa pode buscar informac;oes e saber 

sozinho sabre diferentes neg6cios. Qualquer urn pode aproveitar o conhecimento do 

consumidor, sendo que, em boa parte das vezes, ele toma a iniciativa do dialogo. 

Nao e facil aproveitar as competencias do cliente, pais a empresa devera 

dominar quatro realidades fundamentais: engajar seus clientes em urn dialogo; 

mobiliza-los em grupos de clientes; gerenciar as diferenc;as entre eles; e criar 

experh~ncias personalizadas junto com os clientes. 

No entanto, nao e possivel aproveitar a competencia e administrar a experiencia 

dos clientes sem contar com a sua cooperac;ao. E precise que eles estejam ligados ao 

que "esta par vir" e, para isso, as empresas precisam orientar suas expectativas, 

principalmente as que trabalham nos segmentos de alta tecnologia. Para bern executar 
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essa orientac;ao, nao basta lanc;ar mao de instrumentos de comunicac;ao tradicionais. 

Os clientes tern que ser atrafdos a participar de f6runs publicos, pais as empresas que 

pretendem introduzir produtos com tecnologias novas e radicais sao as que mais 

precisam investir na "educac;ao" de seus clientes. 

"Quanta mais o cliente gostar de uma empresa, mais provavelmente falara bern 

dela, quando pedirem sua opiniao - ou mesmo sem que a pec;am. A melhor 

propaganda e urn cliente satisfeito" Kotler 

"Organizac;oes dependem de seus clientes e, portanto, convem que entendam as 

necessidades atuais e futuras do cliente, atendam aos requisites e procurem exceder 

as suas expectativas".(ISO 9004:2000) 

3.4.8 - Fidelizando clientes 

Os primeiros estudos visando compreender o consumidor e seus habitos de 

consume surgiram no infcio do seculo XX, mas o foco era o produto e o aumento de 

suas vendas. Em meados do seculo, Maslow, com seus estudos sabre a hierarquia das 

necessidades humanas (fisiol6gicas, seguranc;a, relacionamento, estima, e auto

realizac;ao), trouxe uma importante contribuic;ao para o estudo de caracterfsticas dos 

produtos que satisfizessem as necessidades e desejos dos consumidores. 

Posteriormente, Philip Kotler (1998) se dedicou a consolidar os fundamentos e 

princfpios do que hoje chamamos de Marketing, amarrando definitivamente o produto a 
satisfac;ao de necessidades, atribuindo a estas a prioridade. Antes de Kotler, produzia

se e promovia-se para vender, e nos dias de hoje, produz-se o que o consumidor 

deseja para satisfazer suas necessidades. 

Os programas de fidelizac;ao, sejam quais forem as suas amplitudes, sao 

considerados de grande importancia na construc;ao de relacionamentos estaveis e 

duradouros com os clientes. A fidelizac;ao pede ser fruto das caracterfsticas intrfnsecas 

e extrfnsecas dos produtos/servic;os ou do valor agregado percebido pelos clientes. Nos 

dais casas, a fidelidade se relaciona a satisfa~ao com o produto/servi~o ou seus 

atributos - essa satisfac;ao pode ser real ou apenas uma percepc;ao. 
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Com o nfvel de competic;:ao e o alto grau de tecnologia incorporado nos 

processes produtivos, a qualidade dos produtos tende a se equiparar. Hoje, a diferenc;:a 

percebida pelos clientes deve-se, principalmente, ao atendimento prestado. 

Possuir prec;:o competitive e importante, mas ele nao adianta mais par si; o 

cliente percebe o valor, ainda que a sentimento, e valor e diferente de prec;:o. 0 valor e 

"composto" pelo que o cliente entende que vale o produto (qualidade), e pelos servigos 

associados, como o atendimento prestado e a rede de assistencia tecnica. 

Os relacionamentos sao super valorizados par emoc;:oes positivas a cada 

momenta em que o cliente interage com a empresa. Existem diversas ferramentas que 

auxiliam no conhecimento do comportamento do cliente, como par exemplo, o CRM, 

que significa gerenciar o relacionamento com o cliente, uma estrategia poderosa de 

negocios pela qual as empresas otimizam sua rentabilidade, suas receitas, a satisfac;:ao 

do cliente e urn marketing de relacionamento, integrando multiples pontos de cantatas. 

E necessaria entender que o cliente precisa ser envolvido, buscando a empresa 

esse relacionamento tambem pelo lado emocional, porem nao e possfvel comprar esse 

relacionamento, tern de ser conquistado no dia-a-dia. 

A empresa busca agregar valores a todos os aspectos de sua experiencia com o 

cliente, o prec;:o deixa de ser a principal considerac;:ao, tornando-se mais urn item de 

uma proposta de valor muito mais abrangente, o que faz com que a concorrencia tenha 

mais dificuldade de atingir esse cliente, que se torna mais tolerante e que passa a 

manter urn relacionamento continuo com a empresa. 

A ABNT e uma entidade privada, com 65 anos de existencia, sem fins lucrativos 

e de utilidade publica, reconhecida pelo governo brasileiro como unico Forum Nacional 

de Normalizac;:ao, membra fundador da ISO, COPANT e AMN e membra da IEC desde 

a criac;:ao da ABNT, responsavel pela gestao do processo de elaborac;:ao de normas 

brasileiras, signataria do codigo de boas praticas em normalizac;:ao da OMC, 

certificadora de produtos e sistemas. 

A ABNT esta inserida no Sistema Nacional de Metrologia, Normalizac;:ao e 

Qualidade Industrial. eo organismo reconhecido pelo CONMETRO como o forum unico 
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de normalizac;ao no Brasil. A norma pode ser usada para a defesa do mercado 

nacional, e atua para facilitar o acesso da empresa brasileira no mercado internacional. 

Geralmente, costuma-se confundir norma com regulamento tecnico, a norma e muito 

importante, mas costuma ser mencionada apenas ap6s o problema ter ocorrido. 

Existem cerca de 34 autoridades federais que podem estabelecer regulamentos 

tecnicos, s6 criando o INMETRO regulamentos sabre materias que nao estejam 

incluidas na relac;ao subordinada a essas 34 autoridades federais. Pelo Acordo de 

Barreiras Tecnicas da OMC, s6 podem ser estabelecidos requisites num regulamento 

tecnico se estiverem de acordo com a norma mundial. 

0 Pais tern, assim, que ter a sua propria normalizac;ao e leva-la para a ISO, a fim 

de influenciar na norma mundial, devendo participar o empresariado das reunioes da 

ABNT e das votac;oes internacionais, pais qualquer pais que tenha uma duvida de 

interpretac;ao da ISO 9000, par exemplo, envia uma solicitac;ao de esclarecimento para 

a Associac;ao, que a esclarece atraves do Grupe de lnterpretac;ao da ISO 9000 da 

Comissao CB-25 daquela Associac;ao. 0 principia da normalizac;ao e de que toda 

norma decorre de urn trabalho voluntario. A norma tern de ser feita por entidades 

representativas do setor, deve ser simples e manter uma paridade na sua discussao, e 

a sua aprovac;ao e obtida atraves de urn consenso. 

3.4.9 - Diante deste contexte e importante definirmos claramente alguns termos 

segundo a ABNT: 

Norma 

Documento, estabelecido por consenso e aprovado par urn organismo 

reconhecido, que fornece, para urn usa comum e repetitive, regras, diretrizes ou 

caracteristicas para atividades ou seus resultados, visando a obtenc;ao de urn grau 

6timo de ordenac;ao em urn dado contexte. Convem que as normas sejam baseadas em 

resultados consolidados da ciencia, tecnologia e da experiencia acumulada, visando a 
obtenc;ao de beneficios para a comunidade. (ABNT ISO/IEC Guia 2). 
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Regulamento 

Documento que contem regras de carater obrigat6rio e que e adotado por uma 

autoridade. (ABNT ISOIIEC GUIA 2) 

Regulamento Tecnico 

Regulamento que estabelece requisites tecnicos, seja diretamente, seja pela 

referencia ou incorporac;ao do conteudo de uma norma, de uma especificac;ao tecnica 

ou de urn c6digo de pratica. 

Urn regulamento tecnico pode ser complementado por diretrizes tecnicas, 

estabelecendo alguns meios para obtenc;ao da conformidade com os requisites do 

regulamento, isto e, alguma prescric;ao julgada satisfat6ria para obter a conformidade. 

(ABNT ISO/IEC GUIA 2) 

Normalizar;ao 

Atividade que estabelece, em relac;ao a problemas existentes ou potenciais, 

prescric;oes destinadas a utilizac;ao comum e repetitiva com vistas a obtenc;ao do grau 

6timo de ordem, em urn dado contexte. 

Em particular, a atividade consiste nos processes de elaborac;ao, difusao e 

implementac;ao de normas. A normalizac;ao proporciona importantes beneffcios, 

melhorando a adequac;ao dos produtos, processes e servic;os as finalidades para as 

quais foram concebidos, contribuindo para evitar barreiras comerciais e facilitando a 

cooperac;ao tecnol6gica. (ABNT ISOIIEC Guia 2) 

Dentre outros, podem ser destacados os principais objetivos: facilitar a 

comunicac;ao I simplificac;ao, protec;ao ao consumidor, seguranc;a, economia, eliminac;ao 

de barreiras comerciais. 

Tern como principios a voluntariedade, representatividade, paridade, 

simplificac;ao e consenso. 

Os niveis de normalizar;ao 

A valiar;ao de conformidade 

Na decada de 90, urn novo padrao de desenvolvimento comec;ou a se instalar na 

economia brasileira. Reduc;ao de custos, racionalizac;~o das cadeias internas cliente

fornecedor, terceirizac;ao de atividades secundarias, adoc;ao de novas metodos 
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organizacionais e gerenciais, difusao de programas de qualidade. A busca de maior 

eficiemcia e aumentos de produtividade passaram a ser uma constante no planejamento 

das organizac;oes. Assim, a certificac;ao de conformidade tornou-se uma das 

ferramentas mais importantes para esse processo de mudanc;a. 

Define-se avaliac;ao de conformidade como sendo uma forma sistematizada de 

avaliar se urn produto, servic;o, processo ou profissional atende a requisites de normas 

ou regulamentos tecnicos preestabelecidos, para a obtenc;ao da certificac;ao. 

A avaliac;ao de conformidade proporciona a concorr€mcia justa, estimula a 

melhoria continua, informa e protege o consumidor, facilita o comercio exterior, 

incrementando as exportac;oes, protege o mercado interne e agrega valor a marca. 

A avaliac;ao pode ser de primeira, segunda ou terceira parte, dependendo de 

quem a realiza: 

Primeira: e feita pelo fabricante ou pelo fornecedor 

Segunda: e feita pelo comprador 

Terceira: e feita par uma instituic;ao com independencia em relac;ao ao fornecedor e ao 

cliente, nao tendo, portanto, interesse na comercializac;ao do produto.Quando o 

processo de Avaliac;ao da Conformidade e realizado pela terceira parte e de extrema 

importancia que essa parte seja credenciada, ja que o credenciamento e o 

reconhecimento, par urn organismo credenciador, da competencia dessa instituic;ao 

para avaliar a conformidade de produtos, servic;os ou sistemas de gestao e pessoal. 0 

processo de Credenciamento de Organismos executores da certificac;ao e o aspecto 

vital das atividades desenvolvidas pelos organismos de Avaliac;ao da Conformidade. No 

Brasil, o organismo credenciador oficial e o lnmetro e os programas de avaliac;ao 

adotados obedecem a praticas internacionais, baseadas em requisites da ISO 

(International Organization for Standardization), entidade normalizadora internacional. 

As cinco modalidades de Avaliac;ao da Conformidade sao: Certificac;ao, Declarac;ao do 

Fornecedor, lnspec;ao, Etiquetagem, Ensaios 

E. importante observar que a Avaliac;ao da Conformidade pode ser voluntaria ou 

compuls6ria. 
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Voluntaria: quando parte de uma decisao exclusiva do solicitante e tern como objetivo 

comprovar a conformidade de seus processes, produtos e servic;os as normas 

nacionais, regionais e internacionais. Esse procedimento e usado par fabricantes ou 

importadores como meio de informar e atrair o consumidor. 

Compuls6ria: quando e feita par urn instrumento legal emitido par urn organismo 

regulamentador e se destina, prioritariamente, a defesa dos consumidores, no que diz 

respeito a protec;ao da vida, da saude e do meio ambiente . 

. Portanto, AVALIAf;AO DE CONFORMIDADE: exame sistematico do grau em que urn 

produto, processo ou servic;o atende aos requisites especificados; (Normas, 

especificac;oes, entre outros) 

. E CERTIFICAf;AO: modo pelo qual uma terceira parte da garantia escrita de que urn 

produto, processo ou servic;o esta em conformidade com os requisites especificados; ( 

NBR ISO IEC 9001, NBR 7480, NBR ISO 14001) 

. A ACREDITAf;AO: modo pelo qual urn organismo autorizado da reconhecimento formal 

de que urn organismo ou pessoa e competente para desenvolver tarefas 

especfficas;(OCS, OCP, OCA) NBR ISO/IEC Guias 62,65,66) 

. 0 RECONHECIMENTO: modo pelo qual urn organismo aceita, dentro de urn grau 

adequado de confianc;a, os certificados/acreditac;ao emitidos par outros 

organismos.(Varios Tipos) NBR ISO/IEC Guia 61. 

Hierarquias de Certificaqao 

0 SIMETRO, Sistema Nacional de Metrologia, Normalizac;ao e Qualidade 

Industrial, o 6rgao normative ao qual compete formular, coordenar e supervisionar as 

politicas ligadas as questoes de metrologia, normalizac;ao e avaliac;ao da conformidade, 

sendo o INMETRO a Secretaria Executiva do Sistema. 

• Tern a finalidade de formular e executar a politica nacional de metrologia, 

normalizac;ao industrial e certificac;ao da qualidade de produtos industriais. 

• lntegram o SINMETRO entidades publicas ou privadas que exercem atividades 

relacionadas a sua area de atuac;ao. 

• Principais organizac;oes participantes, tais como: 

CONMETRO e seus Comites Tecnicos 
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IN METRO 

. Organismos de Certificac;ao Credenciados (Sistemas da Qualidade, Sistemas de 

Gestae Ambiental, Produtos e Pessoal) - OCC 

. Organismos de lnspec;ao Credenciados- OIC 

. Organismos de Treinamento Credenciados - OTC 

. Organismo Provedor de Ensaio de Proficiemcia Credenciado - OPP 

. Laboratories Credenciados- Calibrac;oes e Ensaios- RBC/RBLE 

. Associac;ao Brasileira de Normas Tecnicas- ABNT 

Institutes Estaduais de Pesos e Medidas -IPEM 

. Redes Metrol6gicas Estaduais 

0 CONMETRO, Conselho Nacional de Metrologia, Normalizac;ao e Qualidade 

Industrial, e composto pelos Ministros da Industria e Comercio, Ciencia e Tecnologia, 

Saude, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Relac;oes Exteriores, Justic;a, Agricultura e 

Defesa, sendo agora inclufdo o Ministro da Educac;ao, pais deverao ser as pessoas 

tambem certificadas. 

• Eo 6rgao normative do SINMETRO 

• Tern o INMETRO como sua secretaria executiva 

• Compete ao CONMETRO: 

. formular, coordenar e supervisionar a politica nacional de metrologia, normalizac;ao 

industrial e certificac;ao da qualidade de produtos industriais, assegurar a uniformidade 

e a racionalizac;ao das unidades de medida utilizadas no pafs , estimular as atividades 

de normalizac;ao voluntaria no Pafs estabelecer normas referentes a materiais e 

produtos industriais, fixar criterios e procedimentos para certificac;ao da qualidade, fixar 

criterios e procedimentos para aplicac;ao de penalidades no caso de infrac;ao a 

dispositive da legislac;ao, . coordenar a participac;ao nacional nas atividades 

internacionais 

E composto pelos seguintes integrantes: 

. Ministros: MDIC, MGT, MS, MTE, MMA, MRE, MJ, MAPA e MD 

Presidente do INMETRO 

. Presidente da Associac;ao Brasileira de Normas Tecnicas- ABNT 



. Presidents da Confederac;ao Nacional da Industria- CNI 

Presidents do Institute de Defesa do Consumidor- I DEC 

3.4.1 0 - Certificac;ao de sistemas de gestae (norm as serie ISO 9000) 
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As organizac;oes, ao Iongo de suas existencias, sempre buscaram, ainda que de 

modo empfrico, caminhos para sua sobrevivencia e manutenc;ao no mercado 

competitive. 

Esta decada passa a caracterizar-se pelo aumento, em nfvel mundial, de uma busca 

por metodos e ferramentas que resultassem na diminuic;ao dos custos de produc;ao e 

aumento da produtividade. 

Os fatores economicos, politicos e sociais, e as exigencias dos mercados sao os 

condicionantes externos as organizac;oes que devem ser traduzidos em caracterfsticas 

dos bens e servic;os e, consequentemente, em caracteristicas dos seus processes 

internes. 

Existem diversas ferramentas da qualidade disponfveis para nosso uso, a grande 

maioria muito boa, mas se nao soubermos para que serve cada uma delas, qual a 

situac;ao em que seu emprego e indicado, dificilmente obteremos o melhor resultado. 

E de igual importancia conhecermos bern o neg6cio e seus problemas, pais seria 

de baixo proveito possuirmos urn profunda conhecimento da utilizac;ao das ferramentas, 

sem termos uma adequada caracterizac;ao da situac;ao que nos e entregue para 

soluc;ao. Em outras palavras, a melhor soluc;ao e a que for obtida pelo binomio do 

conhecimento qualidade-neg6cio. 

Boa parte das ferramentas da qualidade disponibilizadas nos ultimos anos nao 

se constitui propriamente de inovac;oes conceituais, mas sim do aprimoramento e 

combinac;ao de conceitos ja existentes, de forma a obter maior eficiencia na sua 

aplicac;ao. 

A certificac;ao dos Sistemas de Gestae atesta a conformidade do modelo de 

gestae de fabricantes e prestadores de servic;o em relac;ao a requisites normativos. Os 

sistemas classicos na certificac;ao de gestae sao os de gestao de qualidade, baseado 

nas normas NBR ISO 9000 e os sistemas de gestae ambiental, conforme as normas 
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NBR ISO 14000. Existem, no entanto, outros sistemas de gestae, tambem passiveis de 

certifica<;ao, oriundos de iniciativas setoriais como os sistemas desenhados pelas 

normas do setor automobilistico QS 9000, AVSQ 94 e TL 9000, citando as mais 

importantes. 

Em primeiro Iugar esclareceremos o significado: a sigla ISO e uma referencia a 
palavra grega ISO, que significa igualdade. A International Organization for 

Standardization, ISO, e uma federa<;ao de carater internacional que congrega 

organismos mais de cern paises, urn de cada pais. E uma organiza<;ao nae

governamental criada em 194 7, cujo objetivo e desenvolver e pro mover norm as e 

padroes mundiais que traduzam o consenso dos diferentes paises do mundo. A ABNT, 

Associa<;ao Brasileira de Normas Tecnicas, representa o Brasil na ISO. Ela e o 6rgae 

responsavel pela distribui<;ao da norma no Pais, com o nome de NBR ISO 9000. 

Desde que o mundo passou a adotar normas padr6es para sistema de qualidade 

(serie ISO 9000), come<;amos a acreditar que, se estivessemos adotande os mesmes, 

estarlamos oferecendo aos nossos consumidores/clientes urn certo nivel de confian<;a. 

Afinal a ado<;ao de urn sistema de qualidade e uma forma de dizer para o cliente que a 

organiza<;ao possui sistemas, processes e controles visando assegurar a qualidade des 

produtos e urn aperfei<;oamento cada vez maier nas opera<;6es de produ<;ao. 

E precise comprovar a ado<;ao dos padr6es, dessa forma o processo fei 

delineado contando com avalia<;6es de terceira parte, supostamente imparcial, para 

auditar os sistemas da qualidade e assegurar a certifica<;ao. 

As normas certificaveis da serie ISO 9000 surgiram no anode 1987, e passaram 

por algumas revis6es de conteudo, sendo aplicavel hoje a norma ISO 9001 :2000. 

A revisao permitiu uma melhor aproxima<;ao das normas aos sistemas de gestae 

modernos, com foco no cliente e resultados, inclusive com os Premios da Qualidade. 

A serie NBR ISO 9000 esta estruturada em varies requisites, cujos conteudes 

baseiam-se em oito principios para a gestao da qualidade: 

- Foco no cliente - As organiza<;6es dependem de seus clientes e, assim, precisam 

entender as suas demandas presentes e futuras, atender as suas exigencias e lutar 

para superar as suas expectativas; 
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- Lideranc;a - Os lfderes estabelecem uma unidade de objetivos e de dire<;ao para a 

organiza<;ao. Eles devem criar e manter urn ambiente no qual as pessoas possam se 

tornar completamente envolvidas na realiza<;ao dos objetivos da empresa; 

- Envolvimento das pessoas- Em todos os nfveis as pessoas sao a essencia de uma 

organiza<;ao e seu total envolvimento permite que suas habilidades sejam usadas para 

o beneficia daquela; 

- Abordagem do processo - Urn resultado desejado e atingido de modo mais eficaz 

quando as atividades e os recursos relacionados sao gerenciados como urn processo; 

- Abordagem sistemica para a gestae - ldentificar, entender e gerenciar processes 

interrelacionados como urn sistema contribui para a eficckia e a eficiencia da 

organiza<;ao na busca 

da realiza<;ao de suas propostas; 

- Melhoria continua - Melhoria continua da performance total da empresa deve ser 

urn objetivo permanente; 

- Abordagem factual para a tomada de decisoes - Decisoes efetivas sao baseadas 

na analise de dados e informa<;oes e 

- Beneficios mutuos nas relac;oes com os fornecedores - Uma organiza<;ao e seus 

fornecedores sao interdependentes e uma rela<;ao mutuamente proveitosa aumenta, 

para ambos, a habilidade de agregar valor. 

A implementa<;ao e certifica<;ao do sistema da qualidade de uma organiza<;ao pela ISO 

9001 :2000 significa que esta deseja produzir de maneira sistematica e preocupada com 

a qualidade, e que seus empregados saibam o que executar para tal. Demonstra que o 

sistema da qualidade da empresa encontra-se estruturado em urn padrao internacional, 

ou seja, que as atividades relativas a fabrica<;ao de urn produto ou realiza<;ao de urn 

servi<;o estao dispostas a assegurar urn determinado nfvel de qualidade crescente, 

atendendo aos requisites dos clientes. Ela traz como beneficios as empresas, dentre 

outros: a solu<;ao de problemas, a elimina<;ao de desperdfcios e a melhoria da 

produtividade. 

E possfvel destacar os beneficios da certifica<;ao: 
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Para os consumidores - auxilia na identificac;ao de produtos que atendem a 

normas especificas, estabelecendo, per consequemcia, parametres para decisao de 

compra, complementares ao custo; Para os fornecedores - demonstra de forma 

independente a qualidade des produtos e servic;os perante os diversos mercados, 

tornando a concorrencia mais justa, aumentando a competitividade e possibilitando a 

utilizac;ao de novas estrategias de marketing. Adicionalmente, permite as empresas 

exportadoras superar barreiras tecnicas de outros mercados; 

Para governo - facilita o controle des produtos e servic;os no mercado e 

simplifica as compras publicas. 

3.4.11 - Passes de implantac;ao de urn sistema de gestae da qualidade baseado 

no modele ISO 9001 

Palestra de sensibilizac;ao - com envolvimento das lideranc;as e o maximo de 

colaboradores; 

Diagn6stico- auto-avaliac;ao para identificar o grau de maturidade 

Planejamento da qualidade - cronograma de implantac;ao, politica, objetivos e metas; 

Levantamento des requisites dos clientes - Ouvindo o cliente pode-se fazer grupos 

de foco ou pesquisas; 

Mapeamento de processes - lnclui tambem a analise e melhoria des processes de 

gestae, apoio e neg6cio, considere os requisites des clientes nesse memento; 

Elaborac;ao da documentac;ao - Definic;ao da estrutura de documentac;ao e elaborac;ao 

des padroes pertinentes; 

lmplementac;ao e treinamento do sistema montado; 

Auditoria interna; 

Medic;ao e analise critica do sistema; 

Revisao dos padroes e realizar Auditoria de certificac;ao - memento de utilizac;ao 

das certificadoras. 

A Gestae da Qualidade e desenvolvida per empresas que buscam atingir urn 

mercado que os reconhec;a com urn padrao internacional de qualidade. A 

implementac;ao pede ser feita com recursos internes ou com auxilio de consultorias 



3.5 - Abordagem por processos 

Mais do que certificar uma empresa e garantir que as conceitos e praticas 

implementadas serao mantidas e/ou melhorados. E nesta fase que esta o maier 

desafio. 

Metodologicamente prop6e-se a abordagem par processes. 

56 

Um processo, para Davenport (1994), seria uma ordena<;ao especifica das 

atividades de trabalho no tempo e no espa<;o, com um come<;o, um fim, com entradas 

(inputs) e saidas (outputs) claramente identificados, enfim, uma estrutura para a<;ao. Ja 

Harrington (1993) o define como sendo um grupo de tarefas interligadas logicamente, 

que utilizam as recursos da organiza<;ao para gerar as resultados definidos, de forma a 

apoiar os seus objetivos. 

Para Johansson (1995), processo eo conjunto de atividades ligadas que tomam 

um insumo (input) e o transformam para criar um resultado (output). Teoricamente, a 

transforma<;ao que nele ocorre deve adicionar valor e criar um resultado que seja mais 

util e eficaz ao recebedor acima au abaixo da cadeia produtiva. 

Ja Rummier e Brache (1994) afirmam ser uma serie de etapas criadas para 

produzir um produto au servi<;o, incluindo varias fun<;6es e abrangendo o "espa<;o em 

branco" entre as quadros do organograma, sendo vista como uma "cadeia de 

agrega<;ao de valores". 

Assim, um processo disp6e de inputs, outputs, tempo, espa<;o, ordena<;ao, 

objetivos e valores que, interligados logicamente, irao resultar em uma estrutura para 

fornecer produtos au servi<;os ao cliente. Sua compreensao e importante, pais sao a 

chave para o sucesso em qualquer neg6cio. 

Afinal, uma organiza<;ao e tao efetiva quanta as seus processes, pais eles sao 

responsaveis pelo que sera ofertado ao cliente Johansson et al.(1995) Rummier e 

Brache (1994). 

Nessa epoca de grandes mudan<;as e desafios, na qual as empresarios e 

gerentes precisam tamar decis6es cada vez mais rapidas, surge a necessidade de 
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indicadores para a gestae estrategica do neg6cio, como os obtidos atraves do Balanced 

Scorecard (BSC), que e uma metodologia para medigao balanceada do desempenho. 

0 SSG foi desenvolvido pelos professores Robert Kaplan e David Norton(1997) , 

de Harvard, no infcio da decada de noventa. Urn dos principais motives para o seu 

desenvolvimento foi a constatagao que os tradicionais indicadores financeiros eram 

insuficientes para medir as atividades criadoras de valor relacionadas com os ativos 

intangiveis, como habilidades, competencias e motivagao dos empregados, bancos de 

dados e tecnologias da informagao, processes, inovagao em produtos e servigos, 

relacionamentos com os clientes, imagem da organizagao e outras. E afirmam que 

assim como nao e possivel realizar urn voo seguro baseando-se apenas no velocimetro 

de urn aviao, indicadores financeiros nao sao suficientes para garantir que a empresa 

esta caminhando na diregao correta. 

3.6 - Metodologia BSC 

A metodologia do SSG pressupoe que a escolha dos indicadores para 

administrar uma organizagao nao deve se restringir a informagoes economicas ou 

financeiras, sendo necessaria monitorar tambem, as perspectivas relacionadas ao 

mercado, aos processes internes e as pessoas. Pela 16gica do SSG, o somat6rio das 

pessoas e tecnologias, se bern aplicados aos processes internes, possibilita criar valor 

ao cliente e, com isso, levar aos resultados financeiros esperados. 

Os objetivos e medidas utilizados no SSG nao sao estabelecidos aleatoriamente. 

Eles sao determinados a partir do estabelecimento da missao, visao e estrategia da 

organizagao, que sao desdobrados em objetivos, indicadores, metas e iniciativas que 

atendam de modo equilibrado os fatores criticos associados ao atendimento das 

necessidades de acionistas, clientes, neg6cios, inovagao e aprendizado. Como 

decorrencia, o scorecard viabiliza a administragao de processes gerenciais criticos: 

- esclarecimento e tradugao da estrategia; 

- comunicagao e associagao de objetivos e medidas estrategicas; 

- planejamento e estabelecimento de metas, e alinhamento de iniciativas estrategicas; e 
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- melhora do feedback e do aprendizado estrategico. 

Para se chegar aos objetivos, indicadores, metas e iniciativas que compoem o 

BSC, deve-se contemplar a resposta as seguintes questoes, cada uma delas associada 

a uma perspectiva: 

- Financeira: "Para sermos bern sucedidos financeiramente, como deveriamos ser 

vistas pelos nossos acionistas?" 

- Cliente: "Para alcanc;armos nossa visao, como deveriamos ser vistas pelos nossos 

clientes?" 

- Processes Internes: "Para satisfazermos nossos acionistas e clientes, em quais 

processes de neg6cios devemos alcanc;ar a excelencia?" 

- Aprendizado e Crescimento: "Para alcanc;armos nossa visao, como sustentaremos 

nossa capacidade de mudar e melhorar?" 

Tendo em vista que as respostas das questoes estao alinhadas ao atingimento 

da estrategia estabelecida, o conjunto de indicadores obtido formara uma cadeia de 

relac;oes causa-efeito que se tornara mais nitida com o passar de diversos ciclos de 

medic;ao dos mesmos. 0 impacto do resultado de cada urn dos indicadores sabre as 

demais ficara explicito, como, par exemplo, a influencia entre satisfac;ao dos 

funcionarios, satisfac;ao dos clientes, lealdade dos clientes, e o desempenho financeiro. 

Urn BSC bern elaborado deve contar a hist6ria de uma unidade de neg6cios, 

identificando as relac;oes de causa-efeito entre as seus resultados, e servir como 

elemento comunicador do significado da estrategia a organizac;ao. 

Assim, uma jornada desse tipo comec;a com a vontade politica da lideranc;a da 

organizac;ao em obter melhoria de desempenho, podendo o balanced scorecard ser 

tambem traduzido como o caminho do Iuera. A primeira preocupac;ao deve ser, entao, a 

confecc;ao de urn documento que comprove a existencia dessa vontade politica, a fim 

de que a forc;a de trabalho entenda esse processo, o que vai acontecer e tenha o 

patrocinio necessaria para isso. Nesse processo visionario da lideranc;a, e precise 

alinhar a percepc;ao para o futuro, quando nao se vai planejar estrategicamente, mas se 

pensar estrategicamente, a fim de se criar urn plano via o pensamento estrategico, pais 
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a empresa que come9a uma jornada com urn planejamento estrategico ja come9a 

errada e nao chegara a Iugar nenhum. 

Na implanta9ao das estrategias existe a necessidade de ser adotada uma 

disciplina de reunioes de analises e crfticas, preferencialmente trimestrais, podendo ser 

inclusive alterada toda a jornada a cada tres meses, se necessaria for, comentando que 

essa jornada vai substituindo sistemas anteriores da organiza9ao, num processo 

negociado, ocorrendo os processes de melhoria de desempenho dentro do que 

denomina de "o Iongo caminho curta", isto e, aquele em que se negocia, informa, educa 

e treina a for9a de trabalho para que a execu9ao seja bern curta, enquanto que "o curta 

caminho Iongo" e, justamente, o contrario, uma estrategia desastrosa para qualquer 

organiza9ao. 

A maier parte das escolas de administra9ao adotam ainda livros, textos e 

trabalhos de 1980, fruto de urn despreparo gerencial, respeitando-se pessoas que nao 

estao dispostas a fazer as mudan9as necessarias para que seja alcan9ado urn melhor 

desempenho, daf ter mencionado a necessidade de que haja vontade polftica da 

lideran9a de uma organiza9ao. 

Urn dos fundamentos da melhoria do desempenho da-se no nfvel da 

organiza9ao, de processes e da extra9ao de trabalho, devendo o pessoal de RH ter 

condi96es de negociar e gerenciar objetivos individuais, ja acontecendo uma serie de 

experiencias como balanced scorecard na fun9ao de RH. 

0 balanced scorecard esta, hoje, pronto para se usado pela pequena, media e 

grande empresa, mas a pequena empresa tern que come9ar com a preocupa9ao de 

transformar a sua lideran9a num time de alto desempenho, para que sejam, 

paulatinamente, colocados todos os conceitos do balanced scorecard. a implementa9ao 

dessa ferramenta ira propiciar certamente urn grande beneficia para a pequena 

empresa. 
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4 DIAGNOSTICO 

A base conceitual deste trabalho abordou como o sistema da qualidade pode 

auxiliar na melhoria dos processes crfticos para a competitividade da industria. Com 

uma capacidade instalada de 30.000 toneladas/ano e uma produc;ao estimada pela 

Abiquim em 50.000 toneladas em 2004, o mercado brasileiro de resinas de poliuretano 

para aplicac;ao em solados foi, urn dos que mais cresceu nos ultimos anos, com a ajuda 

das ultimas tendencias de moda. Enquanto o fornecimento de materias- primas e 

utilidades e feito pelas centrais de materias- primas, outras empresas fornecem outros 

insumos (maquinas, equipamentos, catalisadores, e outros). Ap6s a transformac;ao, nos 

reatores de polimerizac;ao, das materias-primas em PU, as resinas obtidas podem ser 

encaminhadas para a transformac;ao ou passar par urn processo de adic;ao de cargas 

de outros aditivos, quando se obtem os compostos de PU. 

As principais questoes investigadas no trabalho foram: a percepc;ao da empresa 

sabre a competitividade do mercado de PU, contribuic;ao que o programa da Qualidade 

adotado par esta deu a sua competitividade; os atributos e enfoques que traduzem a 

qualidade do poliuretano, os principais fatores de competitividade neste mercado. Alem 

disso, procurou-se aprofundar o conhecimento sabre a influencia dos fatores crfticos de 

sucesso tern no direcionamento das ac;oes estrategicas. Considerando a satisfac;ao dos 

clientes como urn objetivo fundamental dos programas da Qualidade, e sendo a mesma 

verificada entre os clientes, pode-se, entao, considerar o programa como bern 

sucedido. 

4.1 -As Rela~oes Cliente-Fornecedor- A Qualidade para o Poliuretano: atributos e 

enfoques 

Urn aspecto importante no relacionamento cliente-fornecedor e ter bern definidos 

os atributos que traduzem a qualidade do produto, de urn lado, e a busca pelo 

tornecedor do atendimento a estes atributos, do outro lado. Foram identificados os 
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aspectos que traduziriam a qualidade desejada pelos clientes e a qualidade que a 

empresa deseja oferecer ao mercado. 

Atraves das informac;oes obtidas, sobre a importancia des enfoques da 

qualidade, houve uma enfase unanime na valorizac;ao da Qualidade como 

conformidade com especificac;oes e "fazer certo da primeira vez" e como urn produto 

com o desempenho esperado no mercado a urn prec;o e urn custo de fabricac;ao em 

nlveis aceitaveis. A qualidade foi detectada como uma variavel precisa, dependendo de 

uma ou mais caracterlsticas do produto, item que foi considerado menos importante, 

pois, pelas necessidades bastante diferenciadas de cada cliente, nao cabe a esta 

priorizar algumas poucas caracterlsticas valorizadas per urn pequeno grupo de clientes 

e deixar em segundo plano as demais. Cabe a organizac;ao uma preocupac;ao com 

todos os componentes da qualidade do produto. As ac;oes de responsabilidade social e 

conservac;ao do meio ambiente, dentre outras, realizadas, podem legitima-las junto as 

suas comunidades e aos seus funcionarios, mas nao sao urn diferencial na 

racionalidade que prevalece. Em relac;ao aos atributos da qualidade do produto, para as 

resinas basicas, sao importantes os desempenhos tecnicos e funcionais, a 

confiabilidade, ou seja: realizar sua func;ao sem falhas sob condic;oes normais de 

operac;ao, tambem, a qualidade de orientac;ao ao usc e a qualidade da interface com o 

usuario (facilidade de operac;ao). Sao tambem importantes a qualidade de conformac;ao 

e a assistencia tecnica. Em outras palavras, uma resina basica de qualidade e urn 

produto que esteja de acordo com as especificac;oes de projeto, que seja facil de 

transformar e nao apresente falhas nesse processo, que tenha a devida orientac;ao ao 

usc e uma boa assistencia tecnica. 

Foram considerados como atributos muito importantes o desempenho tecnico e 

funcional, assistencia tecnica, qualidade da interface com o meio ambiente e qualidade 

percebida/imagem da marca; e atributos importantes a qualidade de conformac;ao, 

qualidades de orientac;ao ao usc e da interface com o usuario, confiabilidade e estetica. 

Com excec;ao da durabilidade, todos os atributos listados foram valorizados, o que e, de 

certa forma, compativel com a diversidade de preferencias existentes no mercado (as 

quais a empresa tern que procurar satisfazer). 
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No caso da qualidade da interface com o meio ambiente, pode nao ser urn 

atributo exigido diretamente pela transforma<;ao, mas a legisla<;ao ambiental e a 

pressao dos ecologistas certamente fazem com que busque se tornar menos poluidora 

e tente parecer rna is "ambientalmente correta". 

4.2 - A Competitividade dos Fabricantes de PU 

Em rela<;ao a competitividade, em cada mercado predomina urn subconjunto de 

fatores criticos de sucesso competitive e as empresas atuantes nesses mercados, 

agindo de forma autonoma e independente, formulam e reformulam as suas estrategias 

competitivas apoiadas em avalia<;oes sabre quais sao esses fatores e qual sera a sua 

trajet6ria futura. Urn fator critico de sucesso e alga que a empresa tern par obrigac;ao 

fazer muito bern feito para ser bern sucedida. Num contexte bern diferente do tempo do 

mercado interne fechado, no qual as clientes e que tinham que se adaptar ao produto 

fornecido, com a abertura de mercado passou a ser vital para as empresas entender as 

requisites do mercado e direcionar as suas estrategias no sentido de atende-los e 

supera-los. As vantagens competitivas devem ser criadas em func;ao dos padroes de 

concorrencia vigentes no mercado. Em relac;ao aos fatores criticos de vantagem 

competitiva, unanimemente, custo e qualidade sao as mais importantes. ldentificou-se a 

qualidade como mais importante, alem da tecnologia e o custo. A qualidade tam bern foi 

considerada o principal fator na fabricante. 

Verificou-se que, cada vez mais, custo e qualidade tern que estar juntos. Na 

avaliac;ao da importancia dos fatores relatives ao mercado, para as resinas basicas (na 

medida em que padroniza<;ao e pre<;o foram as mais valorizados) e de difusores de 

tecnologia para OS .compostos (0 atendimento as especificac;oes foi 0 principal fator 

apontado). Foi considerado tambem muito importante, apesar de nao obter a 

unanimidade verificada nos outros fatores ja citados, a rapidez na entrega, a assistencia 

tecnica e o pre<;o. Detectou-se a importancia da logistica e dos servi<;os tecnicos como 

fatores decisivos para a escolha do fornecedor, em casas de custos e qualidade 

semelhantes. 
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0 padrao de concorremcia no mercado, entao, conjuga custo e qualidade, sendo 

fundamental a padroniza<;ao do produto. Urn diferencial de tecnologia pode possibilitar 

aos fornecedores atender a urn numero mais variado de especifica<;oes de produto. 

Mesmo diante de urn contexte em que quem nao e competitive nao sobrevive, nao se 

pode considerar uma empresa competitiva apenas par ainda existir. A satisfa<;ao dos 

clientes e o principal indicador utilizado neste trabalho, mas deve ser tomada em 

conjunto com outros indicadores de resultados (pais, par exemplo, nao interessa as 

empresas manter clientes satisfeitos tendo prejuizo). Pela 16gica da Qualidade, a 

satisfa<;ao dos clientes e que, a Iongo prazo, assegura os bans resultados das 

empresas. 

4.3 - A lnfluencia dos Programas da Qualidade na Competitividade das 

Fabricantes de PU. 

A grande maioria dos clientes da COIM tern pouca ou nenhuma percep<;ao dos 

programas de qualidade implementados, a impressao geral e de que a qualidade, 0 

atendimento e o suporte tecnico (que antes nao havia) melhorou, mas associam essa 

evolu<;ao ao esfor<;o de marketing das empresas, nao ao programa. 

Urn resultado importante apontado nos clientes, e que os fornecedores de PU 

tern qualidade assegurada, isto e, asseguram a qualidade do produto que fornecem. 

Com isso, ja sao dispensadas as analises de materia-prima e reduziram-se bastante os 

estoques intermediaries, aumentando dessa forma a responsabilidade da garantia da 

qualidade no fornecimento, mas comprovando tambem a confian<;a no desempenho da 

COIM e de seus concorrentes. 

Com isso, avaliando de uma forma indireta, e possivel concluir que, ao direcionar 

as a<;6es da empresa para a satisfa<;ao dos clientes, de urn lado, e ao garantir a 

qualidade do produto final, de outro, o programa da Qualidade permite a empresa 

adequar-se aos padroes de concorrencia do mercado, o que contribui significativamente 

para a sua competitividade. Em termos de condi<;oes para a competitividade, o 

programa e uma condi<;ao cooperante, mas nao suficiente, devido as multiplas variaveis 
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das quais a competitividade depende, sendo os clientes dizem que o Programa da 

Qualidade amplia as possibilidades de sucesso, mas nao e urn diferencial. 

Por fim, mesmo que tenha se difundido como uma onda no inicio da decada de 90, 

ao se constatar que o programa da Qualidade nao tern apenas uma fun<;ao ret6rica, 

mas contribui para obter bons resultados, conclui-se que, para este caso, nao foi urn 

mero modismo na administra<;ao. 

4.4- A gestao por competemcias. 

As defini<;oes de competencia, quando sao acordadas as metas que devem ser 

alcan<;adas no periodo, afirmando que quanta mais motivado o funcionario para 

aprender e desenvolver o seu potencial melhor ira produzir e maiores serao os 

resultados alcan<;ados pela empresa. 

A estrategia da COIM e primordial para a defini<;ao de suas metas, que sao 

colocadas para todos os funciomirios da empresa atraves de reunioes anuais, sendo 

desenvolvido, a partir da[, urn trabalho visando as metas que deverao ser alcan<;adas, 

trabalho revisado anualmente e que faz uma avalia<;ao do desempenho por area, 

permitindo ao funcionario, o conhecimento de como caminha a empresa atraves de 

outros fatores que gerarao, no final, valores monetarios que, colocados numa formula 

matematica simples, resultarao na PLR. As competencias e as metas do 

desenvolvimento do funcionario sao estabelecidas a cada inicio de ano, ocasiao em 

que sao indicados os treinamentos necessaries, recomendando que sejam feitas 

revisoes para que as corre<;oes sejam promovidas, o que fara com a premia<;ao do 

funcionario mais justa possivel. 

A PLR objetiva premiar o esfor<;o desenvolvido pelo grupo, sendo dinamico o 

processo de gerenciamento do desempenho da companhia, cuja estrutura e avaliada 

anualmente por uma equipe composta por representantes de cada unidade, que 

tambem verifica onde, de fato, pode haver uma contribui<;ao para a sua melhoria. 

Diante das constata<;oes e possivel entao identificar alguns problemas principais 

para o aperfei<;oamento dos processes, como por exemplo, a pouca exigencia do 
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mercado (setor calc;adista) vista que ainda e movido per empresas familiares pouco 

exigentes. Outre problema tambem e a crescente oferta de mao de obra mais barata no 

exterior, o que obriga os custos da produc;ao e qualidade estarem alinhados em todo o 

processo produtivo. Per outre lade, as caracterfsticas inovadoras que a COIM, como 

uma empresa lider neste mercado facilitam a adaptac;ao rapida e consistente no 

mercado, atraves da demonstrac;ao de soluc;oes e melhorias antes mesmo delas serem 

solicitadas pelos clientes. Tambem, a incorporac;ao da marca Novacote, a nfvel mundial 

ao grupo COIM tambem e outre facilitador, pais urn novo foco de clientes esta sendo 

desenvolvido pelos mesmos funcionarios, dando oportunidade a eles de uma maier 

aprendizagem sabre os conceitos e exigencias de urn sistema de gestae da qualidade 

com base na melhoria de processes e acompanhamento des fatores crfticos de 

sucesso. 

5 UMA METODOLOGIA PARA APERFEICOAMENTO DE PROCESSOS 

Grandes beneficios sao obtidos na implementac;ao de programas de medic;ao de 

desempenho e no aperfeic;oamento de processes. 

Talvez o maier seja urn melhor entendimento des processes per parte des 

funcionarios, que tern, individualmente, a oportunidade de perceber, amplamente, a 

importancia de suas func;oes e como elas afetam, direta ou indiretamente, os processes 

e as metas/os padroes da organizac;ao. 

Analisando a empresa sob o ponte de vista funcional, ela possui o organograma 

como modele primordial de neg6cios; os recursos sao distribufdos per departamentos -

que se inter-relacionam segundo hierarquias - onde a especializac;ao e a base de sua 

formac;ao. Assim, os programas de melhoria estao facades no aumento da eficiencia 

das func;oes de cada departamento. 

A analise sob o ponte de vista des processes esta no gerenciamento do proprio 

trabalho, em todos os nfveis organizacionais, procurando ter uma visao global do 

neg6cio, identificando oportunidades de melhoria. 
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0 enfoque funcional tern muitas vantagens, por isso, e importante o entrela<;amento, 

tanto horizontal como vertical, dos processes, e aproveitar as vantagens dos dais 

enfoques. 

Deve-se salientar que a escolha de uma metodologia para a melhoria des 

processes, sub-processes estara condicionada as caracterfsticas e a situa<;ao 

especffica da organiza<;ao, e sua rela<;ao ou grau de afinidade com as estrategias e 

metas/padroes. 

A metodologia do Gerenciamento de Processes (GP) procura entender as fun<;oes 

de cada departamento e eliminar as barreiras de estrutura interna das organiza<;oes, 

tentando gerar o maximo de beneficia organizacional. Oferece algumas vantagens 

como per exemplo: nfvel de abrangencia e profundidade da mudan<;a permite aos 

funcionarios adquirir, de forma progressiva, habilidades e capacidades para a mudan<;a, 

gerando melhorias que se constituem fontes, reconhecidas per todos, de vantagem 

competitiva, e, flexibilizando o usc de outras metodologias e ferramentas. 

0 gerenciamento de processes e urn tater importante para que as pessoas, 

envolvidas entendam que "centrale" nao significa algumas pessoas controlando outras, 

o que se procura e estar "sob centrale", atraves do conhecimento plene des processes, 

a fim de criar urn quadro de responsabilidade que permita as pessoas planejar, e 

controlar seu proprio desempenho. 

5.1 - Fases do Gerenciamento de Processos 

Baseando-se no modele proposto per Glauber, esta metodologia apresenta, 

basicamente, tres etapas: defini<;ao do processo, analise do processo e melhoria do 

processo. 

FIGURA 18- FASES DO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS (GLAUBER). 
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Na fase de Defini~ao do Processo, procura-se organizar o trabalho e implantar 

a base do GP atraves de palestras, apresentando sua metodologia, a identificac;ao, a 

definic;ao dos donos dos processes e dos "facilitadores", aos funcionarios e a gerencia, 

criando-se grupos de trabalho, formados por diferentes pessoas, que atuam no 

processo sob a visao horizontal da relac;ao cliente-fornecedor. 

Os grupos de trabalho obtem informac;oes sobre o processo da seguinte forma: 

1. identificando: resultados de cada processo (produtos ou servic;os); clientes e 

fornecedores, internes e externos; atividades componentes de cada processo e 

su bprocesso; 

2. oferecendo, no final, uma visao geral e horizontal da organizac;ao, permitindo 

cortar as fronteiras funcionais, evitando, o gerenciamento do organograma no 

Iugar do gerenciamento do neg6cio. 0 mapeamento dos processes ajuda no 

levantamento e na analise do fluxo e conteudo das informac;oes, tendo como 

prop6sito, sua otimizac;ao, gerando inputs e output eficientes e eficazes. 

A identificac;ao da missao, dos produtos finais da organizac;ao, de seus 

componentes e da forma que os recursos sao alocados e utilizados deve ocorrer nessa 

fase. 

Tambem e nessa fase que o GP fornece uma capacidade de comunicac;ao- chave 

para o sucesso de qualquer processo de mudanc;a -, vertical e horizontal, facilitando o 

feedback e a quebra do paradigm a da organizac;ao tradicional (vertical). 

Na fase de Analise do Processo, as oportunidades de melhoria, atraves da 

gerac;ao de ideias, sao identificadas e priorizadas, atraves da gerac;ao de ideias, assim 

como alternativas de soluc;oes (modelos e/ou desenhos), encorajando a participac;ao de 
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todos os grupos no sentido de aprender e utilizar algumas ferramentas da qualidade, 

tais como: Brainstorming, diagrama de Ishikawa, Grafico de Pareto, estratifica9ao, a fim 

de gerar ideias e prioridades de melhoria, considerando o impacto causado no cliente, 

interne e externo. 

Deve-se avaliar as oportunidades de Benchmarking, na procura de melhores 

praticas de desempenho no processo, no memento de definir alternativas de solu96es e 

a aprovactao de procedimentos de melhoria. 

Posteriormente, deve-se apresentar as propostas de mudan9a, que incluem: 

descrictao detalhada da proposta, plano de implementactao, programa de centrale, 

avaliactao, apoio, necessidades de treinamento, cronograma de implementactao, 

funcionamento e valida9ao. 

0 inicio des esfor9os para a melhoria atraves das mudan9as basicas do processo 

deve procurar eliminar, per exemplo, problemas com a duplicidade de atividades, 

burocracia, atividades que nao agregam valor, a simplifica9ao do processo identificando 

as oportunidades de automatizactao. 

E importante ressaltar que o GP e um processo de aprendizado continuo e que os 

processes devem ser continuamente analisados atraves da definictao de medidas de 

desempenho, a fim de se adaptar as necessidades presentes e futuras des clientes, 

internes e externos. 

0 aperfeictoamento continuo des processes devera estar centrado na obten9ao de 

sua eficacia e eficiencia, tornando o processo mais rapido, prevenindo as falhas que 

possam atingir o cliente, corrigindo e melhorando, incessantemente, os processes, e 

procurando a excelencia para satisfazer e ultrapassar as necessidades des clientes que 

estao em constante evoluctao pela propria dinamica do mercado. 

A fase de Melhoria do Processo fornece procedimentos e ferramentas para o 

estagio de implementa~ao e avalia~ao do autodesenho organizacional. 

5.1.1 - Sistemas de informa9ao para a medi9ao de desempenho no gerenciamento de 

processes 
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Urn Sistema de lnformayao adequado e vital para o sucesso do Gerenciamento 

de Processes, pais, permitindo identificar as necessidades e prioridades des clientes, e 

possivel transforma-las em especifica96es tecnicas que possam ser incorporadas nos 

processes produtivos e organizacionais. Esse fate torna capaz a ado9ao de uma 

estrategia pr6-ativa frente as mudan9as, flexibilizando a capacidade de resposta da 

organiza9ao. 

Dentro da organizayao, a informa9ao e usada com dais objetivos: ganhar urn 

cantata rapido e fechado com o ambiente, e integrar as sub-partes da organiza9ao 

(departamentos, processes, grupos de trabalho, e outros) em urn todo coordenado. E, 

continuamente, monitorando, a fim de garantir que os processes correntes sejam 

adequados para satisfazer as necessidades dos clientes, internes e externos. 

Cada nivel deve fornecer suporte e informayao necessaries para o nivel 

imediato, superior e inferior, trazendo, como resultado, a integra9ao das estrategias, da 

missao e das metas/dos padroes organizacionais, para cada processo, departamento 

ou setor. 

Na visao horizontal (par processes), as medidas de desempenho e seus 

sistemas de informayao integram e equilibram as necessidades des clientes externos 

com os produtos e/ou servi9os oferecidos pela organiza9ao e estabelecem, entre os 

clientes internes, uma efetiva visao da rela9ao cliente-fornecedor. 

5.1.2 Fatores Criticos De Sucesso (Fcs) 

Neste momenta atual e precise reconhecer a verdadeira finalidade com que os 

indicadores de medi9ao sao elaborados, considerando que essa finalidade pede variar 

ao Iongo do tempo. 

Urn passe basico para o estabelecimento de indices nao-financeiros refere-se a 

identifica9ao des Fatores Criticos de Sucesso, que expoem diferen9as importantes para 

a vantagem competitiva individual em urn setor. Esses fatores tern rela9ao com as 

metas/os padroes da organiza9ao e, para defini-los, facilmente, as perguntas devem ser 

feitas com verbos no infinitive. 

FIGURA 19 -IDENTIFICA<;AO DE FATORES CRiTICOS (Feliciano, 1996) 
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0 estabelecimento de Fatores Criticos de Sucesso para uma organizac;ao, 

baseando-se somente na experiencia des componentes internes da mesma (gestores e 

demais funcionarios), pede ter efeito limitador, uma vez que esse tipo de atividade 

pretende desenvolver, de maneira ampla, as dimensoes competitivas da organizac;ao e, 

a capacidade de racionalizac;ao dos seus membros e limitada para que captem todas as 

dimensoes possiveis na melhoria do desempenho. Par isso, e necessaria a existencia 

de interac;ao entre a organizac;ao e seus clientes, per serem eles os elementos que tern 

maier capacidade de perceber e atribuir valor as modificac;oes nos produtos e servic;os. 

Uma adequada identificac;ao des Fatores Criticos de Sucesso permitira filtrar o numero 

de informac;oes a serem utilizadas, coletadas e avaliadas, reduzindo seu custo. 

Vale salientar que a escolha dos Fatores Criticos de Sucesso de uma 

organizac;ao nao e responsabilidade do setor contabil, em todo o case, e importante a 

colaborac;ao des gerentes operacionais, au de outras areas, na descoberta de 

indicadores para os Fatores Criticos de Sucesso, coletando e informando, 

periodicamente, as valores desses indicadores. 

Existem dois tipos de Fatores Crfticos de Sucesso a serem considerados: 

1. Externos (FCSe): relacionados com elementos au fatores que estao fora da 

organizac;ao (fornecedores, polftica, problemas s6cio-econ6micos, etc.); 

2. lnternos (FCSi), relacionados com recursos disponiveis ou controlaveis dentro 

da organizac;ao. 

FIGURA 20- FCS QUE INFLUENCIAM OS PROCESSOS (adaptado de Feliciano, 1996) 
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5.2 - 0 Modelo Proposto 

A combina<;ao de duas metodologias: The Balanced Scorecard (Kaplan & 

Norton,), abordagem que fornece a estrutura para a defini<;ao das medidas sob quatro 

perspectivas: financeira, do cliente, dos processes, da inova<;ao e do aprendizado, e a 

do Gerenciamento de Processes, que permite a identifica<;ao das atividades ou dos 

processes criticos e suas rela<;6es inter-funcionais, ligando as medidas a processes ou 

sub-processes que realmente influenciam o resultado final e o sucesso organizacional. 

0 modele apresentado tern dais objetivos basicos: 

1 - Alinhar as atividades e as objetivos em todos os niveis e setores com as 

metas/os padr6es da organiza<;ao; 

2 - Estabelecer urn sistema de avalia<;ao para as atividades e as processes criticos 

de modo a otimizar o desempenho da organiza<;ao como urn todo. 

FIGURA 21 - VISAO ESTRATEGICA 
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5.2.1 - 0 Desenvolvimento das Fases do Modelo 
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FASE 4- Identificar os Processos Criticos e Definir Medidas de Resultados de Desempenho das Saidas de 

Quais sao OS 
subprocesses e quais 

as medidas de 
desempenho? 

t • t • 
FASE 5- ldentificar os Subprocessos para as Saidas de Processos e definir suas Medidas de 
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A forma como as estrategias e as metas sao definidas pela organizac;ao e como 

elas orientam os esforc;os para garantir o sucesso organizacional. 

A estrategia de uma organizac;ao, que deve ser reavaliada constantemente, e 

determinada pelas "areas de excelencia", a fim de garantir vantagem competitiva no 

mercado. 

A primeira fase deste modelo tern como ponto de partida as estrategias definidas 

pela organizac;ao e e a partir delas que serao definidas metas, que reflitam ou 

traduzam, de forma equilibrada, os anseios da organizac;ao (sua visao e sua missao). 
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Quatro equipes deverao ser formadas para operacionalizar essa fase; equipes essas 

que definirao as estrategias e as metas da organiza9ao, atraves de reunioes com a 

gerencia. 

As perguntas-chave a serem feitas pelas equipes, separadamente, devem ser: 

Perspectiva Financeira: "0 que desejam os acionistas de n6s?", "Quante?", 

"Quando?", "Como logra-los?". 

Perspectiva dos Clientes: "0 que desejam os clientes de n6s?", "Quante?", 

"Quando?", "Como satisfaze-los?". 

Perspectiva dos Processes: "Em que devemos terexcelencia?", "Como?". 

Perspectiva da lnovacao e do Aprendizado: "Como gerar, manter ou criar valor?". 

Recomenda-se que a defini9ao das metas seja realizada atraves de urn benchmarking, 

interne e externo. E importante que uma boa parte das metas seja gerada com 

informa9ao vinda de fora da organiza9ao, a tim de evitar a armadilha da "endogenia" 

das medidas. 

Abaixo urn modele de tabela apresentando o resultado das reunioes realizadas 

pelas equipes e pela gerencia, para definir as metas da organiza9ao. 

5.2.1.a - Defini9ao de Estrategias e Metas 

FIGURA 22- MODELO DE COLETA DE INFORMACOES PARA DEFINICAO DE ESTRATEGIAS E MET AS 

;""' ....._, ;""' ....._ 
Passo I: Preencha esta Passo 2: Detinir as metas 
col una com as estrategias associadas 'as estrategias da 
definidas pela organiza<;iio organ iza<;iio 

I I 
Perspectiva Estrategia I Meta I 
Financeira I I 
C/ientes 1/ r; 
Processos Melhorar o nivel de MP utilizada nos produtos No tina) do ano a percentagem de 

atraves de estabel imento de parcerias com m••d•-pdmo ~'"' 95% & 
fornecedores 

1 -Inovat;iio e 
Aprendizado 

5.2.1.b - ldentifica9ao de Fatores Crfticos de Sucesso (FCS) 



74 

Nesta fase, a pergunta-chave e: "que fatores sao vitais para a organizac;ao atingir 

suas metas?". 

A resposta pode vir atraves do uso de diferentes tecnicas e/ou ferramentas, tais 

como: Desdobramento da Func;ao Qualidade (QFD), Analise do Valor (AV), ou tecnicas 

e ferramentas mais simples de serem entendidas pelos funcionarios, tais como: 

brainstorming, questionarios, entrevistas com acionistas, gerentes, clientes, internes e 

externos. 

Urn passo previo e utilizar uma tabela para listar os possiveis Fatores Criticos de 

Sucesso para o alcance de cada meta estabelecida. 

FIGURA 23- MODELO DE TABELA PARA LISTAR PROVAVEIS FATORES CRiTICOS PARA AS MET AS 

,..... 

J Passo 3: Listar tatores criticos 
propostos elas equipes em cada 

'::2 3 J 
Meta Fatores Criticos Propostos 

No tina! do ano a Dispor de bans fornecedores de materia-prima 
percentagem de materia-
prima sera de 95% Dispor de funcionarios treinados 

Dispor de tecnologia em equipamentos 

Fatores Criticos Propostos 

0 proximo passo e avaliar os FCS propostos atraves de uma matriz de relac;oes 

e determinar sua efetividade e validade como requisites para garantir o alcance das 

metas da organizac;ao. Os criterios para avaliac;ao podem ser estabelecidos em cada 

organizac;ao segundo suas necessidades ou conforme o exemplo a seguir. 

Atraves de uma matriz de relac;oes e possivel determinar sua efetividade e 

validade como requisites para garantir o alcance das metas da organizac;ao. 



FIGURA 24- MATRIZ FATORES COMPETITIVOS X CRITERIOS 

Passo 4: Preencher 
este campo com os 
FCS propostos 

Fatores competitivos 

CRITERIOS 
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Passo 7: hascado na 
pontua9il0 ulcan9ada. 
conclu i-sc ~c o fa tor 

\... f.: f"ritiro n11n:ln 

!-=D.:..:is.:.:po:.:_r_::de:_:fi:::un:::c.:..:io::::na:::' ri:.:os:_:t::..:.:.:rein~al~4~-+I ~'-t--"-...&..)-+_,_.c...)-t--'-/-\__,___,_~()~_2_8_-f----:--. ·----1 

-...... 
~--------------~~(5~)-+--+-~---r--+--4--~ 

1....--------,/~ ______ / 
/' Passo 5: Definir o nivel 

critico segundo os criterios 
estabelecidos para cada fator 
proposto de acordo com os 
valores da T ABELA DE 
RELA<;:AO 

Simbologia 

6 

~ 

0 

Rela9ao Valor 

[ ''"" '' Som~ ""m '"'"~ fraca I os valores detlnidos nos 
criterios oara cada fator 

moderada 3 

forte 9 

5.2.1.c - Determina<;ao de Medidas de Desempenho de Resultados 

As medidas de resultados procuram traduzir as metas e os Fatores Criticos de 

Sucesso em magnitudes quantitativas que permitam ter urn acompanhamento do 

desempenho global da organiza<;ao para, posteriormente, relacionar entradas, saidas, 

resultados e metas atraves de urn fluxo ideal de resultados continuos. 
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Assim, as medidas de resultados estao direcionadas a medir o desempenho, nos 

niveis estrategico e tatico, da piramide organizacional. 

FIGURA 25- FLUXO IDEAL DE RESULTADOS 

PRESENTE CURTOPRAZO MEDIOPRAZO LONGOPRAZO 

I ENTRADAS 

~ 
I I 

SUBPROCESSOS ___. SAiDAS DE ---. RESULTADOS ___. 
PROCESSOS 

As equipes definem, em urn primeiro passo, as dimensoes do desempenho, 

associadas aos FCS, para direcionar/determinar as medidas de desempenho. 

As perguntas-chave sao: "Que dimensao(oes) esta(ao) associada(s) ao desempenho 

global ou ao sucesso da organizac;:ao?", "0 que desejo medir?", "Sua eficacia?", 

"Eficiencia?", "Rentabilidade?", "Capacidade de lnovac;:ao?", entre outras. 

A escolha das dimensoes muda de acordo com os autores, contudo, e possivel 

combina-las em func;:ao das necessidades. Recomenda-se, para facilitar, a definic;:ao de 

siglas para essas dimensoes, conforme mostra a tabela abaixo. 

FIGURA 26- DEFINICAO DE SIGLAS PARA AS DIMENSOES DO DESEMPENHO 

DIMENSAO SIGLAS 

Eficacia EF 

Eficiencia E 

Qualidade Q 

Produtividade p 

Qualidade de vida no trabalho avr 
lnovac;;ao I 

Lucratividade/ 
uo 

"Orc;;amentabilidade" 
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Nesta fase, as equipes definem medidas de resultados que estejam diretamente 

associadas a algum dos Fatores Crlticos de Sucesso, identificados na fase anterior, e a 
sua respectiva dimensao, usando ferramentas, tais como: Benchmarking, 

Brainstorming. 

Essas medidas devem permitir que os gerentes tenham uma visao rapida e abrangente 

do desempenho da organiza<;ao, a qualquer momenta, aiE§m de oferecer informa<;ao 

suficiente para a tomada de decis6es no dia-a-dia. 

A pergunta-chave e: "0 que medir para saber se a organiza<;ao esta fazendo as 

coisas certas ou nao, a tim de atingir suas metas?", "Esta melhorando seu desempenho 

quanta a dimensao a avaliar?". 

FIGURA 27- REGISTRO DAS MEDIDAS DE RESULTADOS 

/ ....._ 

/ 
....._ Passo 8: Detenninar que / ....... 

Preencher esta coluna com dimensao, associada aos Passo 9: Detinir as medidas 
os FCS detinidos na fase resultados deseja conhecer de resultados associadas aos 
anterior. FCS 

'- I I '-. 

Fatores criticos de sucesso I Dimensao I Medidas de Resultado 

~ I I v I 
Dispor de funciomirios treinados lnova9ao v No de horas de tremamento/ano 

8 _G)_ - -

5.2.1.d - Defini<;ao das Medidas de Resultados 

ldentifica<;ao dos Processos Crlticos para as Medidas de Resultados e defini<;ao das 

Medidas de Saldas de Processos 

Esta fase esta dividida em duas subfases, a primeira e: 
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ldentificar os processes criticos para garantir o sucesso da organizac;ao. As 

informac;oes consideradas na definic;ao dos processes criticos baseiam-se em quatro 

criterios e na aplicac;ao da metodologia de Gerenciamento de Processes, em sua fase 

de Definic;ao dos Processes, permitindo o mapeamento dos processes e a quantificac;ao 

dos criterios, definidos por Lobos, da seguinte forma: 

FIGURA 28- MACROPROCESSO 

Mapeamento dos Processes 

• Criteria 1 (C1 ): lmpacto em Outros Processes (grau em que a 

conformidade ou nao, de urn determinado processo, pode afetar o 

desempenho de outros processes), baseado no Mapeamento de 

Processes; 

• Criteria 2 (C2): Distribuic;ao de Recursos por Processes (outro criteria 

para dar prioridade a processes, relacionado com a utilizac;ao dos 

recursos dentro da organizac;ao). 

FIGURA 29- DISTRIBUICAO DE RECURSOS POR PROCESO E NiVEL DE CRITICIDADE 

Processos Custo 0/o Nivel Critico 

Processo I 8000 16 6 

Processo 2 32000 64 CJ 

Processo 3 10000 20 6 

Total 50000 100 
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Distribuigao de Recursos por Processes 

Case nao seja possfvel definir os custos, outros elementos quantificaveis podem ser 

utilizados, tais como: 

• N° de Funcionarios; 

• Area utilizada; 

• Horas-Homem; 

• Horas-Maquina, etc. 

• Criteria 3 (C3): lmpacto dos Processes nos Clientes (como a 

conformidade ou nao, das safdas de processo, afeta a lealdade dos 

clientes da organizagao, vide tabela seguinte). 

FIGURA 30- GRAU DE IMPACTO DOS PROCESSOS NO CLIENTE 

Processos Impacto no Cliente 

Processo I ~ 

Processo 2 6 

Processo 3 CJ 

• Criteria 4 (C4): Responsabilidade pelos Resultados: uma matriz a ser 

desenvolvida antes de definir 6s processes crfticos e que avalia os processes 

eo nfvel de responsabilidade pelos resultados. 0 objetivo e estabelecer quais 

sao os processes que tern maier impacto no desempenho global da 

organizagao, atraves da definigao do grau de influencia ou de envolvimento 

de cada processo sobre as medidas de resultados. A necessidade de se 

estabelecer essa relagao deve-se ao fate de que a escolha de medidas de 

desempenho, em nfvel de processes, deve estar direcionada aquelas que 

possam dar alavanca, explicar os resultados obtidos ou aportar informagao 

complementar. 



80 

A figura abaixo apresenta urn modelo da matriz de Responsabilidade, de envolvimento 

dos processes pelos resultados. 

FIGURA 31- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE 

Simbologia Relac;ao Valor 
/" ........ 

Preencher esta co luna com as ~- ... medidas de resultado, X Envolvido 2 

definidas na fase anterior ~' 0 ,,,., ,, '""'''="· J LJ Responsavel 4 

./ 
nte entre ;s processos e as 

I I Molld"' do c6olmdo 

Dimensiies Processo I Processo 2 i'J=d Processo N 
critic as 

associadas 

v _. _._ 
~ No. total de horas de treinamento Inovac;ao X 8 

X 

\_A) 
j 

lj X 

II X X 

Total II lfl 1? 

Processos criticos para resultados I I "" I" - ........ 
I L.._, ~-------/ 

Detinir nesta col una as 
dimensiies a serem I"- multiplicar os valores de cada nivel de cada 
consideradas medida de resultado e obter o nivel de 
importantes no responsabilidade de cad a processo 
processo de medic;ao 2". definir o nivel critico de envolvimento dos 

" processos e os resultados 

Matriz de Responsabilidade 

Uma vez que a importancia dos criterios de avaliac;ao e de prioridade dos 

processes criticos e, relativamente, diferente, no que diz respeito as metas sera dada 

prioridade a urn processo em relac;ao a outro, considerando as 4 bases de criterios: 

custos, cliente, processes e resultados. Define-se, assim, urn peso para cada uma 
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dessas bases, multiplicando-o pelos indices de prioridade do processo. Portanto, o 

nivel critico do processo "n" sera definido par: 

Onde: IP(i,D = fndice de Prioridade do Processo; 

PesoCm = Peso do Criteria Base; 

i = n° do processo; 

j = n° de criterios. 

FIGURA 32- IN DICE DE PRIORI DADE DE PROCESSOS 

CRITERIOS 

0 c 1 C2 C3 [/:! 
[/:! 
~ 
eo~ 
0 IP1 Peso 1 IPz Peso 2 IP3 Peso, I. 
~ 

PI 

P2 

P3 

C4 Total 

IP. Peso • ~IPxPeso 

Outros criterios, considerados par Hansen, para dar prioridade aos processes 

sao: o grau de mudanc;a dos processes e o grau de oportunidade de melhoria dos 

processes. 

FIGURA 33- MATRIZ DE PRIORI DADE DE PROCESSOS 

r ....... Simbologia Relac;:ao Valor /' Passo 10: cstabelecer o nivel"""' 
Preencher esta co luna com de relac;iio entre criterios e 
os criterios e pesos definidos 6 fraca I processos. de acordo com 
pelas equipes para avaliar os T ABELA DE RELA<;:OES e 

~\ [ Listar os processo~ ~ moderada 3 logo somar. ./ 

0 forte 9 

~f 
PROCESSOS PESO p~ P2 P3 P4 

P5 ~ DE 
CRITERIOS CRITERIO 

Impacto nos resultados 0 

C?L Recursos envolvidos 6 0 -Impacto sobre o cliente ext. ~ 6 
Impacto em outros proc. 6 0 

) T(')TAT s ?.R 
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Ten do identificado e dado prioridade aos processes criticos associ ados as 

medidas de resultados nessa primeira subfase, a segunda subfase e: 

2. Definir medidas de desempenho, que reflitam ou forne~am sustenta~ao aos 

resultados obtidos, para as saldas dos processes. 

As perguntas-chave a sen3m feitas as pessoas encarregadas de definir as 

medidas de desempenho sao: 

"Quais sao as medidas de saidas de processo que podem explicar porque 

estamos obtendo esses resultados?", 

"Como posso saber o desempenho do processo de acordo a dimensao 

associada?" 

FIGURA 34- DEFINICAO DE MEDIDAS DE DESEMPENHO PARA AS SAiDAS DOS PROCESSOS 

/" -...... /" 
Listar os Preencher Passo 11: detinir as 11-A codificar as 
processos coma medidas de saida dos med idas de saidas dos 
criticos dimensiio processos criticos processos 

....._ 

v ASSOCiArl\ ( '- ' IL ~ 
Processo critico Dimensiio 'I Medida de desempenho das saidas do processo ~ c6digo 

I No. de sugestoes que originaram urn me1hor aproveitamento da 1-1 
materia - prima traba1hada 

Processo 2 
E E-4 

, ........... 
I 11 l 

5.2.1.e - ldentificac;ao dos subprocesses criticos para as saidas de processes e 

definic;ao de Medidas de Desempenho desses subprocesses. 

Essa fase tambem esta subdividida em duas sub-fases: 

1. ldentificar subprocesses crlticos para as saldas de processo. Estabelecer 

quais sao os sub-processes, que possam ser definidos como criticos, para cada 
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processo e suas safdas, fazendo uso similar das ferramentas para obter 

informac;oes utilizadas no GP, como: 

• Brainstorming; 

• Diagrama de Causa-Efeito; 

• Grafico de Pareto; 

• Estratificac;ao; 

• GUT (Gravidade, Urgencia, Tendencia). 

Dessa forma, a analise dos resultados obtidos, fazendo uso de uma ou mais 

ferramentas, permitira identificar os pontes estrategicos para a medic;ao, em termos de 

sub-processes. 

Em primeiro Iugar, sera precise ter o mapa dos subp-rocesses pertencentes aos 

processes crfticos identificados no processo anterior. 

FIGURA 35- MAPEAMENTO DOS SUBPROCESSOS 

Logo ap6s, urn diagrama de Ishikawa, devera ser aplicado com a finalidade de 

ver as causas possfveis que poderiam originar problemas de desempenho nos 

processes crfticos. 
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FIGURA 36- DIAGRAMA CAUSA-EFEITO DOS SUB-PROCESSOS 

Em seguida, deve-se aplicar a ferramenta GUT, a qual definira a importancia entre 

todas as causas encontradas em cada sub-processo, e, finalmente, o sub-processo 

crftico. 

FIGURA 37- APLICACAO DO GUT 

VALOR GRAVIDADE URGENCIA TENDENCIA 

prejufzo extremamente necessaria ac;:ao imediata situac;:ao pode piorar 

5 grave rapidamente 

situac;:ao piora em pouco 

4 muito grave com alguma urgemcia tempo 

situac;:ao piora no medio 

3 grave o mais cedo possfvel prazo 

situac;:ao piora no Iongo 

2 pouco grave pode esperar um pouco prazo 

nao piora e ate pode 

1 sem gravidade sem pressa melhorar 
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FIGURA 38 -IDENTIFICACAO DOS SUB-PROCESSOS CRiTICOS 

SUBPROCESSO PROBLEMA G u T GxUxT PRIORIDADE 

Montagem Pe<;a com rebarbas 4 5 4 80~ !" 

A ~ 
// \~ 

/ L...... ~ ~ l Pontuar de acordo com a tabela acima J -....._ 
Multiplicar valores de gravidade, 
urgencia e tendencia obtidos para cada 
problema 

......... ./ 

Seguindo os passes definidos nesta fase e identificados os sub-processes 

crlticos apresentados na figura anterior, chega-se a segunda fase: 

Definir medidas de desempenho de sub-processos 

Nessa fase, a pergunta-chave e: "Nos sub-processes criticos encontrados, quais 

sao as medidas que podem fornecer maier informac;ao ou explicar o porque da 

obtenc;ao dessas saidas de processo?". 

Definic;ao das medidas de desempenho em nivel de sub-processes 

FIGURA 39- DEFINICAO DAS MEDIDAS DE DESEMPENHO EM NiVEL DE SUB-PROCESSOS 

Process a Saida de processo Subprocesso critico Medida de desempenho dos 

subprocesses 

Proceso 2 A-3 Montagem acabamento No. de sugestoes efetuadas 

por mantador % pe9as 

rejeitadas ap6s treinamento 

12 

y ~ 

~ 
[ P•Mo 12' """''=' ~ m<did~ <k d=mp<Mo om "'"' d• 

subprocessos mantenqo as mesmas dtmensoes defmtdas para 
resultados e saidas de orocesso. 
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6 APLICACAO DO MODELO PROPOSTO 

A aplicac;:ao pratica do modelo proposto no capitulo anterior para definic;:ao de 

medidas desempenho foi realizada COIM Brasil Ltda, que teve sua caracterizac;:ao no 

capitulo 2. Foi realizada de forma parcial a tim de verificar a funcionalidade da 

metodologia de gerenciamento de processo, da qualidade como diferencial para a 

competitividade no mercado da industria quimica. 

Missao Dos Processes: 

Na Direc;ao 

Manter uma visao geral da instituic;:ao, representando-a perante os 

clientes, fornecedores e colaboradores, alem da comunidade cientifica e 

tecnol6gica, garantindo o desenvolvimento dos programas estabelecidos. 

Em Projetos/Tecnica 

Promover a divulgac;:ao de informac;:oes sobre produtos, processes e 

pesquisa; bern como elaborar projetos visando a melhoria de produtos. 

Desenv. Novos Produtos 

Apoiar a area tecnica na melhoria de produtos e desenvolver novas linhas 

de atuac;:ao no mercado. 

Na Area Administrativa 

Administrar a aquisic;:ao de bens, produtos e servic;:os, necessaries para o 

born desempenho da instituic;:ao. 

Em Informatica 
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Desenvolver, implantar, acompanhar sistemas e metodos informatizados 

visando tornar mais ageis e precisas as atividades da organiza9ao. 

Na Area Financeira 

Assegurar o controle das finan9as, dos saldos dos projetos com a correta 

viabilidade dos produtos. 

6.1 Aplicac;ao do modelo proposto 

FASE 1 -ldentificac;ao ou Definic;ao de Estrategias e Metas da COIM 

As metas da COIM (Passo 2) foram definidas a partir das estrategias 

estabelecidas pela dire9ao (Passo 1 ), considerando as quatro perspectivas de Kaplan & 

Norton: 

FIGURA 40 -INFORMACOES P\R\ DEFINICAO DE ESTRATEGIAS E MET AS 

Perspectiva Estrategia Meta 

Finance ira Garantir margens vantajosas com produtos MP deve representar no maximo 78% do valor do custo do 
competitivos e menor custo interno produto 

Clientes Disponibilizar maior variedade de produtos e Aumentar em 15% as linhas de produtos oferecidos ate o 
servi9os oferecidos final do ano 

Processos Aumentar a qualidade dos produtos lan9ados Diminuir em 50% o no. de erros de processamento de 
produtos ou servi9os, no primeiro ano 

Inova{:iio e Melhorar as capacidades dos funcionarios Aumentar, em 30% a participar;ao do funcionario na 
Aprendizado procura de melhorias, ate o final do ano. 
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FASE 2 - ldentifica~ao de Fatores Criticos de Sucesso 

Uma serie de possiveis Fatores, considerados Criticos de Sucesso, foi proposta, 

atraves de reuni6es com as equipes e os gerentes, para a consecuc;ao das metas 

estabelecidas. 

FIG URA 41- PROVAVEIS FATORES CRITICOS PARA AS METAL;~ 
Passo J 

v 
M~ico:: P. mP.ihnrPs. ~Prviroco:: P nrntintnco:: 

Mat. Prima deve representar 
Recursos fisicos adequados no maximo 78% do valor do 

custo do produto 
Sistema de informa9ao eficiente 

Pessoal treinado 

Mais e melhores servi9os e produtos 
aumentar, em I 5% o numero 

de projetos de novas Recursos fisicos adequados 
produtos 

Sistema de informa9iio eficiente 

Pessoal treinado 

Mais e melhores servi9os e produtos 
Diminuir em SO% o numero 
de erros no processamento Pessoal comprometido 
de produtos e servi9os no 

primeiro ano Recursos fisicos adequados 

Sistema de informa9iio eficiente 

Bans coordenadores 

Mais e melhores servi9os e produtos 
Aumentar em 30% a 

participa9ii0 OU numero de Sistema de informa9iio eficiente 
sugestoes, por funciomirios 

Pessoal treinado 

Obs.: Podem existir fatores comuns a mais de uma meta. 

Fatores Criticos Propostos 

0 passe seguinte foi estabelecer a validade des fatores criticos propostos 

atraves da matriz de avaliac;ao e definic;ao de FCS 

FIGURA 42- MATRIZ FATORES COMPETITIVOS X CRITERIOS 



Fatores competitivos 

Mais e melhores produtos 

Recursos fisicos adequados 

Sistema de informa(j!ao eficiente 

Sons coordenadores 

Pessoal comprometido 

Processos etlcientes 

Pessoal treinado 

Simbologia Rela(j!ao Valor 

6 fraca 

~ moderada 3 

n forte 9 

CRITERIOS 

IS ., 
E 
"' " 1: 
" c.. 
0 

:~ 
u 

FASE 3- Determinac;ao de Medidas de Desempenho de Resultados 

0 

'" u-

" 2 c: 
ci: 

89 

0 
·< 
rrJ 
;:J 
..l 
u z 
0 
u 

Par estarem ligadas aos Fatores Criticos de Sucesso (FCS) escolhidos na fase 

anterior, na tabela abaixo, estao identificadas as dimens6es a serem consideradas pela 

COIM a fim de medir sua competitividade nas areas de interesse. 

FIGURA 43- SIGLAS PARA AS DIMENSOES DO DESEMPENHO 

DIMENSAO SIGLAS 

Eficacia EF 

Eficiencia E 

lnova<;ao I 

"Or<;amentabilidade" 0 
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Pode-se perceber que cada uma das dimensoes esta relacionada com uma ou 

mais perspectivas consideradas pela abordagem de Kaplan & Norton, The Balanced 

Scorecard. ConseqOentemente, qualquer dimensao considerada no modele estara 

enquadrada em uma das perspectivas, por exemplo: 

FIGURA 44- DIMENSOES DO DESEMPENHO E AS PERSPECTIVAS DA ABORDAGEM DE KAPLAN & 

NORTON 

DIMENSAO PERSPECTIVA 

Eficacia Cliente 

Eficiencia Processes 

lnovac;:ao lnovac;:ao e Aprendizado 

"Orc;:amentabilidade" Financeira 

0 proximo passo e definir as medidas de resultados, que indicarao o 

desempenho global da COIM, sua eficacia, lucratividade, eficiencia e capacidade de 

inovac;:ao. 

FIGURA 45- REGISTRO DE MEDIDAS DE RESULTADOS 

~ ~::) 
Fatores criticos de sucesso Dimensiio v Medidas de Resultado 

Mais e melhores produtos Eficacia No. de projetos ( cliente) aprovados/mes 

No. de produtos desenvolvidos/mes 

Inovacyiio Margem de lucro agregadalmes 

Sistema de informacyiio eficiente Eficacia No. de reclamacyoes por mes 

Processos contiaveis Eficiencia No. de produtos reprocessados/semana 

Pessoal comprometido Inovacyiio No. de melhorias implantadas/mes 

Pessoal treinado Inovacyiio No. total de horas de treinamento/ano 
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Definic;;ao das Medidas de Resultados da COIM 

Fase 4 - ldentificar os Processes Criticos Para Resultados e Definir as Medidas de 

Saidas de Processes 

Uma vez definidas as medidas de resultados, foi feito urn levantamento dos 

dados obtidos pela aplicac;;ao do GP na COIM para a determinac;;ao dos processes 

crfticos, segundo quatro criterios, e a definic;;ao das medidas de desempenho 

correspondentes. 

1° CRITERIO- Mapeamento de Processes 

FIGURA 46 - MAPEAMENTO DOS PROCESSOS E PRODUTOS DA COIM - VISAO POR PROCESSOS 

(HORIZONTAL) 

r·································································· .. ································································································································ ........ ~ 

Administrac;:lio 

Fornecedores 

\ ............................................................................................................................................................................................................ : 

Informatica 

Direc;:iio 

Atendimento 

Projetos 

Contas a pagar e 
receber/controladoria 

Ass.comercial 
interna 

Suporte ao usuario • 
operac;:iio 

Contratos 
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A figura abaixo mostra a simbologia e o respective valor utilizados nas matrizes 

de decisao do modelo proposto. Os valores baseiam-se em progress6es geometricas, 

que permitem ressaltar as diferenc;as no momenta da analise. 

FIGURA 47- VALOR DOS SiMBOLOS 

Simbologia Rela9iio Valor 

6 fraca I 

~ moderada 3 

0 forte 9 

Com base nessa tabela de pontuac;ao, estabeleceu-se o nivel de relevancia de cada 

processo quanta aos seguintes itens definidos. 

2° CRITERIO - Distribui9ao de Recursos x Processes (valores ficticios) 

• area utilizada total: 450m2 

• 
• 

custo de pessoal (media mensal): R$ 35.745,00 

despesas operacionais: R$ 17.227,50 

FIGURA 48- DISTRIBUICAO DE RECURSOS POR PROCESSO E NIVEL DE CRITICIDADE 

Recursos x Processes 

Processos Custo % Nivel Critico 
(R$) 

Projetos 6.328,04 7,80 6 

Desenv. N. 4.657,22 11,95 6 
Produtos 

Informatica 7.446,43 8,79 6 

Administra9iio 18.757,12 14,06 ~ 

Finance ira 11.652,47 35,41 0 

Dire9iio 4.131,22 21,99 6 

Total 52.972,50 100 
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3° CRITERIO - lmpacto dos Processos nos Clientes 

A tim de determinar em quais setores os processes possuiam maier impacto nos 

clientes, foram realizadas entrevistas informais, com gerentes, alguns funcionarios e 

clientes. Os setores de Projetos e N. Produtos to ram destacados pel a propria natureza 

de seus produtos eo setor de Informatica, devido a opiniao formada pelas pessoas. 

4° CRITERIO - Responsabilidade pelos Resultados 

A seguir a aplicac;ao da Matriz de Responsabilidade: 

Fase 4-1 ldentificar Processos Criticos 

As equipes definem peso relative dos criterios: 

FIGURA 49- APLICA9AO DA MATRIZ DE RESPONSABILIDADE 

Medidas de resultado Dimensoes Informatica Administra N. Produtos 
criticas 9aO 

associadas 

No. projetos aprovados eficacia X X X 

No. de novos produtos eficacia X X X 

Valor agregado - margem or9amentabilidade X X X 

No. consultas ao sistema eticacia X X X 
Volume de venda fora honirio eficiencia X X X 

No. melhorias implantada inova9iio X X X 

No. horas treinamento inova9iio X X X 

Total do grau de responsabilidade p/ resultado 114 1.'il1 ~11. 

Processos criticos para resultados lo 1.0 10 

Simbologia Rela9iio Valor 

X Envolvido 2 

11 Responsavel 4 

Projetos Dire9iio Financeiro 

11 X X 

11 X X 

11 X X 

!-i X X 

n X X 

11 X X 

11 X X 

'il? 114 114 

10 lo lo 



94 

FIGURA 50- PESO RELATIVO DOS CRITERIOS 

Criterios de avaliac;ao Peso 

C1 
lmpacto nos resultados da 

3 
organizac;ao 

C2 Quantidade de recursos envolvidos 1 

C3 lmpacto sobre cliente externo 2 

C4 lmpacto sobre outros processes 1 

Ap6s, o nfvel crftico dos processes foi calculado, baseando-se na formula e na matriz 

desenvolvidas, ah§m dos pesos definidos, pelas equipes de trabalho, para esses 

criterios: 

FIGURA 51 - NiVEL CRiTICO DOS PRODUTOS ANALISADOS 

CRITERIOS CJ Processo critico 

0 c 1 C2 C3 C4 Total "' "' ~ 
CJ 
0 IPI Peso 1 IP2 Peso 2 IP3 Peso 3 IP4 Peso • LIP x Peso ;... 
~ 

lnfonmitica 1 3 1 1 1 2 1 1 31 

Admiistra9 3 3 3 1 3 2 3 1 27 
ao 

Projetos 9 3 9 1 9 2 9 1 49 

N.Produtos 9 3 9 1 9 2 9 1 49 

Dire9ao 1 3 1 1 1 2 1 1 19 

Financeiro 1 3 1 1 1 2 1 1 15 
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'Esses resultados tambem podem ser apresentados fazendo uso da matriz de decisao 

usada pelo modele proposto: 

FIGURA 52- DEFINI<;AO DOS PRINCIPAlS PROCESSOS CRiTICOS - COIM 

Simbologia Rela~iio Valor 
D Processo critico 

6 fraca I 

~ moderada 3 

CJ forte 9 

PROCESSOS Peso de Infonmit Administ Projetos Extensiio Dire~iio Financei 
CRITERIOS criteiro ica ra~iio ro 

Impacto nos resultados 1 6 ~ n n 6 6 
Recursos envolvidos 1 6 n 6 6 6 ~ 

Impacto sobre o cliente ext. ?. ~ ~ n n ~ ~ 

Impacto em outros proc. 1 n ~ ~ ~ n ~ 

')' Tf"\TA I ------- 11 ?.7 4.<) 4<) 1<) 1" 

Fase 4-2 Definicao de Medidas de Saidas de Processes 

As equipes definiram as medidas de salda dos processes crlticos que podem 

oferecer informa<_;:ao em termos de processes que deem alavancagem as medidas de 

resultados, fornecendo informa<_;:ao complementar a tim de explicar, em nlvel de 

processes, o porque dos resultados alcan<_;:ados. 

Fase 5 - ldentificar SubProcesses Criticos para as Saidas de Processes e Definir 

Medidas de Desempenho de Subprocesses e/ou Atividades Crlticas 
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Fase 5-1 ldentificacao dos SubProcesses Criticos para as Saidas de Processes 

A figura abaixo mostrara as etapas para definir subprocesses crfticos e as medidas de 

desempenho para urn des processes crfticos, identificados na fase anterior (Processo 

Projetos), mapeando-se os subprocesses. 

FIGURA 53- IDENTIFICA<;AO DOS SUBPROCESSOS PARA SAIDAS DE PROCESSOS 

_I A valia«;iio de r Cliente 

J infonna~,:iio extemo 
Projetos 

Entidades de 
pesquisa 

Desenvolvimento ~ 
I 

Financeiro 
Adm. 
Dire~,:ao • Cadastro e 
Informatica acompanhamento 

Cliente 
extemo 

( disponibilizar Desenvolvimento 
dados) Financeiro 

Adm. 

~ 
Dire~,:ao 

Informatica 

Aprova~;iio e 
assinatura de 

~ I 
contra to Cliente 

externo 

Outras atividades 

I 

Na sequencia, foram identificados os subprocesses, os problemas responsaveis 

pelo sucesso do Processo 'Projetos' e sua saida de processo (Projetos Realizados), 

fazendo usc do diagrama de "causa-efeito". 

FIGURA 54- DIAGRAMA DE CAUSA-EFEITO DO PROCESSO PROJETOS E SUBPROCESSOS 



Atendimento 

Envio ou 
recebimento de 
documentayao 
incompleta 

assinatura 

Infonnac;oes 

Itens niio 
previstos 

Cadastro e 
acompanhamento 

Elaborac;ao de 

Projeto 
inviavel 

Projeto 
nao 
preenche 
requisites 
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Projeto realizado 

Em seguida, deu-se prioridade as causas dos problemas identificados para cada 

subprocesso, determinando: a gravidade do problema, a urgencia para soluciona-lo e 

suas tendencias - piorar ou melhorar - no decorrer da hist6ria: 

FIGURA 55- MATRIZ DE PRIORIDADE 

Subprocesso problema gravidade Urgencia Tendencia GxUxT Prioridade 

Atendimento Recebimento e envio de 3 2 3 18 30. 

informa9ao ou documento 

errado ou incomplete 

lnforma96es lnforma9ao recebida 3 4 3 36 1 o. 

incompleta 

Projeto Erros na especifica9ao 3 3 3 27 20. 

lnviavel 2 2 1 4 50. 

Aprova9ao de Demora na aprova9ao 2 2 2 8 60. 

contratos 

Projeto nao preenche pre- 2 1 2 4 50. 

requisites 

Cadastre e ltens nao previstos 4 2 2 16 40. 

acompanhame 

nto 

Aprova9ao e Demora na assinatura 2 1 1 2 70. 

assinatura 
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Prioridade des problemas nos subprocesses atraves da ferramenta GUT 

Fase 5-2 Definic;ao de Medidas de Desempenho de Subprocessos e/ou Atividades 

Criticas 

Nesta fase, estabeleceram-se medidas de desempenho para os subprocesses criticos 

do Processo 'Projetos'. 

FIGURA 56- DEFINI<;AO DAS MEDIDAS DE DESEMPENHO DOS SUBPROCESSOS CRITICOS 

Processo Subprocesso Medida De Desempenho Dos Subprocesses 

Critico 

lnformac;:oes N° de projetos reprocessados por documentos incompletos/mes 

N° de projetos nao protessados par falta de de repasse de 

informac;:ao/mes 

PROJETOS Elaborac;:ao de N° de projetos reprocessados por erros de especificac;:ao /mes 

Projetos 

N° de processes retrabalhados por erro de calculo 

Cadastre e N° de vezes que o sistema nao esta atualizado quando e 
acompanhamento consultado/dia 

0 processo de aplica<;ao do modele proposto na COIM, permitiu conhecer certas 

particularidades advindas do processo de mudan<;a dessa institui<;ao, per exemplo: 

Muitos funcionarios relacionaram medidas de desempenho com medidas de centrale, 

para puni<;ao ou cobran<;a, em urn primeiro memento; 

as pessoas acharam que as medidas per elas definidas, no memento oportuno, 

referem-se mais a monitoriza<;ao de atitudes do que a monitoriza<;ao de melhorar os 

processes e as atividades em si. 0 numero de niveis nos quais serao desenvolvidas as 

medidas de desempenho estarao condicionados a uma analise de custo/beneficio da 

informa<;ao, assim, na medida em que se definem medidas em maier quantidade de 

niveis, a complexidade e o custo da informa<;ao aumentam, enquanto ha uma 

diminui<;ao no valor incremental. 
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7 CONCLUSAO 

Algumas decisoes estrategicas tornam-se ineficientes porque as empresas buscam 

uma mudan<;a paulatina nos processes, quando a sua necessidade e de uma 

reestrutura<;ao na cadeia de valor atraves de urn diagn6stico previa dos determinantes 

de custos da cadeia da empresa e dos seus principais concorrentes, fornecedores, 

clientes e consumidores. 

0 presente trabalho foi baseado em uma revisao bibliogratica sabre os aspectos que 

envolvem da gestae da qualidade pede auxiliar no acompanhamento dos processes 

criticos a competitividade industrial, alem da elabora<;ao do diagn6stico da situa<;ao 

atual da COIM Brasil Ltda. Par ultimo, foi proposta uma metodologia para 

aperfei<;oamento dos processes e na sequencia, uma aplica<;ao parcial do modele. 

A abordagem proposta procura assim, a compreensao da area de qualidade como 

sendo uma area de elevado potencial competitive para as organiza<;6es, ao contrario do 

modo em que e muitas vezes apresentada. A consciencia preventiva e, no entanto, o 

primeiro passe para a redu<;ao de perdas, sejam elas comerciais, financeiras, ou 

tecnol6gicas par si s6 ja trazem resultados satisfat6rios. Aliando a esta conscientiza<;ao 

as tecnicas especificas de gerenciamento de riscos e modelos de analise, sele<;ao e 

otimiza<;ao, o resultado e uma fonte de gera<;ao de alternativas de aperfei<;oamentos 

competitivos para a organiza<;ao. 

0 modele sugerido para a sele<;ao de alternativas e a aloca<;ao de recursos nao 

e urn tim, mas urn meio para auxiliar os decisores a melhor compreenderem seu 

problema e utilizarem uma metodologia na busca de solu<;6es que atendam aos 

interesses da empresa. Procurou-se a adequa<;ao de urn modele de manuten<;ao do 

sistema de gestae da qualidade, visando obter a vantagem competitiva da empresa 

COIM Brasil Ltda. E, especificamente identificar quais os processes sao criticos para a 

competitividade, alinhando as atividades e os objetivos em todos os niveis e setores 

com as metas/os padroes da organiza<;ao, estabelecendo urn sistema de avalia<;ao 

para as atividades e os processes criticos de modo a otimizar o desempenho da 

organiza<;ao como urn todo. 



100 

0 relevante, e compreender que a metodologia proposta pede em muito contribuir 

para o bern estar economico-financeiro da organizac;ao e ainda gerar melhores 

condic;oes de trabalho e competitividade. 

Na aplicac;ao do modele deve existir vontade politica e comprometimento, 

principalmente da alta administrac;ao, para que o mesmo nao se torne morose e 

ineficaz. 

Recomendamos utilizar modelos multicriteria para avaliar fatores qualitativos, 

principalmente relacionados aos aspectos humanos e sociais da seguranc;a do trabalho. 

Tambem, aplicar nas outras areas o modele proposto, considerando sempre as 

especificidades de cada uma e sugerir uma proposta o levantamento des dados, 

coerente com o gerenciamento de todos os processes relevantes a organizac;ao. 

Ampliar o modele, considerando o interrelacionamento entre as diversas alternativas, 

utilizando tecnicas de programac;ao dinamica. 

Realizar urn benchmarking com clientes e outras empresas similares, utilizando a 

tecnica do brainstorming para a descoberta de ac;oes gerenciais pertinentes para 

assegurar urn born desempenho na reduc;ao e eliminac;ao de perdas nos processes, 

atraves do acompanhamento de fatores crlticos de sucesso. 
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