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Resumo 

Na atualidade, grande parte das empresas se conscientizou de que a venda de 
produtos de baixa qualidade, que apresentam defeitos ou confiabilidade reduzida, 
diminui a sua competitividade. 
Estas empresas sabem tambem que a implanta<;ao de urn programa para melhoria 
da qualidade pode eliminar o desperdfcio, reduzir os Indices de produtos 
defeituosos fabricados, diminuir a necessidade da realiza<;ao de inspe<;ao e 
aumentar a satisfa<;ao dos clientes, fatores que implicam em aumento da 
produtividade e da competitividade das empresas. 
POr esta razao, o objetivo desta pesquisa foi o de desenvolver a implementa<;ao 
de uma metodologia zero defeitos, visando a qualidade total, em uma empresa do 
ramo nautico. 
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1. lntrodu~ao 

A produ<;ao ou criagao de humana e hist6rica e toda criagao resulta na 

produgao de algo. Porem com a divisao do trabalho e a forma de organizar a 

produ<;ao fabril e manter a mesma sob controle, o desafio tornou-se cada vez 

maior para todas as instituigoes. 

E neste cenario que entra os metodos de controle de qualidade e redugao 

de defeitos vern fornecendo os seus metodos, disponibilizando solu<;oes e 

respostas que possibilitam a coleta de dados informativos, organiza<;ao dos 

mesmos e facilidade de conclusoes confiaveis sabre o objeto de estudo ou 

analise. 

A partir do ponto de vista acima fica evidente que os profissionais gerentes, 

administradores e operarios das linhas de produgao que dispoem de 

conhecimentos relacionados a busca par uma condi<;ao de zero defeitos poderao 

fazer uso deste conhecimento e trazer melhores resultados para a instituigao. 

1. 1. Justificativa da pesquisa 

Este trabalho se voltou para o estudo dos metodos para a implementagao 

de uma polftica de qualidade total em uma empresa do ramo nautico 

(embarcagoes de passeio). Considerando que o aumento da competitividade entre 

as empresas no ambito nacional e internacional torna-se cada vez maior, tornou

se tambem cada vez mais necessaria a garantia da produgao controlada: redugao 
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de custos e ganhos de qualidade e produtividade. Esse processo pode ser 

observado tanto na prestac;ao de serviqos quando no fornecimento de bens 

materiais e passou a ser condic;ao passou a ser indispensavel da garantia da 

continuidade (sobrevivencia) das empresas. 

Para urn aprofundamento das caracteristicas desse processo, processou-se 

uma revisao do material bibliografico existente sobre o tema. 

Segundo Werkma 1, grande parte das empresas se conscientizaram de que 

a venda de produtos de baixa qualidade, que apresentam defeitos ou 

confiabilidade reduzida, diminui a sua competitividade. 

Estas empresas sabem tambem que a implantac;ao de urn programa para 

melhoria da qualidade pode eliminar o desperdicio, reduzir os indices de produtos 

defeituosos fabricados, diminuir a necessidade da realizac;ao de inspeqao e 

aumentar a satisfaqao dos clientes, fatores que implicam em aumento da 

produtividade e da competitividade das empresas. 

Ainda segundo Werkma, o controle dos defeitos e muito importante em urn 

programa para a melhoria da qualidade 

porque as tecnicas estatfsticas podem ser utilizadas 

para descrever e interpretar a variabilidade que e a 

causa de fabricaqao de produtos defeituosos. 

1 WERKEMA, Maria Cristina Catarino. Como Estabelecer Conclusoes com confianya: Entendendo Inferencia 
Estatistica. Belo Horizonte- MG: Fundayao Chistiano Ohtoni, Escola de Engenharia da UFMG, 1996. 
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1.2. Objetivo da pesquisa 

Considerando o que foi afirmado, torna-se objetivo desta pesquisa 

desenvolver urn metoda para a implementagao de uma metodologia de qualidade 

total em uma empresa do ramo nautico. 

1.2.1. Objetivos especificos 

Para atingir o objetivo geral definido, estabeleceram-se os seguintes 

objetivos especfficos. 

• Estudar a aplicabilidade dos metodos para melhoria da qualidade na linha de 

produgao diante da combinagao dos fatores como mao-de-obra maquinas, materia 

prima e ferramentas. 

• Analisar os metodos para melhoria da qualidade atuam na busca de facilitar e 

possibilitar o controls da variabilidade na linha de produgao. 

• Explorar o assunto na busca de demonstrar que a aplicagao dos metodos 

para melhoria da qualidade no controls da variabilidade trazem ganhos 

economicos, elevam o moral, melhoram o relacionamento com clientes e criam em 

imagem positiva das empresas, resultando em ganhos das mesmas. 
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2. Revisao Bibliografica 

2. 1. 0 conceito de qualidade 

0 conceito de qualidade e complexo e multifacetado, quando se refere a 

sua utilizac;ao dentro de urn processo especifico. 

Porem, ao se tratar a questao da qualidade dentro de uma organizac;ao, o 

enfoque principal sera o consumidor, que e a extremidade oposta ao inicio das 

ac;oes pertinentes a administrac;ao e o seu comportamento diante dos produtos 

que lhe sao oferecidos. 

lsto engloba uma serie de fatores que, no conjunto, oferecem oportunidades 

amplas de opc;ao para o consumidor apreciar e decidir pelos produtos e servic;os 

oferecidos num mercado cada vez mais exigente e instigador para os profissionais 

da administrac;ao. 

Paton2 afirma que com o avanc;o tecnol6gico, a qualidade cada vez mais 

esta atada as ac;oes. Desta forma todos os meios de comunicac;ao, facilitados 

agora pela informatizac;ao e pela globalizac;ao, estao remodelando o universo que 

compreende a qualidade, tornando-a mais necessaria, mais requisitada e portanto, 

mais "vigiada". 

2 PATON, S.M. 0 futuro da qualidade. Banas Qualidade, v. 9, n° 94, man;o 2000. 
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Ja Guaspari3, considera que a qualidade esta conectada rna is a mel haria do 

que a perfeigao, e que esta melhoria pode assumir duas condig6es: continua e par 

rupturas. Assim: 

A me/haria continua diz: 'Vamos observar como 

fazemos as coisas e encontrar maneiras de melhora-las 

cada vez mais.' ( .. .)A me/haria por rupturas diz: 'Todos 

OS fafos esfao a fona. fSSO nao e uma quesfao de 

me/horar cada vez mais o que fazemos atualmente e 

sim de se encontrar maneiras novas e me/hares de 

fazer as coisas'. 

lsto quer dizer que as procedimentos num processo de melhoria continua 

nao compartilha as mesmos caminhos que o processo de melhoria par rupturas, 

sabendo-se que sao necessarias premissas especificas para cada situagao. 

Martinez4 comenta que as atividades a serem desenvolvidas par uma 

organizagao sempre contarao com uma tecnologia basica que culminara em uma 

capacidade de produgao e a analise das necessidades do mercado frente as 

produtos e servigos que a mesma tern a oferecer. 

A questao do Iuera e uma conscientizagao mais palpavel da real 

necessidade da organizagao que e o de existir e permanecer no mercado 

competitive. 

3 GUASPARI, J. Pensamento ortodoxo prejudica avan<;:os. CQ-Qualidade, mar<;:o 1999. 
4 MARTINEZ, W. F. N. A for<;:a propulsora das empresas. CQ-Qualidade, v. 8, n° 79, dezembro 1998. 
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Esta e a essencia de qualquer organizac;ao dentro do mercado consumidor 

em geral. A capacidade de atender a demanda deste mercado e investir em 

otimizac;ao dos seus servic;os e produtos e acima de tudo, manter-se ativa e com 

vantagens competitivas frente as concorrentes. 

A diferenc;a entre uma organizac;ao e outra e simplesmente a sua essencia 

base que a permite competir com o que Gonc;alves5 denominou de forc;a 

propulsora, que e a base do planejamento estrategico da organizac;ao frente o 

mercado. 

Esta forc;a e o que a Lei de Shepherd citado par Gonc;alves6 considera: 

Par tras de cada corporaqao deve existir uma forqa 

singular, ou um motivo, que a distingue de qualquer 

outra estrutura corporativa e define sua identidade 

particular. 

Para que se garantam resultados satisfat6rios, a organizac;ao, uma vez 

definidas as metas, feito o planejamento estrategico, deve voltar-se para o estudo, 

o pensamento e a concentrac;ao para intuir sabre quais as medidas a serem 

praticadas. E e nesse aspecto que a estatfstica para a qualidade entra como 

ferramenta para a melhoria continua. 

5 GONCALVES, A. P. 0 benchmarking e a gestao comparativa. FROTA, M. N. Como capacitar os recursos 
humanos (parte I). CQ-Qualidade, v. 7, n° 56, setembro, 1997. 
6 Id. Ibid 
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Segundo Paladini7, considera-se a qualidade como urn fator fundamental 

para as empresas de hoje. A empresa, o produto, o servic;o, a pessoa que nao tern 

qualidade esta fora do mercado. 

Os pioneiros na formulac;ao da Qualidade Total como Deming, Crosby e 

Juran propunham caminhos diferentes para se atingir a qualidade. Atualmente se 

considera necessaria e fundamental a existencia deste tipo de controle, pois o 

custo ainda e urn dos fatores preponderantes na tomada de decisoes 

empresariais, fazendo parte integrante do processo decis6rio dos programas de 

Melhoria da Qualidade. Crosby afirmou que os Custos da Qualidade sao a (mica 

maneira valida a ser empregada pela empresa para medir os sucessos de urn 

programa da Qualidade8
. "0 custo da qualidade nao e urn calculo absoluto de 

desempenho .... , mas uma indicac;ao do ponto onde a ac;ao corretiva sera 

proveitosa para a companhia". 

0 controle dos custos da qualidade esta ligado a vantagem competitiva de 

uma empresa, e, segundo ludicibus9
, e considerada uma estrategia fundamental 

para a modernizac;ao, essencial nestes tempos de globalizac;ao e de alta 

competitividade, que exige informac;oes mais detalhadas para o processo 

decis6rio. 

7 PALADINI, Edson Pacheco. Gestao da Qualidade no Processo: a qualidade na produ~ao de hens e servi~os. 
Sao Paulo, Atlas, 1995. 
8 ROBLES JR., Antonio. Custos da Qualidade: Uma Estrategia para a Competi~ao Global. Sao Paulo, Atlas, 
1994. 
9 IUDICiuBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 3. Ed. Sao Paulo, Atlas, 1997. 
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A globalizagao e urn dos fatores que aumentam a concorrencia, e, para 

enfrenta-la, a empresa, principalmente a pequena e media, precisa acompanha-la, 

concentrando seus esforgos no objeto-fim da empresa. Este enfoque tern levado a 

duas outras consequencias: a terceirizagao, que e passar para terceiros algumas 

atividades e atribuigoes; e a parceria com fornecedores, quando estes sao 

considerados como s6cios do neg6cio, levando a selegao de urn (mica fornecedor 

para cada componente do produto. 

0 Controle da Qualidade e o Cicio de Vida do Produto, Custo 6timo da 

Qualidade, Gestao Estrategica de Custos, passaram a receber cuidados especiais 

dos empresarios, principalmente os pequenos e medias, que estao buscando a 

Excelencia Empresarial. 

Esta necessidade levou ao desenvolvimento de sistemas que melhor 

retratem os metodos de produgao utilizados neste inicio de SEkula, pais os 

metodos ate entao aplicados, nao fornecendo informagoes a respeito de Iuera nao 

realizado em razao de falhas ou falta de qualidade, nao respondiam as perguntas 

desta epoca de produgao automatizada. 

2.2. Custos de implementa(;ao de um sistema de qualidade 
total 

Esta nova maneira de produzir alterou o perfil do comportamento dos 

custos. Os custos indiretos de fabricagao: gastos com desenvolvimento, 

depreciagao, processamento de informagoes vern crescendo consideravelmente. 
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Combater desperdicios, acertar ja na primeira vez, aperfeigoamento 

continuo e permanente, envolvimento das pessoas, sao tambem preocupagoes 

bern atuais. 

0 uso inadequado ou incorreto de recursos a que a sociedade e submetida 

e chamado desperdicio. Pela redugao dos desperdicios, procura-se conseguir 

recursos para o Sistema de Melhoria de Qualidade. 

A ASQCB - American Society for Quality Control, segundo Kaplan e Norton, 

definiu que o principal valor dos Custos de Qualidade esta na identificagao das 

oportunidades para melhoria e entao possibilitar sua medigao todo o tempo. Este 

sistema esta submetido a alguns principios comuns: todas as areas da empresa 

apresentam situagoes de falta de qualidade e os sistemas atualmente usados nao 

nos dao subsidios em todas as atividades que garantem a qualidade, por exemplo. 

As primeiras estrategias e sistemas empresariais, seguiram-se novas 

formas de tratar os custos dentro das empresas. Para Chong 10
, 

as empresas bem sucedidas na atualidade sao aquelas 

que buscam absorver melhor as fi/osofias da qualidade 

e aplica-las em seus sistemas de qualidade, uma vez 

que a qualidade se tomou um a/icerce essencial para a 

concorrencia globalizada. 

1° CHONG, Alex. A qualidade no novo milenio. Banas Qualidade. IX (71): 14, 1999. 
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3. A empresa estudada: uma empresa do ramo nautico 

3. 1. Deta/hes da empresa estudada 

A empresa a ser estudada, esta estabelecida na regiao metropolitana 

de Sao Paulo. Foi fundada em 1975, na Zona Leste da cidade de Sao 

Paulo, com 25 funcionarios, e contendo apenas 1 modelo de embarcac;ao. 

Atualmente o quadro de funcionarios apresenta em torno de 150 

funcionarios e uma gama de produtos oferece mais 20 modelos de 

embarcac;oes diferentes, com urn grande mix de opcionais. 

A fabrica compoe-se de apenas uma planta, aonde sao construfdas 

as embarcac;oes, fabricadas estruturas metalicas que compoe os produtos, 

e realizados os testes do produto final. 

3.2. Estrutura gerencial da pequena empresa 

Tal como a contabilidade gerencial, o assunto Micro e Pequenas Empresas 

(MPE) vern sendo discutido com grande intensidade nos ultimos anos, pois, 

segundo Chong 11
, elas desempenham urn papel fundamental na economia 

brasileira. 

Em func;ao disso, conforme os autores, estas empresas deixaram de ser 

vistas apenas como pec;as importantes para gerar empregos e melhorar a 

distribuic;ao da renda, para serem consideradas instrumentos do proprio 

desenvolvimento nacional. 

11 CHONG, Alex. A qualidade no novo milenio. Banas Qualidade. IX (71): 14 
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Entretanto, segundo pesquisas citadas par Vieira 12
, de cada 5 novas 

neg6cios abertos, quatro quebram logo no primeiro ana e apenas 3% sobram ap6s 

5 anos. lsto, segundo o autor decorre da falta de preparo do empresario para tocar 

seu neg6cio. 

Para melhorar estes indices, sao necessarias ac;oes que estimulem o 

surgimento de pequenas empresas qualificadas e estruturadas de maneira a 

aumentar suas chances de sobrevivencia. 

Estas ac;oes, comec;am com a transformac;ao de uma sociedade com 

postura empreendedora e com conhecimento de tecnicas que lhes permitam gerir 

adequadamente urn neg6cio proprio e obter sucesso. 

Desta forma, apesar deste capitulo tratar das pequenas empresas nos 

aspectos relevantes para o desenvolvimento da monografia, procura-se ressaltar 

as caracteristicas relacionadas ao empresario-empresa e empresa-economia. 

Estas caracteristicas, podem determinar, em muitos casas, o tipo de resultado das 

empresas de pequeno porte. 

3.3. 0 conceito de pequena empresa 

Apesar de todas as discussoes e do esforc;o governamental e social, no 

sentido de favorecer o surgimento de mais pequenas empresas, sao poucas as 

pessoas que conseguem definir e entender o seu conceito. Ate mesmo em varios 

12 VIEIRA, Lucas Izoton de. 0 v6o da cobra. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 1996 
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paises e em suas instituigoes internas, e comum a variedade de criterios para sua 

classificagao. lsto se deve ao fato de que a definigao pode variar conforme 

interesses especificos. 

Os criterios mais comuns para definigao de pequena empresa envolvem 

desde o faturamento, o numero de empregados, o capital, as vendas, etc. Como 

por exemplo, na definigao da OCDE (Organization for Economic Corporation and 

Development), descrita por Longenecker13
, uma pequena empresa e aquela que 

tern me nos de 1 00 empregados. 

No Brasil, oficialmente, esta em vigor a lei numero 9.732/98, de 5 de 

dezembro de 1998, que define, para os seus fins, micro empresas como sendo "a 

pessoa juridica que tenha auferido, no ano-calendario, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)" e empresa de pequeno porte 

como a "pessoa juridica que tenha auferido, no ano calendario, receita bruta 

superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a R$ 

1.2000.000,00 (urn milhao e duzentos mil reais)". 

0 sistema SEBRAE, para o enquadramento destas empresas na utilizac;ao 

da maioria de seus produtos e servigos, classifica-as para efeito de simplificagao, 

pelo numero de empregados, tendo, porem, uma classificagao diferente para 

empresas de comercio e servic;o em relagao as empresas industriais. 

13 LONGENECKER, Julian G; MOORE, Carlos W; PETTY, J. William. Administrayao de pequenas 
empresas: enfase na gerencia empresarial. Sao Paulo: Makran Books, 1997. 
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Nesta monografia, tambem para simplificac;ao, utilizaremos o criteria de 

numero de empregados, conforme definido pela OCDE, ou seja, pequena 

empresa e aquela que possui ate 100 empregados. 

3.4. As pequenas empresas - caracteristicas basicas 

Segundo Robles 14
, a organizac;ao de nossos dias e uma evoluc;ao da 

organizac;ao empresarial que surgiu com a revoluc;ao industrial e que se tornou urn 

paradigma na hist6ria da humanidade. Neste paradigma, destaca-se a 

verticalizac;ao das empresas tornando-as poderosos conglomerados economicos e 

de mercado. 

Esta evoluc;ao, segundo o autor, decorre do fato de que no infcio as 

empresas tinham como objetivo unico o lucro, e conclui destacando que, em 

menos de duzentos anos, passamos do capitalismo selvagem para urn mundo de 

concorn3ncia selvagem. 

Ainda, segundo o autor, o lucro financeiro deixou de ser o unico objetivo 

para ser urn dos indicadores de desempenho, onde o verdadeiro objetivo passou a 

ser a sobrevivencia. 

Cada vez mais, a sobrevivencia de uma empresa resulta da competencia 

na satisfac;ao dos clientes, da gestao dos recursos financeiros e humanos 

disponfveis. Desta forma, as caracterfsticas de pequenas empresas podem 

14 ROBLES JR., Antonio. Custos da Qualidade: Uma Estrategia para a Competic;ao Global. Sao Paulo, Atlas, 
1994. 
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apresentar pontos fortes e pontos fracas no que se refere a sua competitividade, 

comparando-se com suas similares maiores, pela forma como sao gerenciadas 

por seu principal executivo. 

Normalmente, o surgimento de uma pequena empresa se da atraves de urn 

empreendedor, que ao ser o principal executivo, acaba por influenciar a 

organizac;ao, dando-lhe seu proprio estilo em relac;ao a caracteristicas individuais 

como: arrojo, crenc;as, obstinac;ao pelo trabalho e pelo sucesso. 

Por este motivo, a caracteristica gerencial e autoritaria, centralizadora, 

pouco participativa e integrada, o que prejudica, de certa forma, o desempenho da 

empresa, levando-a, muitas vezes, ao conservadorismo e individualismo, 

predominando o improviso em relac;ao as ac;oes planejadas 15
. 

Ja Vieira 16
, destaca que alem de administrar, na maioria das vezes com 

falta do conhecimento de tecnicas gerenciais, o empresario da pequena empresa, 

normalmente, exerce papeis de encarregado da produgao, office-boy, vendedor, 

planejador de produc;ao, controlador de custo, pagador, assistente tecnico, chefe 

de manutenc;ao, alem de atender o clients. Ainda, segundo Vieira, com o acumulo 

de tarefas menos nobres, nao existe tempo para planejar o neg6cio, pensar no 

futuro, conquistar novos clientes, reunir-se com clientes tradicionais para ouvir 

suas criticas e sugestoes. 

15 OLIVEIRA, Maria Lucia Barbosa. Implanta<;ao de Sistema da Qualidade : urna proposta de metodologia 
para pequenas e medias empresas. Florian6polis,106. 1998. Disserta<;ao (Mestrado em Engenharia de 
Produ<;ao)- Departamento de Engenharia de Produ<;ao e Sistemas, Universidade Federal de Santa Catarina 
16 VIEIRA, L. op. cit. 
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Este acumulo de tarefas impede o empresario de perceber o surgimento de 

novas tecnologias que eliminam a media prazo atividades tradicionais que hoje 

sao executas pelas pequenas empresas, alterando seu potencial de produtividade. 

A MPE, quando agregada a seus similares, adquire melhores Indices de 

produtividade e de prec;os finais para seus produtos. Entretanto, o individualismo, 

destacado par Oliveira 17
, como uma das caracterfsticas gerenciais presentes, alem 

de prejudicar a relac;ao com o meio ambiente, impede a comunicac;ao entre essas 

empresas, principalmente do mesmo ramo. Esta fraca comunicac;ao, afirma o 

autor, fruto do medo da concorn3ncia, impede a troca de informac;oes e a formac;ao 

de associac;oes que poderiam beneficiar todo urn setor. 

Urn dos principais pontos fracas, citado par Oliveira 18 sao os recursos 

humanos. Oliveira entende que, nas MPE, ha uma visao distorcida dos recursos 

humanos, e, par isso, nao se observa com clareza a relac;ao custo/beneffcio dos 

investimentos em educac;ao e treinamento. Ja para Whiteley1 9
, o problema e a 

quantidade reduzida de empregados. 

Enquanto, segundo ele, numa grande empresa seria possfvel nomear urn 

gerente e fornecer facilitadores para apoiar os grupos operacionais, para uma 

pequena empresa, isto nao e possfvel. Alem disso, estas empresas oferecem 

menores vantagens de salarios e servic;os de saude, quando comparadas as 

empresas maiores. 

17 OLIVEIRA, Maria Lucia Barbosa. Op. cit. 
18 OLIVEIRA, Maria Lucia Barbosa. Op. cit. 
19 WHITELEY, Richard C. A empresa totalmente voltada para o cliente: Do planejamento a as;ao. Rio de 
Janeiro: Campus, 1994 
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Apesar disso, grandes qualidades lhes dao outras vantagens importantes: 

elas sao ageis, sao audaciosas, correm maiores riscos, mas tambem ganham 

novas experiencias e conquistam oportunidades. 

Entretanto, urn dos principais pontos fortes destacados por Whitelel0, e 

que o lfder da pequena empresa pode operar mudanc;as com mais rapidez do que 

uma grande organizac;ao, em func;ao dos menores niveis gerenciais e da 

proximidade com que estao alojados os departamentos. As mudanc;as, segundo 

ele, que numa grande companhia levam anos para acontecer, em urn grupo 

pequeno, podem realizar-se em poucos meses. 

Outro aspecto a ser destacado relaciona-se a visao da organizac;ao. Ponto 

chave para o sucesso, as pequenas empresas tambem levam vantagens neste 

aspecto, pais em uma pequena operac;ao empresarial, como a compra de urn 

equipamento ou o fechamento de urn neg6cio, que numa grande empresa 

normalmente necessita da aprovac;ao de uma comissao, na pequena empresa 

basta ouvir o seu fundador e "dono", que pode tamar a decisao com extrema 

agilidade. 

lsto ocorre porque estas pequenas empresas nao sofrem a pressao dos 

acionistas que, muitas vezes, podem impedir estrategias arrojadas, alem de 

exigirem grandes investimentos em energia e tempo para explicac;oes e 

convencimento de cada novo passo da organizac;ao. Por outro lado, este 

empresario tende a ser mais conservador. A capacidade de equilibrar o Iongo e o 

20 WHITELEY, Richard C. op. cit. 
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curta prazos esta nas decisoes do dono da empresa, o que possibilita a pratica de 

mecanismos de gestao que as habilite a focalizar sua atenc;ao nos Iueras e na 

satisfac;ao dos clientes. 

0 quadro, a seguir, procura resumir os principais pontos fortes e fracas das 

pequenas empresas que interferem para competitividade e mostrar que, alguns 

destes pontos, estao intimamente relacionados as caracteristicas do seu principal 

executive. 

Produ9ao em baixa escala. 



23 

3.5. 0 perfil do empresario da pequena empresa 

De acordo com Longenecker21
, os empreendedores sao her6is populares 

da moderna vida empresarial. Atraves de seus empreendimentos fornecem 

empregos, introduzem inovagoes e estimulam o crescimento economico. A 

pequena empresa, base deste crescimento, destaca-se como uma importante 

fonte para a criagao de novos empregos, principalmente, segundo este autor, em 

setores como construgao, comercio atacadista, varejista e de servigos. 

Entretanto, urn dos principais fatores de surgimento e de sucesso de 

pequenas empresas esta no perfil empreendedor destes empresarios, que podem 

refletir no nivel de sucesso do neg6cio, porque sao capazes de sobreviver, com 

mais facilidade, num mundo em constante transformagao. 

Para verificar esta relagao de influencia do empreendedor com seu 

empreendimento recorre-se, dentre os inumeros apresentados pela literatura, ao 

conceito de Schumpeter22
. Segundo o autor, 

21 LONGENECKER, Julian G 

o empreendedor e o responsavel pelo processo de 

destruigao criativa, sendo impulso fundamental que 

aciona e mantem em marcha o motor capitalista, 

constantemente criando novos produtos, novos 

metodos de produgao, novos mercados e 

implacavelmente, sobrepondo-se aos antigos metodos 

menos eficientes e mais caros. 

22 Citado por KHOURY, Carlos Y. ABC- Sistema de Custos Baseado em Atividades: uma pesquisa de sua 
utilizayao no Brasil. Sao Paulo, 1997, Tese (Doutorado)- EAESP, FGV. 
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Neste contexto, verifica-se que o empresario com perfil empreendedor esta 

constantemente buscando novas tecnicas e filosofias que tornem suas empresas 

mais s61idas e competitivas nos mercados em que atuam, e com isso, 

aumentando a probabilidade de sucesso. 

Neste t6pico, pretende-se estender esta relac;ao do sucesso empresarial do 

perfil empreendedor tambem a implantac;ao de programas da qualidade em 

pequenas empresas. 

Entretanto, apesar do reconhecimento de urn perfil empreendedor como 

influenciadora do resultado do empreendimento, apenas dispor dela nao garante 

necessariamente sucesso. 

Ao analisar estas dez caracteristicas do perfil empreendedor, percebe-se 

uma grande semelhanc;a no que se refere ao sucesso da implantac;ao de 

programas da qualidade. Algumas caracteristicas, como por exemplo, 

persistencia, comprometimento, exigencia de qualidade e eficiencia, 

estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento de metas, podem ser 

relacionadas aos 14 principios da administrac;ao descritos por Deming23
, que 

podem constituir-se de base para a transformac;ao das empresas. Adotar estes 

principios seguidos das ac;oes correspondentes, significa manter a empresa em 

constante atividade de transformagao. 

23 DEMING, William Edwards. Qualidade- A revoluvao da administra9ao. Rio de Janeiro: Marques Saraiva, 
1990 
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3. 6. A for~a gerada na economia pel a pequena em pres a 

As profundas transforma<;oes e tendencias macroeconomicas ocorridas no 

mercado internacional transformam os problemas de desemprego, de 

urbaniza<;ao, da escassez de recursos e de energia, em problemas com amplas 

fronteiras, afetando todos os paises e suas empresas. 

As micro e pequenas empresas sao vistas, por muitos estudiosos, como 

sendo a melhor alternativa para amenizar estes problemas e proporcionar uma 

alternativa de desenvolvimento adequada a realidade e caracteristica de cada 

na<;ao. 

Segundo Oliveira24
, a estimativa em rela<;ao a quantidade destas empresas, 

ate o final deste seculo, e de que podem chegar, no Brasil, a mais de 5 milhoes de 

MPE em funcionamento. Estes numeros, considerando-se a area rural, chega a 6 

milhoes de pequenas empresas. lsto gera urn incremento da ordem de 2 milhoes 

de auto-empregos neste periodo, justificando todos os esfor<;os do governo e da 

sociedade na sua capacita<;ao e desenvolvimento. Estes numeros mostram que as 

pequenas empresas fazem parte da principal for<;a motriz do desenvolvimento de 

urn pais, seja ela mais, ou menos desenvolvida25
. 

Entretanto, somente urn grande numero de empresas nao resolve problema 

algum. Sao necessarias bases s61idas e adequadas que possam contribuir a favor 

da solu<;ao dos problemas gerenciais e tecnol6gicos essenciais ao seu 

24 OLIVEIRA, Maria Lucia Barbosa. Op. cit. 
25 OLIVEIRA, Maria Lucia Barbosa. Op. cit. 
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desenvolvimento. Como afirma Berge~6• o fator que limita o crescimento de uma 

empresa e 0 gerenciamento. 

Para ajudar, efetivamente, a economia e o processo de desenvolvimento 

local, estas empresas precisam ser competitivas dentro de urn mercado global. 

Procurando identificar a efetiva representatividade das pequenas empresas 

na economia nacional, o Sistema SEBRAE, realizou, no ano de 1993, uma 

pesquisa que identifica as deficiencias gerenciais deste setor. As deficiencias 

identificadas serviram como diretriz para o desenvolvimento de varios produtos de 

treinamento e consultoria que, atuando diretamente sobre os niveis de qualidade e 

produtividade, visam aumentar a competitividade. lsto deve ser feito atraves da 

prepara<;ao dos empresarios das MPE, preparando-os para a realidade do 

mercado atual, que ve a qualidade e produtividade como requisitos essenciais 

para atingir niveis de competi<;ao desejados. 

A pesquisa, realizada identificou os seguintes niveis de deficiencias: 

-40% nao utilizavam planejamento de produ<;ao; 

-50% nao utilizavam planejamento de vendas; 

-45% nao utilizavam sistema de apura<;ao de custos; 

-47% nao utilizavam sistemas de controle de estoques; 

26 BERGAMO FILHO, Valentino. Gerencia Economica da Qualidade atraves do TQC: Controle Total da 
Qualidade. Sao Paulo, Makron; Me Graw Hill, 1991. 
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-85% nao utilizavam tecnicas de marketing; 

-80% nao utilizavam treinamento de recursos humanos; 

-90% nao utilizavam recursos de informatica; 

-65% nao utilizavam avaliac;ao de produtividade; 

-60% nao utilizavam mecanismos de controle de qualidade; 

-75% nao utilizavam lay-out planejado. 

Outros dados desta pesquisa destacam que, embora em 83% dos casos os 

empresarios afirmassem ter objetivos e rotinas organizadas, 85% registraram 

perdas de material, 76% de energia e 54% refazem muitos trabalhos. Apesar de 

que, em 77% das respostas, afirmassem ser o cliente a pessoa mais importante 

para o neg6cio, 68% responderam nao possuir urn processo para identificar suas 

necessidades e 56% nao usam propaganda para chegar ate ele. 

Estes numeros sao bastante significativos, porque ha muitos anos se vern 

investindo em treinamento e consultoria gerencial voltadas para as pequenas 

empresas e a situac;ao de mudanc;a, nos indices apresentados pela pesquisa, nao 

sofreram muitas alterac;oes de dados constantes de pesquisas da decada de 

1980. 

As experiencias e observac;oes nos mostram que estes dados nao 

poderiam ser mais atuais, apesar de todos os esforc;os no sentido de mudar este 

perfil. lsto porque a quantidade de empresas despreparadas que surgiram em 
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func;ao da politica das grandes empresas, de diminuic;ao da forc;a de trabalho, 

foram maiores que todos estes esforc;os. lsto permite concluir que o treinamento 

gerencial, apesar de nao ser suficiente para provocar todas as mudanc;as 

requeridas pelo mercado, que exige cada vez mais prec;o e qualidade para 

suportar a pressao da concorrencia interna e externa, e o alicerce basico 

necessaria. 

Embora tenha sido ressaltado os problemas com desperdfcio de mao-de-

obra e materia-prima, as MPE representam na economia brasileira, segundo o 

sistema SEBRAE27
, 42% dos salarios pagos, 48% da produc;ao e mais da metade 

dos empregos que chega a 59%. 

Segundo Oliveira28
, detectou-se nos ultimos tempos, em todo o mundo, urn 

aumento substancial do numero de empregos na pequena empresa com relac;ao 

ao total da forc;a de trabalho. Assim, o surgimento de mais empresas qualificadas 

melhora a distribuic;ao da renda, gera mais empregos, mais impastos, mais 

salarios e mais consumo, realimentando o processo de produc;ao, como mostra a 

figura abaixo. 

27 SEBRAE (Servi<;o Brasileiro de Apoio a pequenas e Micro empresas); "Avalia<;ao de Custos Ambientais" 
In: Gestao Ambiental Compromisso da Empresa, fasciculo 6. ed. SEBRAE, 1996. 
28 OLIVEIRA, Maria Lucia Barbosa. Op. cit. 
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Figura 1 - Cicio de prodm;ao-consumo 

Este ciclo de produc;ao-consumo e realimentado constantemente pelo 

surgimento de inovac;oes tecnol6gicas de produtos, processos e equipamentos, 

gerando constantemente novas necessidades que tambem favorecem novos 

investimentos, gerando novos empregos e reaquecendo o consumo. Desta forma, 

o ciclo sofre uma excitac;ao constante. 

Por fim, podemos concluir que, apesar de todas as vantagens e 

desvantagens enumeradas, tornar-se uma empresa voltada para o cliente e com 

sucesso esta ao alcance de todos, independente do seu porte. Segundo 

Whitelej9, "nao e o tamanho que faz a diferenc;a. 0 que importa mesmo e a 

vontade de mudar". lsto, agregado a competencia gerencial, transforma realmente 

a competitividade e pode revolucionar uma economia. 

29 WHITELEY, Richard C. op. cit. 
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A implantagao de urn programa da qualidade total nao e mais urn privilegio 

apenas de grandes empresas. Segundo Longenecker30
, no centro da aceleragao 

das vendas e do aumento da participagao das empresas no mercado 

internacional, estarao o respeito, a capacidade de resposta rapida e uma 

compreensao profunda sabre o cliente global altamente exigente. Alem disso, o 

processo de globalizagao permite, a estes clientes, escolher melhor os produtos. 

Ha mais opgoes no que se refere a requisitos, pregos, atendimento. 

Esta realidade faz parte das empresas do mundo todo, principalmente da 

empresa brasileira, dada a meta de desenvolvimento e melhoria da qualidade de 

vida estabelecida para a sociedade brasileira. Desta forma, as empresas estao em 

busca de melhores padroes de gestao. Somente no estado de Sao Paulo, atraves 

do Programa SEBRAE da Qualidade para Pequenas Empresas, mais de 3000 

empresas no perfodo de 1994 a 1997, participaram do processo. No Brasil, este 

numero passa de 15.000 empresas neste mesmo perfodo. 

Com o objetivo de avaliar o nfvel de implantagao da gestao pela qualidade 

nas empresas de pequeno porte, procura-se descrever, neste capitulo, o conceito 

mais adequado para estas empresas, do termo qualidade, bern como, dos motivos 

que as levaram a implantagao da qualidade e a metodologia utilizada para 0 

estudo. 

30 LONGENECKER, Julian G; MOORE, Carlos W; PETTY, J. William. Op. cit. 
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4. 1. Pequenas empresas e qualidade 

Segundo o Programa SEBRAE da Qualidade para Pequenas Empresas, 

sao muitos os motivos que levam as empresas a implantarem urn programa de 

gestao pela qualidade. Deming31
, destaca que urn dos fatores fundamentais para o 

sucesso e o comprometimento da alta administragao, pais normalmente envolve 

alteragoes profundas de estrutura e de comportamento, que deve ser conduzido 

com seguranga, lideran<;a e participagao. 

0 mercado em que atuam as pequenas empresas e extremamente 

competitivo. Por isso, a empresa precisa fazer frente a concorrencia, mantendo e 

ampliando sua lista de clientes, ainda mais nos dias atuais, em que o mercado 

cresce em qualidade e produtividade, em fungao da globalizagao. 0 consumidor 

moderno, mais consciente, torna-se cada dia mais exigente e com maior poder de 

escolha. Assim, estas empresas precisam ter seguranga neste mercado e buscar 

a conquista de outros para seus produtos atuais e em desenvolvimento, que lhes 

garantam novas mercados. 

Com a competitividade acirrada e fundamental a redugao de custos 

associada a melhoria da qualidade e produtividade. lsto somente e possivel de se 

obter de forma s61ida e consistente, com urn programa bern estruturado que 

solucione os problemas de toda a empresa, e nao apenas dos setores deficientes. 

31 DEMING, William Edwards. Op. cit. 
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0 empresario moderno deve buscar o envolvimento, participac;ao e a 

integrac;ao de todos os trabalhadores, atraves de urn relacionamento de parceria 

para que se sintam integrantes do neg6cio, gerando motivac;ao e melhores 

condic;oes de vida, atraves de salarios justos, saude, educac;ao e moradia. Assim, 

segundo o Programa Sebrae, os empregados sentem-se comprometidos com o 

futuro da empresa, dividindo responsabilidades. 

Quanta ao direcionamento da empresa para a satisfac;ao do cliente, de 

acordo com o Programa, este compromisso estreita os lac;os da empresa com sua 

clientela, em permanente e sistematica troca de informac;oes. lnteressa a empresa 

conhecer em profundidade como e aceita sua atual linha de produtos e servic;os e 

a possibilidade de preencher outras expectativas com inovac;oes e/ou 

desenvolvimento de outros produtos e servic;os, mantendo-se na vanguarda de 

seu segmento de mercado. 

Entretanto, ao contrario do que normalmente se pensa, a gestao pela 

qualidade nao significa apenas. produc;ao de urn bern ou servic;o perfeito, e sim a 

satisfac;ao total do cliente, atendendo suas expectativas em prazos adequados, a 

prec;os competitivos e, se possfvel, surpreendendo o cliente com alga nao 

esperado. Desta forma, entender o significado do termo "qualidade" muito 

contribui para o sucesso da atividade empresarial. 

No que se refere ao retorno compensador a empresa pode obter 

lucratividade, sem que isso signifique necessariamente prec;os mais elevados para 

o consumidor. Ainda, segundo este Programa, a gestao pela qualidade traduz-se 
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em maior faturamento em functao de: maior demanda por produtos e servictos que 

provocam a satisfactao total dos clientes, reductao de custos, decorrentes dos 

ganhos de produtividade nos processos produtivos e motivactao dos empregados. 

Apesar de todas estas vantagens, a busca pela qualidade nao pode ser 

simplesmente o objetivo da organizactao, mas premissa basica para gerenciar com 

eficiencia e eficacia. lsto significa o envolvimento estruturado e organizado de 

todas as pessoas em todo o processo produtivo de urn produto ou servicto. E por 

isso, mais e mais empresas vern procurando implementar este processo de gestao 

que garante, alem da competitividade, a sobrevivencia da empresa. 

4.2. Qualidade: um conceito para a pequena empresa 

0 primeiro modulo do Programa SEBRAE da Qualidade para Pequenas 

Empresas destaca que, implantar a gestao pela qualidade nao significa apenas ter 

boas intenct6es, mas sim uma oportunidade de buscar e incorporar novas metodos 

e tecnicas tanto para o sistema produtivo, quanta para a forma de relacionar-se 

com os clientes. A condictao basica para obter estes resultados e entender e 

executar em todos os niveis da empresa o conceito do termo qualidade. 

A literatura, apesar de farta, deixa a desejar quando se refere a utilizactao 

deste conceito na productao de melhores e mais adequados produtos para os 
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clientes, que segundo Deming32
, sao aqueles que definem, para a empresa, o 

significado da qualidade. 

Com esta visao, entender o conceito deste termo contribui para o sucesso 

da implantagao de urn programa da qualidade. Nas pequenas empresas, este 

entendimento determina todo o esforgo da organizagao, no sentido da satisfagao 

do cliente, principalmente, porque e comum consumidores, empresarios e 

empregados pensarem que urn produto com qualidade custa mais caro. Associam 

automaticamente qualidade com custo maior para a produgao e 

consequentemente, prego mais elevado para o cliente final. E normal ouvir-se o 

seguinte chavao ao se comparar dois produtos: "este e melhor, por isso e mais 

caro". 

Deming33
, define a qualidade como sendo: adequagao ao uso. Esta classica 

definigao significa dizer que, para 0 cliente, 0 importante e a adequagao do 

produto ou servigo ao uso pretendido, a urn prego que ele possa pagar. Nao 

adianta ser o produto perfeitamente adequado ao uso, se o cliente nao tiver 

condigoes de pagar por ele. Neste caso, o produto pode estar direcionado para o 

cliente errado, ou ter ocorrido erro no dimensionamento dos custos, cabendo a 

empresa buscar novas alternativas para nao perder o cliente. Como uso 

adequado, entende-se o grau com que o produto ou servigo atende 

satisfatoriamente as necessidades explicitas, especificadas, pelo usuario, dando 

sentido comercial e competitivo. 

32 DEMING, William Edwards. Op. cit. 
33 DEMING, William Edwards. Op. cit. 
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A qualidade esta associada as perdas que urn produto ou servigo impoe a 

sociedade ap6s sua venda. Esta definigao, considera a qualidade pelo lado da 

nao-qualidade (ou da falta de qualidade). A falta de qualidade representa a perda 

em valores monetarios que o produto ou servigo causa a sociedade (usuaries 

diretos e indiretos ou afetados pelo usa) ap6s sua venda. 

Uma empresa, para ter qualidade no seu produto ou servigo, precisa 

considerar cada urn destes tres conceitos, ou seja, a qualidade na identificagao 

das necessidades, na transformagao dessas necessidades em produto e dos 

danos causados ao meio ambiente pela produgao e usa. 

Par isso, alem do cliente, e necessaria ter em considerac;ao o impacto 

causado pelo produto no meio ambiente e treinar os funcionarios. Pode-se dizer, 

entao, que ha uma sequencia na identificac;ao dos conceitos da qualidade, 

conforme mostra a figura 3, a seguir, que influenciam diretamente na satisfagao 

dos clientes e nos resultados da empresa. 

Co nee ito 1: Co nee ito 2: Co nee ito 3: 

ldentifica~ao das 
... Transforma~ao das ~ Perdas e danos a --.-

n ecessid ad e em prod uto sl sociedade pela produ~ao necessidades 
servigos e u so do prod uto/s erv igo 

Figura 2 - Sequencia 16gica dos conceitos de qualidade 
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Assim, segundo Oliveira34
, a gestao pela qualidade e uma nova postura 

gerencial que conduz a satisfagao dos clientes, em fungao de decisoes tomadas 

com base em fatos e dados. Em outras palavras, significa colocar a qualidade 

como ponto central das atividades de uma organizagao, atraves da satisfagao das 

pessoas (clientes e funcionarios), dos acionistas e do equilibria na troca com o 

meio ambiente de insumos, produtos e energia. 

Desta forma, alem de produzir com qualidade, o que destaca a empresa, 

atualmente, e a percepgao que ela faz 0 cliente ter, a qualidade de seu produto. 

lsto diferencia produtos e servigos semelhantes. Alem de interpretar 

adequadamente os requisitos de qualidade que os clientes desejam encontrar em 

urn produto ou servigo, as empresas devem dar atengao a percepgao dos clientes. 

Fazer isso, de forma rapida e eficiente, e condigao fundamental para a 

sobrevivencia num mercado cada dia mais competitivo e globalizado em todos as 

setores industriais. 

4.3. lmplementa~ao de um sistema de qualidade total na 
empresa modelo 

Desde 1993 o Sistema SEBRAE vern colocando a disposigao das pequenas 

empresas urn programa de gestao da qualidade que busca a redugao de defeitos, 

aumento da produtividade e redugao dos custos, desmistificando que isto seja 

possfvel somente em grandes empresas. Esta metodologia vern sendo conduzida 

com muito sucesso em urn grande numero de empresas. 

34 OLIVEIRA, Maria Lucia Barbosa. Op. cit. 
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Entretanto, isto nao e uma constatac;ao geral, ja que tambem urn grande 

numero vern obtendo resultados parciais, e, ainda outras, resultados pouco 

significativos. 

Centrado na auto-implantac;ao e troca de experiencia grupal, o programa foi 

criado com o objetivo de atender as principais necessidades do seguimento das 

pequenas empresas em relac;ao a baixos custos e simplicidade. Desta forma, nao 

s6 tern atendido a estes requisitos basicos, como tambem se coloca como uma 

alternativa descomplicada e met6dica tambem para empresas grandes que, a 

cada dia, procuram com mais freqOencia novas alternativas. 

A sua metodologia esta baseada em treinamento e consultoria individual e 

coletiva de curta durac;ao. 0 treinamento e repasse aos empresarios e feito de 

maneira dinamica e atraente com apoio de filmes, jogos e atividades de 

implantac;ao. Dentro dos preceitos de educac;ao e treinamento, e fornecida 

fundamentac;ao te6rica basica necessaria as atividades praticas para o processo 

de auto-implantac;ao da qualidade. 

Sao os seguintes os objetivos basicos deste Programa de Gestao da 

Qualidade: 

- Conscientizar e sensibilizar as pequenas empresas sabre sua importancia, 

como fator de sobrevivencia e desenvolvimento empresarial; 

- lnternalizar os principais conceitos e ferramentas da qualidade, na busca 

pela melhoria continua de produtos e processos; 
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- Capacitar os empresarios para sua auto-implantagao. 

Este programa pode ser implementado na empresa modelo em estudo 

nesta pesquisa com o objetivo da construgao de uma situagao de zero defeitos. 

Para a sua implementagao, o Programa tern inicio com palestras, reunioes 

e seminarios que visam principalmente a sensibilizagao e esclarecimento de 

empresarios e trabalhadores. Os empresarios interessados formam grupos de ate 

12 empresas, com dais representantes de cada uma, que recebem o repasse da 

metodologia e conduzem a implantagao com orientagao de urn especialista. 

Seu desenvolvimento se da em quatro etapas distintas: Sensibilizagao, 

lmplantagao Orientada, Sustentagao e Aperfeigoamento Especifico, conforme 

apresenta a estrutura do quadro abaixo. 

A lmplantagao Orientada, e conduzida em 14 m6dulos sequenciais, urn a 

cad a semana, com duragao de 50 horas de curso mais 10 horas de consultoria por 

empresa. Esta etapa e dividida em duas fases: Fundamentos Basicos da Gestao 

pela Qualidade e Ferramentas da Qualidade. 
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IMPLANT A<;AO ORIENT ADA 
Fase 1: Fundamentos Fase ll: Ferramentas da 14m6dulos 
Basi cos da Gestao pel a Qualidade 
Qualidade " 

~ o; 

Quadro 1 - Estrutura do programa Sebrae da qualidade para pequenas empresas 

Fonte: Programa SEBRAE da qualidade para pequenas empresas. 

A fase I, Fundamentos Basicos da Gestao da Qualidade contempla os 

seguintes m6dulos: 

1 - Conceitos basicos da Qualidade Total; 

2 - Preparando-se para a Qualidade; 

3 - Satisfayao do Cliente; 

4 - Gen3ncia Estratt§gica; 

5 - Gerencia Participativa; 

6 - Eliminando o Desperdicio; 

7 - Estrutura Voltada para o Cliente. 
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A fase II, Ferramentas da Qualidade, envolve a analise e melhoria de 

processos e padronizac;ao. Compoe-se dos modulos: 

8- Avaliac;ao do Processo de lmplantac;ao; 

9 - Gerencia de Processos; 

10 -Analise e Melhoria de Processos 1; 

11 - Analise e Melhoria de Processos 2; 

12- lndicadores da Qualidade; 

13 - Garantia da Qualidade; 

14- Avaliac;ao e Encerramento. 

A primeira fase trata essencialmente dos conceitos basicos, do diagnostico 

da empresa, da identificac;ao dos clientes e do comportamento das pessoas, 

trabalhando-se com enfase na mudanc;a de atitude gerencial de todas as pessoas 

para a qualidade. Nesta fase, que vai do modulo urn ate o setimo, tem-se urn 

diagnostico das necessidades dos clientes internos e externos, o que permite 

realizar planejamento atual e futuro da organizac;ao. lnicia-se, tambem, no modulo 

de numero seis, a implantac;ao da campanha para eliminac;ao de desperdfcios, 5s 

(cinco esses), implantados atraves do programa chamado D-Oiho na Qualidade. 

0 D-Oiho na Qualidade e estruturado dentro da filosofia de auto

implantac;ao, acompanhado por manuais, fitas de video e cartazes, alem de 
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consultoria e treinamento, estruturado na linguagem apropriada as pequenas 

empresas. Cada uma das cinco fases tern o seguinte significado: descarte, 

organizac;ao, limpeza, higiene e ordem mantida. 

E fundamental em todo o processo a participac;ao ativa do proprietario da 

empresa. Nao tern sentido iniciar a implantac;ao, se o proprietario nao estiver 

totalmente sensibilizado e de acordo com as mudanc;as que acontecerao, e que 

geram novas relacionamentos internos e externos para a empresa. Segundo 

Deming (1990), nao e suficiente que a direc;ao dedique sua vida a qualidade e a 

produtividade. Precisa saber a que esta dedicada, isto e, o que tern de ser feito. 

Tais obrigac;oes, ainda segundo o autor, nao podem ser delegadas. Nao basta 

apoio, e preciso agir. 

Desta forma, uma vez assimilados os conceitos e ferramentas, este 

empresario devera dar exemplos e estar sempre a frente das mudanc;as. Caso 

contrario, as pessoas se desmotivam, as chances de fracasso tornam-se grandes 

e as perdas nesses casas sao incalculaveis. Muitas vezes, esta nova situac;ao 

sera pior do que antes da "tentativa" de implantac;ao. E essencial que o 

empresario entenda que a responsabilidade pela implantac;ao do programa e 

inteiramente sua e, par isso, deve participar integralmente do treinamento e 

assumir sua coordenac;ao e gerenciamento. 

A segunda fase, Ferramentas da Qualidade, trata essencialmente dos 

processos, onde a revisao daquilo que ja e praticado na empresa tern como 

premissa maior a melhoria continua. Do nona ao decimo terceiro m6dulos, sao 
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repassadas as ferramentas que permitem aos empresarios colher e trabalhar 

dados para implementar as melhorias pretendidas e consolida-las, atraves da 

manualizac;ao e normalizac;ao. 

Em todo o processo de implantac;ao orientada, os funcionarios sao 

chamados ao envolvimento ample em suas func;oes especificas, vendo entao a 

empresa de uma maneira mais global, com suas multiplas ramificac;oes no 

mercado, fornecedores, clientes, e a si pr6prios como celulas ativas desse intense 

processo de troca. 

Na etapa de Sustentac;ao ocorrem as consultorias coletivas, ressaltando-se 

nela a troca de experiencias e informac;oes entre as empresas do grupo. Ao 

contrario da fase anterior, a Sustentac;ao nao apresenta uma sequencia pre

definida; ela se desenvolve conforme as necessidades de cada grupo. Tern como 

objetivo dar suporte aos empresarios durante pelo menos 12 meses 

subseqOentes, atraves da realizac;ao peri6dica de reunioes, programac;ao e 

realizac;ao de palestras, seminaries e visitas a outras empresas que sejam do 

interesse do grupo e que contribuam com novos conhecimentos. 

A quarta e ultima etapa, Aperfeic;oamento Especifico, preve a oferta de 

curses e consultoria, conforme as necessidades especificas de cada empresa, 

que possam contribuir, tanto com a implantac;ao do programa, como com a sua 

manutenc;ao e desenvolvimento posterior. 
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4.3.1. lmplantac;ao orientada 

Depois de analisar a estrutura metodol6gica utilizada para as pequenas 

empresas, entende-se ser importante uma analise em termos da seqUencia 16gica 

da implantagao. Dentro das etapas de qualquer programa, o importante e que as 

atividades estejam interligadas de forma explicita, permitindo que todos da 

empresa compreendam, assimilem e vivenciem esta nova cultura que esta sendo 

introduzida. 

Os m6dulos do Programa SEBRAE da Qualidade para Pequenas 

Empresas, dentro da 16gica a que nos referimos, contempla os conceitos da 

qualidade, analise interna e externa da empresa, planejamento estrategico, 

equipes da qualidade, eliminagao de desperdicios, ferramentas da qualidade e 

garantia da qualidade, aplicados seqUencialmente com orientagao, conforme 

mostra a figura abaixo. 

Figura: SeqUencia 16gica de implantagao orientada 
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~ 
I Elimin~ io de Desperdici os ... 

J, 
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J, 
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No seu inicio, o Programa destaca a conceituac;ao pratica do termo 

qualidade, e compromisso do proprietario em relac;ao a gestao da qualidade. E 

uma etapa de nivelamento conceitual, que prepara a empresa para as etapas 

seguintes da implantac;ao. 

A seguir, e realizado o diagn6stico interno na empresa com objetivo de 

determinar sua situac;ao em relac;ao a qualidade. Este diagn6stico esta baseado 

em dez principios da qualidade, que servem como alicerce basico, sabre os quais 

todo o Programa se desenvolve. 

Os dez principios da qualidade, segundo o Programa SEBRAE da 

Qualidade para Pequenas Empresas, sao os seguintes: 

1. Total Satisfac;ao dos Clientes; 
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2. Gerencia Participativa; 

3. Desenvolvimento de Recursos Humanos; 

4. Constancia de Prop6sitos; 

5. Aperfeigoamento Continuo; 

6. Gerencia de Processos; 

7. Delegagao; 

8. Disseminagao de lnformagoes; 

9. Garantia da Qualidade e 

10. Nao Aceitagao de Defeitos. 

Dentre estes 1 0 principios, destaca-se, "total satisfagao dos clientes" e 

"delegagao". 0 primeiro, em fungao do enfoque dado ao cliente e da necessidade 

de uma estrutura empresarial voltada para identificagao e satisfagao das suas 

necessidades. 0 segundo, pelo excesso de centralizagao existente na gestao da 

pequena empresa, conforme descrito anteriormente. 

A pesquisa de mercado tern como objetivo conhecer e identificar a opiniao 

dos clientes, para subsidiar o planejamento futuro da organizagao e permitir a 

identificagao e definigao de estratE3gias de agao. Na verdade, a empresa e urn 

processo de satisfagao dos clientes e nao apenas de produgao de bens e 
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servic;os. Segundo Schubert35
, ter uma estrategia significa fazer opc;oes, escolher 

como a sua empresa vai ser diferente das demais. Ainda, segundo este autor, o 

que e born para todo mundo, nem sempre e born para a empresa, por isso, e 

preciso definir 0 que e born, tanto para a empresa, quanta para OS clientes. Para 

isso, a empresa necessita ter urn foco, ter objetivos claros e definidos. 

Na sequencia da implantac;ao, o modulo cinco, desta metodologia destaca

se o envolvimento e a participac;ao das pessoas da organizac;ao, de maneira 

pouco estruturada mas efetiva. Apesar da descric;ao de times da qualidade, nao e 

prevista sua criac;ao formal. Forma-se apenas uma equipe de apoio para auxiliar 

na execuc;ao das tarefas de implantac;ao definidas a cada modulo, extinguindo-se 

apos sua conclusao. 

A criac;ao de equipes da qualidade e uma opc;ao que o empresario pode 

fazer em func;ao das suas necessidades, alertando-se, de que para isto necessita 

melhor planejamento e organizac;ao, visando o surgimento de resultados 

significativos. De maneira geral, para as pequenas empresas, em func;ao do 

numero de funcionarios, a estrategia e transforma-la em uma unica equipe da 

qualidade. 

No modulo seguinte, e introduzido o conceito de desperdicio, definido neste 

Programa como "qualquer recurso que se gasta na execuc;ao de urn produto ou 

servic;o alem do estritamente necessaria (materia-prima, materiais, tempo, 

dinheiro, energia, etc.)". Estes desperdicios, estao incorporados no dia-a-dia das 

35 SCHUBERT, Pedro. Manual de Orc;:amento Empresarial Integrado. Rio de Janeiro: Jolan, 1987. 
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empresas a ponto de muitas vezes serem encarados como normais e inerentes 

aos processos. Urn dos metodos mais praticos e faceis de combate-los e atraves 

da implantac;ao D-Oiho na Qualidade. Esta ferramenta destaca-se como uma fase 

importante do programa, porque permite o envolvimento de todas as pessoas da 

empresa, de maneira dinamica e atraente, pela visualizac;ao clara dos resultados 

em termos ffsicos. A sua introduc;ao, nesta fase, permite a consolid~c;ao maior do 

metodo, em func;ao das etapas anteriores de preparac;ao e criac;ao de uma cultura 

na empresa voltada para a qualidade. 

Por fim, para completar a sequencia 16gica da metodologia, trabalha-se a 

melhoria dos processos, atraves do tema gerencia de processos. Gerenciar urn 

processo, segundo o Programa SEBRAE da Qualidade para Pequenas Empresas, 

significa utilizar o Metodo para Analise e Melhoria de Processos - MAMP que 

utiliza as ferramentas da qualidade como brainstorming, diagrama de Pareto, 

matriz de planejamento e soluc;ao de problemas, fluxograma e diagrama de causa 

e efeito. Este metodo desenvolve-se atraves das seguintes etapas: 

1. Conhecimento do Processo; 

2. Soluc;ao do Problema, Desafio; 

3. Busca e Avaliac;ao de Causas; 

4. Gerac;ao de Alternativas; 

5. Avaliac;ao de Alternativas; 
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6. Planejamento de Ac;oes e 

7. lmplantac;ao e Avaliac;ao. 

4.4. lmplementa~ao de um sistema de qualidade total na 
empresa estudada. 

Depois de analisada a implementac;ao do sistema de qualidade total em 

uma empresa modelo, deve-se traduzir o percurso metodol6gico dessa 

implementac;ao para a realidade pratica de uma empresa de construc;ao de 

embarcac;oes. 

Primeiramente, deve-se garantir o compromisso e envolvimento da alta 

administrac;ao da empresa, com o programa de implementac;ao de urn sistema 

de qualidade. Sem este comprometido, o programa tern poucas, ou nenhuma 

chance de se concretizar. 

Seguindo a metodologia e implementac;ao orientada sugerida, deve-se 

realizar urn diagn6stico interno da empresa, mapeando seus processos, 

focando sempre nos processos que impactam diretamente na satisfac;ao do 

cliente externo, e concomitantemente destacar os possiveis pontos de 

desperdicios, e elimina-los ou pelo menos minimiza-los ao maximo, alem 

obviamente de identificar pontos de melhoria dos processo. 

Na empresa em questao, os processos sao todos originados de sua 

caracteristica principal: Produc;ao realizada por celulas produtivas. As celulas 

de produc;ao se movem ate a embarcac;ao, obviamente devido a restric;ao de 
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espac;o, e portanto tem-se varios momentos de troca de ferramentais e set-ups 

para proxima atividade. Realizando urn levantamento dos macro-processos 

envolvidos na montagem, tem-se: 

- Laminac;ao do casco; 

- Destacamento e colagem das duas partes do casco; 

- Montgem interna; 

- Pintura; 

-Testes e inspec;ao final; 

Para urn efetivo levantamento dos pontos de desperdfcios da fabricac;ao 

dos barcos, pode-se estudar a fundo cada etapa, e identificar as atividades, 

que possivelmente apresentam espac;o para diminuir-se os desperdfcios. 

4.4.1. Lamina~ao do casco 

A construc;ao das embarcac;oes inicia-se na modelagem de uma 

estrutura de fibra de vidro e resina (na maioria das vezes Epoxi), em urn 

molde com as formas da embarcac;ao final. A modelagem e feita, 

manualmente, onde primeiramente passa-se gelcoat por todo o molde, o 

que garantira a destacamento do casco (principia semelhante ao untar), 

depois disso acomodam-se as mantas de vidro, e espalha-se com pinceis a 

resina, depois de algum tempo a mistura endurece, e passa-se proxima 

etapa, que e a destacamento e colagem das duas partes do casco. 
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Nesta atividade ja se pode otimizar os processo futuros e minimizar os 

desperdfcios. No momenta da aplicac;ao do gelcoat, pode-se misturar 

pigmentos de cores, obviamente na cor final do barco, pois o barco ja 

nascera com sua cor definitiva, devendo-se passar na fase da pintura 

somente para retoques e demais efeitos especiais. Outra oportunidade de 

de eliminac;ao dos desperdfcios, e a utilizac;ao de aplicadores automaticos 

de resina ep6xi, onde nao mais se utilizam as mantas, e sim filamentos de 

Ia de vidro, que sao picotadas automaticamente e aplicadas juntamente 

com a resina na sua quantidade ideal. Utilizando esta ferramentas podemos 

garantir o uso ideal da resina, diminuindo desperdfcios na sua utilizac;ao, e 

garantir uma maior homogeneidade na espessura da embarcac;ao, o que 

representa urn barco mais equilibrada e assim de maior facilidade de 

manobras, portanto ganha-se tambem em satisfac;ao do cliente final. 

4.4.2. Destacamento e colagem das partes do casco 

Ap6s a laminac;ao, deve-se deslocar e estrutura "curada", que 

apresenta-se seca, do molde. Para garantir o destacamento, alem da 

aplicac;ao do gelcoat, o molde consta de "destacadores" manuais que 

empurram estrutura para fora. Sao apenas parafusos, onde sao aplicadas 

arruelas no seu final, que ficam em contato com o casco, e sendo rodados 

manualmente empurram toda estrutura para fora, destacando-a. 

Os moldes sao construfdos separadamente, em metade superior, 

inferior e, eventualmente, pec;as internas. Depois de descoladas, deve-se 

colar as duas macro partes (inferior e superior). A colagem, e realizada 
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ic;ando-se a parte superior, e abaixando-se sobre a inferior, e passado uma 

cola especial, para garantir a perfeita vedac;ao de toda estrutura. 

Nestes processos, devido principalmente a sua simplicidade de suas 

operac;oes, nao oferece grandes oportunidade para minimizac;ao dos 

desperdicios, porem apresenta-se como de vital importancia para o born 

funcionamento da embarcac;ao, ja que uma colagem mal feito, podera ser 

catastr6fico, caso nao percebida nos testes finais. 

4.4.3. Montagem lnterna 

Realizada a colagem das macros estruturas do casco, entra a parte 

de montagem interna da embarcac;ao. Este processo consta de muitas 

atividades realizadas previamente para sua execuc;ao. Estofamentos, 

decorac;ao de ambientes, equipamentos eletricos, pec;as de fibra de vidro, 

sao preparadas antes para que neste momenta sejam apenas montados 

dentro do barco. Portanto, aqui temos como produto final o barco completo 

intrernamente, com toda parte eletrica finalizada, equipamentos de 

seguranc;a instalados, ambientes montados e decorados, e como principal 

atividade desta etapa, os motores instalados e testados. 

A atividade a se destacar nesta etapa tem-se, a montagem dos 

motores. Os motores sao montados, a partir do ic;amento dos mesmos, 

atraves de gruas, instaladas sabre a celula de montagem, e colocados 

dentro da casa de maquinas. Esta atividade apresenta grande risco de 

ruptura do casco, ja que quando da descida do motor para entrar na casa 
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de maquinas, deve-se entrar suavemente as rabetas, e faze-las passarem 

par oriffcios no casco, ja que as rabetas contem as helices que devem ficar 

para o lado de fora do casco, pais sao responsaveis pela propulsao da 

embarcagao. Uma sugestao de diminuigao de possiveis rupturas do casco 

seria a montagem separada do motor primeiramente, e depois as rabetas, 

que seriam montadas de fora para dentro do casco, eliminando assim o 

risco de ruptura do mesmo. Novamente, minimizam-se desperdicios e 

garante-se a satisfagao do cliente. 

4.4.4. Pintura 

Seguindo o processo de montagem, tem-se a pintura, que deve ser 

realizada totalmente no casco, ou se ele ja apresenta sua cor final (gelcoat 

com pigmentos ), trata-se simplesmente de desenhos I figuras, solicitadas 

individualmente par cada cliente. 

Neste processo, alem da aplicagao previa de gelcoat com 

pigmentagao, como mencionado anteriormente, nao e possivel minimizar 

desperdicios, pais trata-se uma atividade extremamente artesanal, porem 

de alto valor agregado, ja que oferece ao produto uma caracteristica de 

exclusividade, o que apresenta grandes resultados em termos de satisfagao 

do cliente final. 
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4.4.5. Teste e inspe~ao final 

Finalmente, com toda a embarcac;ao montada, pintura exclusiva 

realizada, pode-se finalmente realizar os testes finais, que buscam eliminar 

possiveis fissuras no casco, falha na colagem das macro-estruturas e 

demais rupturas de estruturas internas. 0 processo e realizado 

visualmente, porem com grande dedicac;ao das pessoas envovidas. Depois 

dessa atividade, realiza-se a inspec;ao final para a expedic;ao do barco. Sao 

vistoriados os equipamentos eletricos, motores, e colocadas todos os itens 

de decorac;ao final. 

Nesta atividade nao se apresentam grandes oportunidades de 

eliminac;ao dos desperdicios, porem uma atividade de grande valor para 

satisfac;ao do cliente, ja que a parte conhecida como "embelezamento" da 

embarcac;ao, que devido a caracteristica do produto, e de muita valia para 

sua comercializac;ao. 

Neste ponto temos todos os macro processos identificados, mapeados, 

pontos de desperdicios identificados, sugestoes das melhorias de processo, com 

foco na satisfac;ao do cliente final e eliminac;ao do desperdicios, alem obviamente 

do apoio da alta administrac;ao, devemos finalmente formar as equipes 

responsaveis pela implementac;ao do programa de qualidade total, e promover a 

divulgac;ao par toda a empresa, atraves de eventos com funcionarios, revistas 

explicativas, premios para as melhores ideias, conseguindo o envolvimento de 

todos funcionarios, completando assim, a implementac;ao do programa. 
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5. Conclusoes 

A identificac;ao e eliminac;ao de defeitos atraves da implementac;ao de urn 

sistema de qualidade criado especialmente para a micro e pequena empresa, 

permite a utilizac;ao adequada e sistematica das principais ferramentas da 

' 
qualidade, levando a empresa a adequar os melhores processos a sua estrutura. 

A gerencia de processos exige que a empresa mude sua forma de pensar, 

concentrando atenc;ao aos processos ao inves da estrutura, dando mais 

seguranc;a na tomada de decisao pela utilizac;ao de fatos e dados. 

Desta forma, quando os processos estao adequados, parte-se para os 

m6dulos finais do Programa com a descric;ao dos procedimentos operacionais e 

normalizac;ao. Estas atividades garantem a qualidade do produto final e a melhoria 

das relac;oes com os clientes internos e externos. 
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