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1 INTRODUCAO 

A Gestao da Qualidade tern seu hist6rico iniciado no contexto industrial por 

pensadores americanos e posteriormente tern seu apogeu ap6s a segunda grande guerra no 

Japao, chega neste seculo mais amplamente atingindo todas as instituiQoes. 

Os conceitos da qualidade sofreram mudanyas consideniveis ao longo do tempo. De 

simples conjunto de aQ5es operacionais, centradas e localizadas em pequenas melhorias de 

processo produtivo, a qualidade passou a ser vista como urn dos elementos fundamentais do 

gerenciamento das organizaQ5es, tomando-se fator critico para a sobrevivencia nao s6 das 

empresas, mas tambem de produtos, processos e pessoas. Esta nova perspectiva do conceito e 

da funQao basica da qualidade decorre, diretamente, da crescente concorrencia que envolve os 

ambientes em que atuam pessoas e organizaQao. Como se percebe, a perspectiva estrategica 

da qualidade nao apenas cria visao ampla da questao, mas, principalmente, atribui a ela urn 

papel de extrema relevancia no processo gerencial das organizaQ5es. (PALADIN!, 2005). 

Em virtude de seu constante crescimento no mercado nacional e intemacional e das 

exigencias destes, a Metalurgica ALF A percebeu a necessidade de elaborar seu Planejamento 

Estrategico. Alem dos aspectos tradicionais contemplados no Planejamento Estrategico, foram 

incluidas diretrizes para a Gestao da Qualidade e que serao monitoradas nas reunioes de 

avaliaQao de desempenho. 

Apesar do Planejamento Estrategico ja estar implantado, existem questoes que 

precisam ser elucidadas: 0 atual Sistema de Planejamento Estrategico contempla as 

necessidades da Metalurgica ALF A em relaQao a Gestao da Qualidade? Existe algum metoda 

para avaliar o Planejamento Estrategico em relaQao ao atual sistema de Gestao da qualidade 

implantado? E possivel propor adequaQoes ao Planejamento Estrategico? 

Este trabalho tern como finalidade fomecer conceitos te6ricos sobre sistema de 

gestao da qualidade, modelo de excelencia em gestao, planejamento estrategico e metoda de 

diagn6stico para avaliar e propor, se necessaria, adequaQ5es ao planejamento estrategico 

existente. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

0 objetivo deste trabalho e aprimorar o sistema de Planejamento Estrategico da 

Metalurgica ALF A 

1.1.2 Obj etivos Especificos 

a) Avaliar o atual Sistema de Planejamento Estrategico face as necessidades da 

empresa e Sistema de Gestao da Qualidade; 

b) propor adequayoes ao modelo de Sistema de Planejamento Estrategico; 

c) propor Plano de Implantayao de melhorias. 

1.2 JUSTIFICATIV AS 

0 correto desenvolvimento do Planejamento Estrategico e de fundamental 

importancia para a metalurgica ALF A para que possa atingir as metas de medio prazo 

estabelecidas e desta forma dar continuidade ao seu crescimento, como vern realizando a mais 

de 40 anos. 

Devido aos constantes novos desafios gerados por inumeros fatores e variaveis -

politicas economicas, exigencias dos consumidores, sociedade em que esta inserida, por 

exemplo - verificou-se a necessidade de: 

a) utilizar urn metodo para definir suas estrategias; 

b) comparar a empresa com seus concorrentes, ou seja, benchmarking; 

c) disseminar as praticas do gerenciamento; 

d) identificar os cenarios de atuayao da empresa, atuais e futuros; 

e) identificar Sistemas de Gestao da Qualidade necessaries para atender as 

exigencias dos diversos stakeholders. 
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1.3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi fundamentalmente buscada em bibliografias 

recomendadas e conhecimentos adquiridos no Curso de Especializa~ao em Gestao da 

Qualidade, hem como somados aos conhecimentos da estrutura e rotina de administra~ao da 

Metalurgica ALF A, adquiridos na execu~ao de atividades rotineiras de Gestao da Qualidade. 

Para realizar esta atividade se partinl. do diagn6stico da percep~ao do sistema de 

Gestao da Qualidade da Metalurgica ALF A e posterior apresenta~ao de propostas de 

adequa~ao ao Planejamento Estrategico. 

As seguintes etapas serao realizadas: 

a) etapa 1 - aplica~ao de urn questioml.rio para identifica~ao da percep~ao do 

Sistema de Gestao da Qualidade. Este questionario possui 7 areas a serem 

avaliadas e e baseado nos Criterios de Excelencia do PNQ 2007. Participam desta 

atividade Diretores, Gerentes e Supervisores envolvidos no desenvolvimento do 

Planejamento Estrategico; 

b) etapa 2 - coleta e analise dos dados para identificar as areas que necessitam de 

melhorias e em que esfera da hierarquia da empresa esta percep~ao e mais 

acentuada; 

c) etapa 3 - compar~ao das necessidades identificadas para a qualidade com as 

diretrizes do planejamento estrategico, procurando identificar necessidades 

especificas; 

d) etapa 4- propor as ~oes de melhoria ao Planejamento Estrategico para adequar 

as necessidades identificadas para o gerenciamento estrategico da qualidade. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 CONCEITOS 

2.1.1 Qualidade 

Qualidade e urn termo que utilizamos cotidianamente, mas, se perguntarmos a 

diversos autores o significado deste termo, dificilmente chegaremos a urn consenso. 

Garvin (1987), apos pesquisar vanas defini~es de qualidade coletadas no ambiente 

corporativo e na literatura, classificou cinco abordagens distintas da qualidade, quais sejam: 

transcendental; baseada no produto; baseada no usuario; baseada na produ~ao; baseada no 

valor. Cada uma destas abordagens apresenta aspectos diferentes deste complexo conceito

qualidade. A Tabela I sintetiza o conceito de qualidade, sob o prisma de cada uma dessas 

abordagens. 



Abordagem 

Transcendental 

Baseada no produto 

Baseada no usuario 

Baseada na producao 

Baseada no valor 
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TABELA 1- ABORDAGENS DA QUALIDADE 

Defini(iao 
Qualidade e sinonimo de 
excelencia inata. 
E absoluta e universalmente 
reconhecivel. 
Dificuldade: pouca 
orienta~ao pnitica. 
Qualidade e uma variavel 
precisa e 
oriunda dos 
produto. 
Corolarios: 
qualidade s6 
custo. 

mensuravel, 
atributos do 

melhor 
com maior 

Dificuldade: nero sempre 
existe uma correspondencia 
nitida entre os atributos do 

' produto e a Qualidade. 

Frase 
"A qualidade nao e nem pensamento 
nem materia, mas uma terceira entidade 
independente das duas ... Ainda que 
qualidade nao possa ser definida, sabe
se que ela existe." 
(PIRSIG, 1974) 
"Diferencas na qualidade equivalem a 
diferencas na quantidade de alguns 
elementos ou atributos desejados." 
(ABBOT, 1995) 

Qualidade e uma varia vel "A qualidade consiste na capacidade de 
subjetiva. Produtos de satisfazer desejos ... "(EDW ARDS, 
melhor qualidade atendem 1968). 
melhor aos desejos do "Qualidade e a satisfacao das 
consumidor. necessidades do consumidor ... qualidade 
Dificuldade: agregar e a adequacao ao uso". (JURAN, 1974) 
preferencias e distinguir 
atributos que maximizam a 
satisfacao. 
Qualidade e uma variavel "Qualidade e a conformidade as 
precisa e mensuravel, especificacoes" 
oriunda do grau de " ... prevenir nao-conformidades e mais 
conformidade do planejado barato que corrigir ou refazer o 
com o executado. Esta trabalho". (CROSBY, 1979) 
abordagem da enfase a 
ferramentas estatisticas 
( controle de processo). 
Ponto fraco: foco na 
eficiencia, nao na eficacia. 
Abordagem de dificil "Qualidade e o grau de excelencia a urn 
aplicacao, pois mistura dois pr~o aceitavel". (BROH, 1974) 
conceitos distintos: 
excelencia e valor, 
destacando os ttade-of 
qualidade x preco. Esta 
abordagem da enfase a 
Engenharia? Analise de 
Valor-EAV. 

Fonte: elaborada a partir do texto de Garvm (1987). 



6 

Trata-se da colocayao da qualidade em urn contexte ample, em geral de Iongo prazo, 

em que a qualidade nao e vista de forma isolada, mas inserida em urn modele em que se 

consideram os aspectos essencias da sobrevivencia da organizayao e de como a qualidade os 

afeta e e por eles influenciada. Ao mesmo tempo esta expressao chama a atenyao para a visao 

de Iongo prazo, em que se analisam tanto os reflexes que uma gestae que prioriza a qualidade 

costuma trazer, como se definem as ayoes que podem garantir posiyoes consolidadas da 

organizayao. 

Juntando as duas palavras - perspectiva e estrategia - observa-se, assim, que ha 

varias interpretayoes possiveis para a expressao. Ela significa, por exemplo: 

Considerar a qualidade como fator de sobrevivencia para as organizayoes. 

Elevar a qualidade a categoria de diferencial competitive das organizayoes, seja em 

termos de produto, serviyOS, metodos de trabalho, processo produtivo, etc. 

Tomar decisoes acerca da qualidade, tendo em vista urn cenario ample de 

implicay5es, insumos e resultados. 

Adotar uma visao de futuro sobra a questao, considerando cenarios provaveis para a 

organizayao, para o mercado e para a sociedade como urn todo. 

Como se percebe, esse conceito amplia bastante o que tradicionalmente se entendia 

como qualidade. Alem disso, aumenta sua importancia e a responsabilidade pelas tomadas de 

decisao que dizem respeito as formas de planejar e desenvolver sua implementayao conceitual 

e pratica nas organizay5es. 

2.2 SISTEMA DA QUALIDADE BASEADO NAS NORMAS ISO 9000 

Entre os diversos programas de qualidade que podem ser implementados nas 

organizay5es de qualquer segmento esta o Sistema de Gestae da qualidade baseado nas 

normas da familia ISO 9000, estabelecida no mundo todo pala International Organization for 

Standardization (ISO). 

A serie de normas ISO 9000 e urn conjunto de normas e diretrizes intemacionais para 

sistemas de gestae da qualidade. Desde sua primeira publicayao em 1987, ela tern obtido 

reputayao mundial como a base para o estabelecimento de sistemas de gestao da qualidade. A 

norma ISO 9000 pode ser aplicada a qualquer tipo de organizayao, grande ou pequena, seja 
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qual for seu produto, inclusive quando ele e na verdade urn serviyo, em qualquer setor de 

atividade, e seja qual for seu meio de neg6cio, podendo ser uma administrayao publica ou urn 

departamento do govemo. 

As nonnas de sistemas de gestao fomecem a organizacao urn modelo a seguir para 
preparar e operar seu sistema de gestio. Esse modelo incorpora as caracteristicas 
que especialistas da area concordaram que representa o estado-da-arte. Urn sistema 
de gestao que segue o modelo, ou se ajusta a norma, e implementado com base no 
estado-da-arte das praticas da organizacao. (MELLO, SILVA, TURRIONE, 
SOUZA, 2002). 

A familia da norma ISO 9000 consiste em quatro normas primarias apoiadas por urn 

numero consideravelmente reduzido de documentos de suporte (normas, diretrizes, relat6rios 

tecnicos e especi:ficavoes tecnicas). 

As quatro normas primarias sao: 

a) ISO 9000: 2005 - utiliza uma abordagem 16gica e sistematica para gerar uma 

terminologia consistente que fosse amigavel ao usuario; 

b) ISO 9001: 2000 - estabelece os requisites usados para avaliar a capacidade de 

uma organizavao em atingir os requisites do cliente e regulamentares; 

c) ISO 9004: 2000 - fomece urn guia para a melhoria continua do sistema de gestao 

da qualidade para bene:ficiar todas as partes por meio da continua satisfavao dos 

clientes. 

Entre as justi:ficativas para se adotar urn sistema de gestao estao: 

a) contribuir para aumentar a satisfavao do cliente; 

b) melhorar continuamente seus produtos e processes, devido as constantes 

mudanyas dos desejos dos clientes; 

c) de:finir processes que atendam expectativas do cliente; 

d) manter estes processes sob controle; 

e) manter estrutura para melhoria continua; 

f) fomecer a confianva de produtos que atendam as expectativas do cliente" ( ABNT 

NBR ISO 9000: 2005). 

Utilizando estas normas desta maneira sera possivel relaciona-las com outros 

sistemas de gestae (por exemplo, ambiental), com diversos requisites especificos do setor (tal 

qual a ISO/TS 16949 na industria automotiva), o que ajudara a obter o reconhecimento por 

meio dos programas de premios nacionais, tal como o Premio Nacional da Qualidade. 
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2.2.1 ABNT ISO 9001: 2000 

A norma ISO 9001 :2000 pode ser encarada como urn modelo para construir sistemas 

de gestao da qualidade. Estes modelos tern como finalidades principais a garantia da 

qualidade externa e interna. 

A garantia da qualidade externa diz respeito a garantia a ser fornecida aos clientes de 

que a empresa que tern o sistema implantado e operacional possui condi'(oes de fornecer os 

produtos e servi'(os solicitados na qualidade, na quantidade e nos prazos acordados. Quando o 

relacionamento entre cliente e fornecedor e de Iongo prazo, essas caracteristicas tornam-se 

mais importantes, pois urn mau fomecedor podeni trazer prejuizos enormes ao cliente pelo 

nao cumprimento de prazos, quantidade e qualidade. 

Ja a garantia da qualidade interna visa a oferecer a alta administra'(ao do fornecedor a 

certeza de que as opera'(oes e os processos internos estao sendo realizados conforme o 

planejado e que urn processo de melhoria continua esta em andamento. Dessa forma, a alta 

administra'(ao pode concentra-se em assuntos estrategicos, evitando gastar tempo na soluvao 

das possiveis crises do dia-a-dia. 

2.2.2 Principios da Gestao da Qualidade 

A norma ISO 9001:2000 foi baseada em 8 principios da gestao da qualidade, que sao 

crenvas ou regras fundamentai e abrangente para conduzir e operar uma organizavao, visando 

melhorar continuamente se desempenho a Iongo prazo, pela focaliza((ao nos clientes e, ao 

mesmo tempo, encaminhando as necessidades de todas as partes interessadas.(ABNT/ CB-25, 

2000) 

Os principios sao os que seguem: 

1 0 foco no cliente e talvez a principal de todas as a'(oes de uma Organiza((ao, pois o 

cliente e sua razao de ser, e por consequencia as suas necessidades e requisitos devem ser 

claramente identificados, atendidos e, se possivel, superados para assegurar sua efetiva 

satisfa9ao. Antecipar-se as necessidades do cliente, de modo a encanta-lo e a chave do 

sucesso e a garantia de sua fidelizavao. 

A aplicavao deste principio leva a organizavao a: 

a) perceber as reais necessidades dos clientes e as suas expectativas quanto a 

produtos, entrega, pre((o, confiabilidade etc.; 

b) assegurar que os objetivos se relacionem a estas necessidades e expectativas; 
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c) garantir urn enfoque equilibrado entre as necessidades e expectativas dos clientes 

e dos demais interessados; 

d) divulgar as necessidades e expectativas dos clientes em toda a organizayao; 

e) medir a satisfayao dos clientes e atuar sobre os resultados, e administrar o 

relacionamento com os clientes, de forma sistemica. 

As vantagens de se adotar este principio sao: 

a) garantir que as necessidades dos clientes e as dos interessados na empresa sejam 

compreendidas em toda a organizayao; 

b) assegurar que as metas e objetivos sejam diretamente ligados as necessidades e 

expectativas dos clientes; 

c) melhorar o desempenho da organizayao para atender as necessidades dos clientes 

e aumentar a sua satisfayao; 

d) aumentar a receita e a fatia do mercado, atraves de respostas flexiveis e nipidas as 

oportunidades do mercado; 

e) garantir a leal dade dos clientes, o que leva a repetiyao de neg6cios. 

2 A lideran~a e a mola propulsora de toda organizayao e a demonstrayao da ayao do 

lider empreendedor e inovador se da pela sua efetiva participayao na identificayao dos 

requisites do cliente, das tendencias do mercado e, principalmente, por traduzir e transmitir 

estes requisites para sua equipe, dentro de sua Organiz~ao. Cabe tambem ao Lider o papel de 

definir os rumos e as diretrizes que norteiam as ayoes de sua Organizayao, bern como de criar 

condiyoes adequadas de ambiente de trabalho, que permitam aos seus liderados disponibilizar 

de todas as suas competencias no exercicio de suas funyoes. 0 lider deve, entao, estar com urn 

olho no mercado e outro nos seus liderados procurando suprir as necessidades de ambos para 

assegurar o sucesso de sua Organizayao. 

Ao adotar este principio o lider: 

a) demonstra ser pr6-ativo e que lidera pelo exemplo; 

b) leva em conta as necessidades de todos os que tern interesse na Organizayao; 

c) estabelece uma clara visao do futuro da sua Organizayao; 

d) define valores compartilhados e modelos eticos em todos os niveis dentro da 

Organizayao; 

e) estabelece a confian9a e elimina o medo; 

f) garante as pessoas os recursos necessaries, treinamento e liberdade para agir 

com responsabilidade; 

g) inspira, incentiva e reconhece as contribui9oes das pessoas; 
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h) promove a comunica~ao aberta e honesta; 

i) cria metas e objetivos desafiadores e em seguida implementa a melhor estrategia 

para atingi-los. 

As vantagens do uso deste principia sao: 

a) as pessoas passam a compreender e se sentem motivadas a alcan~arem as suas 

metas e objetivos; 

b) a Organiza~ao tera dado condi~oes e envolvido as pessoas para atingir os seus 

objetivos; 

c) as atividades passam a ser avaliadas, alinhadas e implementadas de modo 

unificado; 

d) havera redu~ao das falhas de comunica~ao entre os diferentes niveis 
. . . 

orgamzactonats. 

3 0 envolvimento de pessoas e o principia que trata do maior recurso disponivel 

em qualquer organiza~ao, pois pessoas envolvidas asseguram o uso efetivo de seu 

conhecimento e de sua dedica~ao. As pessoas precisam ser competentes e estar consciente da 

importancia de seu trabalho correto para a consecu~ao dos objetivos especificos de seus 

processos, bern como dos objetivos estrategicos da organiza¢o. A competencia das pessoas 

inclui o conhecimento, a experiencia e principalmente a aptidao, em outras palavras o saber 

fazer, o saber como fazer por ja ter feito e, principalmente, o gostar de fazer. Pessoas 

competentes vestem a camisa e se sentem efetivamente envolvidas. 

Ao adotar este principia as pessoas passarao a: 

a) compreender a importancia da sua contribui~ao e do seu papel na organiza~ao; 

b) aceitar que sao responsaveis pelos problemas e pelas solu~oes; identificar os 

obstaculos ao seu desempenho e avalia-lo contra seus objetivos e metas 

pessoats; 

c) buscar ativamente oportunidades para aperfei~ar sua competencia, 

conhecimento e experiencia; 

d) compartilhar conhecimentos e experiencias e discutir os problemas abertamente; 

e) entusiasmar-se e ter orgulho de fazer parte da organiza~ao; 

f) obter satisfa~ao do seu trabalho; 

g) e a representar melhor a organiza~ao junto a clientes, as comunidades locais e 

ao publico em geral. 
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As vantagens do uso deste principio asseguram: 

a) que as pessoas estejam motivadas, comprometidas e envolvidas na organiza~ao; 

b) permitem que as pessoas atuem no senti do de inovar e serem criativas na busca 

dos objetivos da organiza~ao; 

c) identificam pessoas satisfeitas com o trabalho, responsaveis por seu proprio 

desempenho e compartilhando as responsabilidades pelos objetivos da 

organiza~ao; 

d) e que as pessoas estejam sempre ansiosas em participar e contribuir para a 

tomada de decisoes e a melhoria continua. 

4 A abordagem de processo apresenta o modo com as pessoas competentes e 

envolvidas se agrupam para conseguir os resultados desejados. 0 lider, ao definir e inter

relacionar os processos organizacionais e ao garantir as necessidades de recursos e de 

informa~oes a Organiza~ao estara se capacitando a conseguir resultados mais eficientes. Os 

processos devem ser radiografados de modo a se identificar, alem das entradas e saidas, quais 

sao os recursos e as informa~oes necessarias para assegurar o seu born desempenho. 

Ao usar este principio, a Organiza~ao mapeia seus processos e assim: 

a) define os processos necessarios para obter urn resultado desejado; 

b) estabelece as responsabilidades e autoridades pela gestao das atividades; 

c) identifica e monitora as entradas e as saidas de cada processo; 

d) analisa e mede a capacidade das atividades; 

e) identifica as interfaces das atividades dentro e entre as fun~oes da organiza~ao; 

f) destina recursos humanos, metodos e materiais para melhorar o desempenho das 

atividades; 

g) avalia os riscos, consequencias e impactos das atividades sobre os clientes, 

fomecedores e outras partes interessadas; 

h) considera as etapas do processo, atividades, fluxos, medidas de controle, 

necessidades de treinamento, equipamentos, metodos, informa~oes, materiais e 

outros recursos para obter o resultado desejado durante a concep~ao do 

processo. 

As vantagens do uso deste principio sao: 

a) redu~ao dos custos e ciclos mais curtos, atraves do uso eficaz dos recursos; 

b) consecu~ao de resultados melhores, consistentes e previsiveis; 

c) identifica~ao e prioriza~ao de oportunidades de melhorias, de forma mais 

eficiente; 
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d) a compreensao da capabilidade dos processes, possibilitando a cria~ao de metas 

e objetivos desafiadores. 

5 - Uma das bases fundamentais para que os processes gerem aqueles resultados 

esperados esta definida no principia Beneficios Mutuos nas Rela~oes com os Fornecedores, 

pois somente com fomecedores tratados como parceiros, em uma rela~ao do tipo ganha

ganha, e que tern no cliente o seu foco, e que se conseguira assegurar as melhores condi~oes 

de pre~o, prazo e qualidade de produtos e servi~os adquiridos. 

A aplica~ao deste principio permite: 

a) estabelecer os relacionamentos com os fomecedores que equilibrem ganhos de 

curto prazo com acordos de Iongo prazo; 

b) compartilhar experiencias e recursos com parceiros; 

c) identificar e selecionar fomecedores importantes; 

d) efetivar comunica~5es claras e abertas; 

e) compartilhar informa~oes e pianos futures; estabelecer uma compreensao clara 

das necessidades dos seus clientes; 

f) determinar as atividades conjuntas de desenvolvimento e aperfei~oamento; 

g) inspirar, incentivar e reconhecer os aperfei~oainentos e realiza~oes dos seus 

fomecedores. 

As vantagens do uso deste principia sao: 

a) o aumento de capacidade em agregar valores, para ambas as partes, atraves do 

desenvolvimento de alian~as e parcerias estrategicas; 

b) a tlexibilidade e velocidade de respostas conjuntas as mudan~as de mercado e as 

necessidades e expectativas dos clientes; 

c) a otimiza~ao de custos e recursos; 

d) a cria¥ao e administrayao de relacionamentos com fomecedores para garantir 

suprimentos confiaveis, entregues a tempo e sem defeitos. 

6 - Evidentemente, os processes se relacionam e interagem entre si de modo a 

constituirem sistemas, assim a Abordagem Sistemica para a Gestio e o principia que 

orienta a Organizayao a identificar, entender, controlar e gerenciar os processes inter

relacionados, assim como urn sistema contribui para a eficacia e eficiencia da Organizayao no 

sentido de leva-la a atingir os seus objetivos. Os processos alinhados permitem que o lider, o 

modo, o controle e os criterios de avalia~ao dos indicadores de desempenho de cada processo 

sejam operacionais, administrativos ou gerenciais. 
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0 lider ao adotar este principio cria urn painel de bordo que permite identificar seus 

pontos fortes e as oportunidades de melhoria que assegurarao o sucesso de sua Organiza~ao. 

Este principio permite: 

a) deflnir o sistema, por meio da identifica~ao ou desenvolvimento dos processos 

necessarios para alcan~ar urn determinado objetivo; 

b) estruturar o sistema para alcan~ar os objetivos da maneira mais efetiva e 

eficiente; 

c) abordar os processos de forma mais estruturada de modo a os harmonizarem e 

os integrarem; 

d) proporcionar uma melhor compreensao dos papeis e responsabilidades, para 

alcan~ar objetivos comuns e, por conseguinte, reduzir as barreiras entre os 

niveis e fun~oes; 

e) identificar e definir o modo como as atividades especificas devam operar; 

t) compreender as interdependencias entre os processos do sistema; 

g) melhorar o sistema, por meio de seu monitoramento e avalia~ao; 

h) compreender a sua capacidade de estabelecer as limita~oes de seus recursos, 

antes de alguma a~ao. 

Entre as vantagens do uso deste principio estao: 

a) a integra~ao eo alinhamento dos melhores processos para alcan~ar os resultados 

(e objetivos) desejados; 

b) a consecu~ao de um melhor entendimento dos papeis e responsabilidades, para 

alcan~ar os objetivos comuns e, por conseguinte, reduzir as barreiras entre 

fun~Oes e melhorar o trabalho em equipe; 

c) assumir uma visao mais ampla da efetividade dos processos que levam a 

compreender as causas dos problemas e permitem melhorias a tempo; 

d) aumentar a capacidade de concentrar o esfor~ nos processos mais importantes; 

e) o aumento da conflan~a pelas partes interessadas quanto a consistencia e 

eficiencia da organiza~ao. 

7 - A utiliza~ao de dados para tomada de decisao e o principio que assegura ao 

lider a capacidade de identificar, medir, acompanhar e analisar os dados e as informa~es para 

poder tomar decisoes eficazes. 

0 uso deste principio permite a organiza~ao: 
a) fazer medi~Oes e coletar dados e informa~oes relevantes para os objetivos; 
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b) garantir que os dados e informa~oes sejam suficientemente precisos e 

confiaveis; 

c) tomar os dados acessiveis para os que deles precisam; 

d) analisar dados e informayoes utilizando metodos validos; 

e) tomar decisoes e ado9ao de medidas, com base na analise dos fatos, equilibradas 

com experiencia e entendimento. 

As vantagens do uso deste prirtcipio sao: 

a) ado9ao de decisoes baseadas em informa9oes; 

b) aumento da capacidade em demonstrar a eficacia de decisoes anteriores, atraves 

da referenda de registros de fatos; 

c) melhor capacidade de analisar, desafiar e mudar opinioes e decisoes; 

d) a execu9ao de analises de dados e informa9oes a partir de fontes como: 

avalia9oes, sugestoes e grupos de focaliza9ao, para definir a formula9ao das 

politicas de recursos humanos. 

8 - 0 principio da melhoria continua garante que, a partir das a9oes de corre9ao e 

de preven9ao, siga-se na busca da excelencia de seus processes e demonstre efetivamente o 

Foco no Cliente ao entender, atender e superar as expectativas. 

0 uso deste principio assegura a Organiza9ao: 

a) empregar uma abordagem consistente, em toda a organizayao, para o 

aperfei9oamento continuo do seu desempenho; 

b) fazer da melhoria continua de seus produtos, processes e sistemas, o objetivo de 

cada pessoa; 

c) proporcionar as pessoas treinamento nos metodos e ferramentas de melhoria 

continua. 

As vantagens do uso deste principio sao: 

a) a avalia9ao do desempenho atraves da melhoria das habilidades da organiza9ao; 

b) o alinhamento das atividades de melhoria, em todos os niveis, com foco nos 

objetivos; 

c) aumento da flexibilidade para reagir, rapidamente, as oportunidades; 

d) o envolvimento das pessoas treinadas, no processo de melhoria. 
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2.3 MODELO DE EXCELENCIA: PREMIO NACIONAL DA QUALIDADE 

Modelos sao sistematicamente desenvolvidos e utilizados no campo administrativo e 

de gestao da produ~ao, como o da administra~ao cientifica ou cUtssica, e o mais recente, 

"japones" ou Lean Production. Para ZILBOVICIUS, eles " 

Sao artefatos que operam como representac;Oes da eficiencia produtiva, empregados 
pelos gestores dos processos de produ~o e do trabalho pam projetar os sistemas de 
prod~ e tomar decisaes organizacionais. ( ... ) S~o, na condi~o de modelos, 
elementos fundamentais pam justificar a aplica~o de tecnicas e principios que 
acabam por ser adaptados as condi~ concretas em que opera cada organi~o 
produtiva (1997: 221-222). 

PNQ e urn reconhecimento a excelencia na gestao das organiza~oes sediadas no 

Brasil. 0 processo de premia~o do PNQ tern como principais objetivos: 

a) estimular 0 desenvolvimento cultural, politico, cientifico, tecnol6gico, economico 

e social do Brasil; 

b) fornecer para as organiza~oes, urn referencial ( modelo) para urn continuo 

aperfei~oamento; 

c) conceder reconhecimento publico e not6rio a excelencia da qualidade da gestao 

para organiza~oes Classe Mundial. 

Divulgar as praticas de gestao bern sucedidas, com vistas ao benchmarking. 

Candidatar-se ao PNQ representa de uma forma gera~ submeter a organiza~ao a uma analise 

aprofundada de sua gestao, efetuada por examinadores treinados pela FNQ, guiados por urn 

rigoroso c6digo de etica, obtendo-se ao final do processo urn amplo Relat6rio de Avalia~ao da 

gestao. 

Os beneficios do processo de avalia~ao observa-se uma grande mobiliza~ao das 

pessoas da organiza~ao, principalmente da alta dire~ao, as quais passam a observar a empresa 

sob uma 6tica sistemica, auxiliando o comprometimento com resultados globais e nao 

somente localizados. 0 Relat6rio da Gestao (RG) da Candidata recebe uma avalia~ao extema 

e independente, utilizando criterios reconhecidos intemacionalmente, sendo executada por 

profissionais competentes. Esta analise proporciona uma profunda avalia~o da gestao em 

todas as areas, integrando e alinhando numerosas atividades, fornecendo meios eficazes de 

medir o progresso e para que todos na organ~ao focalizem os mesmos objetivos. 
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0 diagn6stico global identiftca e refor~a os pontos fortes, abrindo novos caminhos 

para avaliar fornecedores, clientes, parceiros e ate mesmo os concorrentes, proporcionando 

uma clara distin~ao entre o desempenho tipico e o de uma organiza~ao "Classe Mundial". 

Alem disso, ao final do processo de avaliavao, todas as candidatas recebem urn 

Relat6rio de Avaliayao indicando a pontua~ao total obtida e sua posi¢o em rela¢o as demais 

candidatas; a pontua~ao obtida em cada Item dos Criterios; e os Pontos Fortes e 

Oportunidades para Melhoria de cada Item dos Criterios. 

Adicionalmente, a participa~ao no processo do PNQ estimula a cria~ao na 

organizavao, de uma cultura voltada para o aprendizado e para a melhoria continua do 

desempenho. 

Os Fundamentos da Excelencia expressam conceitos reconhecidos 

internacionalmente e que se traduzem em praticas encontradas em organiza~aes lideres de 

Classe Mundial. Sao valores organizacionais facilmente percebidos como parte de uma 

cultura organizacional, sendo praticados por seus lideres e proftssionais de todos os niveis. 

Identificado estes valores, foram, portanto, considerados como fundamentos para formar uma 

cultura de gestao voltada para resultados e competitivas para o mercado, tais como: 

a) visao sistemica; 

b) aprendizado organizacional; 

c) proatividade; 

d) inova~ao; 

e) lideran~a e constancia de prop6sitos; 

f) visao de futuro; 

g) foco no cliente e no mercado; 

h) responsabilidade social; 

i) gestao baseada em fatos; 

j) valoriza~ao das pessoas; 

k) abordagem por processos; 

I) orientavao para resultados. 

0 Modelo de Excelencia da Gestao® e representado pelo diagrama mostrado abaixo, 

o que permite ao administrador obter uma visao sistemica da gestae organizacional. 
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FIGURA 1- MODELO DE EXCELENCIA DA GESTAO 

Fonte: PNQ. 2007 

A figura representativa do Modelo de Excelencia da Gestao® simboliza a 

organiza~ao, considerada urn sistema orgaruco e adaptavel, que interage com o ambiente 

externo. Sugere que os elementos do Modelo, imersos num ambiente de Informa~oes e 

Conhecimento, relacionam-se de forma harmonica e integrada, voltados para a gera~ao de 

Resultados. 

Os Criterios de Excelencia da FNQ constituem urn modelo sistemico da gestao 

adotado por infuneras organiza~oes de Classe Mundial. Sao construidos sobre urna base de 

fundamentos essenciais a obten~ao da excelencia do desempenho. Os Criterios de Excelencia 

compoem o Modelo de Excelencia da Gestao® que e constituido por oito criterios (Lideran~a, 

Estrategias e Pianos, Clientes, Sociedade, Informa~oes e Conhecimento Pessoas, Processos e 

Resultados). 

Estes criterios tambem sao subdivididos em 24 itens de requisitos (18 representando 

os aspectos das pniticas de gestao da organiza~ao e seis de resultados alcan~ados ). Os 

Criterios de Excelencia da FNQ incorporam em seus requisitos as tecnicas mais atualizadas e 

bem-sucedidas de administra~ao de organiza~oes. 0 processo de atualiza~ao destes criterios e 

considerado como referencial (benchmark) para outras organiza~oes nac1onats e 

internacionais que administram premios voltados para a excelencia da gestao. 
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Utilizando os Criterios de Excelencia como referencia, urna organiza~ao tarnbern 

pode realizar urna auto-avalia~ao ou se candidatar ao PNQ. 

Os oito Criterios de Excelencia referern-se a: 

a) lideran~a - este criteria exarnina o sistema de lideram;a da organiza~ao e o 

cornprornetirnento pessoal dos rnernbros da Dire~ao no estabelecirnento, 

dissernina~ao e atualiza~ao de valores e principios organizacionais que 

prornovarn a cultura da excelencia, considerando as necessidades de todas as 

partes interessadas. Tarnbern exarnina como e irnplernentada a governan9a, 

como e analisado o desernpenho da organiza~ao e como sao irnplernentadas as 

praticas voltadas para assegurar a consolida~ao do aprendizado organizacional; 

b) estrategias e pianos - este criteria exarnina, ern detalhe, o processo de 

forrnula~ao das estrategias, enfatizando a analise do setor de atuayaO, do 

macroarnbiente e do rnodelo de neg6cio da organiza~ao. Tarnbern exarnina o 

processo de irnplernenta~ao das estrategias, incluindo a definiyao de indicadores, 

o desdobrarnento das rnetas e pianos para todos os setores da organizayao e o 

acornpanharnento dos arnbientes internos e externos; 

c) clientes - este criteria exarnina como a organizayao identifica, analisa 

e cornpreende as necessidades e expectativas dos clientes e dos rnercados; 

divulga seus produtos, rnarcas e a~oes de rnelhoria; e estreita seu relacionarnento 

corn os clientes. Tarnbern exarnina como a organizayao rnede e intensifica a 

satisfayao e a fidelidade dos clientes ern relayao a seus produtos e rnarcas, bern 

como avalia a insatisfayao; 

d) sociedade - este criteria exarnma como a organizayao contribui para o 

desenvolvirnento econornico, social e arnbiental de forma sustentavel - por rneio 

da rninirnizayao dos irnpactos negativos potenciais de seus produtos e operayoes 

na sociedade - e como interage corn a sociedade de forma etica e transparente; 

e) inforrnayoes e conhecimento - este criteria exarnina a gestao e a utilizayao das 

inforrna~oes da organizayao e de informayoes cornparativas pertinentes, bern 

como a gestao de seus ativos intangiveis; 

f) pessoas - este criteria exarnina como sao proporcionadas as condiyoes para o 

desenvolvirnento e utilizayao plena do potencial das pessoas que cornpoern a 

forya de trabalho, ern consonancia corn as estrategias organizacionais. Tarnbern 



19 

examina os esfon;os para criar e manter urn ambiente de trabalho e urn clima 

organizacional que conduzam a excelencia do desempenho, a plena participavao 

e ao crescimento das pessoas; 

g) processos - este criteria examina como a organizavao identifica os processos de 

agregaf(iio de valor; e identifica, gerencia, analisa e melhora os processos 

principais do neg6cio e os processos de apoio. Tambem examina como a 

organizavao gerencia o relacionamento com os fomecedores e conduz a sua 

gestao financeira, visando a sustentabilidade economica do neg6cio; 

h) resultados - este criteria examina os resultados da organizavao, abrangendo os 

economico-financeiros e os relativos aos clientes e mercados, sociedade, 

pessoas, processos principais do neg6cio e de apoio, assim como os relativos ao 

relacionamento com os fomecedores; 

Os oito Criterios de Excelencia se subdividem em 27 Itens. Os Itens de Enfoque e 

Aplicavao (Itens 1.1 a 7.4) solicitam, de forma especifica, alguns requisites relacionados a 
gestao da organiza~ao, sem prescrever ferramentas ou metodos de trabalho especificos: 

1. Lideran~a 

1.1 Sistema de lideranva 

1.2 Cultura da excelencia 

1.3 Amilise do desempenho da organizavao 

2. Estrategias e Pianos 

2.1 Formula~ao das estrategias 

2.2 Implementavao das estrategias 

3. Clientes 

3.1 Imagem e conhecimento de mercado 

3 .2 Relacionamento com clientes 

4. Sociedade 

4.1 Responsabilidade s6cio-ambiental 

4.2 Etica e desenvolvimento social 

5. Informa~oes e Conhecimento 

5 .I Informavoes da organizavao 

5.2 Informavoes comparativas 

5.3 Ativos intangiveis 



6. Pessoas 

6.1 Sistemas de trabalho 

6.2 Capacita9ao e desenvolvimento 

6.3 Qualidade de vida 

7. Processos 

7.1 Processos principais do neg6cio e processos de apoio 

7.2 Processos de relacionamento com os fomecedores 

7.3 Processos economico-financeiros 

8. Resultados 

8.1 Resultados economico-financeiros 

8.2 Resultados relativos aos clientes e ao mercado 

8.3 Resultados relativos a sociedade 

8.4 Resultados relativos as pessoas 
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8.5 Resultados dos processos principais do neg6cio e dos processos de apoio 

8.6 Resultados relativos aos fomecedores 

2.4 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 

Tradicionalmente, estrategia se refere ao planejamento a a organiza9ao das opera96es 

de guerra. 0 vocabulo, porem, e de origem grega, tendo surgido por volta do ano 500 a. C., 

onde era usado para designar as fun96es administrativas dos generais. Mais recentemente, 

ainda no ambiente militar, estrategia passou a ser usada para significarem pianos ou 

altemativas de seguran9a ou atitudes de luta (MOTTA, 1991). 

0 conceito de estrategia passou a ser usado em Administra9ao na decada de 1950, 

com o fim de introduzir nas organiza96es uma nova perspectiva de futuro, atraves do 

conhecimento de onde e como expandir sua atu~ao e melhorar seu desempenho. Na decada 

de 1960 o conceito se popularizou, quando passou a ser usado conjuntamente com o 

planejamento de Iongo prazo, conhecido como Planejamento Estrategico. 



21 

2.4.1 Etapas de Elaboracao do Planejamento Estrategico 

0 processo de elaboracao do Planejamento estrategico de uma organizacao e 

composto de cinco fases, ou etapas: analise do ambiente; estabelecimento da diretriz 

organizacional; formulacao da estrategia; implementacao da estrategia e controle estrategico. 

Estas fases e seus metodos serao mais bern detalhados a seguir, devido a sua importancia para 

uma eficaz elaboracao do Planejamento Estrategico. 

2.4.1.1 Analise do ambiente 

0 processo de elaboracao do Planejamento estrategico comeca com a analise do 

ambiente, isto e, com o processo de monitorar o ambiente organizacional para identificar as 

oportunidades e os riscos atuais e futuros. Nesse contexto, o ambiente organizacional e o 

conjunto de todos os fatores, tanto intemos como extemos, que podem influenciar o progresso 

obtido por meio da realizacao dos objetivos. 0 prop6sito e avaliar o e ambiente 

organizacional para que a administracao possa reagir adequadamente e intensificar o sucesso 

da empresa (BROWN, 1986). 

2.4.1.2 Ambientes organizacionais 

Para executar uma analise do ambiente de forma eficiente e efetiva, devemos 

entender bern a maneira como os ambientes organizacionais estao estruturados. 0 ambiente de 

uma organizacao e geralmente dividido em tres niveis: 

a) ambiente geral: e urn nivel de ambiente extemo a organizacao, formado por 

componentes que normalmente tern amplo escopo e sobre o qual a organizacao 

nao tern nenhum controle. Os componentes que o formam sao: 

- componente economico: indica como os recursos sao distribuidos e utilizados 

no ambiente; 

- componente social: refere-se as caracteristicas da sociedade na qual se situa a 

organizacao; -- nivel educacional,costumes, crencas, estilo de vida, etc, fazem 

parte do componente social; 

- componente politico: compreende os elementos relacionados a decisoes 

govemamentais; 
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- componente legal: consiste na legislayao aprovada, ou seja, as re3gras ou leis 

que todos os- membros da sociedade devem seguir.; 

- componente tecnol6gico: inclui novas abordagens para produyao de 

mercadorias e serviyos, como procedimentos e equipamentos novos; 

b) ambiente operacional: e urn nivel de ambiente extemo a organizayao, composto 

de setores que normalmente tern implicayoes especificas e relativamente mais 

imediatas na empresa. Os principais componentes do ambiente operacional sao: 

- componente cliente: reflete as caracteristicas e o comportamento daqueles que 

compram produtos e serviyos fomecidos pela organizayao; 

- componente concorrencia: consiste no que a concorrencia tern que combater 

para conseguir - Componente mao de obra: e composto de fatores que 

influenciam a disponibilidade de mao de obra para realizar as tarefas 

organizacionais necessarias; 

- componente fomecedor: inclui todas as variaveis relacionadas aos que fomecem 

recursos para a organizayao; 

- componente intemacional: compreendem todas a s implicayoes internacionais 

das operay()es organizacionais. 
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FIGURA 2 ~ PRINCIP AIS F ATORES DE COMPETITIVIDADE DENTRO DE UMA 

INDUSTRIA 
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Fonte: (PORTER, 1980) 

2.4.1.3 Estabelecimento da diretriz organizacional 

Poderde 
barganha dos 
compradores 

Ap6s realizar uma amilise do ambiente para identificar seus pontos fortes e fracos, 

assim como as oportunidades e ameayas, freqiientemente a administrayao fica mais bern 

capacitada para estabelecer, reafirmar ou modificar sua meta organizacional. 

Visio - refere-se ao cemirio de futuro que queremos construir para a organizayao. 

Posiyao que queremos que a organizayao ocupe, seja em neg6cios existentes, seja na 

composiyao de neg6cios. 

Uma empresa nao se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz; ela se define 

pela sua missao. Somente uma definiyao clara da missao e a razao de existir da organizayao e 

torna possiveis, claros e realistas os objetivos da empresa (Peter Druker). 
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A correta defini~ao da missao da empresa e importante, pelas seguintes razoes (Scott 

et al. 1998): 

a) coordena os esfor~os e recursos de indivfduos e equipes de forma sinergica~ 

b) contribui na tomada de decisao, visando a perder o foco e a dire~ao dos neg6cios 

de forma etica e socialmente responsavel; 

c) constr6i a base para o planejamento organizacional~ 

d) toma o comportamento incongruente mais perceptive!. 

Missio - e a razao da existencia da organiza~ao e delimita as atividades dentro do 

espa~o que ela deseja ocupar e fora dela. Representa urn compromisso e uma orienta~ao 

objetiva de como a organiza~ao deve atuar para cumprir o que esta contido no pensamento 

estrategico, na visao e na defini~ao do neg6cio. 

Representa o papel desempenhado pela empresa em seu neg6cio. Por isto, descrever 

a missao implica definir bern neg6cio, cliente, mercado, tecnologia, tipo de diferencia~ao, 

postura social, etc (Pagnoncelli e Vasconcellos filho, 1992). 

Como exigencia da ISO 9000:2005, a Missao deve ser orientada para a busca da 

qualidade e da estrategia. No primeiro caso, o foco da Missao deve-se voltar para a qualidade 

dos processos, produtos e servi~os. Em termos de estrategia, o foco deve ser dirigido para a 

preserva~ao do Meio Ambiente e o exercicio da Responsabilidade Social. 

Outras caracteristicas particulares daMissao (Tachizawa et al. 2001): 

a) tern que ser clara e objetiva~ 

b) deve refletir a imagem da organiza~ao~ 

c) tern que ser almejada e insistentemente buscada por todos da organiza~ao~ 

d) pode ser mud ada, pois representa urn momento hist6rico da organiza~ao. 

2.4 .1. 4 F ormula~ao da estrategia 

Formular estrategias e projetar e selecionar a~oes que levem a realiza~ao dos 

objetivos organizacionais. 0 enfoque central da estrategia organizacional e como lidar 

satisfatoriamente com a concorrencia. Com o ambiente analisado e a visao e missao 

estabelecidas, a administra~ao e capaz de tra~ar cursos alternativos de a~ao, assegurando o 

sucesso da organiza~ao. 

Uma organiza~ao pode escolher uma ampla variedade de estrategias genericas, que 

estao detalhadas a seguir: 
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a) estrategia de concentrayao - uma estrategia de concentrayao e aquela em que 

organizayao enfoca uma (mica linha de neg6cios. Essa estrategia e usada por 

empresas que desejam obter vantagem competitiva por meio do conhecimento 

especializado e eficiente. No entanto essa estrategia apresenta urn ponto 

desfavoravel: se a industria comeya a encolher ou competidores agressivos 

passam a dominar o mercado, a empresa que se concentra em uma (mica 

especialidade corre o risco de ser eliminada, pois nao tern outra linha de neg6cios 

a qual recorrer; 

b) estrategia de estabilidade - a organizayao que adota essa estrategia se concentra 

em sua linha ou linhas de neg6cio e tenta mante-las. Essa e uma estrategia 

utilizada em diversas situayoes. Uma organizayao grande e que domine seu(s) 

mercado( s) pode escolher uma estrategia de estabilidade que evita controles 

governamentais ou penalidades pelo fato de monopolizar a industria. Outra 

organizayao pode achar que, alem de dispendioso, o crescimento tambem pode 

ter efeitos prejudiciais sobre a lucratividade. Finalmente, uma organizayao, numa 

industria de baixo crescimento ou sem crescimento, que nao tenha outras opyoes 

viaveis, pode ser foryada a selecionar uma estrategia de estabilidade; 

c) estrategia de crescimento - normalmente as organizayoes procuram por 

crescimento de vendas, nos lucros, na participayao no mercado ou mesmo em 

outras medidas como objetivo principal, As estrategias de crescimento podem ser 

obtidas com recursos como as integrayoes vertical e horizontal, diversificacao e 

fusoes, alem de joint ventures. 

2.4.1.5 Implementayao da estrategia 

Esta etapa deve por em ayao estrategias que emergiram de etapas anteriores dentro do 

processo de elaboracao do Planejamento Estrategico. Sem a implementayao efetiva da 

estrategia, as organizacoes sao incapazes de obter os beneficios de uma analise 

organizacional, do estabelecimento de uma diretriz e da formulayao da estrategia. 

A fim de implementar com sucesso a estrategia, os administradores devem ter uma 

clara ideia de t6picos distintos: 

a) as mudanyas necessarias dentro de uma organizacao quando se implementa uma 

nova estrategia; 
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b) a melhor forma de lidar com a cultura da organiza~ao para garantir que a 

estrategia seja tranqiiilamente implementada; 

c) como a implementa~ao e suas formas de estruturas estao intimamente 

relacionadas; 

d) diferentes abordagens de implementa~ao que podem ser adotadas; 

e) os conhecimentos necessaries para que a implementa~ao tenha sucesso. 

2.4.1.6 Controle estrategico 

Controle estrategico e um tipo especial de controle organizacional que se concentra 

na monitora~ao e avalia~ao para garantir que funcione apropriadamente. Em essencia, esse 

COntrole e empreendido para garantir que todos OS resultados planejados durante 0 processo de 

administra~ao estrategica tomem-se realidade. 

A finalidade do controle estrategico ma1s importante seja a de ajudar a alta 

administra~ao a atingir as metas organizacionais por meio de monitora~ao e avalia~ao. 

Conforme ja foi visto, esse processo resulta numa avalia~ao do ambiente (analise do 

ambiente ), no estabelecimento da missao e da visao ( diretrizes ), no desenvolvimento de 

formas de lidar com a concorrencia ( formula~ao de estrategias) e num plano para traduzir a 

estrategia em a~oes (implement~ao). 0 controle estrategico fomece o feedback desse 

processo, que e fundamental para determinar se todas as etapas sao apropriadas, compativeis e 

estao funcionando de forma adequada. 

Na figura 3 urn modelo geral descreve a maneira como essas etapas do processo de 

controle se relacionam. Nesse modelo, quando as medidas de desempenho sao 

significativamente diferentes do planejado ou padrao, a administra~ao empreende a~oes 

corretivas para garantir que se alcancem as metas esperadas. 

Por outro lado, quando o desempenho corresponde aos resultados planejados ou 

padrao, nao ha necessidade de a~ao corretiva e o trabalho prossegue sem interferencias. 
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FIGURA 3 - UM MODELO GERAL DE PROCESSO DE CONTROLE 

Otrabalho Nao e necessaria 
continua 3.9lio corretiva 

Desempenho 
equivalente aos .. padroes 

Inicio do Medi~od(l Compantros 
controle ~ desempenho ~ padroes medidos 

~ Desempenho 
I v diferente dos 
I padroes 

Tomar a9ao corretiva: 
Teminicio mudar os pianos, a 
umanova f4-- organiza~o ou os 

sitiJa9lio de metodos de influencia 
trabalho 

Fonte: CERTO, 2003. 

2.5 DIMENSAO ESTRATEGICA DA QUALIDADE 

A dimensao estrategica da qualidade parte do principio basico de que a qualidade e 

urn elemento critico para a sobrevivencia das organizayoes, sobretudo se considerarmos que 

esta sobrevivencia de pende de nossa postura diante da concorrencia. 

Como principio geral, pode se afrrmar que a qualidade responde de forma adequada 

quando ela e encarada como uma estrategia basica para enfrentar a concorrencia - tanto em 

termos de mudanyas de cenarios como de desenvolvimento de novas formas de esfon;os para 

envolver todos na busca de melhores resultados. 

E preciso, contudo, defini-la corretamente. Os principios a seguir podem ser 

utilizados para tanto: 

a) a qualidade se produz por urn processo de evoluyao (alterayao de valores de 

pessoas e organizayoes), e nao por simples mecanismos de implantayao pratica; 

b) o conceito de qualidade muda com o tempo. E fundamental nao apenas monitorar 

essa mudanya, mas colocar-se a frente dela; 

c) a qualidade e gerada a partir de conceitos e filosofias, ou seja, da compreensao de 

que e urn valor estrategico. Somente depois de esses valores serem definidos e 

que se seleciona as ferramentas, as tecnicas e os metodos para produzi-la; 

d) a qualidade depende de urn processo planejado. Raramente ela surge por acaso; 

e) a avaliayao da qualidade e feita continuamente; 
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f) a qualidade deve ser gerenciada no dia-a-dia, sempre tendo em vista o 

planejamento global da organiza~ao; 

g) a qualidade deve ter objetivos de Iongo prazo (planejamento estrategico ), 

ancorados em metas de medio prazo e em resultados praticos constantes de curto 

prazo; 

h) a qualidade deve gerar beneficios de curto prazo. Sao eles que garantem a 

motiva~ao para que sejam obtidos os resultados de Iongo prazo; 

i) a qualidade gera beneficios estrategicos. Eles sao obtidos a partir de ganhos 

operacionais e de recompensas taticas; 

j) a qualidade deve proporcionar ganhos pessoais, de forma que possam se 

transformar em ganhos organizacionais; 

k) a qualidade costuma custar caro. Mas seu retorno e altamente vantajoso; 

1) a qualidade requer uma visao ampla em termos de tempo e de espa~o; 

m) a qualidade requer contribui~oes de todas as partes da organiza~ao, sejam elas 

criticas ou nao; 

n) a qualidade requer uma visao tecnica, nao e assunto para amadores; 

o) a qualidade exige uma visao de conjunto; 

p) a qualidade se baseia mais na experiencia pratica do que na teoria; 

q) a qualidade dispensa abordagens indutivas e se ampara na descric;ao de 

experiencias - sejam elas bern ou malsucedidas; 

r) qualidade e uma questao de cultura. 

2.6 DIFERENCIABILIDADE 

Sao muitos os metodos que podem ser utilizados para viabilizar a concep~ao 

estrategica da qualidade. E possivel que o mais relevante seja o da diferencia~ao. 

A ideia aqui e simples: criar urn processo de caracteriza~ao de hens e servi~os que os 

tornem diferenciados em rela~ao aos seus concorrentes, individualizando a organiza~ao. 

0 objetivo das estrategias e bern claro: isolar a organiza~ao e seus produtos do grupo 

de concorrentes, separando-os do conjunto de produtos que compoem a oferta como urn todo. 

Produtos que se distinguem tern urn perfil de fidelidade claramente consolidado e, por isso, a 

diferencia~ao e, sem duvida, urn mecanismo de notaveis atributos estrategicos. 
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3 A V ALIA<;AO 

3.1 METAL(JRGICAALFA 

A Metalurgica ALF A esta no mercado de fixadores ha mais de 40 anos, produzindo 

porcas, grampos de mola e pinos de centro para o comercio e industria. Recentemente iniciou 

a diversifica~ao de seus produtos com a produ~ao de parafusos e pe~as especiais para 

industria automotiva. 

Devido as exigencias do mercado em que atua, certificou seu sistema de gestao da 

qualidade baseado na norma ISO 9000 em 1987 e recentemente identificou a necessidade de 

elaborar seu Planejamento Estrategico. 

A estrutura hierarquica da empresa esta demonstrada no organograma a segmr, 

evidenciando a preocupa~ao de manter a empresa enxuta. 
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ORGANOGRAMA 

ASSESSORIA ASSESSORIA 
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3.2 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO METALURGICAALFA 

Para a elaborac;ao do Planejamento Estrategico foram envolvidos os Diretores, 

Gerentes e demais gestores das unidades de neg6cio da empresa. 

As Unidades de Neg6cio envo1vidas foram: 

a) manufatura; 

b) desenvo lvimento do processo do produto; 

c) aquisic;ao; 

d) gerenciamento de recursos humanos; 

e) gerenciamento de ferramental; 

f) comercializac;ao; 

g) contas a receber; 

h) infra-estrutura; 

i) gestao da qualidade; 

j) garantia da qualidade. 

3.2.1 Aruilise do Ambiente 

Com o objetivo de monitorar o ambiente organizacional para identificar as 

oportunidades e os riscos atuais e futuros, foram avaliados os ambientes Geral e Operacional 

com todos os seus componentes para que a administrac;ao possa reagir adequadamente e 

intensificar o sucesso. 

A amilise do ambiente competitivo foi realizada atraves do metodo SWOT (oportunidades e 

ameac;as; forc;as e :fraquezas). 

3.2.2 Estabelecimento das Diretrizes 

Ap6s a analise do ambiente competitivo, a Direc;ao da empresa possuia mais 

subsidios para defmir a posic;ao que a Metallirgica ALF A ocupe no futuro (VISAO) e a razao 

de sua existencia (MISSAO), conforme descrito abaixo: 

Visao: "SER REFERENCIA EM NOSSO NEGOCIO NA AMERICA DO SUL 

ATE 2012" 

Missao: "REALIZAR NOSSO NEGOCIO AGREGANDO VALOR DE FORMA 

CONSISTENT£ E SUS TENT A VEL". 
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3 .2.3 Defini<;ao da Estrategia 

A estrategia adotada foi a de Crescimento, conforme observado na elabora<;ao dos 

Objetivos Estrategicos, criados a partir da Amilise do Ambiente Competitivo, listados no 

quadro a seguir: 

Dimensoes Objetivos Estrategicos Indicador 

Lucratividade 
Margem de contribui<;ao 

FINANCEIRO Lucratividade 
Manter o equilibria financeiro Equilibria financeiro 

Crescimento geral 
Volume de faturamento/ano 
Novos neg6cios 

Participa<;ao do mercado extemo 
Volume exporta<;ao 
Mercado internacional 

CLIENTES Consolidar imagem Consolidar imagem 
lndice de participa<;ao no 

Aumentar participa<;ao no segmento mercado industria 
industrial Prazo de desenvo lvimento de 

novos produtos 
Volume de produ<;ao estocada 

Eficiencia operacional Produtividade 
lnvestimento em capacidade 
produtiva 

Intensificar e melhorar parcerias 
Pontualidade no recebimento 

com 
lndice de pre<;os de compra PROCESSOS fomecedores 
Visitas para qualifica<;ao INTERN OS 

Garantir a exceH~ncia dos processos de ISO 9001 e ISO/TS 16949 
gestao 

Indice de devo lu<;oes 
Assegurar a qualidade dos produtos e Indice de pontualidade de 
servwos entre gas 

Indice de satisfa<;ao do cliente 
Pro mover a valoriza<;ao e 0 Satisfa<;ao dos colaboradores 
reconhecimento 
Desenvolver competencias focadas Treinamento 

PES SO AS E Reformular estrutura organizacional Sucessao 
TECNOLOGIA (plano de sucessao) 

Reter talentos e conhecimento Turnover 
Alinhar a capacidade tecnol6gica em Aprimoramento tecnol6gico 
fun<;ao do crescimento 

Obs: as metas determinadas para cada indicador nao serao reveladas, por serem 

consideradas estrategicas pela Metallirgica ALF A. 

1 
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3.2.4 Implementa((ao da Estrategia 

Nao houve o desenvolvimento e apresenta9ao das A9oes necessarias para a 

realiza9ao dos objetivos estrategicos. 

3.2.5 Controle 

0 controle estrategico fomece 0 feedback desse processo, que e fundamental para 

determinar se todas as etapas sao apropriadas, compativeis e estao funcionando de forma 

adequada. 

Mensalmente sao realizadas reunioes com os gestores das unidades de neg6cios para 

avaliar o desempenho dos indicadores dos objetivos estrategicos e tomar a9oes necessarias 

para corrigir ou prevenir distoryoes nos resultados. A cada seis meses todo o Planejamento 

Estrategico e analisado criticamente e ajustes sao realizados, se necessarios. 

Os objetivos estrategicos e seus resultados sao de conhecimento e divulga9ao restrita, 

abrangendo os gestores das unidades de neg6cio. 
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4 DIAGNOSTICO 

4.1 METODO 

Para a realizac;ao do diagn6stico do atual Sistema de Gestao da Qualidade baseado na 

norma ISO 9001:2000 sera adotado o Metodo de Avalia<;ao (anexo 1, p. 46) visao ampla da 

organizac;ao. 

A base do sistema de avaliac;ao aqui descrito envolve os criterios do Premio Nacional 

da qualidade, que procuram medir a evoluc;ao da Gestao da qualidade nas empresas. Matos et 

al. (1995) propuseram desdobrar esses criterios em tres niveis, dos quais o mais adequado 

para este projeto eo Modelo 2. As questoes avaliadas estao descritas no itens de avaliac;ao. 

0 projeto de Premio Nacional da qualidade aqui considerado reUn.e sete categorias, 

cada uma composta por uma quantidade variavel de itens de avaliac;ao, totalizando 28 itens 

que recebem pontuac;ao. Para melhor compreende-lo, reproduzem a seguir os conceitos de 

enfoque, aplicac;ao e resultados (MATOS et al., 1995). 

Enfoque: para os autores em questao, o enfoque refere-se aos metodos que a 

empresa usa para atender aos requisitos listados. Sao identi:ficados os seguintes fatores para 

avaliar os estoques, que incluem urn ou mais dos seguintes metodos: adequac;ao de 

ferramentas, tecnicas e metodos para atender aos requisitos; e:ficacia do uso das ferramentas, 

tecnicas e metodos; grau segundo 0 qual 0 enfoque e sistematico, integrado e aplicado; grau 

segundo o qual o enfoque e baseado em informac;oes quantitativas que sejam objetivas e 

con:fiaveis; grau segundo o qual o enfoque e em prevenc;ao; indicadores de enfoque 

excepcionais e inovadores, incluindo novas adaptac;oes significativas e efetivas de ferramentas 

usadas em outras aplicac;oes ou tipos de neg6cios. 

Aplica~ao: envolve a medida na qual o enfoque e aplicado e todas as areas e 

atividades envolvidas pelos fatores. Existem elementos utilizados para avaliar a aplicac;ao. 

Esses elementos consideram a: a aplicac;ao apropriada e e:ficaz, por todos os setores, para 

todos os processos de produtos ou servic;os; a aplicac;ao apropriada e eficaz para todas as 

transac;oes e as interac;oes com fornecedores de produtos e servic;os, com clientes e com o 

publico. 
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Resultados: trabalha-se aqui com conseqiiencias e efeitos decorrentes do alcance dos 

objetivos fixados. Consideram-se niveis de desempenho em rela9ao a compara9oes 

apropriadas ou referenciais de excelencia; melhoria do desempenho; demonstra9ao de uma 

melhoria sustentada ou do nivel de desempenho sustentado. 

4.2 A V ALIA<;AO 

Neste modelo, utilizam-se 28 itens, agrupados em sete categorias. Cada item inclui 

sempre quatro referenciais a serem considerados, para os quais se atribuem valores de 0 a 100 

(percentuais). A avalia9ao, assim, confere a organiza9ao uma posi9ao ante urn conjunto bern 

especifico de situa9oes. Tanto se pode analisar a organiza9ao em face dos extremos do 

intervalo, como em rela9ao a pontos bern especificos. 

Para a realiza9ao da avalia9ao do Sistema de Gestao da qualidade ISO 9001:2000 

participaram 14 pessoas que desenvolveram todo o processo de Planejamento Estrategico da 

empresa, sendo eles: Diretor Administrativo/ Financeiro; Gerente de Produ9ao; Gerente 

Comercial; Gerente da Engenharia de Produto e demais Gestores das Unidades de Neg6cio. 

Para a compila9ao dos dados para avalia9ao, considerou-se a alternativa que obteve a 

maior quantidade de escolhas para cada questao. 

0 resultado da avalia9ao, em pontua9ao, esta descrito na tabela a seguir: 
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TABELA 2- RESULT ADO EM PONTUA«;AO 

Questao Percentual por item 
Peso(%) Total 

a b c d (area) 
1.1 80 4,8 3,8 
1.2 30 2,4 0,72 
1.3 60 2,4 1,44 

pontua~ao possivel: 9,6 5,96 
2.1 70 1,4 0,98 
2.2 60 2,0 1,2 
2.3 70 4;0 2,8 

pontuar.ao possivel: 7, 4 4,98 
3.1 100 3,7 3,7 
3.2 60 2,6 1,56 

pontua~ao possivel: 6,0 5,26 
4.1 80 1,8 1,44 
4.2 70 4,0 2,8 
4.3 70 4,0 2,8 
4.4 100 2,6 2,6 
4.5 70 2,6 1,82 

pontua~ao possivel: 15,0 11,46 
5.1 80 4,0 3,2 
5.2 30 3,4 1,02 
5.3 80 3,0 2,4 
5.4 100 2,0 2 
5.5 100 1,6 1,6 

pontua~ao possivel: 14,0 10,22 
6.1 100 7,0 7 
6.2 100 5,0 5 
6.3 30 2,6 0,78 
6.4 80 3,4 2,72 

pontuayao possivel: 18,0 15,5 
7.1 70 3,4 2,38 
7.2 70 6,4 4,48 
7.3 60 1,6 0,96 
7.4 100 3,0 3 
7.5 60 8,6 5,16 
7.6 60 7,0 4,2 

pontuayao possivel: 30,0 20,18 
TOTAL POSSIVEL == 100 TOTAL 73,56 
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4.3 ANALISE DOS RESULT ADOS 

Com as notas obtidas na avalia9ao, segue urn relato das necessidades percebidas, 

conforme os parfunetros estabelecidos para compara9ao, defmidos nas altemativas de 

letra "d". 

a) Area 1- Lideran9a: 

- e necessario divulgar OS indicadores de qualidade e desempenho para toda a 

organiza9ao, para que todos direcionem os esfor9os para o atingimento do 

objetivo declarado; 

- o foco das a9oes para qualidade deve estar no atendimento das necessidades do 

cliente e estas necessidades devem ser do conhecimento de todos; 

as a9oes comunitarias desenvolvidas pela organiza9ao poderiam ser mats 

divulgadas pela organiza9ao, para demonstrar seu envolvimento com o 

ambiente em que esta inserida; 

b) Area 2- lnformayao: 

- os dados disponiveis deveriam ser organizados de forma que os demais 

gestores das unidades de neg6cio pudessem dispor para gerir suas atividades; 

- falta de utiliza9ao de dados de referencia de excelencia dos concorrentes para 

direcionar as a9oes a melhoria continua; 

- falta de uma sistematica para analise conjunta de dados financeiros, da 

qualidade e de desempenho atual, para planejar a9oes futuras; 

c) Area 3 - Planejamento Estrategico: 

- faltam as determina9oes das a9oes para realiza9ao das metas estabelecidas do 

Planejamento Estrategico; 

d) Area 4 - Recursos Humanos: 

- alinhar as necessidades de desenvolvimento de pessoal como planejamento 

global para a qualidade; 

- ampliar a participa9ao dos colaboradores no atingimento das metas do 

planejamento estrategico; 

- ampliar a capacita9ao dos colaboradores para contribuir com o atingimento as 

metas; 

- segundo os colaboradores, a recompensa pelo atingimento das metas abrange 

todos os niveis hierarquicos; 
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- implantar urn sistema de medi<;ao e monitoramento da satisfa<;ao dos 

ro1aboradores; 

e) .Area 5 - Gestao de Processos: 

uso eficaz de metodologia para identifica<;ao, analise e aplica<;ao dos 

requisitos do cliente e desenvolvimento da melhoria continua dos processos; 

- falta de metodo para uso das informa<;oes dos indicadores para melhoria dos 

processos; 

- falta metodologia para analise e simplifica<;ao dos processos de neg6cios; 

f) .Area 6 - Resultados: 

- nao e aplicada uma avalia<;ao sistematica dos indicadores das unidades de 

neg6cio (processos) e nao M referencias com os concorrentes; 

- necessidade de melhor desenvolvimento dos fomecedores para equiparar a 

avalia<;ao de seu desempenho com os do concorrente; 

g) .Area 7- Foco no Cliente: 

- maior envolvimento do cliente no desenvolvimento dos processos de produto 

e do planejamento da qualidade; 

- capacita<;ao dos colaboradores envolvidos com reclama<;oes dos clientes para 

melhor solu<;ao dos problemas e disponibiliza<;ao das informa<;oes para uso de 

toda a empresa; 

- os compromissos da empresa para com os clientes nao estao claros para todos 

os colaboradores da organiza<;ao, nao sao revisados periodicamente e 

adaptados aos requisitos e expectativas dos clientes; 

- nao existe uma avalia<;ao sistematica de satisfa<;ao dos clientes de todos os 

segmentos; 
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5 RECOMENDA<;OES 

Ap6s a avalia<;ao dos resultados obtidos, e possivel apresentar algumas 

recomenda<;oes para o Planejamento Estrategico, direcionando o Sistema de Gesttlo da 

Qualidade para o nivel de Excelencia. 

As recomenda<;oes serao alocadas na Dimensao Estrategica correspondente, para 

complementar os Objetivos Estrategicos ja determinados: 

5.1 DIMENSAO CLIENTES 

Recomenda~ao - aumentar o grau de participa<;ao do Cliente durante a fase de 

desenvolvimento do processo de produ<;ao e em altera<;oes posteriores. 

A~ao proposta - incluir a participa<;ao do Cliente na fase de desenvolvimento do 

APQP (Planejamento Avan<;ado da Qualidade do Produto) e do FMEA (Analise de Modo 

Potencial de Falhas) 

Justificativa - desta forma, o tempo de obten<;ao da aprova<;ao de cliente e para 

resolu<;ao de problemas diminui e o cliente sente-se como parte do processo. Direcionar 

esfor<;os para o atingimento do lndicador Estrategico "Prazo de desenvolvimento de novos 

produtos". 

Recomenda~ao - disponibilizar os requisitos do cliente. 

A~ao proposta - disponibilizar para consulta a Matriz de Requisitos do Cliente 

atraves do software de Controle de Documentos. A consulta podera ser realizada a partir de 

todos os terminais disponiveis na empresa. 

Justificativa - para que os colaboradores de todos os niveis conhe<;am os requisitos 

dos clientes e desta forma tenham condi<;oes de atende-los. Direcionar esfor<;os para o 

atingimento do Objetivo Estrategico "Assegurar a qualidade dos produtos e servi<;os". 

Recomenda~ao- avaliar da Satisfa<;ao do Cliente Automotivo. 

A~ao proposta- implantar a avalia<;ao de Satisfa<;ao do Cliente Automotivo atraves 

do metodo determinado pela ISO/TS 16949. 

Justificativa -para avaliar o grau de satisfa<;ao do cliente automotivo e determinar 

a<;oes necessarias, abrangendo todos os segmentos dos clientes. Direcionar esfor<;os para o 

atingimento do Objetivo Estrategico "Assegurar a qualidade dos produtos e servi<;os". 
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5.2 DIMENSAO PROCESSOS INTERNOS 

Recomenda~io - implanta~ao de urn metodo sistematico para avalia~ao dos dados de 

desempenho das unidades de neg6cio e uso das infonna~oes geradas. 

A~io proposta - estabelecer reunioes mensais de analise do desempenho dos 

processos, Sistema de Gestao e Planejamento Estrategico, com a participa~ao da Diretoria. 

Determinar a~oes corretivas ou preventivas quando as metas determinadas nao foram 

atingidas ou existe tendencia de nao atingimento. 

Justificativa - criar uma rotina de gerenciamento (PDCA) dos Processos para 

atingimento das metas ou determina~ao de altera~oes de objetivos estrategicos. Direcionar 

esfor~os para o atingimento dos Objetivos Estrategicos "Eficiencia Operacional" e "Garantir a 

excelencia dos processos de gestao". 

Recomenda~io - utiliza~ao de Benchmarking. 

A~io proposta - associar-se a entidade SINDIPE<;AS para obten~ao de referencia de 

desempenho com concorrentes do mesmo segmento de mercado. 

Justificativa - verificar o desempenho dos processos em relayao aos concorrenre;: 

lideres do mercado, gerando a~oes necessarias para o atingimento da VISAO da empresa. 

Recomenda~io - utilizar novo metodo de avalia~ao e desenvolvimento dos 

fomecedores. 

A~io proposta- aplicar o metodo de auditoria de processo de manufatura baseado 

no metodo V.D.A 6.3 para avalia~ao de fomecedores. Considerar o resultado desta auditoria 

no Indice de Qualifica~ao do Fomecedor (IQF). Desenvolver o fomecedor para que 

identifique seus processos e monitore seu desempenho atraves de indicadores e que 

identifique e monitore seus Custos da Qualidade. 

Justificativa - proporcionar aos fomecedores metodos de gerenciamento para 

melhoria da qualidade do produto fomecido e redu~ao de custos, tomando o cliente mais 

competitivo. Direcionando desta forma os esfor~s necessarios para tingir o Objetivo 

Estrategico "Intensificar e melhorar parcerias com fomecedores". 

Recomenda~io - elaborar Pianos de Ayoes para os Objetivos Estrategicos. 

A~io proposta - determinar aos envolvidos na execu~ao do Planejamento 

Estrategico, a elabora~ao de Plano de A~ao para os Objetivos Estrategicos. 

Justificativa - direcionar os esfor~os para a realiza~io das atividades necessarias ao 

atingimento dos Objetivos Estrategicos. 
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Recomendac;io - maior divulgac;ao dos indicadores de processo e suas metas, dos 

requisitos do cliente e dos dados gerados nas aruilises dos indicadores e da analise Critica do 

Sistema de Gestao. 

Ac;io proposta - os Gerentes das Unidades de Neg6cio devem transmitir os 

resultados das reunioes de analise critica dos indicadores de desempenho dos processos e de 

custos da qualidade para seus supervisores e lideres. Divulgar os lndicadores de Desempenho 

de Processo e de Custos da Qualidade em murais localizados nas sec;oes (Gestao Visual). 

Divulgar no jornal intemo as Ac;oes Sociais desenvolvidas pela empresa. 

Justificativa - para disponibilizar as informac;oes necessarias para gerar urn maior 

comprometimento dos demais colaboradores para o alcance dos objetivos estrategicos e tomar 

publico a participac;ao social da empresa, demonstrando sua interac;ao com o ambiente 

extemo. Direcionar esforc;os para o atingimento do Objetivo Estrategico "Assegurar a 

qualidade dos produtos e servic;os". 

5.3 DIMENSAO PESSOAS E TECNOLOGIA 

Recomendac;io - alinhar o planejamento de capacitac;ao de pessoal com as 

necessidades do planejamento da qualidade. 

Ac;io proposta- incluir a Sec;ao Recursos Humanos na sistematica de analise critica 

dos requisitos do cliente para identificac;ao de necessidade de capacitac;ao/contratac;ao de 

colaboradores. Incluir avaliac;ao de necessidade de capacitac;ao/contratac;ao de colaboradores 

como saida da Reuniao de Analise Critica do Sistema de Gestao. lncluir avaliac;ao de 

necessidade de capacitac;ao/contratac;ao de colaboradores como saida da Reuniao de Analise 

Critica do Planejamento Estrategico. 

Justificativa - para atendimento pleno dos requisitos do cliente e das metas do 

Planejamento Estrategico, criando a sinergia necessaria para a melhoria continua. Direcionar 

esforc;os para o atingimento do Objetivo Estrategico "Desenvolver competencias focadas" e 

"Reter talentos e conhecimento". 

Recomendac;io - implementar urn metodo para medic;ao e monitoramento da 

satisfac;ao dos colaboradores. 

Ac;io proposta - aplicar periodicamente uma Pesquisa de Clima Organizacional. 

para identificar as necessidades dos colaboradores. 
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Justificativa - para identificar as necessidades dos colaboradores e desenvolver 

a<;oes para proporcionar ambientes e recursos necessarios ao atendimento dos requisitos do 

cliente e atingimento do Objetivo Estrategico "Reter Talentos" e "Promover a valoriza<;ao e o 

reconhecimento". 

Recomenda~io - capacitar os colaboradores para atendimento a reclama<;oes de 

clientes. 

A~io proposta- realizar treinamentos sobre aplica<;ao dos produtos e metodologia 

de analise e solu<;ao de problemas 8D (8 Disciplinas) para os colaboradores das Unidades de 

Neg6cio Comercializa<;ao e Garantia da Qualidade. 

Justificativa - para que os colaboradores que realizam o atendimento ao cliente 

compreendam o problema relatado e saibam utilizar metodos adequados para auxiliar na 

resolu<;ao dos problemas .. Direcionar esfor<;os para o atingimento do Objetivo Estrategico 

"Desenvolver competencias focadas". 
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6CONCLUSAO 

Os resultados obtidos com este trabalho de avalia9ao demonstram uma percep9ao do 

Sistema de Gestao da Qualidade ISO 9001:2000 implantado de forma satisfat6ria, 

comparando com parametros de avalia9ao de mode los de Excelencia de Gestao. 

0 Planejamento Estrategico esta bern elaborado e conduzido, refletindo urn 

alinhamento com as necessidades da Gestao Estrategica da Qualidade, permitindo algumas 

poucas recomenda9oes para adequa9ao aos parfunetros avaliados, criando condi9oes para a 

melhoria continua. 

De forma geral, uma das recomenda9oes citadas - maior divulga9ao dos indicadores 

e suas metas, dos requisitos do cliente e dos dados gerados nas analises dos indicadores para 

gerar urn maior envolvimento dos demais colaboradores para o alcance dos objetivos 

estrategicos- e geradora de grande parte do resultado desta avalia9ao. As pessoas envolvidas 

na avalia9ao nao possuem o conhecimento de todas as atividades realizadas pelo Sistema de 

Gestao da Qualidade, alterando a realidade do sistema. 

De forma satisfat6ria esta avalia9ao da percep9ao do Sistema de Gestao da Qualidade 

permitiu visualizar campos de at~ao para melhoria do sistema, coordenando as a9oes 

necessarias com o Planejamento Estrategico. 
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ANEXO 1- ITENS DE A VALIACAO 

AREA 1: LIDERAN<;A 

1.1 Lideran~a de alta dire~ao 

a) A dire9ao nao participa pessoalmente da lideran9a; a equipe tenta adotar as 

pniticas da qualidade por conta propria; 

b) A dire9ao demanda que a equipe adote as pniticas da qualidade porque outras 

empresas tambem adotam, embora a propria dire9ao nem sempre aja pelo 

discurso; 

c) A dire9ao reconhece a importancia da qualidade para o sucesso da empresa e, 

sistematicamente, da o exemplo em suas a9oes e metas, tais como participayao 

em treinamentos, interagindo come aconselhando outros :funcioruirios; 

d) As praticas da qualidade centrada no cliente sao regularmente divulgadas e 

refor9ada pela dire9ao. A dire9ao nao se limita em produzir qualidade na propria 

empresa: estende sua atua9ao a toda sociedade. 

1.2 Gestio para a Qualidade 

a) A gestao e orientada para convencer os clientes da empresa de que os produtos 

e servi9os oferecidos sao bons e de pre9o justo, independente de atenderem aos 

requisitos do cliente; 

b) Mede-se os indicadores de desempenho dos produtos e servi9os e sao tomadas 

algumas a9oes corretivas, embora nem sempre enfocando as necessidades do 

cliente; 

c) Ha planejamento dos principais indicadores de desempenho e gestao sobre as 

causas correspondentes, levando-se em conta as necessidades do cliente; 

d) A qualidade centrada no cliente esta presente na cultura e nos valores da 

empresa, os quais sao fixados pela dire9ao, di:fundidos sistematicamente, e 

compoem a gestao global da empresa. 
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1.3 Responsabilidade comunitaria e espirito civico da empresa 

a) A empresa omite-se na discussao de temas de impacto social ou comunitario; 

b) A empresa reconhece o custo social de sua opera<;ao e apresenta algumas a<;oes 

no sentido de minimiza-lo; 

c) A empresa, por intermedio de sua dire<;ao ou funcionarios, participa de atividades 

de interesse da sociedade em nivel nacional ou regional: negocia com a 

comunidade suas a<;oes que tern impacto social; 

d) A empresa declara seu c6digo de etica no neg6cio, assumindo responsabilidades 

nos ambitos social, cultural, educacional e tecnol6gico para o beneficio da 

comunidade e do pais. Existem indicadores nestas atividades. 

AREA 2: INFORMA<;AO 

2.1 Abrangencia e gestio dos dados e informa~oes sobre qualidade e desempenho 

a) a empresa nao emprega analise siste:rruitica de dados para orientar suas ayoes; 

b) Alguns dados criticos de desempenho sao acompanhados, provavelmente na area 

fmanceira, e limitados a alta administra<;ao; 

c) Os dados abrangem varios aspectos do neg6cio, como fman<;as, qualidade, 

atendimento a clientes, e sao usados por pessoas de varios niveis hierarquicos; 

d) A analise de dados e abrangente, validada e amplamente empregada, servindo 

inclusive para aperfei<;oar o procedimento de coleta e uso de informa<;oes. 

Asseguram-se confiabilidade em tempo luibil e acesso rapido a esses dados. 

2.2 Compara~oes com a concorrencia e referencias de excelencia 

a) Nao sao utilizados dados que comparam a empresa com referenciais extemos; 

b) As metas de melhoria sao baseadas na analise das limitayoes da empresa, com 

pouca enfase a referenciais extemos; 

c) A empresa busca dados referenciais por meio de fontes de dominio publico ou 

ensaios e avalia<;oes, sem usar necessariamente estas avalia<;oes na melhoria dos 

seus processos; 
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d) Os resultados da empresa sao analisados sistematicamente em rela9ao a 
concorrencia e a referenciais de excelencia, que visam a melhoria continua de 

seus processos. 

2.3 Dados da empresa: analise e uso 

a) Dados da qualidade e desempenho sao escassos e pouco estruturados; raramente 

sao consultados; 

b) Ha dados estruturados, eventualmente usados para analisar reclamayoes, por 

exemplo; 

c) Ha sistemas para analisar os dados da qualidade, clientes, desempenho 

operacional e financeiro. Algumas projeyoes de metas baseiam-se neles; 

d) Requisitos das qualidade atuais e futuros sao metodicamente identificados e 

combinadas com dados fmanceiros, da qualidade e do desempenho atual, a fim 

de planejar as ayoes prioritarias para melhorias, inclusive do proprio 

planejamento. 

AREA 3: PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 

3.1 Processo de planejamento da qualidade e do desempenho da empresa 

a) 0 planejamento esta concentrado em reagir as circunstancias, ou, no maximo, em 

estimar a curto prazo; 

b) A empresa efetua esporadicamente plano de metas, normalmente, dirigido aos 

aspectos do neg6cio; 

c) Ha urn sistematico planejamento estrategico do neg6cio baseado tambem em 

qualidade e atendimento aos clientes; 

d) Visando a melhoria continua e ao desempenho futuro, a alta dire9ao propoe 

diretrizes de curtos e longos prazos. Com a participayao dos setores da empresa, 

as diretrizes sao desdobradas em ayoes, para as quais asseguram-se recursos 

adequados. 
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3.2 Planejamento da qualidade e do desempenho 

a) Os pianos demonstram apenas dados de curto prazo, ou nao contemplam 

requisitos da qualidade; 

b) Os pianos para melhorias da qualidade sao pouco abrangentes, e, normalmente, 

sem comparayao a referenciais extemos; 

c) Os pianos representam patamares de desempenho e de qualidade alinhados com 

os objetivos do neg6cio. Existem deficiencias na utilizayao de referencias 

externas, alocayao de recursos ou abrangencia das metas; 

d) Os pianos estrategicos de curto e longo prazos e seus desdobramentos 

demonstram, com base em dados e referenciais extemos, quanto e com quais 

recursos se pretende atingir cada patamar de qualidade e de desempenho, visando 

a lideranya nos mercados de atuayao. 

AREA 4: RECURSOS HUMANOS 

4.1 Planejamento e gestao de recursos humanos 

a) Os pianos e as praticas de recursos humanos nao possuem qualquer relayilo com 

as metas da qualidade e de desempenho operacional da empresa; 

b) Alguns aspectos de recursos humanos, como contratayao, dispensa e salarios, por 

exemplo, sao eventualmente considerados para o planejamento global e fixayao 

de metas; 

c) Em geral, a maioria dos aspectos de recursos humanos e planejada e integrada 

aos planos de desempenho global. Os resultados sao pr6ximos ao esperado; 

d) 0 planejamento global da qualidade e do desempenho operacional, assim como 

sua execuyao, enfocam plenamente as necessidades eo desenvolvimento de toda 

a forya de trabalho. 

4.2 Envolvimento dos funcionarios 

a) A empresa nao proporciona quaisquer meios aos funcionarios para que estes 

possam contribuir com a melhoria da qualidade e do desempenho; 
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b) Apenas alguns funcioruirios, mais por iniciativa propria do que da empresa, 

encontram condi9oes de assumir responsabilidades e tomar decisoes que afetem 

os resultados; 

c) A distribuiyaO de responsabilidades e 0 incentivo a tomada de decisao sao 

praticados pela empresa como forma de envolver seus funciomirios na busca de 

melhores resultados; 

d) Todos os funcioruirios, utilizando-se de mecanismos estabelecidos pela empresa, 

contribuem efetivamente para atingir as metas fixadas pelo planejamento da 

qualidade e pelo desempenho operacional, demonstrado por indicadores com 

tendencias positivas. 

4.3 Educa~ao e treinamento dos funciomirios 

a) Nao existe, por parte da empresa, qualquer preocupayao com a educa9ao e 

treinamento dos funciomirios; 

b) Algumas atividades de educayao e treinamento sao realizadas, mas envolvem 

poucos funcioruirios e nem sempre decorrem de suas necessidades ou daquelas 

pertencentes a empresa; 

c) A maioria dos funciomirios tern oportunidade de participar de atividades de 

educayao e treinamentos, as quais suprem boa parte das necessidades 

individuais e tambem contribuem para os objetivos da empresa; 

d) A educayao e o treinamento sao planejados e proporcionados de forma 

consistente a todos os funciomirios, de acordo com as necessidades individuais e 

da empresa, sempre enfatizando o aspecto da qualidade, bern como o 

crescimento de cada urn. Os indicadores de eficacia silo positivos. 

4.4 Desempenho e reconhecimento dos funciomirios 

a) A empresa nilo adota nenhuma forma de reconhecimento aos funciomirios que 

alcanyam as metas quanto a qualidade e ao desempenho; 

b) 0 reconhecimento e realizado apenas para alguns niveis da empresa e de forma 

nilo sistematica; 

c) Ha formas de reconhecimento tanto para individuos como para grupos, em varios 

niveis da empresa, e diversas situa9oes de cumprimento de matas; 
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d) A empresa adota abrangente sistema de reconhecimento para todos os niveis em 

funyao do cumprimento das metas quanto a qualidade e ao desempenho. Existem 

indicadores-chaves para mediyao da recompensa e reconhecimento, e os 

indicadores apresentam tendencias posiiivas. 

4.5 Bern estar e satisfa~ao dos funciomirios 

a) A empresa nao oferece serviyos especiais, como creche, assistencia medica ou 

odontol6gica, transporte, refeit6rio, prevenyao de doenyas profissionais e outros; 

b) A empresa oferece serviyos especiais, para alguns niveis, e ocasionalmente a alta 

direyao discute a satisfayao dos funciomirios; 

c) A empresa oferece diversos serviyos especiais a todos os niveis, e, 

ocasionalmente, mede satisfayao dos funcioruirios por meio de indicadores, tais 

como absenteismo, rotatividade e reclamayoes; 

d) A empresa possui abrangente sistema de melhoria de fatores de bem-estar. A 

satisfayao dos funciomirios e medida sistematicamente e os indicadores 

apresentam tendencia positiva. 

AREA 5: GESTAO DE PROCESSOS 

5.1 Projeto e introdu~ao no mercado de produtos e servi~os 

a) A empresa nao efetua aruilise dos requisitos da qualidade nem de sua capacidade 

de processo ao introduzir novos produtos e serviyos; 

b) Na introduyao de novos produtos e serviyos e estimada a capacidade do processo, 

ou ha. analise para identificayao dos requisitos da qualidade; 

c) A empresa projeta e introduz novos produtos e serviyos, de:finindo requisitos da 

qualidade, e avalia sua capacidade cio processco 

d) E aplicada metodologia formalizada para projetar e introduzir novos produtos e 

serviyos, identificar os requisitos-chave da qualidade, analisar e melhorar sua 

capacidade de processo. 
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5.2 Processos-chave: processos de produ~io e fornecimento de produtos e servi~os 

a) Nao ha defini~ao dos processos-chave, de indicadores, nem tratamento das nao 

conformidades-chave. Nao ha aperfei~oamento da qualidade e do desempenho 

operacional; 

b) Ha defini~ao de alguns dos processos-chave, incluindo seus indicadores, mas 

nao fui USO sistematico dos dados de nao conformidade para corrigir OS 

processos-chave; 

c) Ha defini~ao dos processos-chave e dos seus indicadores. Os dados de nao 

conformidades sao sistematicamente usados para corrigir os processos; 

d) Os processos-chave sao defmidos, e os indicadores demonstram que atendem 

aos requisitos projetados para a qualidade e o desempenho. Alem do 

levantamento das nao-conformidades, ha metodologia para analise, 

simplifica~ao e aperfei~oamento dos mesmos. 

5.3 Processos-chave: processos do neg6cio e dos servi~os de apoio 

a) Nao ha defmi~ao dos processos do neg6cio, de indicadores, nem tratamento das 

nao conformidades. Nao ha aperfei~oamento da qualidade e do desempenho 

operacional; 

b) Ha defmi~ao de alguns dos processos do neg6cio, incluindo seus indicadores, 

mas nao ha uso sistematico dos dados de nao conformidades para corrigir os 

processos; 

c) Ha defmi~ao de alguns dos processos do neg6cio e de seus indicadores. Os 

dados de nao conformidades sao sistematicamente usados para corrigir os 

processos; 

d) Os processos de neg6cio sao definidos, e os indicadores demonstram que 

atendem aos requisitos projetados para a qualidade e para o desempenho. Alem 

do levantamento das nao conformidades, ha metodologia para analise, 

simplifica~ao e aperfei~oamento dos mesmos. 
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5.4 Qualidade dos fornecedores 

a) A empresa nao define nem comumca seus requisitos da qualidade a seus 

fomecedores; 

b) A empresa define seus requisitos da qualidade, comunica-os a seus fomecedores, 

mas nao se certifica de que sejam atendidos, via auditorias ou inspec;ao de 

recebimento, por exemplo, nem emprega indicadores para avaliar a qualidade de 

seus fomecedores; 

c) A empresa define e comumca seus requisitos da qualidade ao 

fomecedor,certifica-se de que serao atendidos, emprega indicadores, mas nao usa 

regularmente canais de comunicac;ao visando aprimorar suas atividades de 

compra e desenvolvimento do fomecedor; 

d) A empresa defme e comunica seus requisitos da qualidade ao fomecedor, 

certifica-se de que serao atendidos, emprega indicadores e mantem parceria com 

o fomecedor para desenvolve-lo e aprimorar as atividades de compra. 

5.5 A valia~io da Qualidade 

a) A empresa nao avalia a qualidade eo desempenho de seus sistemas, processos, 

produtos e servic;os. 

b) A empresa avalia a qualidade e o desempenho de seus sistemas, processos, 

produtos e servic;os, mas de forma nao sistematica ou com enfase diferenciada 

entre atividades. 

c) A empresa avalia sistematicamente a qualidade e o desempenho de seus sistemas, 

processos, produtos e servic;os. 

d) A empresa avalia sistematicamente a qualidade e o desempenho de seus sistemas, 

processos, produtos e servic;os e utiliza esses resultados no planejamento das 

melhorias. 
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AREA6:RESULTADOS 

6.1 Resultados obtidos quanto a qualidade dos produtos e servi~os 

a) Nao ha. medi9ao que permita avalia9ao de resultados quanto a qualidade de 

produtos e servi9os; 

b) Ha alguns resultados positivos, embora ainda existam indicadores de desempenho 

quanto a qualidade de produtos e servi9os sem avalia9ao sistematica; 

c) Os resultados da maio ria dos indicadores de desempenho quanto a qualidade de 

produtos e servi9os sao positivos ou com tendencia de melhoria, embora 

inferiores aos da concorrencia; 

d) Os resultados dos indicadores de desempenho quanto a qualidade de produtos e 

servi9os sao positivos , e sao superiores ou do mesmo nivel que os resultados da 

concorrencia. 

6.2 Resultados obtidos quanto as opera~oes da empresa (ligados aos processos da 

mesma) 

a) Nao ha medi9ao que permita avalia9ao de resultados quanto aos processos da 

empresa; 

b) Ha resultados positivos, embora ainda existam indicadores de desempenho dos 

processos sem avalia9ao sistematica; 

c) Os resultados da maio ria dos indicadores de desempenho dos processos sao 

positivos ou com tendencia de melhoria, embora inferiores aos da concorrencia; 

d) Os resultados dos indicadores de desempenho dos processos sao positivos ou do 

mesmo nivel que os resultados da concorrencia. 

6.3 Resultados obtidos quanto a qualidade no processo do negocio e em servi~os de apoio 

a) Nao ha medi9ao que permita avalia9ao de resultados quanto a qualidade no 

processo do neg6cio e em servi9os de apoio; 

b) Ha alguns resultados positivos, embora ainda existam indicadores de desempenho 

quanto a qualidade no processo do neg6cio e servi9os de apoio sem avalia9ao 

sistematica; 
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c) Os resultados da maio ria dos indicadores de desempenho dos processos sao 

positivos ou com tendencia de melhoria, embora inferiores aos da concorrencia; 

d) Os resultados dos indicadores no processo do neg6cio e serviyos de apoio sao 

positivos , e sao superiores ou do mesmo nivel que os resultados da concorrencia. 

6.4 Resultados obtidos quanto a qualidade de fornecedores 

a) Nao ha. medi9ao de resultados quanto a qualidade de fomecedores; 

b) Ha alguns resultados positivos, embora ainda existam indicadores dos 

fomecedores sem avalia9ao sistematica; 

c) Os resultados da maio ria dos indicadores de fomecedores sao positivos ou com 

tendencia de melhoria, embora inferiores aos da concorrencia; 

d) Os resultados dos indicadores dos fomecedores sao positivos e sao superiores ou 

do mesmo nivel que os resultados da concorrencia 

AREA 7: FOCO NO CLIENTE 

7.1 Expectativas do cliente: presentes e futuras 

a) A empresa defme seus produtos e serviyos sem envolvimento do cliente; deduz as 

expectativas ou requisitos dos mesmos; 

b) A empresa pesquisa as expectativas e requisitos de seus clientes sem sistematica 

e nem periodicidade defmidas; 

c) A empresa conhece seus grupos de clientes e segmentos de mercado e procura 

adequar seus produto e servi9os a eles. Mede reclamayoes, mas nao envolve 

clientes na defmi9ao de novos produtos e servi9os; 

d) A empresa tern processos definidos para determinar requisitos e expectativas de 

clientes, grupos de desenvolvimento e segmentos de mercado. No projeto de 

novos produtos ou servi9os, a empresa envolve esses clientes no projeto da 

qualidade dos produtos e servi9os. 
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7.2 Gestio de relacionamento com os clientes 

a) A empresa simplesmente vende seus produtos e servi~os. As pessoas de contato 

com o cliente sao despreparadas, em educa~ao formal e no conhecimento dos 

produtos e servi~os oferecidos; 

b) Os clientes sao eventualmente consultados sobre o desempenho e problemas com 

os produtos ou servi~os. Os funciomirios em contato com os clientes sao polidos, 

mas nao ha tratamento para as informa~oes recebidas; 

c) A empresa acompanha sistematicamente as reclama~oes de clientes; com base 

nelas geram-se a~oes corretivas nos produtos ou servi~os atuais, alem de serem 

usadas no desenvolvimento dos novos; 

d) Todas as pessoas de contato com os clientes sao bern preparadas. As informa~oes 

recebidas dos clientes sao reunidas para avalia~ao e uso global na empresa. Existe 

nitida centraliza~ao da qualidade no cliente. 

7.3 Compromisso com os clientes 

a) Nao ha compromisso como cliente. No caso de problemas com produtos ou 

servi~os, o cliente nao sabe a quem se dirigir. Nao M manuais de uso dos 

produtos e servi~os; 

b) 0 compromisso existe, mas nem sempre e respeitado. Os manuais, instru~oes de 

uso e garantia nao sao claros para o cliente. Eventuais revisoes dos compromissos 

nao envolvem os clientes; 

c) 0 compromisso com o cliente e aplicado na maio ria das circunstancias. Revisoes 

dos compromissos eventualmente envolvem os clientes; 

d) Os compromissos da empresa para com os clientes sao claros, revisados 

periodicamente, e adaptados aos requisitos e expectativas dos clientes. 

7.4 Determina~ao da satisfa~ao do cliente 

a) A empresa nao usa informa~oes dos clientes para avaliar sua satisfa~ao; 

b) A empresa avalia a satisfa~ao de seus clientes, mas nao faz compara~ao com e 

concorrencia; 
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c) A empresa avalia a satisfac;ao de seus clientes e a compara com a da 

concorrencia, mas nao aperfeic;oa o processo de avaliac;ao; 

d) A empresa determina sistematicamente a satisfac;ao de seus clientes e a compara 

com a da concorrencia. Essa pnitica e avaliada e aperfeic;oada continuamente. 

7.5 Resultados relativos a satisfa~ao dos clientes 

a) Nao existe medic;ao do grau de satisfac;ao e mesmo insatisfac;ao dos clientes; 

b) Existem alguns indicadores de nivel de satisfac;ao e insatisfac;ao. Entretanto nao 

abrangem todos os grupos de clientes e nem todos sao positivos; 

c) Existem indicadores de nivel de satisfac;ao e insatisfac;ao dos clientes cobrindo 

diversos segmentos de clientes e com alguns resultados positivos; 

d) Existem indicadores da satisfac;ao atingindo todos os segmentos de clientes e 

estes sao positivos, demonstrando tendencia de melhoria, apoiados por dados de, 

pelo menos, tres anos. 

7.6 Compara~ao da satisfa~ao dos clientes 

a) A empresa nao tern comparac;oes da satisfac;ao de clientes em relac;ao a 
concorrencia; 

b) Existem alguns indicadores do nivel de satisfac;ao dos clientes em relac;ao aos 

concorrentes. Entretanto, nao abrangem todos os grupos de clientes e nem todos 

sao positivos; 

c) Existem alguns indicadores do nivel de satisfac;ao dos clientes em relac;ao a 
concorrencia, que cobrem diversos grupos de clientes e possuem tendencias 

positivas; 

d) Existem alguns indicadores do nivel de satisfac;ao dos clientes em relac;ao a 
concorrencia, que cobrem todos os segmentos de clientes e possuem tendencias 

positivas. 


