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 não seremos capazes de resolver os problemas causados  

pela forma como nos acostumamos a ver o mundo”.  

Albert Einstein 



RESUMO  

 
 

SILVA JUNIOR, M. T. (2013). Sistema de Gestão da Qualidade: Benefícios e 

dificuldades do Sistema de Gestão da Qualidade no Rio Grande do Norte. 117 p. 

Dissertação (mestrado). Programa de Engenharia de Produção, Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte.  

 

 

Assumir vantagem competitiva ou satisfazer os clientes são razões que cada vez mais 

empresas buscam implementar um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Este traz 

benefícios como a melhoria nos processos, produtos e serviços; melhoria na imagem da 

empresa (marketing) e satisfação dos clientes. Como objetivo geral, este estudo irá 

avaliar os resultados obtidos na implementação do SGQ nas empresas certificadas na 

norma ISO 9001, constantes na base de dados do INMETRO, do estado do Rio Grande 

do Norte (RN).  Para cumprir os objetivos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

sobre o tema sistemas de gestão da qualidade e posteriormente, foi realizado 

um survey com os gestores das empresas certificadas no RN, com o uso de 

questionário disponibilizado online. Das 27 empresas que possuem o certificado no Rio 

Grande do Norte, 21 responderam o instrumento de coleta de dados. A análise dos 

dados foi realizada por meio das técnicas de estatística descritiva e multivariada: análise 

de cluster. O instrumento de pesquisa utilizado foi elaborado com 20 perguntas que 

abordam a temática central dessa dissertação. Através da análise de cluster foram 

encontrados quatro agrupamentos que possuíam similaridade referente as respostas 

do survey. Esta análise permitiu concluir que o SGQ impulsiona melhorias 

significativas nas organizações tais como: qualidade, na reputação da corporação e 

aumento de vendas. Por outro lado, identificou como principais dificuldades: 

disseminação da cultura da qualidade, falta de comprometimento de toda a organização 

e a resistência dos colaboradores.  

 

Palavras-chave: Certificação; Sistema de Gestão da Qualidade; NBR ISO 9001; 

Qualidade.  



ABSTRACT  

 

 

SILVA JUNIOR, M. T. (2013). Quality Management System: Benefits and 

difficulties of the Quality Management System in Rio Grande do Norte. 117 p. 

Dissertation (Master’s Degree). Production Engineering Program, Federal University of 

Rio Grande do Norte. 

 

 

 

Taking competitive advantage or satisfy the client are the reasons why companies have 

been implementing a Quality Management System (QMS). It brings benefits such as the 

improvement in the processes, products and services; an enhancement in the image of 

the company (marketing) and satisfaction of the clients. As a whole, this paper aims to 

evaluate the results obtained from the implementation of the QMS in the certified 

companies in the ISO 9001 standard, contained in the database of INMETRO, of the 

Rio Grande do Norte State (RN). In order to achieve the goals, a bibliographical 

research about the theme quality management system was made and, subsequently a 

survey was made with the managers of the certified companies in RN, using the online 

questionnaire. Out of 27 companies that have the certificate in Rio Grande do Norte, 21 

responded the data collection instrument. The data analysis was made through 

techniques of descriptive and multivariate statistics: cluster analysis. The research 

instrument used contained 20 questions that address the main theme of this dissertation. 

Using the cluster analysis, four groupings that possessed similarities concerning the 

survey answers were found. This analysis allowed us to conclude that the QMS boosts 

significant improvements in the organizations, such as: quality in the reputation of the 

company and sales increase. On the other hand, it allowed us to identify as main 

difficulties: the dissemination of the quality culture, lack of commitment of the whole 

organization and the resistance of the workers. 

 

Key-words: Certification; Quality Management System; NBR ISO 9001; Quality.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO ASSUNTO 

  

 A necessidade em produzir melhores produtos, reduzir custos e exceder a expectativa 

dos clientes quanto a qualidade e a competitividade empresarial tem sido preocupações das 

empresas que buscam atingir um bom posicionamento no mercado.  

Para Queiroz et al. (2011) atingir um bom posicionamento no mercado é o objetivo de 

todas as empresas, sendo que a fidelização dos clientes e a redução de custos fazem parte 

desse mérito. Isso decorre de uma maior concorrência entre as empresas, estimulando a busca 

por diferenciais competitivos e a busca da excelência. O que implica na busca pela 

padronização dos procedimentos visando a melhoria contínua e a diminuição dos custos.  

A adoção da melhoria contínua através de Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) 

tornou-se a ferramenta mais adotada pelas organizações para a gestão da qualidade e 

relacionamento entre clientes e mercado. (FEIGENBAUM, 1991; PIRES, 2007; JURAN e 

FEO, 2010). 

Para alcançar o sucesso desejado, faz-se necessário o envolvimento, comprometimento 

e empenho de cada colaborador na busca das adequações. Para isso os cargos estratégicos e 

principalmente a direção devem apresentar a importância do sistema, seus benefícios à 

organização, a responsabilidade dos funcionários, a presença e motivação da direção durante a 

implantação do Sistema de Gestão da Qualidade. 

Segundo Lopes (2006) o SGQ possui como objetivo a fidelização dos clientes para 

melhoria contínua, a melhoria da imagem das organizações perante o mercado, permitindo o 

acesso a clientes cada vez mais exigentes e o aumento de confiança nos processos utilizados. 

No Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ), as organizações necessitam criar, 

registrar, implementar, manter e melhorar a eficiência de forma contínua, conforme os 

requisitos da norma. Também devem mapear os processos necessários para o sistema de 

qualidade e sua aplicação por toda a organização, especificar a sequência de operações e 

controles eficazes; monitorar,mensurar e analisar os processos; adotar ações que façam atingir 

os resultados planejados e a melhoria continua desses processos.  

Após a adoção do SGQ as empresas obtem os seguintes benefícios: econômico 

(participação de licitações, redução de taxas de acidentes, maior vantagem competitiva, 

aumento de vendas e redução de custos); econômico/marketing (satisfação dos clientes, 

abertura de novos mercados e aumento das exportações); marketing (melhoria na imagem); 
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qualidade (melhoria nos processos, produtos e serviços, melhoria na comunicação interna). 

As organizações que buscam a certificação da qualidade ISO 9001 também encontram  

dificuldades durante a implementação do SGQ. São elas: cultura (falta de comprometimento e 

envolvimento de toda a equipe, resistências dos colaboradores, dificuldade da disseminação 

da cultura da qualidade); e econômica (custos na implantação); processo (falta de 

conhecimento, empresa de consultoria, redução do número de funcionários, atendimento a 

requisitos normativos, documentação, existência de não conformidades e burocracia).  

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O presente trabalho tem como hipótese que  a implantação da certificação ISO 9000 

traz benefícios às empresas certificadas. 

Tomando-se por base as considerações desenvolvidas, até então, para facilitar a 

compreensão do tema, busca-se resposta para o seguinte problema de pesquisa: Quais as 

motivações que levaram as empresas  a implantarem o SGQ ISO 9001, as dificuldades e os 

benefícios trazidos pela certificação nas empresas certificadas, constantes na base de dados 

do INMETRO,  no Estado do Rio Grande do Norte? 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar, sob a ótica das empresas certificadas na 

norma ISO 9001, localizadas no Rio Grande do Norte, a percepção dos benefícios e as 

dificuldades encontradas na implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade.  

Para alcançar o objetivo geral, definiu-se  os objetivos específicos a seguir: 

 

1) Identificar o perfil das empresas certificadas ISO 9000 no Estado do RN;  

2) Analisar a experiência das empresas quanto a implantação da certificação ISO 

9001;  

3) Mensurar a importância e verificar qual foi a motivação para implementar a 

certificação ISO 9001; e 

4) Verificar as perspectivas futuras quanto a certificação. 
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1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Com o aumento da competitividade, as organizações necessitam de um sistema de 

gestão para reduzir custos, aumentar a produtividade e atender de maneira mais ágil as 

mudanças do mercado.  

Segundo Nora (2003), um sistema da qualidade eficiente é de fundamental 

importância para uma organização, seja ela voltada à manufatura ou uma prestadora de 

serviços.  

As práticas da gestão da qualidade contribuem para que as empresas atinjam melhor 

desempenho organizacional, e pode-se dizer que sua utilização é quase unânime na indústria 

moderna (DAS, PAUL e SWIERCZEK; 2008). 

Como justificativa do estudo, tem-se os seguintes aspectos: o crescimento do número 

de certificações ISO 9001 emitidas no mundo, conforme ilustrado na figura 1, o aumento nos 

requisitos de qualidade demandado pelos clientes, a alta competitividade no mercado e a 

busca da melhoria contínua de produtos e serviços. Outro aspecto relacionado é a percepção 

dos benefícios adquiridos pelas empresas certificadas com a implantação da norma. 

 

Figura 1: Número de certificados ISO 9001 emitidos mundialmente nos últimos anos. 

 
Fonte: The ISO Survey (2012) 

 

Na figura 2 apresenta-se a evolução do número de empresas certificadas na série ISO 

9001, no Brasil, desde a criação da primeira versão em 1994. O Brasil ocupa o 10º lugar entre 

todos os países que possuem certificados da série ISO 9001. Na América do Sul ocupa a 
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primeira posição quanto ao número de certificados emitidos. 

 

Figura 2: Número de certificados ISO 9000 emitidos no Brasil 

 

Fonte: Site INMETRO.  

 

Do ponto de vista acadêmico este estudo irá prestar a sua contribuição para a pesquisa 

local e nacional, contribuindo como fonte de informações teóricas e práticas acerca do tema 

benefícios e dificuldades na adoção de um sistema de gestão da qualidade no RN. Foi 

elaborado o apêndice B com a relação um quadro contendo artigos, dissertações e publicações 

nacionais investigando a certificação ISO 9000 nos últimos dez anos no Brasil.  

A contribuição econômica para a região será o delineamento do cenário 

norteriograndense da certificação da qualidade ISO 9001 e  a apresentação de informações 

abrangentes e estratégicas sobre as empresas. Não obstante, observa-se, ainda, a importância 

de fornecer informações que motivem empresas não certificadas a implementar Sistemas de 

Gestão da Qualidade, como também, a refletir sobre as práticas adotadas e se estas 

privilegiam a adoção de princípios da qualidade.  

Na prática, esta pesquisa contribuirá para um melhor entendimento da realidade dos 

impactos da certificação ISO 9001 nas organizações. Propiciará aos gerentes e envolvidos 

com sistemas certificados que percebam os benefícios destes sistemas no desempenho 

estratégico e possam atuar para aperfeiçoá-los continuamente. Para os gestores, o estudo 

contribuirá com informações relevantes para os programas de melhoria contínua e de 

otimização de resultados estratégicos. 
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, distribuídos da seguinte forma: No 

capítulo I apresenta-se o assunto abordado, o problema de pesquisa, os objetivos, a 

justificativa para a realização desse estudo e a presente estrutura. 

No capítulo II é feita a revisão dos conceitos de qualidade, sistema de gestão da 

qualidade, normas ISO 9001 e sua implementação , motivações, benefícios, dificuldades e 

obstáculos da implementação da certificação ISO 9001 bem como estudos nacionais 

realizados sobre a certificação ISO 9000 nos últimos 10 anos. Também será visto o panorama 

das certificações ISO 9000 no Brasil. 

A metodologia de pesquisa (caracterização da pesquisa, população, amostra, 

instrumento de coleta de dados e limitações da pesquisa) é abordada no capítulo III. 

O capítulo IV apresenta o ambiente de pesquisa,  a importância econômica do RN, os 

resultados do survey e a análise dos dados.   

Para concluir são apresentadas as considerações finais no capítulo V, as limitações,as 

referências e apêndices. 

 A figura 3 retrata as fases desta dissertação.  
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Figura 3 : Estruturação da pesquisa. 
 

      INPUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

     PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 
    

   OUTPUT 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor  

 

O capítulo a seguir apresentará a fundamentação teórica referente aos conceitos de 

Sistema de Gestão da Qualidade com o objetivo de embasar a pesquisa. 

 

 

Sistema de  

Gestão da  

Qualidade 

Setor Produtivo 

do Rio Grande do 

Norte 

INTRODUÇÃO 

Analisar sob a ótica das empresas certificadas ISO 9000 

no RN a percepção dos benefícios, características e 

dificuldades encontrados na implantação de um Sistema 

de Gestão da Qualidade.  

Quais os benefícios e motivações da implantação do SGQ nas 

empresas certificadas do Rio Grande do Norte(RN) na base de dados 

do INMETRO no ano 2012 ? 

METODOLOGIA / SURVEY 

CONCLUSÕES 
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2. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

Neste capítulo será realizada uma revisão teórica para abordar os seguintes assuntos: 

gestão da qualidade, sistema de gestão da qualidade, norma ISO 9001 e sua implementação, 

motivações, benefícios, dificuldades e obstáculos da implementação da certificação. 

 

2.1 DEFINIÇÃO DA QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Feigenbaum (1994) diz que o significado de qualidade no caso de produtos e serviços 

nada mais é do que a combinação de características de produtos ou serviços que envolvam 

ações de marketing, produção e manutenção, para corresponder às expectativas dos clientes. 

A confiança, acesso e manutenção de produtos ou serviços são exigências naturais para a 

determinação da qualidade e fidelidade do cliente. 

Withers e Ebrahimpour (2000) relatam que a qualidade não pode ser definida como a 

simples conquista de um determinado nível de defeitos. 

Garvin (2002) afirma que “a qualidade é um conceito notavelmente escorregadio, de 

fácil visualização, mas exasperadoramente difícil de definir”. 

Lai e Cheng (2003) utilizam um estudo empírico o qual busca explorar diferenças 

entre as iniciativas de implementação e os resultados da gestão da qualidade nas indústrias de 

construção civil, manufatura e serviços de Hong Kong. Ao analisar as características de cada 

indústria, os autores observaram que as empresas da indústria de construção civil e 

manufatura tendem a ser orientadas pela qualidade de conformidade, ou seja, essas empresas 

investem na qualidade em um nível mínimo, muitas vezes de forma a obter e manter a 

certificação ISO 9001.  

Para Lakhal, Pasin e Limam (2006) e Battika (2003), o conceito de qualidade 

relaciona-se tanto a produtos como serviços e contempla elementos como satisfação do 

cliente, controle de processos, padronização, melhoria contínua, parcerias à jusante e à 

montante na cadeia com vistas a obter melhorias e benefícios conjuntos e racionalização de 

tempo e insumos. 

Paladini (2012) diz que o significado de qualidade é bem dinâmico. Os conceitos 

atuais devem nortear as políticas empresariais. É algo que muda de acordo com as 

necessidades dos clientes e novas formas de gestão. Alguns elementos fazem parte do 

conceito, como: subjetividade da percepção de qualidade dos clientes, ausência de defeitos no 

produto ou serviço, qualidade como uma área específica, diversidade de opções de um 
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produto ou serviço, requisito mínimo de funcionamento e capacidade de fabricação. 

Oliveira et al. (2004-b) entendem qualidade como um sistema de gerenciamento que: 

• é gerenciável como qualquer outra função de administração; 

• os objetivos podem ser formulados e direcionados no sentido de alcançar a sua 

realização; e 

• podem ser desenvolvidos programas específicos ou um processo mais amplo para 

que se certifique da qualidade dos objetivos alcançados. 

A visão de qualidade para Feldman, Gatto e Cunha (2005) que esta é um processo 

basicamente cultural que envolve o compromisso, educação e a motivação dos envolvidos. 

Estes precisam estar e ser estimulados durante o desenvolvimento dos processos, padrões e 

produtos da empresa.  

Agregando-se os conceitos apresentados pelos autores, conceitua-se qualidade como a 

garantia de satisfação dos clientes quanto aos produtos ou serviços adquiridos, ou seja, é 

criada a primeira percepção antes da aquisição ou contratação.  

 

2.2 GESTÃO DA QUALIDADE  

 

A gestão da qualidade tem como finalidade potencializar o atendimento aos requisitos 

e a melhoria contínua da qualidade de uma organização. A busca pela certificação do sistema 

de qualidade faz parte dos investimentos da empresa. 

Kerzner (1998) escreve que as organizações maduras admitiram rapidamente que não 

se pode definir com precisão o que é qualidade, porque ela é definida pelo consumidor. 

Boisvert (1999) define gestão como sendo uma parte da administração que está dentro 

das funções fundamentais da empresa. Para Vitorelli (2011), sistema de gestão é um tipo de 

método formado por várias partes (requisitos) que se relacionam de forma a atender a um 

objetivo específico (o que dependerá da sua função).  

Segundo Toledo e Carpinetti (2000), gestão da qualidade é definida como um sistema 

ou processo de suporte aos processos de negócios, com o objetivo de melhoria da satisfação 

do cliente quanto ao produto e também quanto aos seus aspectos exteriores, os quais 

dependem do gerenciamento da organização. Assim, como um sistema suporte, a gestão da 

qualidade envolveria as áreas de controle de qualidade, engenharia da qualidade, sistemas de 

garantia da qualidade e melhoria de processos.  

Gestão da qualidade significa uma forma das empresas organizarem-se com a 

finalidade de garantir produtos com qualidade, procurando a satisfação das pessoas 
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envolvidas com elas, sejam acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores ou a própria 

comunidade. Sendo assim, ela representa uma filosofia administrativa, um modo de gestão 

definindo o uso dos recursos de forma adequada na organização, sejam financeiros e 

materiais, visando agregar valor ao produto.  

A Gestão de Qualidade é composta de estágios que vão desde a análise geral do 

processo,  planejamento, organização, controle, implementação, análise de indicadores e 

educação continuada.  

Os SGQs são uma interessante alternativa para a geração de vantagem competitiva, 

pois eles desenvolvem um padrão de melhoria a partir da motivação do quadro de 

colaboradores, do controle de processos, da identificação de requisitos e atendimento das 

necessidades dos clientes (CALARGE; LIMA, 2001). 

Estudos sobre Gestão da Qualidade tentam analisar os resultados de sua 

implementação na competitividade das empresas, assim como a conseqüência de suas práticas 

no desempenho de organizações (LAI e CHENG, 2003; KAYNAK e HARTLEY, 2005). 

A evolução dos conceitos de qualidade trouxe consigo a necessidade de utilização de 

um tipo especial de documentos: os normativos. É um termo genérico que denomina 

documentos como regulamentos, especificações, relatórios e normas técnicas. São 

amplamente utilizados e os arranjos modernos de produção, tais como a produção seriada com 

o uso de partes intercambiáveis e consórcios modulares, só são possíveis com a existência 

desses tipos de documentos. (PALADINI ET AL., 2005). 

Segundo Maranhão (2005), sistema de gestão da qualidade é apenas um conjunto de 

recursos e regras mínimas, implementado de forma adequada, com o objetivo de orientar cada 

parte da empresa para que execute de maneira correta e no tempo devido a sua tarefa, em 

harmonia com as outras, estando todas direcionadas para o objetivo comum da empresa: ser 

competitiva (ter qualidade com produtividade), entendendo-se como qualidade a satisfação 

dos clientes e produtividade, fazer mais com cada vez menos recursos. 

Enquanto Goetsch e Davis (2005) citam que um sistema de gestão da qualidade é 

composto por todos os políticas da organização, procedimentos, planos, recursos, processos e 

delineação de responsabilidade e autoridade, tudo deliberadamente destinada a obter o 

produto ou serviço níveis de qualidade compatíveis com a satisfação do cliente e os objetivos 

da organização. 

Pires (2007) define um SGQ como um conjunto de medidas organizacionais aptas a 

transmitir a confiança de que um determinado nível de qualidade está a ser alcançado com o 

mínimo custo. Este sistema é capaz de alcançar e otimizar objetivos assegurando de forma 
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sistemática a atribuição de recursos e responsabilidades para que a organização, no que 

respeita à qualidade, cresça viável, efetiva e competitiva.  

O SGQ é uma forma de gestão definida pela alta direção da organização que se 

fundamenta na identificação de requisitos dos usuários para alcançar um grau satisfatório de 

qualidade, buscando constante melhoria dos processos visando à satisfação do cliente em 

relação a seus produtos ou serviços (UENO, 2008). 

A ABNT (2010) cita que convém que a organização desenvolva o seu sistema de 

gestão da qualidade para assegurar: 

• a utilização eficiente de recursos; 

• a tomada de decisões baseada em evidência factual; e 

• o foco na satisfação do cliente, bem como sobre as necessidades e expectativas de 

outras partes interessadas pertinentes. 

Wahid et al. (2011) dizem que o sistema de gestão da qualidade (SGQ) deve estar em 

constante dinâmica, a fim de melhorar a qualidade das empresas de serviços internos e 

externos. O SGQ deve ser continuamente mantida principalmente porque oferece a 

possibilidade de rápida e antecipação flexível dos requisitos em constante mudança do 

ambiente. 

Para Bayo-Moriones et al. (2011) as ideias, princípios e práticas de gestão da 

qualidade foram adotadas por empresas no mundo ocidental de duas maneiras principais. Por 

um lado, essa implementação é realizada por meio da adoção de sistemas de gestão, 

principalmente, aqueles baseados na série ISO 9000. Trata-se de um conjunto de normas que 

abordam a qualidade dos processos de uma empresa.  

Sampaio et al. (2012) definem um sistema de gestão da qualidade como um conjunto 

de processos inter-relacionados de organização, isto é, a partilha de recursos para atingir 

várias metas organizacionais. Neste contexto, um sistema de gestão organizacional inclui o 

planejamento, a realização do produto ou serviço, atividades de monitoramento e melhoria.  

Na busca de elevados níveis de qualidade e produtividade, as empresas vêm 

empreendendo grandes esforços para continuarem competitivas em um mercado cada vez 

mais concorrido.  

O Brasil passa por grandes transformações seguindo as tendências mundiais na era da 

globalização e abertura de fronteiras. As empresas, por menores que sejam, buscam espaço 

nesse novo ambiente, cientes de que a competição é acirrada e que a sobrevivência vai 

depender fundamentalmente do esforço e qualificação das pessoas que fazem parte da gestão 

de cada organização. 
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Após as ideias apresentadas anteriormente, define-se Sistema de Gestão da Qualidade 

como um conjunto sistêmico de procedimentos de gestão usados para monitorar, verificar e 

melhorar financeiramente e operacionalmente a organização com a finalidade de proporcionar 

melhores produtos ou serviços a custos reduzidos.   

De acordo com a ABNT (2013), a implantação de um sistema de gestão da qualidade 

representa a obtenção de uma importante ferramenta, que possibilita a otimização de diversos 

processos dentro da organização e evidencia, também, a preocupação com a melhoria 

contínua dos produtos e serviços fornecidos. 

 

2.3. AS NORMAS ISO 

 

A International Organization for Standardization - Organização Internacional de 

Normalização (ISO) é uma organização não governamental, fundada em 1947, com sede em 

Genebra, na Suíça, que visa estabelecer normas que representem e traduzam o consenso dos 

diferentes países do mundo. 

O termo ISO possui origem grega, sendo oriundo da palavra “igual”, devido a sua 

idéia de uniformidade, padrões corretos de qualidade, também tendo como objetivo a sua 

pronúncia idêntica em três línguas diferentes, o inglês, o francês e o russo. 

Desde a sua criação em 1987, a ISO 9000 é revisada periodicamente, de modo a 

incorporar feedback do usuário e para mantê-lo atualizado com os avanços nas práticas de 

gestão (HOYLE, 2006). A primeira revisão foi publicada em 1994 (ISO 9000:1994), que 

incluiu pequenos ajustes e esclareceu aspectos da versão. Entretanto, os usuários criticaram a 

ISO 9000:1994 para, entre outras falhas, tendo um tratamento incompleto de práticas de Total 

Quality Management (TQM) e por ser muito focada na indústria (ZHU E SCHEUERMANN, 

1999;MARTINEZ-COSTA ET AL., 2009).  

Em 2000, a ISO 9000 passou por uma revisão com o objetivo de resolver problemas 

(ISO 9000:2000). Por exemplo, a ISO 9000 tem em seu núcleo oito princípios de gestão da 

qualidade: exige que as organizações usem uma abordagem baseada em processos, inclui 

novos conceitos sobre melhoria contínua e uma forte ênfase no compromisso de liderança e 

gestão. Todos estes são fundamentais para a TQM. Além disso, sua redação foi reestruturada 

e esclarecida, adotando a maior posição geral. A ISO 9001 é o único padrão dentro desta série 

com os quais uma organização pode ser certificada por um registrador independente (ISO, 

2010). Esta norma foi ligeiramente alterada em 2008 (ISO 9001:2008) e há requisitos que 

foram adicionados. 
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Para Barreto (2008), as normas da família NBR ISO 9000 foram concebidas para 

prover um conjunto genérico de normas de sistemas da qualidade, aplicáveis a uma extensão 

de indústrias e de setores econômicos, de maneira a garantir aos clientes que a organização 

dispõe de condições técnicas para o atendimento das especificações exigidas. 

Bayo-Moriones et al. (2011) afirmam que a norma ISO 9000 especifica requisitos para 

um sistema de gestão da qualidade, onde uma organização precisa demonstrar sua capacidade 

para garantir que o seu produto atenda os clientes de forma consistente com os requisitos 

regulamentares aplicáveis e para abordar a satisfação do cliente através da aplicação eficaz do 

sistema, incluindo processos para melhoria contínua e a prevenção de não conformidade. 

Ênfase significativa é colocada sobre a utilização de medição e análise dos resultados. O 

quadro para a ISO 9000 aparece na fig. 4. 

 

Figura 4 – esquema ISO 9000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

  

 

                   Atividades que agregam valor 

                    Fluxo de informação 

Fonte: Bergenhenegouwen et al. (2002) 

 

A família de normas ISO 9000 foi desenvolvida para assistir a todos os tipos e 
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19011 formam um consistente grupo de padrões cujo principal objetivo é impulsionar, através 

de um sistema de gestão de qualidade, as empresas rumo à satisfação dos seus clientes.  

Segundo Mello et al. (2009) essa norma é utilizada para fins contratuais e de 

certificação/registro por organizações que procuram reconhecimento de seu sistema de gestão 

da qualidade. 

A seguir será abordado como é realizada a implementação da certificação ISO 9001.  

 

2.3.1. A CERTIFICAÇÃO ISO 9001 E SUA IMPLEMENTAÇÃO 

 

Uma organização pode implementar a ISO 9001 sem ser certificada perante uma 

empresa certificadora, uma vez que a certificação não é um requerimento da norma. A 

principal razão por esta escolha seria o desejo da companhia em melhorar a eficiência e 

efetividade das suas operações. Entretanto se além dessas melhorias, existisse também a 

necessidade da organização em atender às exigências gorvernamentais, de mercado ou de 

clientes, faz-se necessária à certificação. Dessa maneira, para atender tais exigências, uma 

auditoria independente poderá confirmar ou não se o sistema de qualidade praticado na 

organização estaria de acordo com a ISO 9001 e ao mérito de obter o selo de garantia da 

qualidade, ou seja, a certificação. (HOSS, 2007) 

Normalmente são seguidos os seguintes passos para a implementação da ISO 9001: 

• contratação de uma empresa de consultoria; 

• realização de um diagnóstico sobre a empresa; 

• conscientização dos colaboradores; 

• mapeamento dos processos da empresa; 

• desenvolvimento dos procedimentos e documentos necessários; 

• treinamento aos colaboradores; 

• realização da Auditoria Interna; 

• contratação de um órgão certificador; e 

• auditoria de Certificação. 

O processo de implementação da certificação, muitas vezes, pode tornar-se demorado, 

chegando a durar cerca de dois anos para a adaptação de acordo com a organização. Em 

algumas organizações esse tempo poderá ser mais longo devido à necessidade de uma 

mudança cultural.  
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Os custos com o processo de certificação podem ser divididos em três categorias: as 

despesas com o organismo de registro (varia com o tamanho da empresa e o modelo de 

sistema a ser implantado); ocasionais como serviços de consultoria e de documentação; do 

sistema da qualidade em função dos objetivos e da cultura da empresa (BILLA; PONCE, 

1996). 

Portanto, o objetivo da norma ISO 9001 é a prestação de consistência em produtos, 

cliente e requisitos regulamentares e sistemas com que abordam a satisfação do cliente, a 

melhoria contínua, a prevenção de não-conformidade, e adoção de um sistema de gestão se 

aproximando da Gestão da Qualidade Total (GQT) (GOETSCH E DAVIS, 2005). 

Aldowaisan e Youssef (2006) sugerem a utilização de uma abordagem incremental 

com três fases para a implantação do SGQ baseado na ISO. Na primeira o objetivo seria 

desenvolver um Sistema de Gestão da Qualidade baseado em um dos processos de realização 

do produto, focando no mais rentável. Na segunda fase, a intenção seria desenvolver um SGQ 

básico por meio do desenvolvimento completo dos procedimentos do sistema de gestão da 

ISO 9001. De acordo com os autores isso possibilitaria, dentre outros aspectos, maior rigor ao 

processo de manutenção e melhoria do sistema e estruturação para uma possível certificação. 

O objetivo na terceira etapa seria a inclusão de outros processos de realização do produto e de 

processos gerenciais no SGQ. 

Após a implementação da norma, a organização acaba integrando-se em duas 

dimensões: interna e externa. A integração interna corresponde à coordenação dos 

procedimentos criados para atender as especificações da norma com os processos internos já 

existentes na companhia. A coordenação externa, por outro lado, corresponde à harmonização 

das relações entre consumidores, empresa e fornecedores (NAVEH; MARCUS, 2005). 

Finalmente, a implementação adequada de todos os requisitos da norma permite a 

obtenção da certificação ISO 9001 por parte da organização. A obtenção é confirmada por 

uma auditoria externa e independente. Após a certificação, são realizadas regularmente 

auditorias internas para melhorar continuamente os processos da empresa, assim como, 

auditorias externas para verificar a aderência da organização à norma. Resultados não 

satisfatórios constatados pelas auditorias externas podem conduzir a uma perda do registro da 

certificação (SHARMA, 2005).  

Após três anos de certificação as empresas passam por auditorias para garantir e 

assegurar os processos de gerenciamento da qualidade e manter em dia o selo ISO 9001. Esta 

auditoria de recertificação é um processo extremamente relevante para todas as organizações 

e inclui duas auditorias internas e reflete a necessidade da melhoria contínua na qualidade na 
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prestação de serviços.   

 

2.3.2 MOTIVAÇÕES PARA IMPLEMENTAR A CERTIFICAÇÃO ISO 9001  

 

Muitas organizações têm obtido ISO 9001 só porque os seus principais clientes obriga-

os a fazê-lo. Com essa atitude, essas organizações estão menos comprometidas com o padrão 

e focam seus esforços apenas em alcançar e preservar o certificado, o que resulta em um 

processo de implementação pobre e sem desempenho (SUBBA ET AL., 1997). 

Um estudo feito por Singels et al. (2001) na Holanda, revelou que o principal motivo 

das empresas em introduzir um Sistema de Gestão da Qualidade certificado era obter 

vantagens competitivas. Por outro lado, uma das razões do estudo conduzido, na Grã 

Bretanha, por Yusof e Aspinwall (2001) e na pesquisa dos espanhóis Heras et al. (2006) foi 

atender às demandas dos clientes. Salaheldin (2003) fez um estudo em 83 empresas no Egito e 

chegou à conclusão que uma das razões mais importantes era a exportação e os esforços de 

marketing no exterior. 

Na pesquisa realizada com 24 organizações (duas de exportação de peixes, três de 

desenvolvimento de software, cinco de processamento de alimentos, cinco de produção de 

produtos farmacêuticos, três da construção civil, duas de produção de embalagens, três 

indústrias e uma concessionária de energia) com certificações ISO 9000 na Islândia, 

Gunnlaugsdóttir (2002) identificou os seguintes motivadores: demanda dos clientes desejável 

ou necessária (36%); acesso a mercados estrangeiros (16%); exigências das autoridades 

governamentais (4%); decisão própria pela organização (12%); uma maneira de introduzir 

procedimentos de trabalho mais disciplinados (24%) e ganhar vantagem competitiva (8%). 

A maioria das empresas afirma que seus incentivos para 

certificação estão melhorando na qualidade e na satisfação dos clientes. No entanto, estes não 

são geralmente os "reais" motivos. Pressões externas, concorrentes certificados, publicidade 

são os motivadores reais por trás a maioria das aplicações de certificação (GOTZAMANI E 

TSIOTRAS, 2002). 

Já os principais fatores que motivaram as 38 empresas pesquisadas no Egito, de acordo 

com Magd e Curry (2003), a buscarem a certificação ISO 9000, foram a melhoria da 

eficiência do sistema de qualidade, as pressões de competidores e de parceiros externos e a 

manutenção ou crescimento de participação no mercado. 

Corbett et al. (2005) concluiram que as principais motivações para a certificação ISO 

9001 são as seguintes: melhorias da qualidade e na imagem corporativa, vantagem de 
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marketing e pressão do cliente. 

O INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) realizou, em 

2005, entrevistas com 100 empresas (indústria: 61%, serviços: 32% e comércio: 7%) e 

identificou as seguintes motivações para a obtenção da certificação do SGQ: exigência dos 

clientes (32%), aumento da qualidade (20%), melhoria do controle de processo (15%), 

aumento da padronização interna (13%), melhoria da competitividade (12%) e melhoria da 

organização interna (11%). 

Segundo Souza e Tanabe (2006), os motivos para a implantação foram diversos, 

focando principalmente o mercado consumidor, que, combinados com os objetivos da 

certificação, foram além de melhorias internas atraindo também novos clientes. 

Para Hoss (2007) as motivações citadas pelas 45 empresas certificadas e 85 não 

certificadas dos setores produtivos de calçados, de curtumes, de componentes químicos e de 

máquinas e equipamentos foram as exigências dos clientes ou a utilização da certificação 

como ferramenta de marketing. 

Quando as companhias certificam-se tendo em conta motivações internas, os 

benefícios alcançados adquirem uma dimensão global e internamente as organizações tem 

uma percepção das melhorias alcançadas, enquanto que, as organizações que certificam-se 

suportadas, essencialmente, em motivações externas adquirem também benefícios 

exclusivamente externos (POKSINSKA ET AL., 2006; SAMPAIO ET AL., 2009). 

A principal razão apontada por Filho (2008) como motivação à implantação foi a 

iniciativa própria das empresas estudadas, as quais possuem as seguintes expectativas de 

resultados com a certificação: aumento da satisfação do cliente, conscientização interna em 

relação a qualidade e retenção de clientes.  

De acordo com Nadae et al.(2009), o certificado ISO 9001 se tornou uma necessidade 

para as organizações que buscam acesso a novos mercados, aumento da produtividade, 

melhora da imagem organizacional, diminuição da taxa de produtos defeituosos, entre outros. 

Tais objetivos são alcançados com a adoção de programas e ferramentas da qualidade 

adequada para cada necessidade identificada na organização. 

Fotopoulos et al. (2010) fizeram um estudo de empresas do setor de processamento de 

alimentos na Grécia e concluiu que as demandas de clientes eram um motivo secundário. O 

principal motivo foi a melhoria da imagem da empresa. 

Tristão (2011) constatou nas 29 empresas certificadas pela NBR ISO 9001 no Estado 

do Rio de Janeiro os seguintes motivos para as empresas obterem a certificação do SGQ: 
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marketing (7,69%), aumento da produtividade (5,13%), conquista de novos mercados 

(17,95%), exigência do mercado (46,15%) e política da empresa (23,08%).  

Para Gunnlaugsdottir (2012) são os motivadores que induzem as empresas a decidirem 

quanto à implantação ISO 9000 e Sistema de Gestão de Qualidade. Na pesquisa canadense 

apresenta os cinco principais: 

(1) a demanda dos clientes / expectativas; 

(2) melhoria das práticas de gestão da qualidade; 

(3) melhoria da qualidade de produtos; 

(4) organizações cultivadas ou disciplinada; e 

(5) vantagem de Mercado (BHUIYAN E ALAM, 2005).  

O quadro 1 abaixo representa a síntese das principais motivações citadas na literatura. 

Foi elaborado considerando-se três focos: econômico, marketing e qualidade. A principal 

motivação para as empresas certificarem-se era obter vantagens competitivas até 2005. A 

partir de 2005, a principal motivação foram os clientes pois tornaram-se mais exigentes e a 

melhoria interna de processos ou produtos visando a redução de custos. 

 

Quadro 1 – Motivações da implementação da certificação citadas por autores. 

                                                                                                                                                          (continua) 

Foco Motivações Autores 

Econômico 

Crescimento participação no mercado 
Magd e Curry (2003) 
Nadae et al. (2009) 
Tristão (2011)  

Exigências das autoridades governamentais / 
Atendimento a Legislação 

Gunnlaugsdottir (2002) 
Pinto et al. (2006) 

Vantagens competitivas 

Singels et al. (2001) 
Gunnlaugsdottir (2002) 
Inmetro (2005) 
Gunnlaugsdottir (2012) 

Econômico/ 
Marketing 

Exigências dos clientes 

Yusof e Aspinwall (2001) 
Gunnlaugsdottir (2002) 
Gotzamani e Tsiotras (2002) 
Corbett et al. (2005) 
Inmetro (2005) 
Heras et al. (2006) 
Pinto et al. (2006) 
Souza e Tanabe (2006) 
Hoss (2007) 
Tristão (2011)  
Gunnlaugsdottir (2012) 

Exportação 
Gunnlaugsdottir (2002) 
Salaheldin (2003) 

Decisão organizacional 
Gunnlaugsdottir (2002) 
Filho (2008) 
Tristão (2011)  
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                                                                                                                                                        (conclusão) 

Foco Motivações Autores 

Marketing 

Ferramenta de marketing 

Gunnlaugsdottir (2002) 
Gotzamani e Tsiotras (2002) 
Salaheldin (2003) 
Corbett et al. (2005) 
Hoss (2007) 
Tristão (2011) 

Melhoria da imagem 
Corbett et al. (2005) 
Nadae et al. (2009) 
Fotopoulos et al. (2010)  

Qualidade 

Melhoria da eficiência do sistema de 
qualidade 

Magd e Curry (2003) 
Santana (2006) 

Melhorias da qualidade 

Corbett et al. (2005) 
Inmetro (2005) 
Pinto et al. (2006) 
Gunnlaugsdottir (2012) 

Melhoria do controle de processo 
Inmetro (2005) 
Nadae et al. (2009) 

Aumento da padronização interna 

Neto e Silva (2004) 
Inmetro (2005) 
Santana (2006) 
Souza e Tanabe (2006) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

De acordo com o quadro anterior, a exigência dos clientes é a motivação mais citada 

pelos autores nesses últimos 12 anos. 

A seguir serão abordados os benefícios citados na literatura. 

 

2.3.3. BENEFÍCIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ISO 9001  

 

Para Hutchins (1994) a certificação ISO, além de ser necessária e fundamental para a 

competitividade das empresas no mercado de hoje, também oferece muitos benefícios, como:  

• melhora a competitividade global; 

• é reconhecida internacionalmente; 

• dá acesso aos mercados; 

• aumenta a credibilidade do marketing; 

• estabelece a credibilidade da produção; 

• serve como modelo de TQM; 

• aprimora a qualidade da base de fornecedores; 

• cria sistemas da qualidade uniformes; 

• melhora as operações internas; 

• evita a duplicação das auditorias de qualidade; 
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• controla os riscos e a exposição; 

• neutraliza a competição; 

• mantém os documentos atualizados; e 

• desenvolve a autodisciplina. 

Xavier (1995) aponta os seguintes principais resultados positivos advindos da 

implantação da ISO 9000: a melhoria da imagem da empresa (28%); a conscientização para a 

questão da qualidade (28%); a melhoria na qualidade do produto (17%); a redução dos custos 

da má qualidade (16%) e o aumento das exportações (5%). Por outro lado, 12% de todas as 

respostas deixam claro que a implantação da ISO 9000 não teve nenhum reflexo no resultado 

das vendas. 

Dick (2000) descreve ainda que encontrou evidência em empresas as quais buscaram o 

certificado de qualidade somente por necessidades comerciais obtiveram menor resultados em 

relação àquelas que implementaram com objetivo de melhorar seu desempenho e qualidade. 

As empresas que mais progrediram usaram o certificado de qualidade para melhorar os 

processos internos de suas empresas, ajudando a baixar os custos e aumentar seu foco nos 

clientes, demonstrando que os motivos e orientações na implementação do sistema de gestão 

são variáveis importantes para se potencializar resultados. 

Os benefícios apontados por Gunnlaugsdóttir (2002) ao analisar as empresas 

certificadas na Islândia foram melhorias: da imagem, organizacionais, de comunicação e 

treinamento, no gerenciamento de registros podendo atender melhor às demandas dos clientes 

e governo; além da  vantagem competitiva especialmente nas exportações e procedimentos de 

trabalho mais disciplinados. 

O Inmetro (2005) após entrevistar 100 empresas, identificou os seguintes benefícios 

percebidos após a obtenção da certificação do SGQ: melhoria da organização interna (22%), 

melhoria da competitividade (12%), melhoria do controle de processo (11%), aumento da 

confiança dos clientes (11%), diminuição de custos (9%), aumento da padronização interna 

(9%), capacitação dos funcionários (9%), redução dos desperdícios (8%), acesso a novos 

mercados (7%), melhoria contínua (7%) e aumento da qualidade (6%). 

De acordo com Singh e Smith (2006), a abordagem normativa da gestão da qualidade 

resulta em melhorias na qualidade dos produtos que são produzidos e ainda espera-se redução 

de custos da qualidade, taxas de desperdício e defeitos e melhoria na qualidade percebida pelo 

cliente. 
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Segundo Poksinska, Eklund e Dahlgaard (2006) e Lagrosen, Backstron e Lagrosen 

(2007), vários estudos demonstram que os SGQs proporcionam significativos benefícios às 

empresas. Dentre os benefícios, os que mais se destacam são a melhoria nos processos, 

produtos e serviços, aumento da satisfação dos clientes, melhoria da imagem da empresa, 

abertura de novos mercados e maior vantagem competitiva diante da concorrência. Já em 

relação às dificuldades observam-se as seguintes: resistência à mudança, dificuldade no 

entendimento e aceitação de determinados preceitos da qualidade, falta de comprometimento 

da média gerência e baixo envolvimento da alta direção, incluindo aporte pequeno de capital 

para as atividades associadas à qualidade. 

Koc (2007) analisou os benefícios da certificação ISO 9000:2000 em pequenas e 

médias empresas de manufatura da Turquia. Investigou as diferenças entre empresas 

certificadas e não certificadas pela ISO 9000 e, dentre outros aspectos, observa que as 

empresas certificadas diferem de maneira significativa das empresas não certificadas, 

apontando efeitos positivos nas primeiras em diversos parâmetros da manufatura e prioridades 

competitivas.    

Gotzamani et al. (2007) verificaram que os maiores benefícios da certificação ISO 

9001 foram as seguintes: estabelecimento de um sistema formal de gestão de processos, 

registro sistemático do desempenho do processo de dados, monitoramento sistemático de 

indicadores internos relacionados com a satisfação do cliente e demanda por provas de 

qualidade de parceiros. 

Han et al. (2007) concluem que os esforços para obter a certificação ISO 9000 

aumentam a competitividade, consequentemente aumenta o desempenho das empresas. 

O estudo de Bayati e Taghavi (2007) mostrou que a aquisição da certificação ISO 

9001 melhora o desempenho de Pequenas e Médias Empresas (PME). Em outras palavras, 

ajudam as PME alcançar benefícios de certificação ISO 9001. No entanto, os resultados 

obtidos não foram conclusivos em termos potenciais de redução de custos.  

Ferreira e Salgado (2007) verificaram que todas as empresas pesquisadas destacaram 

que o SGQ resultou ganhos no sistema de informação. Para todas as companhias 

entrevistadas, o sistema ocasionou um maior controle sobre a informação recebida e gerada 

com a criação de registros e procedimento de armazenamento. O segundo aspecto mais citado 

foi o aperfeiçoamento do treinamento nas empresas, no que diz respeito tanto à criação de 

procedimentos (descrição das atividades) que auxiliam no treinamento dos funcionários, 

quando à maior preocupação em manter a equipe capacitada. O terceiro ponto mais observado 

foi o maior controle sobre o processo de produção do projeto. 
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De acordo com Camgoz-Akdag (2007) 84,3 por cento das empresas acreditam que a 

norma ISO 9000 garante a qualidade de um produto ou serviço fornecido. Feng et al. (2008) 

constataram que a certificação ISO 9000 tem um efeito positivo e significativo sobre o 

desempenho operacional, mas um fraco efeito positivo sobre o desempenho dos negócios. 

Padma et al. (2008) também concluíram que as empresas nacionais mostram melhor 

desempenho do mercado interno do que as empresas internacionais com base em seu estudo 

de empresas industriais indianas. 

Os benefícios mais importantes percebidos, identificados por Magd (2008),  ao 

implementar a ISO 9001:2000 nas organizações egípcias de manufatura foram: melhoras na 

documentação, na eficiência do sistema de qualidade, instrução clara de trabalho e de 

procedimentos e responsabilidades de trabalho, ajuda na seleção de fornecedores; no 

desenvolvimento da gestão da qualidade e ferramenta promocional. Melhora na 

documentação e a eficiência do sistema de qualidade são os principais benefícios para 

implementar a ISO 9001 nas organizações egípcias de fabricação, com a maior pontuação 

média e o menor desvio padrão. Semelhantes respostas positivas foram indicados em relação 

a instruções mais claras de trabalho, procedimentos e responsabilidades de trabalho e seleção 

de fornecedores.  

De acordo com os resultados do estudo de Jang e Lin (2008), a implementação da 

norma ISO 9001 influencia diretamente, de forma positiva, o desempenho operacional e, 

indiretamente, afeta o desempenho do mercado, que por sua vez tem um impacto positivo 

sobre o desempenho dos negócios.  

Prajogo (2008) encontrou que os benefícios da certificação ISO 9001 eram 

principalmente internos em vez de externos e estes eram sustentáveis ao longo do tempo. 

Conforme Boiral e Amara (2009), a certificação ISO 9001 promove o 

desenvolvimento da normalização e atividades correlatas, com os objetivos de facilitar as 

trocas internacionais de bens e serviços e de desenvolver a cooperação nos campos da 

atividade intelectual, científica, tecnológica e econômica.  

Nadae et al. (2009) também ressaltam que um SGQ traz benefícios como: melhoria da 

qualidade, o aumento da conscientização dos empregados em relação à qualidade, realce na 

comunicação interna, melhoria nas relações com os clientes, melhoria na reputação da 

corporação, aumento anual de vendas e conseqüentemente, nos lucros, como também maiores 

vantagens competitivas. 

Além de publicar documentos que estabeleçam práticas internacionalmente aceitas, a 

finalidade dessa norma não é apenas a melhoria contínua ou a busca da excelência, mas a 
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garantia da estabilidade e uniformidade de um processo produtivo. De acordo com Sampaio et 

al. (2009-a) existe uma opinião consensual que relaciona os benefícios com as motivações 

que levam uma organização a ser certificada pela norma ISO 9001. 

Embora a razão para muitas empresas que desejam atingir certificado de gestão da 

qualidade, como ISO 9000, é apenas a elegibilidade em receber propostas, algumas empresas 

buscam a certificação ISO com a finalidade de beneficiarem-se das suas inúmeras vantagens 

(REZAEI ET AL., 2011).  

Oliveira et al. (2011) apontaram as seguintes melhorias após a utilização das 

ferramentas e programas de qualidade: nos processos e planejamento e maior conscientização 

dos empregados em relação à qualidade.   

Ilkay e Aslan (2012) classificam os benefícios da ISO 9000 em dois grupos: interno e 

externo. O aumento da produtividade, melhoria da eficiência, redução de custos e 

desperdícios, melhor controle de gestão, tarefas e responsabilidades claramente definidas e 

um aumento na motivação empregado estão relacionados com as funções internas da 

organização são os internos. Quanto aos externos: vantagem competitiva, aumento nas vendas 

e participação de mercado, oportunidades para novos mercados, novos clientes.  

No quadro 2 Sampaio et al. (2012-a) apresentam os benefícios mais relatados na 

literatura quanto a certificação ISO 9001: 

 

Quadro 2 - Benefícios quanto à certificação ISO 9001 

                                                                            (continua) 

Benefícios externos Benefícios internos 

Acesso a novos mercados Melhorias na produtividade 

Melhorias na imagem corporativa Diminuição na taxa de defeito por produto 

Certificação ISO 9000 como ferramenta 

de marketing 

Sensibilização de melhorias de qualidade 

Melhoria na relação com os clientes Definição das responsabilidades e 

obrigações do pessoal 

Satisfação dos clientes Melhorias nos prazos de entrega  

Melhoria na comunicação com os clientes Melhorias internas na organização 

Diminuição das não-conformidades 

Diminuição das reclamações dos clientes 

Melhoria na comunicação interna 
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                                          (conclusão) 

Benefícios externos Benefícios internos 

 Melhorias na qualidade do produto 

Melhorias na vantagem competitiva 

Motivação pessoal  

Fonte: Sampaio et al. (2012) 

 

O quadro 3 abaixo representa a síntese dos principais benefícios citados na literatura e 

foi elaborado considerando-se três focos: econômico, marketing e qualidade. Constata-se que 

os benefícios mais citados foram: melhoria nos processos, produtos e serviços; melhoria na 

imagem e satisfação dos clientes. 

 

Quadro 3 – Benefícios da implementação da certificação citadas por autores. 

                               (continua) 

Foco Benefícios Autores 

Econômico 

Participação de licitações 
Gunnlaugsdottir (2002) 
Rezaei et al. (2011) 

Redução de taxas de acidentes Santos et al. (2013)  

Maior vantagem competitiva 

Hutchins (1994) 
Gunnlaugsdottir (2002) 
Inmetro (2005) 
Poksinska, Eklund e Dahlgaard 
(2006) 
Han et al. (2007) 
Lagrosen, Backstron e Lagrosen 
(2007) 
Padma et al. (2008) 
Nadae et al. (2009) 
Alves et al. (2010) 
Ilkay e Aslan (2012) 

Aumento de vendas  

Oliveira (2004-a) 
Vannuci (2004) 
Souza e Tanabe (2006) 
Jang e Lin (2008) 
Nadae et al. (2009) 
Alves et al. (2010) 
Oliveira et al. (2011) 
Ilkay e Aslan (2012) 

Redução de custos 

Xavier (1995) 
Dick (2000) 
Vannuci (2004) 
Inmetro (2005) 
Singh e Smith (2006) 
Alves et al. (2010) 
Ilkay e Aslan (2012) 
Silva (2013) 
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                               (continua) 

Foco Benefícios Autores 

Econômico/ 
Marketing 

Satisfação dos clientes 

Dick (2000) 
Oliveira (2004-a) 
Leite (2005) 
Amorim et al. (2006)  
Poksinska, Eklund e Dahlgaard 
(2006) 
Singh e Smith (2006) 
Ujihara et al. (2006)  
Lagrosen, Backstron e Lagrosen 
(2007) 
Abitch et al. (2008-a) 
Nadae et al. (2009) 
Oliveira et al. (2011) 

Abertura de novos mercados 

Hutchins (1994) 
Inmetro (2005) 
Poksinska, Eklund e Dahlgaard 
(2006) 
Lagrosen, Backstron e Lagrosen 
(2007) 
Ilkay e Aslan (2012) 

Aumento das exportações 
Xavier (1995) 
Gunnlaugsdottir (2002) 

Marketing Melhoria na imagem 

Hutchins (1994) 
Xavier (1995) 
Gunnlaugsdottir (2002) 
Leite (2005) 
Inmetro (2005) 
Poksinska, Eklund e Dahlgaard 
(2006) 
Lagrosen, Backstron e Lagrosen 
(2007) 
Nadae et al. (2009) 
Oliveira et al. (2010) 
Oliveira et al. (2011) 
Silva (2013) 

Qualidade 
Melhoria nos processos, produtos 

e serviços 

Xavier (1995) 
Dick (2000) 
Gunnlaugsdottir (2002) 
Magd e Curry (2003) 
Nora (2003) 
Oliveira (2004-a) 
Vannuci (2004) 
Costa Junior (2005) 
Inmetro (2005) 
Leite (2005) 
Amorim et al. (2006)  
Poksinska, Eklund e Dahlgaard 
(2006) 
Singh e Smith (2006) 
Souza e Tanabe (2006) 
Ujihara et al. (2006)  
Ferreira e Salgado (2007) 
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                          (conclusão) 

Foco Benefícios Autores 

Qualidade 
Melhoria nos processos, produtos 

e serviços 

Gotzamani et al. (2007) 
Lagrosen, Backstron e Lagrosen 
(2007) 
Abitch et al. (2008-a) 
Feng et al. (2008) 
Jang e Lin (2008) 
Magd (2008) 
Nadae et al. (2009) 
Oliveira et al. (2010) 
Oliveira et al. (2011) 
Ilkay e Aslan (2012) 
Perdigão e Perdigão (2012) 
Silva (2013) 

Melhoria na comunicação interna Nadae et al. (2009) 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Uma empresa que implementa as normas ISO 9000 faz a declaração ao informar seus 

potenciais clientes que seus produtos e serviços são resultantes de um sistema organizado e 

estruturado processo de gestão que é continuamente revisado buscando a melhoria. (STARKE 

ET AL.,2012) 

A implementação progressiva de ideias e técnicas relacionadas com a gestão de 

qualidade é uma das mais claras demonstração de inovação organizacional na indústria nas 

últimas décadas. Do ponto de vista da prevenção de riscos na literatura, tem-se argumentado 

que a utilização de sistemas avançados de gestão de qualidade tem ajudado a reduzir as taxas 

de acidentes devido ao fato de que os métodos da gestão baseiam-se no princípio da 

prevenção, em vez de ações corretivas. (SANTOS ET AL, 2013). 

 

2.3.4. DIFICULDADES E BARREIRAS NA IMPLEMENTAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO 

ISO 9001  

 

Mo e Chan (1997) identificaram as seguintes dificuldades internas encontradas pelas 

pequenas empresas, falta: de tempo, de apoio dos empregados, de treinamento, de um 

orçamento claro, competição por recursos, excesso de trabalho e benefícios que não podem 

ser avaliados. As dificuldades externas foram: maior exigência dos clientes, consumidores que 

não utilizam o sistema da qualidade como critério de avaliação para seleção de fornecedores, 

os colaboradores não apoiarem a implementação e o custo elevado dos consultores externos 

que nem sempre trazem grandes contribuições. 

Tang e Kam (1999) identificaram, em sua pesquisa, as seguintes dificuldades para 
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implantação da ISO 9001: 

• falta de envolvimento da gerência sênior; 

• resistência ou má atitude da equipe; 

• engenheiros treinados para olhar para a qualidade e muitas vezes não são 

convencidos de que a ISO 9001 é a melhor maneira de conseguí-la; 

• ausência de bem-estruturado sistema de qualidade e procedimentos; 

• falta de comunicação eficaz, mesmo sob exigências dos procedimentos de 

qualidade; 

• controle de muita documentação e registro; 

• não compreendimento pleno pela equipe dos requisitos da ISO 9001; 

• mudança de cultura;  

• formação de qualidade insuficiente para funcionários; 

• falta de cooperação do cliente para atender seus procedimentos no âmbito do plano 

de qualidade do projeto; e 

• objetivam a manutenção da certificação ISO 9001 como uma "autorização de 

trabalho", mas não buscando-a para melhoria da qualidade adicional. 

O outro aspecto crítico da implementação ISO 9000 é a implementação de apoio, que 

inclui tanto a gestão de topo e suportes de recursos. As principais responsabilidades da gestão 

de topo são para projetar, criar e manter processos de negócios estáveis para que as 

organizações podem funcionar de forma eficaz. Especificamente, no contexto da ISO 9000 

implementação compromisso de gestão, em cima e apoio desempenha um papel importante 

em uma série de áreas-chave, incluindo a promoção de uma cultura de qualidade, 

supervisionando o comportamento dos funcionários, organizando programas de formação 

para os funcionários, a fim de facilitar a melhoria da habilidade, e garantir que um processo 

ciclo de melhoria existe dentro da organização (CARLSSON E CARLSSON, 1996; NAVEH 

E EREZ, 2004; NAVEH ET AL, 2004;. SINGH, 2008; NAIR E PRAJOGO, 2009). 

Brunsson et al. (2000) cita que obter a certificação ISO 9000 não garante a qualidade 

de produtos e serviços, mas oferece uma garantia para os clientes que a organização está em 

conformidade com a norma internacional. 

Em uma pesquisa realizada com empresas de construção civil certificadas com ISO 

9000, Lo (2002) destaca os seguintes problemas encontrados como falta: de apoio total e de 

confiança da alta direção, de autodisciplina para seguir os procedimentos, de continuidade na 

introdução dos conceitos da qualidade, como também pouca provisão de recursos e 
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atualização dos procedimentos somente nas vésperas da auditoria e encarar a ISO apenas 

como uma forma de entrar nos negócios. 

De acordo com Chow-Chua et al. (2003, pg. 937), “a certificação ISO 9000 não 

garante automaticamente um seguro de qualidade, mas sim consistência de procedimentos 

para se ajustar na direção de uma mentalidade de comando e controle”. 

Zeng et al. (2005) abordaram em seu trabalho as seguintes barreiras para uma efetiva 

certificação junto às empresas chinesas: meta muito justa para a obtenção do certificado, 

super expectativa a respeito da ISO 9001, requerimento mandatório por parte de algumas 

indústrias (comprometimento não incorporado por todos), tendência a seguir outros na 

certificação e falta de guia para a certificação. 

Na entrevista realizada com 100 empresas pelo Inmetro (2005) foram constatadas as 

principais dificuldades para a obtenção da certificação do SGQ: mudança da cultura da 

empresa (25%), resistência dos funcionários (21%), capacitação dos funcionários (13%), 

burocracia (8%), interpretação das normas (8%), adequação as normas (3%), outras (13%) e 

nenhuma (18%). 

As empresas estudadas por Souza e Tanabe (2006) se depararam com pontos 

desfavoráveis que foram provenientes principalmente do setor de recursos humanos, como: 

resistência dos funcionários quanto à mudança da cultura atual da empresa e também da 

aceitação da norma; além do entendimento da norma e baixo nível de escolaridade. Foram 

apontadas também barreiras quanto à empresa de consultoria que, em um dos casos, cumpriu 

o papel inverso à sua contratação, facilitador da implementação da norma e quanto ao 

descomprometimento da alta direção com a implantação, que poderia desmotivar os 

funcionários na implantação da norma. A maior parte das dificuldades estava sendo sanada 

com treinamentos e educação dos funcionários quanto aos benefícios da certificação. 

Poksinska, Eklund e Dahlgaard (2006) e Lagrosen, Backstron e Lagrosen (2007) 

relacionaram as seguintes dificuldades : resistência à mudança, dificuldade no entendimento e 

aceitação de determinados preceitos da qualidade, falta de comprometimento da média 

gerência e baixo envolvimento da alta direção, incluindo aporte pequeno de capital para as 

atividades associadas à qualidade. 

Todas as empresas investigadas por Ferreira e Salgado (2007) disseram que houve 

dificuldades na implantação do SGQ. Os motivos mais citados foram conciliar o 

desenvolvimento das tarefas do dia-a-dia de cada funcionário com a produção dos 

documentos necessários e a mudança da cultura da empresa. 
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Durante a implementação da ISO 9001, as pequenas empresas tendem a enfrentar 

obstáculos. Problemas observados por Aggelogiannopoulos, Drosinos e Athanasopoulos 

(2007) num estudo de caso em uma pequena empresa do ramo alimentício localizada na 

Grécia como falta de recursos humanos e financeiros, falta de conhecimento e experiência 

com a norma e falta de tempo para se dedicar à implementação do sistema de gestão.  

Alguns dos problemas e desafios identificados nos estudos de Wasid e Corner (2009) 

em manter a certificação ISO são as atitudes das pessoas e cultura de trabalho associadas ao 

empregador ou velhas atitudes dos funcionários. 

As barreiras citadas por Sampaio et al. (2012-a) são a falta de comprometimento e 

envolvimento de toda a organização, resistência dos colaboradores, custos na implantação, 

dificuldade da disseminação da cultura da qualidade e qualificação insuficiente dos recursos 

humanos. 

Na pesquisa feita por Gunnlaugsdottir (2012) foi revelado que os principais desafios e 

obstáculos a serem superados na obtenção e manutenção da certificação ainda estavam 

relacionados com a informação e gerenciamento de registros, pois afeta vários requisitos do 

padrão de gestão da qualidade. Transparência e rastreabilidade são fatores importantes quando 

motivadores e benefícios estavam sendo discutidos. Informação e gestão de documentos é 

uma premissa subjacente a este respeito.  

O quadro 4 a seguir representa a síntese das dificuldades e barreiras citados na 

literatura e foi elaborado considerando-se três focos: cultura, econômico e processo. As 

maiores dificuldades relatadas foram a falta de conhecimento e a resistência dos 

colaboradores. 

Quadro 4 – Dificuldades e barreiras da certificação citadas por autores. 

                     (continua) 

Foco Dificuldades e obstáculos Autores 

Cultura 

Falta de comprometimento e 
envolvimento de toda a equipe 

Tang e Kam (1999) 
Neto e Silva (2004) 
Sampaio et al. (2012-a) 

Resistências dos colaboradores 

Ramos (2004) 
Oliveira (2004-a) 
Inmetro (2005) 
Leite (2005) 
Souza e Tanabe (2006) 
Ujihara et al. (2006)  
Wasid e Corner (2009) 
Oliveira et al. (2010) 
Oliveira et al. (2011) 
Sampaio et al. (2012-a) 
Silva (2013) 
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      (conclusão) 

Foco Dificuldades e obstáculos Autores 

Cultura 
Dificuldade da disseminação da 

cultura da qualidade 

Santana (2006) 
Souza e Tanabe (2006) 
Ujihara et al. (2006)  
Ferreira e Salgado (2007) 
Sampaio et al. (2012-a) 
Silva (2013) 

Econômico Custos na implantação 

Mo e Chan (1997) 
Lo (2002) 
Martens (2012) 
Sampaio et al. (2012-a) 

Processo 

Falta de conhecimento 

Mo e Chan (1997) 
Tang e Kam (1999) 
Nora (2003) 
Oliveira (2004-a) 
Ramos (2004) 
Inmetro (2005) 
Zeng et al. (2005) 
Pinto et al. (2006) 
Santana (2006) 
Souza e Tanabe (2006) 
Ujihara et al. (2006)  
Aggelogiannopoulos, Drosinos 
e Athanasopoulos (2007) 
Perdigão e Perdigão (2012) 

Empresa de consultoria Souza e Tanabe (2006) 
Redução do número de funcionários Martens (2012) 
Atendimento a requisitos normativos Ferreira e Salgado (2007) 

Documentação  
Nora (2003) 
Perdigão e Perdigão (2012) 

Existência de não conformidades Oliveira et al. (2011) 
Burocracia Oliveira et al. (2011) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A ISO 9000 não é um sistema de qualidade pronto, já que precisa ser moldado de 

acordo com as necessidades de cada empresa. Ela é uma base sobre a qual as empresas devem 

estruturar seu sistema de qualidade. Na medida em que se cria um sistema de gestão 

devidamente organizado onde os procedimentos de trabalho são todos descritos e 

padronizados, aumenta-se a possibilidade, de quando bem elaborado, chegar-se à eficácia 

organizacional e, conseqüentemente, à melhoria de desempenho organizacional. 

A seguir serão apresentados os trabalhos realizados no Brasil sobre a investigação da 

certificação ISO 9001 a fim de embasar teoricamente as futuras conclusões desta pesquisa.  
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2.4. ESTUDOS NACIONAIS REALIZADOS SOBRE A CERTIFICAÇÃO ISO 9001 

 

Nesta seção serão comentados artigos, dissertações e publicações realizados nos 

últimos dez anos. Esta seleção foi feita através da busca em sites de periódicos e bases de 

dados como Scielo, Periódicos Capes, DOAJ, Emerald Insight, Isi Web of Knowledge, 

SciVerse Scopus e em sites congressos nacionais na área de Engenharia de Produção e 

Administração que estivessem disponibilizados na internet. Foram encontradas 13 

dissertações de mestrado e 18 artigos publicados no período de 2002 a 2013.  

Mattos e Toledo (1998) elaboraram um trabalho, com o auxílio de 919 questionários 

enviados pelo correio, para verificar a existência e o estágio do Sistema de Custos da 

Qualidade (SCQ), como ferramenta de gestão da qualidade nas empresas brasileiras, cujos 

sistemas da qualidade estejam certificados, conforme normas da série ISO 9000. Os autores 

procuraram avaliar o processo de implantação do SCQ, as características do sistema 

implantado e as principais dificuldades para implantação desta ferramenta de gestão. A coleta 

recebeu retorno de 300 empresas situadas nos Estados de São Paulo (60%), Minas Gerais 

(12%), Rio de Janeiro (7%) e Rio Grande do Sul (6%). Verificaram que 82% das empresas 

não certificadas possuem intenção de certificarem-se e identificaram também que os maiores 

obstáculos à implantação estão centrados no desconhecimento da metodologia. 

Nora (2003) realizou uma pesquisa-ação na filial da empresa IMBEL, em Itajubá 

(Minas Gerais) que estava migrando seu sistema de qualidade para atender aos requisitos da 

ISO 9001:2000. Alguns pontos interessantes a serem destacados na pesquisa são: 

• envolvimento efetivo da Alta Direção da IMBEL/FI no processo de transição das 

normas ISO 9001:1994 e ISO 9001:2000; e 

• a abordagem de processos não facilitou o entendimento do Sistema de Gestão da 

Qualidade na IMBEL/FI. A departamentalização ainda era forte e fazia parte da cultura 

organizacional; 

Entre as principais dificuldades encontradas na pesquisa de Nora (2003) na transição 

estão: o aumento da documentação, a não efetivação das ações corretivas e preventivas e o 

não entendimento da gestão por processos. 

Vannuci (2004) fez um estudo para verificar, através da pesquisa documental e de 

campo, se pequenas empresas paulistas do setor químico que adotaram um Sistema de Gestão 

da Qualidade, baseado nas normas ISO 9000, obtiveram um melhor resultado econômico 

(faturamento/pessoas ocupadas) comparando com aquelas que não se certificaram.  Os 

resultados mais importantes encontrados foram:  
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• a redução das perdas de produção, que leva à redução de custos, foi obtida por 24 

das 28 empresas certificadas; 

• o aumento das vendas, que faz crescer as receitas, melhorou, a partir da 

certificação, para 20 das 28 empresas; 

• a redução de não conformidades que causam retrabalho, perdas e desperdícios 

tiveram uma queda significativa. 

No estudo de Ramos (2004) o objetivo central foi caracterizar a dinâmica de adoção 

do padrão normativo ISO 9000 e analisar seus impactos em aspectos internos e externos de 

empresas selecionadas da cadeia de valor de embalagens PET para bebidas instaladas no 

Brasil.  

O fabricante de resina PET investigado apresentou os principais motivos internos à 

adoção da certificação ISO 9000: melhoria da qualidade, agregar valor aos produtos e 

atividades da empresa e ampliação da capacidade de inovação. Já o fabricante de pré-

formas/garrafas PET citou os seguintes motivos: melhoria da imagem, agregação de valor aos 

produtos e atividades da empresa, eficiência dos processos e qualidade dos produtos. Com a 

adoção da ISO 9001, observou-se os seguintes impactos interorganizacionais: aumento na 

satisfação dos clientes e cooperação técnica.  

Neto e Silva (2004) fizeram entrevistas semi-estruturadas com 12 funcionários do 

Departamento de Oficinas de Manutenção envolvidos diretamente ou indiretamente  com o 

processo de certificação ISO 9000 na Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô. 

Verificaram que a falta de comunicação, pouco treinamento, falta de tempo hábil para 

execução das tarefas, pouca participação nas decisões e falta de contato com os gestores do 

processo como as principais dificuldades identificadas pelos funcionários. Em contrapartida, 

foram identificados os seguintes aspectos positivos tais como melhorias na organização da 

documentação e dos procedimentos, o apoio para desenvolver as atividades e o engajamento 

do pessoal operativo.  

O objetivo geral da dissertação de Oliveira (2004-a) é analisar se as empresas 

catarinenses certificadas pela norma NBR/ISO 9001:2000, que adotaram os princípios da 

qualidade na implementação e manutenção de seus Sistemas de Gestão da Qualidade, 

obtiveram melhoria de desempenho organizacional.  

Para esta pesquisa, o autor aplicou o questionário estruturado fechado em empresas 

certificadas de Blumenau e obteve um retorno de 40 questionários, isto é, apenas 20% da 

população pesquisada. O resultado que chamou a atenção foi que 72,5% das empresas 

pesquisadas já possuíam certificação ISO 9000: 1994.  
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As maiores razões identificadas pelo autor para que as empresas buscassem a 

certificação foram: necessidade interna e a exigência de clientes. Já as maiores dificuldades 

encontradas foram: resistências internas, dificuldade de entendimento, falta de qualificação de 

fornecedores e a falta de tempo de responsáveis diretos. Os principais pontos negativos com a 

implantação do SGQ foram apontados como a: desmotivação dos funcionários, perda de 

agilidade e aumento dos custos. Positivamente houveram os seguintes principais benefícios 

identificados com a implantação do SGQ: redução de desperdícios, diminuição das 

reclamações de clientes e aumento de vendas.  

Um survey foi realizado por Costa Júnior (2005) nas empresas certificadas pela norma 

ISO 9001:2000. A ideia era avaliar os impactos da adoção da norma no que tange a melhoria 

do desempenho organizacional, tendo como referência as empresas do Sul do estado de Minas 

Gerais. Uma importante conclusão foi que 94,03% das empresas do Sul de Minas Gerais 

certificadas pela norma ISO 9001 obtiveram melhoria no desempenho organizacional. 

Leite (2005) fez uma pesquisa ação em uma empresa familiar com matriz sediada no 

interior do Estado de São Paulo que atua em todos os elos da cadeia de bovinos. O autor citou 

a importância do planejamento com apoio da alta direção para o sucesso da implantação de 

um SGQ e observou também a contribuição para as melhorias e os benefícios que a 

implantação ISO 9001 trouxe para a empresa. Tais como: padronização dos processos; 

melhoria dos controles de produto e processo; melhoria na relação com os clientes; melhoria 

na forma de gerenciamento dos resultados por meio do acompanhamento dos indicadores e de 

ações corretivas e preventivas e imagem da empresa perante o mercado.  

Na dissertação de D´Oliveira (2005) foi feita uma análise da gestão do conhecimento 

no processo de desenvolvimento de produtos em conformidade com a ISO 9001:2000. Uma 

das limitações foi o tamanho da empresa estudada, pois possuía uma infra-estrutura modesta e 

Sistema de Gestão da Qualidade recentemente implantado. Conclui-se que o progresso da 

empresa estudada está fortemente associado a manutenção do SGQ. 

Santana (2006) propôs avaliar a adequação dos Sistemas de Gestão da Qualidade 

(SGQ) em empresas construtoras a partir de um instrumento de avaliação e identificar quais 

fatores interferem na sua implementação. Foi feito um estudo de caso com três construtoras e 

citaram os seguintes benefícios:  

• registro e a disseminação do conhecimento, a melhoria contínua e o melhor 

aproveitamento dos recursos citados pela empresa X; 

• controle de materiais, equipamentos e documentos, além da padronização da 

execução dos serviços mencionados pela empresa Y; e 
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• redução de custos decorrente do menor índice de retrabalho na empresa Z.  

Pinto et al. (2006) identificaram, por meio do método survey, os principais aspectos da 

implementação dos programas de qualidade em empresas, a partir dos modelos mais 

difundidos e implementados como a certificação de sistemas de qualidade nas normas ISO 

9000, o Seis Sigma e o Total Quality Management (TQM). Os autores utilizaram o anuário 

das maiores e melhores empresas do periódico Valor Econômico, ano-base 2003 e 2004 para 

selecionar as 1000 empresas participantes. A pesquisa obteve um retorno de 198 das 1000 

empresas participantes, correspondendo a 19,8% do universo analisado. Destas, havia um 

percentual de 82,8% que possuiam certificação ISO 9001, sendo o programa de qualidade 

mais utilizado pelas empresas em questão.  

Nessa mesma pesquisa, os autores identificaram os principais motivos para 

implantação de programas de qualidade ISO 9001:  

• melhorar a qualidade e a produtividade de seus produtos e serviços  (87,8% dos 

respondentes) ; 

• exigência dos seus clientes (71,3% dos respondentes); e 

• o atendimento à legislação onde está localizada a companhia e o incentivo fiscal em 

determinadas regiões (por exemplo, a cidade de Manaus, no Amazonas). 

As principais dificuldades e facilidades encontradas durante a implantação do SGQ 

estão no quadro 5 a seguir: 

 

Quadro 5 - Dificuldades e facilidades encontradas durante a implantação do SGQ 

                           (continua) 

Dificuldades Facilidades 

• a complexidade das operações realizadas 

pelas organizações (65,9%); 

• o apoio da direção das empresas (84,1%); 

• a disponibilidade dos funcionários para a 

realização de treinamentos, dentre outras 

atividades (62,2%); 

• a disponibilidade de recursos financeiros 

para diversos fins, como treinamentos, 

auditorias internas, material didático, compra 

de programas estatísticos de computador, 

dentre outros itens (60,4%); 

• a confecção dos documentos necessários 

para a certificação (61,6%); 

• a consultoria contratada para auxiliar na 

implantação (em parte do programa ou em sua 

totalidade) (59,8%); 
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          (conclusão) 

Dificuldades Facilidades 

• a apuração dos gastos e ganhos com o 

programa (50,0%); 

• o manuseio das ferramentas da qualidade; 

(57,3%); 

• e o pessoal interno (líderes) disponível para 

a implantação (48,2%). 

• e as auditorias internas que apontaram 

diversos processos a serem melhorados em 

toda a empresa (56,1%). 

Fonte: Pinto et al. (2006) 

 

Ujihara et al. (2006) avaliaram os resultados decorrentes da implantação do Sistema 

de Gestão da Qualidade na empresa de pequeno porte chamada Pro-serv, localizada na cidade 

de Taubaté (São Paulo). Constatou-se que a implementação do SGQ e sua certificação 

contribuíram para a melhoria da qualidade, evidenciada pela diminuição dos índices de não 

conformidades e de refugos, com melhoria na satisfação dos clientes. 

O estudo de Souza e Tanabe (2006)  foi realizado na região de Maringá (Paraná), em 

2005, envolvendo quatro empresas do setor metal-mecânico. Essas empresas foram escolhidas 

propositadamente entre aquelas que concluíram o processo de certificação, as que estavam em 

processo e as que não concluíram. Quanto aos pontos favoráveis foram apontados como 

melhorias internas na empresa: o aumento do nível técnico e escolaridade dos funcionários, o 

incremento no faturamento e o aumento no número de clientes. 

No artigo de Rospi et al. (2006) faz-se uma análise sobre a revisão da norma ISO 

9000:2000. Nesta análise apresentaram a evolução da certificação ISO 9000 no Brasil dos 

anos 1990 a 2006 e constatou-se que a maioria (93,5%) dos respondentes estão satisfeitos 

com os efeitos que a ISO tem proporcionado às empresas. 

Amorim et al. (2006) analisaram o grau de contribuição do SGQ para o desempenho 

estratégico das empresas do setor químico através de um survey com 352 empresas 

certificadas. Com o retorno de 111 questionários respondidos concluíram que o sistema de 

gestão da qualidade ISO 9000 contribui em maior grau no desempenho das variáveis 

relacionadas com a satisfação dos clientes com a qualidade e serviços e com os processos de 

produção. Já as variáveis relacionadas com o preço e com a perspectiva financeira auxiliaram 

em menor grau.  

Camfield et al. (2006) fizeram uma pesquisa qualitativa baseada em um estudo de caso 

em duas empresas da construção civil, em Santa Maria (Rio Grande do Sul), já certificadas 

em sistemas de qualidade ISO 9000, no periodo de 1994 a 2000. As empresas tiveram o 
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seguinte importante benefício com a implantação da ISO 9000: aumento no volume de vendas 

como consequência da qualidade do produto que gera maior confiabilidade ao cliente. 

Rampasso (2006) diagnosticou durante quatro meses de visitas, que a empresa objeto 

de sua pesquisa era carente de um sistema de gestão da qualidade. Após o diagnóstico 

realizado, propôs ações para implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade baseado nos 

requisitos da Norma ISO 9001:2000 nesta pequena empresa do setor de embalagens.  

Alguns pontos de melhorias identificados pela autora: controles com a criação do 

fluxograma no processo produtivo; mudança da nova estrutura organizacional, realização de 

treinamentos; redução de custo nas paradas de linha não planejadas através da implantação 

dos controles de manutenção preventiva; redução de custos e qualidade assegurada através da 

criação de metodologia para monitoramento dos fornecedores e melhorias no controle de 

registro de documentos. 

Hoss (2007) enviou 1.253 e-mails e obteve 130 respostas válidas contemplando 45 

empresas certificadas e 85 não certificadas dos setores produtivos de calçados, de curtumes, 

de componentes químicos e de máquinas e equipamentos. Concluiu que as 45 empresas 

certificadas apresentaram desempenho superior ao das 85 empresas não certificadas. 

Ferreira e Salgado (2007) realizaram estudos de casos em escritórios de arquitetura 

que estivessem certificados pela norma ISO 9001:2000 no ano de 2006. O objetivo foi obter 

dados sobre aspectos gerais do SGQ como motivação para implantação, principais 

dificuldades de manutenção e mudanças significativas. Além de querer informar-se sobre 

aspectos mais específicos, como o impacto do SGQ na estrutura organizacional, planejamento 

estratégico, marketing, gestão financeira, recursos humanos e sistema de informação. Os 

autores perceberam que as modificações ocorridas no sistema de informação das empresas 

colaboraram para o avanço na gestão do processo do projeto, através da organização do 

processo de produção (melhor gerenciamento das atividades e tarefas necessárias à realização 

do projeto), gerando benefícios consideráveis no que diz respeito à produção de documentos 

que representam o projeto.  

Pizzato (2007), após pesquisa realizada, constatou um número reduzido de hotéis com 

certificação ISO 9001 válida. Para a maioria dos respondentes da pesquisa, o desempenho 

geral dos hotéis após a implantação do sistema ISO 9000 foi superior se comparado com o 

desempenho anterior à certificação. 

Salvador (2007) em sua dissertação enviou questionário para 47 empresas, o qual 

objetivava verificar a data da primeira certificação, bem como a duração do processo de 

implantação do sistema de qualidade até a sua efetiva certificação. Vinte e cinco empresas 
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responderam. Com a análise em mãos foi feita uma média de indicadores (ROS, ROA, ROE, 

ciclos financeiro e operacional médios para cada trimestre) antes e após a certificação. A 

pesquisa concluiu não existirem evidências objetivas que possam sustentar as hipóteses de 

que as certificações baseadas nas normas NBR ISO 9000 impactam no desempenho 

econômico-financeiro das empresas. O autor considerou algumas limitações da pesquisa:  

• Foram focadas somente em empresas produtoras de bens de consumo, com ações 

negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), o que reduziu o número de 

empresas na amostra; 

• Não foram consideradas empresas de pequeno porte, já que na amostra só 

constaram empresas com ações negociadas na BOVESPA, sendo esta uma limitação que pode 

ter influenciado os resultados encontrados, pois empresas maiores, mesmo não certificadas, 

normalmente, adotam práticas gerenciais mais evoluídas, podendo a certificação não tornar-se 

um diferencial; 

• Não foi feita avaliação do nível de adoção do sistema de qualidade pelas empresas. 

A certificação pode não representar que a empresa adotou um Total Quality Management 

(TQM), mas somente respondeu a exigências de mercado ou a posicionamentos de 

concorrentes dentro de seus grupos estratégicos. 

Coelho e Turrioni (2008) apresentam o andamento de uma pesquisa survey onde um 

dos instrumentos mais recentemente desenvolvido foi escolhido para ser aplicado na 

mensuração de práticas de Gestão de Qualidade em empresas certificadas do Estado de Minas 

Gerais. Como resultado foi elaborado o questionário com construtos visando analisar os 

seguintes aspectos: liderança da alta gerência, clientes, funcionários, fornecedores, sistemas 

de comunicação e informação, processos, qualidade do produto e satisfação do cliente. 

Yamanaka (2008) sugeriu um processo de implementação conjunta de um SGQ para 

grupos de empresas (aglomerado do setor metal-mecânico da cidade de Sertãozinho, em São 

Paulo) com a finalidade de contribuir para que as pequenas empresas possam ter uma 

proposta que as ajude a vencer as dificuldades e barreiras para a implantação de um SGQ. 

Foram percebidas similaridades entre as empresas do aglomerado, dos clientes e dos serviços 

disponíveis de tal forma que se torna viável a adoção de uma estrutura base de um SGQ entre 

as empresas do aglomerado.  

A autora ressalta as limitações do estudo ter sido feito apenas com empresas de 

Sertãozinho e sugere que seja aplicada a mesma proposta no aglomerado da cidade de 

Piracicaba (também pertencente ao Estado de São Paulo) que atende ao setor sucroalcooleiro.   

O estudo de caso com 34 empresas de micro e pequeno porte localizadas no Estado de 
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Goiás,  realizado por Filho (2008), procurou identificar as diferenças e semelhanças entre as 

implementações, as dificuldades e os fatores determinantes ao sucesso na implantação da ISO 

9001. Os seguintes fatores foram fundamentais para o sucesso da implantação do SGQ: apoio 

de consultoria, liderança da alta administração e ambiente favorável a mudança.  

Um estudo de caso de natureza exploratória e descritiva realizado por Abicht et al. 

(2008-a) em duas organizações agroindustriais no Estado do Rio Grande do Sul, a AGCO do 

Brasil Comércio e Indústria Ltda. (Canoas) e a Tecno Moageira S/A (Porto Alegre) objetivou 

analisar os motivos pelos quais essas organizações implementaram a certificação ISO 9001. 

As duas organizações pesquisadas optaram por empresas certificadas por esse fator apesar de 

não ser uma exigência formal, ser relevante na seleção de novos fornecedores. Verificou-se, 

portanto, em ambas as organizações, segundo os colaboradores entrevistados, que a 

implementação da ISO 9001 proporcionou inúmeros benefícios, entre os quais, maior 

qualidade e confiança percebida pelos clientes em seus produtos. 

Abicht et. al (2008-b) realizaram um estudo de caso exploratório e descritivo, de 

natureza qualitativa, onde analisaram uma organização do setor agroindustrial em torno da 

certificação ISO 9001 e das razões para sua adoção, seja potencial inovação, diferenciação ou 

necessidade de mercado. Os autores relataram, baseados nas percepções dos entrevistados, no 

mercado externo não há novidades em relação às exigências dos clientes internacionais. 

Também observaram que quanto mais empresas obtiverem certificações de qualidade ISO, 

maior será a pressão sobre aquelas que não as possuem.  

No estudo realizado por  Gallon e Pioli (2009), o objetivo foi identificar as etapas para 

implementação da ISO 9000 em uma indústria de plástico de Santa Catarina. Os autores 

realizaram um estudo exploratório, por meio de um estudo de caso em uma indústria de 

plástico estabelecida na cidade de Caçador, região centro oeste do Estado. O resultado da 

pesquisa foi segmentado por descrição do processo de obtenção e manutenção da certificação 

ISO. Observou-se que a indústria de plástico pesquisada continua buscando a manutenção da 

certificação alcançada há oito anos. Uma vez que a empresa afirma estar satisfeita e é um 

diferencial competitivo no mercado de plástico. 

Constatou-se ainda, que a qualidade é a meta principal da empresa, por estar 

diretamente ligada à produtividade e à melhoria de resultados, e esta é obtida especialmente 

com a redução de perdas/desperdícios e do envolvimento dos colaboradores. 

Na pesquisa feita por Oliveira (2009) a partir de uma análise do perfil das certificações 

ISO 9001 e PBPQ-H no Brasil e Rio Grande do Norte (RN) referente a indústria da 

construção civil, são citadas as seguintes considerações a respeito da certificação de 
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qualidade:  

• a exigência de certificação pelo cliente foi citada como o fator menos significativo 

para a adoção de iniciativas de qualidade na empresa, confirmando que o tipo de 

cliente influencia na adoção destas iniciativas; 

• o apoio da alta gerência para as iniciativas de melhoria de qualidade, a existência de 

fornecedores certificados e a disponibilidade de recursos financeiros para 

investimento em qualidade foram identificados como os mais importantes para o 

sucesso das iniciativas de melhoria da qualidade, comprovando o que diz a 

literatura; 

• na empresa estudada não existe um SGQ formal, mas há um alto índice de 

satisfação do cliente interno da empresa nas questões de qualidade; 

• não foram identificadas grandes dificuldades para a implantação de um SGQ formal 

na empresa; 

• a realização de treinamentos e a implantação de um SGQ formal seriam o caminho 

para aumentar o nível de qualidade nas obras da empresa. 

Lages e França (2010) apresentaram, no artigo, as ações necessárias às organizações 

para que elas possam se adequar à norma ISO 9001:2008. Os autores acreditam que com a 

utilização do plano de ação proposto é possível implementar mudanças necessárias para o 

sistema de gestão da qualidade da organização estar adequado a norma ISO 9001:2008. Eles 

sugerem a criação de programas ou iniciativas que possam contribuir para a melhoria do 

desempenho organizacional, tais como: participação da organização em avaliações de prêmios 

de qualidade, adoção de programa de premiação de funcionários que forneçam sugestões de 

melhorias ou um alinhamento das metas individuais dos colaboradores com um sistema de 

remuneração e outras iniciativas.  

Os efeitos decorrentes da implantação da Norma ISO 9001:2000, na percepção dos 

gestores das empresas dos segmentos de prestação de serviços e indústrias da cidade de 

Itabira (Minas Gerais) foram analisados por Alves et al. (2010). Para isso, foram realizadas 

cinco entrevistas semi-estruturadas junto a gestores de empresas certificadas pela Norma ISO 

9001:2000. Observou-se que as empresas tornaram-se mais competitivas no mercado em que 

atuam, obtiveram um aumento na carteira de clientes, mais confiabilidade e aceitabilidade. A 

maioria dos entrevistados afirmou que o faturamento aumentou em decorrência da 

certificação. Notou-se também que as empresas tiveram redução nos seus custos operacionais 

internos decorrentes da implementação da ISO. 
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Oliveira et al. (2010) realizaram uma pesquisa com o método survey para verificar e 

analisar as principais características do processo de certificação ISO 9001, seus benefícios, 

suas dificuldades e quais programas e ferramentas da qualidade são utilizados em 236 

empresas do interior do Estado de São Paulo.  

Alguns resultados da pesquisa foram: o setor de usinagem é o que concentra maior 

número de empresas estudadas; a maioria das empresas demoraram até 12 meses para 

obterem a certificação ISO 9001; utilizam equipes da qualidade para apoiar o 

desenvolvimento das atividades relacionadas ao SGQ, bem como para o escopo da 

certificação e recebimento de auxílio de empresa especializada para implantação do sistema. 

Os seguintes benefícios gerados pela certificação ISO 9001 foram encontrados: melhoria dos 

processos internos e dos seus produtos, aumento da satisfação dos clientes, diminuição do 

número de não conformidades e de devoluções, aumento da produtividade e do lucro, 

melhoria no gerenciamento dos recursos e valorização da imagem da empresa no mercado. 

Campos (2011) fez pesquisas referentes aa avaliação do conhecimento acumulado nas 

empresas automobilísticas brasileiras em função da maturidade do sistema de gestão da 

qualidade. Dessa forma, concluiu que existe forte correlação entre variáveis dependentes 

(satisfação do cliente, custos relacionados à qualidade do produto e taxa de produtos com 

defeitos) e independentes dos processos.  

Uma das limitações foi a ausência de estudo confirmatório e amostragem com não-

respondentes para confrontar resultados. O autor, então, sugere realizar novas pesquisas 

utilizando abordagem qualitativa e/ou quantitativa, que possa garantir a participação de 

empresas em níveis diferentes de uma mesma cadeia de suprimentos, trazendo assim 

contribuição significativa para os temas gestão da qualidade e gestão do conhecimento. 

Tristão (2011) identificou as fases do processo de Ações Corretivas e Ações 

Preventivas (ACAP) que mais contribuíram para a eficácia nas empresas pesquisadas 

certificadas no Estado do Rio de Janeiro: Identificação do Problema; Determinação da Causa-

Raiz; Estabelecimento da Ação Corretiva; Verificação da Eficácia da Ação Corretiva e 

Documentação e Divulgação dos resultados da Ação Corretiva tomada. O resultado da 

pesquisa indicou que as fases iniciais, determinação da causa-raiz e identificação do problema 

são as mais importantes para o sucesso das ACAP e melhoria contínua do SGQ. Este agrega 

valor para a maioria das empresas pesquisadas.  

Oliveira et al. (2011) realizaram uma pesquisa tipo survey com o objetivo de verificar 

o grau de adoção das ferramentas da qualidade em 207 empresas da cidade de Bauru 

cadastradas no banco de dados do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP). 
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Entretanto, devido a problemas de cadastros desatualizados, o questionário foi enviado para 

114 empresas e houve um feedback de apenas 19,29%. Para a maioria dos respondentes, a 

motivação inicial mais relevante foi a influencia positivamente da imagem da empresa perante 

a mídia e a sociedade (4,45 de média); melhora na organização interna (4,45 de média) e 

maior eficiência produtiva (4,73 de média).  

Tonello et al. (2012) também utilizaram o método survey para identificarem se as 

micro e pequenas empresas do setor gráfico da região sudoeste do Paraná utilizam-se de 

métodos de melhoria da qualidade em seus processos. Neste levantamento um total de 16 

questionários foram respondidos o que corresponde a 24,6% do universo pesquisado pelos 

autores. Esta pesquisa mostrou que a maioria dos respondentes afirma não utilizar sistemas de 

melhoria da qualidade e não oferecem de maneira formal treinamentos aos empregados.   

Um estudo de caso de uma construtora em Campina Grande (Paraíba) foi feito por 

Perdigão e Perdigão (2012). A finalidade era identificar os benefícios da aplicação dos 

modelos normalizados, observar as dificuldades encontradas ao decorrer da implementação e 

as alternativas encontradas pela empresa diante dessas dificuldades.  

O processo de implementação de SGQ iniciou a partir da diretoria com a ideia de 

reforçar a imagem da empresa junto ao mercado e ter acesso aos financiamentos habitacionais 

do governo. Os autores citam que as maiores dificuldades foram em registrar e manter esses 

arquivos a partir do que a norma estabelece. Outro ponto preponderante quanto à implantação 

foi a falta de mão de obra qualificada e o baixo nível de escolaridade dos colaboradores. 

Verificou-se que as construtoras que aderem ao PBQP-H e ISO 9000 estão suscetíveis a um 

produto final com qualidade superior.  

Martens (2012) observou rotinas administrativas e acadêmicas realizadas nos 

departamentos do centro de ensino estudado, bem como busca de documentos oficiais e 

manuais, com o objetivo de verificar a viabilidade da implantação de um Sistema de Gestão 

da Qualidade através da certificação ISO 9001:2008.  

O autor verificou que é possível a implantação da gestão da qualidade, entretanto com 

as seguintes considerações: necessidade de sensibilização e treinamento dos servidores, 

adequação de infraestrutura e recursos tecnológicos e interesse e a determinação da direção 

em implantar um sistema. As limitações e dificuldades encontradas foram a questão 

orçamentário-financeira e redução do número de servidores.   

 Silva (2013) realizou estudo de casos múltiplos com cinco empresas de pequeno e 

médio porte, sendo as três primeiras do litoral Norte de SP (terraplanagem e construção civil), 

operações portuárias de médio porte, transportes rodoviários de carga, manutenção industrial - 
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localizada em Mogi das Cruzes (SP) e a quinta, de equipamentos para cozinhas industriais, 

em Itaquaquecetuba (SP). Esse estudo visou propor um procedimento estruturado para a 

implantação de um Sistema de Gestão Integrado, abrangendo Qualidade (ISO 9001), Meio 

Ambiente (ISO 14001) e Segurança / Saúde no Trabalho (OHSAS 18001). 

 No quadro 6, Silva (2013) verificou que a principal motivação das empresas para a 

implementação de um SGQ e sua consequente certificação nasce das necessidades externas. 

Os principais benefícios geram um maior controle em relação às atividades e processos 

internos e redução de defeitos e não conformidades. 

 

Quadro 6 – Avaliação do sistema de Gestão da Qualidade das empresas analisadas.  

ISO 9001 Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E 

Ano da 

certificação 

2007 2008 2008 2009 2010 

Motivação 

para adoção 

Diferencial 

competitivo 

Exigência do 

mercado 

Melhoria dos 

processos 

Padronização 

das atividades, 

redução de 

custos 

Melhoria da 

imagem externa 

Benefícios Redução das 

não 

conformidades 

Maior controle 

dos estoques e 

qualidade dos 

serviços 

Padronização 

dos processos 

e redução de 

falhas internas 

e externas 

Padronização 

das atividades, 

redução de 

custos 

Melhoria da 

imagem externa 

Desvantagens Aumento nos 

custos custos 

fixos e 

variáveis 

Excesso de 

controles e 

“burocratização” 

da 

administração 

Sem 

desvantagens 

Aumento dos 

custos 

Perda de 

competitividade 

(concorrentes 

sem 

certificação são 

aceitos pelo 

mercado)  

Obstáculos Resistência de 

funcionários 

antigos e de 

gerência 

Resistência por 

parte dos 

fornecedores 

Mudança 

cultural 

Investimentos 

em ações 

preventivas 

(problemas 

que ainda não 

ocorreram) 

Mudança 

cultural, 

principalmente 

no que diz 

respeito a 

controles.  

Fonte: Silva (2013) 

 A seguir, quadro 7, foi elaborado um quadro com os autores e os tipos de pesquisa 

realizados sobre a ISO 9001. No período de 10 anos foram realizados 16 estudos de caso, 
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quatro pesquisas-ação, duas pesquisas documentais e de campo e 15 levantamentos do tipo 

survey.     

 

 Quadro 7 – Avaliação do sistema de Gestão da Qualidade das empresas analisadas. 

Autores 
Tipo de pesquisa 

Survey Pesquisa-ação Pesquisa 
documental 

Estudo           
de caso 

Mattos e Toledo (1998) X    
Nora (2003)  X   
Vannuci (2004)   X  
Ramos (2004)    X 
Neto e Silva (2004) X    
Oliveira (2004-a) X    
Costa Junior (2005) X    
Leite (2005)  X   
D`Oliveira (2005)    X 
Santana (2006)    X 
Pinto et al. (2006) X    
Ujihara et al. (2006)    X 
Souza e Tanabe (2006)    X 
Rospi et al. (2006)   X  
Amorim et al. (2006) X    
Camfield et al. (2006)    X 
Rampasso (2006)  X   
Hoss (2007) X    
Ferreira e Salgado (2007)    X 
Pizzato (2007) X    
Salvador (2007) X    
Coelho e Turrioni (2007) X    
Yamanaka (2008)   X  
Filho (2008)    X 
Abitch et al. (2008-a)    X 
Abitch et al. (2008-b)    X 
Gallon e Pioli (2009)    X 
Oliveira (2009)    X 
Lages e França (2010)  X   
Alves et al. (2010) X    
Oliveira et al. (2010) X    
Campos (2011) X    
Tristão (2011)    X 
Oliveira et al. (2011) X    
Tonello et. al. (2012) X    
Perdigão e Perdigão (2012)    X 
Martens (2012)    X 
Silva (2013)    X 
Total 15 4 2 16 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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2.5. PANORAMA DAS CERTIFICAÇÕES ISO 9001 NO BRASIL  

 

Neste item apresenta-se um panorama das certificações ISO 9001 no Brasil utilizando 

os dados do The ISO Survey 2012. A idéia é verificar a posição brasileira e entender o 

crescimento global da certificação ISO.  

A pesquisa “The ISO Survey”  foi realizada 20 vezes desde a primeira, em janeiro de 

1993 (o segundo levantamento foi realizado o mesmo ano). A pesquisa é publicada 

anualmente pela ISO/Central Secretaria (ISO/CS). O IAF é uma associação internacional que 

representa os organismos nacionais de acreditação estabelecidos em muitos países para 

verificar a competência dos organismos de certificação. Portanto, a pesquisa não cobre os 

certificados emitidos por organismos de certificação acreditados pelo que não sejam membros 

do IAF, ou organizações não credenciadas. Muitos dos organismos de certificação que 

contribuem com os dados são empresas concorrentes. Por esta razão, os dados fornecidos são 

tratados pela ISO / CS como confidenciais e não é informado os respondentes na pesquisa 

publicada. Essa regra é aplicada, a fim de evitar os dados que estão sendo usados por 

concorrentes como inteligência de negócios sobre os seus concorrentes. 

Na última pesquisa realizada em 2012 e publicada em 2013, a ISO 9001 permanece 

como padrão mundialmente implementado. Em dezembro de 2012 foram emitidos 1.101.272 

certificados emitidos em 180 países. Houve um decréscimo de 21.625 certificados em relação 

ao ano de 2012.  

Na tabela 1 consta o ranking dos 10 países que mais emitiram certificados ISO 9001 

em 2012 e o Brasil ocupa a 10ª posição.   

 

Tabela 1 – Ranking dos 10 países que mais emitiram certificados ISO 9001 em 2012. 

Dez melhores países - certificação ISO 9001  

1 CHINA 334.032 

2 ITALIA 137.390 

3 ESPANHA 59.418 

4 ALEMANHA 53.057 

5 JAPÃO 50.339 
6 REINO UNIDO 44.670 
7 FRANÇA  31.631 
8  INDIA 29.402 
9 EUA 26.177 
10 BRASIL 25.791 

Fonte: The ISO Survey (2012).  
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Abaixo o quadro 8 cita os cinco principais setores industriais onde foram emitidos 

mundialmente mais certificados ISO 9001. 

 

Quadro 8 – cinco principais setores industriais para os certificados ISO 9001 em 2012. 

Os cinco principais setores industriais para os certificados ISO 9001 

1 Metais básicos e produtos metálicos 116.561 

2 Construção 108.631 

3 Equipamento elétrico e de ótica  86.163 

4 
Comércio, reparação de veículos automóveis, 

motociclos e bens de uso pessoal e doméstico. 
70.428 

5 Máquinas e equipamentos 63.971 

Fonte: The ISO Survey (2012).  

 

Ao comparar o quadro 8 com os resultados da pesquisa feita em 2011, verifica-se um 

acréscimo de 6.926 certificados no setor de equipamento elétrico, de 14.713 no setor de 

metais básicos e produtos metálicos, acréscimo de 24.767 no setor de construção, de 14.467 

no setor de comércio e de 5.544 certificados no setor de máquinas e equipamentos. 

Na figura 5 será apresentado o número de certificados ISO 9001 emitidos no Brasil em 

comparação com a América Latina. Percebe-se que os dez países possuem o correspondente a 

97,26 % dos certificados emitidos em 2012 na América Latina e o Brasil é o país que emitiu 

maior número de certificações ISO 9001. 

 

Figura 5 - Certificados ISO no Brasil e na América Latina.  

País Certificados 

Argentina 6.605 

Brasil 25.791 

Chile 3.986 

Colômbia 9.883 

El Salvador 187 

Equador 943 

Paraguai 227 

Peru 928 

Uruguai 741 

Venezuela 622 

Todos os dez países 49.913 

Total da região 51.459 
Fonte: The ISO Survey (2012).  

A figura 6 demonstra a evolução do número de empresas certificadas ISO 9000 no 

Brasil no período de 1993 a 2012. 
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Figura 6 – Evolução do número de empresas certificadas ISO 9000 no Brasil. 

 
Fonte: Site INMETRO (2012). 

Existe um número pequeno de empresas norteriograndenses com certificação ISO 

9000. De acordo com dados levantados junto ao INMETRO em 28/11/2012, figuram apenas 

27 empresas com certificação válida. Na tabela 2 é apresentada a ordem crescente dos estados 

brasileiros e correspondentes número de empresas certificadas.  

 

Tabela 2 – Número de empresas certificadas por Estado.  

       (continua) 

Estados Número de empresas certificadas 

São Paulo 1.775 

Minas Gerais 714 

Paraná 445 

Santa Catarina 397 

Rio de Janeiro 315 

Rio Grande do Sul 264 

Bahia 195 

Pernambuco 177 

Goiás 154 

Ceará 130 

Espírito Santo 120 

Distrito Federal 102 

Amazonas 85 
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           (conclusão) 

Estados Número de empresas certificadas 

Pará 53 

Maranhão 48 

Alagoas 43 

Mato Grosso 41 

Rio Grande do Norte 27 

Tocantins 25 

Paraíba 23 

Mato Grosso do Sul 22 

Sergipe 21 

Piauí 14 

Acre 10 

Rondônia 9 

Roraima 3 

Amapá 2 

Fonte: ABNT/CB25 (2012) 

 

O INMETRO realizou no período de 14/03/2013 a 05/05/2013 uma pesquisa 

quantitativa online com a finalidade de avaliar a percepção dos compradores com os 

fornecedores que possuem certificação ISO 9001. Esta pesquisa teve 494 respondentes. Na 

figura 7 há a localidade das empresas participantes da pesquisa. 

 

Figura 7 – Empresas participantes da pesquisa do INMETRO. 

 
Fonte: INMETRO (2013) 
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Abaixo seguem dados relevantes extraídos desta pesquisa realizada pelo INMETRO: 

• 76,1% das empresas participantes possuem certificação ISO 9001. 47,4% das 

empresas respondentes são indústrias, 44,1% são da área de serviço e 8,5% corresponde ao 

comércio. Ao segmentar cada um dos ramos anteriormente citados, têm-se a figura 8 

representando este desmembramento: 

 

Figura 8 – Segmentação dos ramos de atividades das empresas participantes da pesquisa do INMETRO. 

 
Fonte: INMETRO (2013) 

 

• O setor industrial apresenta o maior percentual de empresas que possuem 

certificação ISO 9001 (86,8% dos entrevistados). Em contrapartida o comércio possui o maior 

percentual de empresas que não possuem certificação (40,5% dos reespondentes). Em relação 

ao porte, Micro e Pequenas, apresentam um percentual muito alto de empresas que não 

possuem certificação (40,7% dos respondentes);  

• 64,2% dos respondentes informaram que é dada preferência à aquisição de 

produtos ou serviços que sejam oriundos de fornecedores certificados com base na norma ISO 

9001;  

• As empresas selecionam os fornecedores da seguinte maneira: 35,8 % dos 

respondentes utiliza cadastro de fornecedores qualificados, 27,6% baseiam no histórico ou 

imagem do fornecedor, 18% realizam avaliação nas instalações do fornecedor, 17,8% exige 

certificação com base na norma ISO 9001 e apenas 0,8% dos respondentes não fazem 

qualquer exigência; 
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• A ordem de importância (do maior para o menor) dos parâmetros utilizados na 

decisão de compra é a seguinte: qualidade do produto, preço do produto, prazo de 

fornecimento, qualidade do atendimento e por último qualidade no tratamento de 

reclamações; 

• Referente a utilização de fornecedores com certificação na norma ISO 9001, 

nota-se que o setor de Serviços utiliza menos fornecedores com certificação (7,3% dos 

respondentes). Enquanto temos que apenas 2,1% dos respondentes da Indústria não utilizam 

fornecedores com certificação; 

• A percepção de 73% dos respondentes é que os produtos ou serviços 

adquiridos de uma empresa certificada possui maior qualidade que uma empresa não 

certificada; 

• O atendimento prestado por profissionais de uma empresa certificada é 

avaliado como melhor por 70,1% dos participantes da pesquisa; 

• 86,8% consideram que a imagem de uma empresa certificada é melhor que 

uma empresa não certificada; 

 

No próximo capítulo será apresentada a metodologia da pesquisa abordando sua 

caracterização, a população e amostra pesquisada e o instrumento de coleta de dados. 
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3.  METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

 Neste capítulo são apresentados os elementos do processo científico, a delimitação da 

pesquisa, os instrumentos que foram utilizados, a população e amostra, assim como o método 

de análise dos dados que foi aplicado após a coleta dos dados. 

 Esta parte do trabalho apresenta os seguintes quesitos: o tipo de pesquisa, a 

justificativa da escolha de tal método, a abrangência do estudo, os instrumentos de coleta de 

dados e a análise dos dados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

 Para Mynaio (1993), o termo metodologia refere-se à maneira de abordar os 

problemas e procurar respostas para os mesmos, incluindo as concepções teóricas de 

abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o potencial 

criativo do investigador. 

 Entende-se por pesquisa o ato dinâmico de questionamento, indagação e 

aprofundamento consciente, na tentativa de desvelamento de determinados objetos. É a busca 

de uma resposta significativa a uma dúvida ou a um problema. Logo, a pesquisa é uma 

atividade voltada para a solução de problemas, através do emprego de processos científicos 

(CERVO E BERVIAN, 1983; BARROS E LEHFELD, 1989). 

A fim de fundamentar os procedimentos da pesquisa, foi utilizada, então, a pesquisa 

bibliográfica, a qual orientou a formulação do questionário, identificando lacunas no tema 

pesquisado, embasou teoricamente definições de qualidade e sistemas e gestão da qualidade e 

confirmou que não há estudos sobre os possíveis benefícios e dificuldades na implantação do 

SGQ em empresas no Rio Grande do Norte. 

Para Vergara (2009), a pesquisa bibliográfica visa prover o levantamento e seleção de 

toda bibliografia publicada sobre o assunto a ser pesquisado em livros, revistas, jornais, 

folhetins, monografias, teses e dissertações, colocando o pesquisador em contato direto com 

todo o material já escrito sobre o mesmo.  

 Quanto à natureza, esta pesquisa é considerada aplicada pois tem o objetivo ampliar 

generalizações pela estruturação de sistemas e modelos teóricos relacionando-os com 

hipóteses em uma visão mais unitária do universo gerando novas hipóteses por força da 

dedução lógica. Um produto gerado nesta dissertação é ter o perfil das indústrias respondentes 

certificadas ISO 9001 no RN e este poderá ser utilizado como uma bússola para empresas não 
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certificadas motivarem-se a obter a certificação no SGQ.  

A classificação da pesquisa, levando em consideração os objetivos, tem caráter 

exploratório, devido ao fato da pesquisa, concentrar-se em entender o objeto a ser investigado, 

ou seja, analisar a percepção das empresas do Rio Grande do Norte certificadas no SGQ 

quanto aos benefícios. É uma pesquisa descritiva, pois detalhou características, percepções e 

expectativas do tema e do ambiente estudado, estabelecendo relações entre as variáveis 

apresentadas. 

Quanto sua abordagem do problema, é uma pesquisa quantitativa pois quantificará 

opiniões e dados referentes aos questionários respondidos pelas empresas certificadas no SQG 

no RN. Também possui essa classificação tendo em vista que serão utilizados recursos e 

técnicas estatísticas para validar e dar confiabilidade aos resultados. 

Tradicionalmente entende-se por pesquisa quantitativa um conjunto de regras, técnicas 

e métodos – rigorosos, objetivos e impessoais – que permitem capturar as evidências da 

pesquisa por meio da mensuração das variáveis (MARTINS, 2010). O foco deste tipo de 

pesquisa resume-se a capacidade de medir as variáveis estudadas, compreender e estabelecer 

suas relações de causalidade e por fim estabelecer (sempre que possível) regras e leis que 

permitam generalizações e posteriores replicações. 

De acordo com Bryman (1989), as principais preocupações da abordagem quantitativa 

são:  

• mensurabilidade; 

• causalidade; 

• generalização e 

• replicação. 

Castilho (2003), a primeira razão para se conduzir uma pesquisa quantitativa é 

descobrir quantas pessoas de uma determinada população compartilham uma característica ou 

um grupo de características. Ela é especialmente projetada para gerar medidas precisas e 

confiáveis que permitam uma análise estatística e apresente dados em percentuais. Com o uso 

da análise quantitativa será possível buscar resultados concretos sobre os 

benefícios/motivações da implantação do SGQ nas empresas certificadas do Rio Grande do 

Norte (RN). 

 A técnica de pesquisa é o survey. Para Miguel et al. (2012), o objetivo geral do survey 

é contribuir para o conhecimento em uma área particular de interesse, por meio da coleta de 

dados/informações sobre indivíduos ou ambientes dos quais fazem parte.  
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 Para Freitas et al. (2000), o survey é apropriado como método de pesquisa quando: 

• Deseja-se responder questões do tipo “o quê?”, “por quê?”, “como?” e “quanto?”, 

ou seja, quando o foco de interesse é sobre “o que está acontecendo” ou “como e 

por que isso está acontecendo”; 

• Não se tem interesse ou não é possível controlar as variáveis dependentes e 

independentes; 

• O ambiente natural é a melhor situação para estudar o fenômeno de interesse; 

• O objeto de interesse ocorre no presente ou no passado recente. 

 

Figura 9 - Etapas de estruturação de um survey.  

 
Fonte: Adaptado de Forza (2002). 

 

Na figura 9 são demonstradas por Forza (2002) as etapas de estruturação de um 

survey. Estas foram utilizadas pelo autor durante a realização do levantamento dos dados com 

as empresas pesquisadas.   

O survey caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se 

deseja conhecer. Primeiro é solicitado informações a um grupo significativo de pessoas acerca 

do problema estudado, para, em seguida, mediante análise quantitativa, obter as conclusões 

correspondentes dos dados coletados. Miguel et al. (2012) dizem que no survey o pesquisador 

não manipula os níveis das variáveis da pesquisa, podendo ter ou não proximidade com o 

objeto de estudo. Elas são avaliadas pelo respondente do questionário. 

Evans e Mathur (2005) e Meho (2006) destacam as seguintes vantagens do uso do 

survey online: 
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• alcançar muitas pessoas com características comuns em um curto espaço de tempo; 

• permitir acesso aos respondentes independentemente de sua localização geográfica; 

• facilitar para o respondente expressar determinadas opiniões que não faria 

pessoalmente (sensação de anonimato); 

• possibilitar a realização de análises preliminares dos dados antes de acabar a sua 

coleta; 

• eliminar erros de transcrição; 

• evitar despesas com a aquisição de equipamentos de gravação; 

• poupar custo com viagens, telefone e transcrição dos dados; 

• permitir entrevistar mais de um participante de cada vez; 

• possibilitar entrevistar oralmente pessoas que não se expressam tão bem como 

fazem por escrito; 

• participantes podem escolher o ambiente para responder às perguntas (casa ou 

escritório, por exemplo); e 

• participantes podem administrar seu tempo para responder a pesquisa, pelo fato de 

as respostas serem melhor pensadas antes de serem respondidas. 

O modelo deste survey é interseccional, pois a sua principal característica a coleta dos 

dados de uma determinada população é realizada em um único intervalo de tempo. 

(BRYMAN, 1989) (BABBIE, 1999). Neste caso, a coleta de dados foi feita nos meses de 

novembro a dezembro de 2012. 

Segundo a classificação do questionário definida por Saunders, Lewis e Thornhill 

(2004) este é auto-administrado pois os entrevistados responderam o questionário sem 

interação com o pesquisador e realizado em endereço eletrônico.   

 Malhotra (2001) comenta que qualquer questionário tem três objetivos específicos: (1) 

traduzir a informação desejada para responder ao problema de pesquisa em um conjunto de 

questões específicas que os entrevistados tenham condições de responder, pois duas maneiras, 

aparentemente semelhantes, de formular uma pergunta podem gerar informações divergentes; 

(2) motivar e incentivar o entrevistado a responder as perguntas e a completar a entrevista, 

fazendo com que o trabalho não seja perdido; e (3) minimizar o erro das respostas (o erro 

proveniente de respostas imprecisas) e os erros de registro e análise. 

Para Render et al. (2010) o objetivo principal de um questionário é responder o 

problema da pesquisa. 

Os dados deste survey foram obtidos por meio de pesquisas documentais e de um 
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questionário de 20 perguntas (sendo quinze fechadas e cinco semiabertas) enviado 

eletronicamente às empresas certificadas no RN constantes do banco de dados do INMETRO. 

Há também a 8ª pergunta que deveria ser respondida através de escala do tipo Likert, onde o 

entrevistado foi solicitado a expressar o grau de importância atribuído a implementação do 

SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade). 

 Visando tornar a caracterização da pesquisa mais objetiva, foi feito um esquema 

classificando a pesquisa quanto a natureza, abordagem, objetivos e procedimentos técnicos, 

conforme mostra a figura 10. 

 

Figura 10: Caracterização da Pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Concluída a caracterização do estudo, no tópico a seguir, será apresentada a população 

englobada no estudo, assim como a amostra a ser estudada. 

 

 

 

 

Pesquisa Aplicada 

Gera produtos e/ou 
Processos  

Survey 
Modelagem/simulação 

Experimento 

Quase-experimento 

Pesquisa Qualitativa 

Pesquisa Quantitativa 

 Quanto à 
abordagem 

Pesquisa Exploratória 

Pesquisa Descritiva 

Pesquisa Explicativa 

Gera conhecimento 

 Quanto aos 
Objetivos 

 Pesquisa Básica 

 

 Quanto a 
Natureza 
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 As empresas do Rio Grande do Norte certificadas com SGQ ISO 9001, inseridas no 

banco de dados do INMETRO foram as unidades escolhidas para o estudo. 

 Com intuito de responder aos objetivos propostos no início da pesquisa foram 

coletados dados referentes a percepção das empresas certificadas do Rio Grande do Norte no 

SGQ, quanto aos benefícios e características da implementação da certificação ISO 9001. 

A base de dados utilizada para definição da população foi obtida no site do INMETRO 

na área ABNT/CB25, órgão que possui convênio exclusivo de cooperação técnica com o 

INMETRO com atribuição de divulgar informações sobre as certificações de sistemas de 

gestão da qualidade segundo a norma ISO 9001 realizadas no Brasil. 

Com o acesso à referida base de dados foi efetuado um processo de filtragem para 

obter todas as empresas certificadas no Estado, o que resultou num universo populacional de 

27 empresas certificadas. 

  

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

 O presente estudo foi feito, inicialmente, buscando na literatura informações que 

visassem o embasamento teórico do trabalho. Autores nacionais e internacionais foram 

pesquisados para investigar o escopo dos estudos que estão sendo realizados nesta área.  

 O trabalho conta com dados obtidos a partir de pesquisas bibliográficas e documentais, 

uma vez que o referencial teórico foi desenvolvido com base em material publicado em livros, 

meios eletrônicos, revistas, artigos e trabalhos científicos disponibilizados em sites de 

periódicos e bases de dados como Scielo, Periódicos Capes, DOAJ, Emerald Insight, Isi Web 

of Knowledge, SciVerse Scopus, como em outros meios eletrônicos da Internet (LAKATOS E 

MARCONI, 2010). 

 Segundo Lakatos e Marconi (2010) a coleta de dados é a etapa da pesquisa em que os 

instrumentos definidos são aplicados.   

 Como técnica de coleta de dados será utilizada a aplicação de questionários cujo 

instrumento é constituído por uma série de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e 

sem a presença do entrevistador (MARCONI E LAKATOS, 2008). 

O primeiro contato com as 27 empresas certificadas (população alvo desta pesquisa) 

foi feito por telefone, no qual o pesquisador teve a oportunidade em explicar os motivos da 

pesquisa, justificar a importância do retorno das respostas, informar sobre o anonimato do 
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respondente e das empresas participantes.  

Uma das empresas solicitou que a coordenação do mestrado ou a orientadora do 

pesquisador enviasse um e-mail com declaração de vínculo do aluno à universidade. 

O instrumento de coleta das informações foi elaborado conforme as seguintes etapas: 

elaboração do questionário com base no levantamento bibliográfico promovido na primeira 

fase da pesquisa, o que permitiu levantar as principais características dos programas de 

qualidade estudados neste trabalho; realização de um pré-teste, conforme a proposta de 

Cooper e Schindler (2011), visando melhorar a formulação das perguntas com dupla 

interpretação, dentre outros problemas.  

O questionário do pré-teste foi respondido em um intervalo de três dias, contados a 

partir do envio do primeiro convite, por três profissionais da área de qualidade. Assim, com 

base nos comentários recebidos, o questionário foi ajustado para a pesquisa oficial em relação 

ao texto e quantidade de perguntas. Foi validado por meio da análise de dois consultores, 

especialistas em preparação de empresas para certificação ISO 9001, com experiência acima 

de cinco anos nesta atividade. Os consultores revisaram o questionário com o enfoque de  

adequação ao tema, abrangência ao assunto e clareza das perguntas.  

 O questionário oficial foi criado com perguntas fechadas e semiabertas no site Survey 

Monkey (http://pt.surveymonkey.com) permanecendo disponível durante o período de um 

mês. A idéia inicial foi elaborar um questionário com questões apenas fechadas, para facilitar 

a leitura e as respostas do entrevistado e, possivelmente tornar mais rápida a análise dos 

dados. Porém, devido o assunto ser abrangente, as perguntas mistas foram necessárias para 

obter dados para o estudo. Entretanto obtiveram-se apenas respostas quanto as seguintes 

questões semiabertas: 

a) a quinta questão em que as empresas deveriam responder a data da primeira 

certificação; 

b) a décima sexta questão que mencionava sobre outras certificações existentes; e 

c) a décima sétima questão referente a razão da empresa não renovar a certificação 

ISO 9001. 

A criação do questionário na ferramenta eletrônica contemplou, além das perguntas, 

uma carta oficial de abertura informando: o objetivo da pesquisa, o nome do pesquisador, um 

texto para despertar o interesse do respondente e ressaltar a importância da sua participação. 

Além disto, o questionário foi configurado para que nenhuma resposta pudesse ser deixada 

em branco, evitando, assim, questionários incompletos que precisassem ao final serem 

descartados da análise.  
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Posteriormente, os questionários foram enviados por correio eletrônico (e-mail) aos 

responsáveis pela implantação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 das indústrias. Os 

telefones constavam na relação do site INMETRO e os e-mails foram obtidos por contato 

telefônico com as empresas.  

Os seguintes fatores foram decisivos na escolha do questionário eletrônico: (a) 

disponibilidade dos endereços eletrônicos das empresas; (b) economia financeira; (c) maior 

agilidade no envio, recepção e processamento das respostas. 

Considerando-se a estratégia de coleta, a taxa de retorno final foi de 77,7%, sendo 21 

respostas válidas do total de 27 empresas pesquisadas, considerada satisfatória, comparada a 

outros trabalhos. Por exemplo, Pinto, Carvalho e Lee Ho (2008) obtiveram taxas de retorno de 

198 empresas brasileiras; Antony (2004) alcançou apenas 23 respostas de 200 questionários 

enviados.  

Após a finalização da coleta de dados, as respostas obtidas foram tratadas 

estatisticamente por meio de métodos univariados e multivariados. A análise estatística 

univariada baseou-se em frequências, percentuais, gráficos de setores e de colunas. A análise 

estatística multivariada baseou-se na análise de cluster.  

O questionário elaborado foi estruturado da seguinte forma: 

� Quinze perguntas fechadas e cinco semi-abertas as quais objetivavam identificar o 

perfil das empresas certificadas, as dificuldades encontradas na implantação e benefícios com 

o SGQ; 

 No Apêndice A é apresentado o instrumento de coleta de dados, um questionário on-

line, que foi disponibilizado no site Survey Monkey (http://pt.surveymonkey.com) e enviado 

por e-mail para as empresas selecionadas. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS   

 

 Para Yin (1984), a análise dos dados consistiu na tabulação, exame ou recombinação 

das evidências coletadas, buscando compreender, esclarecer, validar ou refutar os objetivos 

iniciais do estudo. 

  Os dados provenientes dos questionários serão analisados com auxilio de programas 

estatísticos como Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e Microsoft Excel. Serão 

utilizadas técnicas como: estatística descritiva e análise multivariada, em específico a análise 

de cluster. 

 Conforme Hair Jr. et al. (2005), a análise de cluster ou agrupamento ou 
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conglomerados é o nome do grupo de técnicas multivariadas que tem, por objetivo primordial, 

agrupar indivíduos de uma amostra de acordo com as suas características conforme ilustrado 

na figura 11. Segundo esse método, desenvolvido, inicialmente em Zoologia por taxonomistas 

numéricos, procura-se por agrupamentos homogêneos de itens representados por pontos num 

espaço n-dimensional em um número conveniente de grupos relacionando-os pelos 

coeficientes de similaridades ou de correspondências. O grupo resultante dessa classificação 

deve então exibir um grau superior de homogeneidade interna, e alta heterogeneidade externa.  

 

Figura 11 – Agrupamentos (clusters).  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para Johnson e Wichern (2007), a análise de conglomerados é uma importante técnica 

exploratória, uma vez que, ao estudar uma estrutura natural de grupos, possibilita avaliar a 

dimensionalidade dos dados, identificar outliers e levantar hipóteses relacionadas à estrutura 

(associações) dos objetos. 

A análise de agrupamentos tem sido chamada de análise de clusters (grupos), análise 

de conglomerados, análise Q, construção de tipologia, análise de classificação e taxonomia 

numérica. Essa variedade de nomes decorre em parte do uso de métodos de agrupamentos nas 

diversas áreas, tais como: psicologia, biologia, sociologia, economia, engenharia e 

administração. Em todos os casos, o pesquisador está procurando uma estrutura natural entre 

as observações com base em um perfil multivariado (HAIR ET AL, 2005). 

Conforme Fávero et al. (2009), a análise de conglomerado pode ser utilizada nas 

seguintes situações de pesquisa; por exemplo, quando: 
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• um gestor está interessado em identificar grupos de investimentos de acordo com 

perfis de risco; 

• um diretor de marketing busca identificar segmentos homogêneos de consumidores, 

a fim de estabelecer programas de marketing específicos para cada público; 

• um educador visa identificar grupos de alunos mais propensos à evasão escolar; 

• uma seguradora busca identificar grupos de segurados de menor risco; 

• um pesquisador busca segmentar empresas com base em indicadores financeiros 

(rentabilidade, liquidez, margem, entre outros). 

A análise de cluster é empregada quando deseja-se reduzir o número de objetos, 

aglomerando-os em cluster, de tal modo que os mesmos sejam reunidos num cluster mais 

similares do que com os outros pertencentes a outro cluster. Trata-se de uma metodologia de 

classificação baseada em métodos numéricos. A análise de cluster é um bom procedimento 

quando da exploração de dados há aa suspeita de que a amostra não é homogênea.  

A análise de cluster é uma técnica onde não há definição prévia em relação ao número 

de grupos ou á sua estrutura. Esta ferramenta multivariada é feita com base na similaridade, 

desde que possam ser computadas. 

Existem três questões básicas em análise de cluster: 

• como medir a similaridade entre objetos? 

• como colocar objetos  similares em grupos? 

• como descrever os grupos? 

No conceito de semelhança dois objetos ou indivíduos ou produtos são considerados 

similares se seus perfis são próximos, em relação as variáveis em estudo. Pode-se determinar, 

esta igualdade, por exemplo, através de medidas de distâncias, como a distância Euclidiana 

entre pontos. 

A análise de cluster genericamente compreende cinco etapas: 

1. A seleção dos casos a serem agrupados; 

2. A definição de um conjunto de variáveis; 

3. A seleção de uma medida de semelhança; 

4. A escolha de um critério de agregação ou desagregação; 

5. A validação dos resultados. 

 Pfeiffer (1980) estabelece dois métodos para a combinação dos elementos nos 

grupamentos, os hierárquicos e não hierárquicos. Nos métodos hierárquicos, os conjuntos são 

constituídos sobre níveis distintos de distância ou semelhança, podendo ser divisivos ou 
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aglomerativos. Os métodos não-hieráquicos caracterizam-se pelo fato de que, no número de 

grupos dados, os elementos se agrupam simultaneamente, de tal forma que, partindo-se de 

uma divisão inicial, é possível deslocar os elementos. 

 Neste estudo optou-se por um dos métodos de grupamentos hierárquicos pois a partir 

da matriz inicial de dados obtém-se uma matriz simétrica de igualdade e inicia-se a detecção 

de pares de casos com a mais alta semelhança, ou a mais baixa distância; para essa 

combinação, segundo níveis hierárquicos de similaridade, escolhe-se entre os diversos 

procedimentos aglomerativos de tal modo que cada ciclo de agrupamento obedeça a uma 

ordem sucessiva no sentido do decréscimo de similitude. 

Objetivando um melhor aproveitamento dos dados coletados foi aplicada a ferramenta, 

cluster analysis, segundo os seguintes critérios:  

• método: hierárquico 

• cálculo similariedade: : quadrado da distância euclidiana 

• padronização dos dados: Z-escore 

• número de clusters: quatro  

A forma gráfica mais usada para representar o resultado final dos agrupamentos é o 

dendograma. Nele estão dispostas linhas ligadas segundo os níveis de igualdade que 

agruparam pares de espécies ou de variáveis. Como este gráfico é uma simplificação em duas 

dimensões de uma relação n-dimensional é inevitável que algumas distorções quanto à 

semelhança apareçam. A medida de tal distorção pode ser obtida por um coeficiente de 

correlação entre os valores da matriz inicial de similaridade e aqueles derivados do 

dendograma. 

 

3.5 LIMITAÇÕES E DIFICULDADES 

 

 As conclusões desta pesquisa são aplicáveis apenas à população delimitada para 

pesquisa, ou seja, as empresas certificadas com o Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9000 

no Estado do Rio Grande do Norte. Esta delimitação é devido a realidade econômica da 

região tendo em vista a falta de incentivos financeiros e governamentais ao comparar-se, por 

exemplo, com Estados como São Paulo e Rio de Janeiro.  

 Ocorreram as seguintes dificuldades durante a pesquisa: o cadastro desatualizado na 

base de dados constante no site do INMETRO, localizar os novos responsáveis do Sistema de 

Gestão da Qualidade, buscar os telefones de contato e explicar, por contato telefônico, a 

importância da participação das empresas.  
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Dessa forma, do universo das 27 empresas certificadas, não foi possível conseguir 

telefone ou e-mail de contato com duas; uma não quis participar da pesquisa e três empresas 

não responderam o questionário até a data de encerramento.   

No capítulo a seguir serão apresentados os resultados do survey realizado com as 

empresas certificadas ISO 9000 no RN.  
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4. RESULTADOS DO SURVEY E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados encontrados, bem como a análise e 

interpretação dos dados obtidos no survey realizado com as empresas certificadas no Sistema 

de Gestão de Qualidade ISO 9001 no RN constantes na base de dados do INMETRO. 

 

4.1. O AMBIENTE DE PESQUISA 

 

O Ambiente de pesquisa foi o estado do Rio Grande do Norte, situado na Região 

Nordeste, está dividido em 167 municípios, compreendendo uma área total é de 52.796,7 km², 

o que equivale a 3,42% da área do Nordeste. De acordo com o IBGE (2010), a população 

recenseada em 2010 foi de 3.168.027 habitantes, sendo o 16º mais populoso do Brasil. A 

figura 12 representa a divisão político-administrativa do Rio Grande do Norte.  

 

Figura 12 - divisão político-administrativa do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: IDEMA (2013)  
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Os principais produtos em valor de produção do Estado em 2011 foram a fruticultura 

(melão, manga, abacaxi, mamão e laranja), produtos tradicionais (milho, feijão e mandioca), o 

leite, a castanha de caju e a cana de açúcar (PENHA, 2011).   

De acordo com  dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (Mdic), O RN exportou US$ 23,4 milhões em janeiro deste ano. O valor, que reflete 

os efeitos da seca no RN, foi 15,8% menor que o exportado no mesmo período do ano 

passado (US$ 27,8 milhões). Os principais produtos exportados em janeiro de 2013 foram 

melão (US$ 8,16 milhões), castanha de caju (US$ 2,6 milhões), e sal marinho (US$ 1,3 

milhão).  

De acordo com Poll et al. (2013) o melão foi a fruta campeã de vendas em 2012, teve 

incremento de 7,19% na quantidade, em relação ao ano anterior, chegando a 181,767 mil 

toneladas, ou 26,22% do total exportado. A receita com a exportação brasileira foi de R$ 

134.115.000,00.  

Cerca de um terço da produção nacional atende ao mercado externo, considerando-se 

os números de 2011, em que se registra a obtenção de 499 mil toneladas de melão (4,37% a 

mais do que o ano anterior) nas lavouras, situadas em sua ampla maioria no Nordeste.  

  A atividade de carnicultura (criação de camarão em cativeiro) gera cerca de 22 mil 

empregos diretos e indiretos no processo. No ano de 2012 foram produzidas no Brasil 

aproximadamente 75 mil toneladas de camarão conforme citado pelo presidente da 

Associação Brasileira de Criadores de Camarões (ABCC, 2013) para a matéria feita pelo 

jornalista Marques. O RN reúne 40,5% do total de criadores de camarão do Brasil e ocupa a 2ª 

posição na lista de maior produtor do país. De acordo com a ABCC (2013) neste ano o RN já 

foi responsável por 1,1 milhões de dólares em exportação de camarão cultivado.  

Outro peixe exportado é o meca. Também conhecido como espadarte, movimentou em 

2012 mais de U$ 5 milhões, com mais de mil toneladas enviadas ao exterior.  

A lagosta é um dos itens historicamente importantes para a pauta de exportações do 

Rio Grande do Norte. Nos últimos anos, as exportações de lagosta têm passado por momentos 

de subida e outros de descidae em alguns anos ficam praticamente estacionadas. De 2011 para 

2012, a queda foi brusca: 26% a menos. Foram R$ 3,2 milhões em 2012 contra pouco mais de 

U$ 4 milhões em 2011. 

A atividade petrolífera no Rio Grande do Norte também faz parte da história local dos 

municípios produtores distribuídos pelo território. As primeiras pesquisas de petróleo no 

estado tiveram início ainda em 1943 pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - 

DNPM. Até o começo da década de 1970 prevaleceram estudos de reconhecimentos da bacia, 
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a maioria feita pela Petrobras, utilizando geologia de superfície, métodos geológicos e 

perfuração de poços. (JESIEL, 2007) 

Na década de 60, iniciativas mais robustas atingem a expectativa potiguar. Em 1965, a 

PETROBRAS inicia um estudo geológico completo; em seguida, a Prefeitura de Mossoró 

(1966), também adentra neste campo. Em meados de 1973, o primeiro poço subcomercial é 

encontrado em Ubarana, seguido por Agulha (1975). Esse fato conduz ao primeiro histórico 

de produção em escala no Rio Grande do Norte, já em 1976; abrindo espaço para a ampliação 

da Exploração e Produção (E&P) com os poços do Hotel Termas em 1979 e os primeiros 

poços offshore da bacia Potiguar, com os campos de Pescada e Aratum em 1980 (SILVA, 

2009). 

Abaixo segue figura 13 da ANP (2013) referente a evolução a partir do ano 2000: 

 

Figura 13 - Produção de petróleo no RN (terra e mar) - 2000-2012 (m3). 

 

Fonte: ANP (2013).  

Além dos campos de exploração, também há a Refinaria Potiguar Clara Camarão 

(RPCC) inaugurada em 2009, localizada no pólo industrial de Guamaré e responsável por: 

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), diesel, querosene de aviação (QAV), gasolina e nafta 

petroquímica.  A região do Rio Grande do Norte e do Ceará é a segunda maior produtora de 

petróleo onshore (em terra) do Brasil.   

 A atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural na Bacia Potiguar 

rendeu R$ 38,82 milhões em royalties em fevereiro do ano passado. Desse montante, R$ 19,7 

milhões foram destinados ao Governo do Estado e R$ 19,1 milhões a 93 municípios. (ANP, 

2012). 
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O repasse dos royalties do petróleo constituem a principal fonte de renda para os 

municípios. O valor pago pela Petrobras é utilizado no desenvolvimento das cidades e tal fato 

pode ser comprovado pelo nível de desenvolvimento que estas cidades apresentam em 

comparação com outros municípios que não são produtores. Além disso, a Petrobras fomenta 

nesses municípios projetos sociais, beneficiando boa parte da população (DANTAS; REIS, 

2009). 

Para Fernandes (2007) o governo foi o agente principal na tentativa de estruturação de 

projetos de modernização ligados à indústria do sal, da química e da petroquímica no Rio 

Grande do Norte. A administração estadual também promoveu ações na área de infraestrutura 

(construindo estradas de ferro e de rodagem); um Porto Ilha para o transporte do sal e assumiu 

responsabilidades diretas na área da produção, iniciando a construção de uma fábrica de 

barrilha em Macau, região salineira do Estado.  

A seguir serão abordados os resultados encontrados no survey realizado com as 

empresas certificadas ISO 9001 no RN. 

 

4.2. RESULTADOS DO SURVEY 

 

A primeira etapa realizada foi a análise de cluster com o objetivo de identificar os 

agrupamentos.  

A análise de cluster, na busca por uma estrutura, é sensível à inclusão de variáveis 

irrelevantes, bem como a outliers ou dados suspeitos. Os outliers podem representar 

anomalias e que não são representativas a população, e itens de um determinado grupo 

obtidos de uma inadequada amostragem de certa população, que levam a uma errada 

representação dos grupos. Afim de evitar-se qualquer problema futuro, as variáveis foram 

padronizadas, pois as mesmas apresentam escalas diferentes, e consequentemente, traria 

resultados não satisfatórios para os objetivos da pesquisa.  

A multicolinearidade é um aspecto, onde procura-se verificar se existem variáveis 

fortemente correlacionadas. Analisando a matriz de coeficientes de correlações de Pearson 

entre as variáveis, pode-se constatar que os níveis são, em geral, baixos e médios, 

significando que consegue-se utilizar o método do quadrado da distância euclidiana. 

Abaixo o quadro 6 representa as abreviaturas utilizadas no SPSS e seus significados e 

questões relacionadas do questionário enviado às participantes: 
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Quadro 6 – Legenda representando abreviaturas usadas no SPSS. 

                                                                                                                                (continua) 

Abreviatura no SPSS Descrição Questão 

IDADE_EMP Idade da empresa 1 

NUM_FUNC Quantidade de funcionários da empresa 2 

CONS_CERT Consulta a empresa certificada antes da 
certificação 

4 

PRIM_CERT Primeira certificação 5 

TEMPO_CERTIF Tempo que possui certificação  6 

TEMPO_IMPLEM Tempo total gasto com a implementação 7 

GRAU_IMPOR Grau de importância atribuída a 
implementação do SGQ 

8 

PRINC_MOTIV Principal motivação para 
implementação/certificação do SGQ 

9 

BENEF_EFICIENCIA Benefício esperado – Eficiência/redução 
custos 

10 

BENEF_SATISCLIENTE Benefício esperado – Satisfação do cliente 10 

BENEF_MAIORCOMP Benefício esperado – Maior competitividade 
no mercado 

10 

BENEF_REDUÇÃO Benefício esperado – Redução/prevenção de 
não conformidades 

10 

BENEF_PADRON Benefício esperado – Padronização/melhoria 
processos 

10 

FUNCEN_IMPLAN Funcionários envolvidos na implantação 11 

INCENT Implementação de política de incentivo a 
funcionários 

12 

CONTRA_CONSULT Contratatação de empresa de consultoria  13 

DIFIC Teve dificuldade na implementação do SGQ 14 

OUTRA_CERT Possui outra certificação além da ISO 9001 16 

RENOV_CERT Pretende renovar a certificação ISO 9001 17 
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                                                                                                                           (conclusão) 

Abreviatura no SPSS Descrição Questão 

MELHOR Houve melhoria de desempenho com a 
implementação do SQG 

18 

BENEF_MELHQUAL Benefício após – Melhora da qualidade 19 

BENEF_COMINTER Benefício após – Comunicação Interna 19 

BENEF_MELHCLIE Benefício após – Melhoria com os clientes 19 

BENEF_AUMVEND Benefício após – Aumento de vendas 19 

BENEF_MELHREP Benefício após – Melhora reputação 19 

EXIG_RECOM A empresa exige/recomenda que seus 
fornecedores sejam certificados 

20 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para o referido estudo, após análises de variância (ANOVA) conforme tabela 4, 

observou-se que, para três clusters, haveria a necessidade da exclusão de muitas variáveis, 

pois as mesmas apresentaram significância acima de 5%. Por outro lado, para quatro clusters, 

numa segunda aglomeração, houve uma estabilização em relação às variáveis, chegando em 

um satisfatório grau de agrupamento.  

Análise de variância (ANOVA) para três clusters representada na tabela 3: 

 

Tabela 3 – Análise de variância para três clusters 

                                                                                                                             (continua) 
Descrição da variável  Soma dos 

quadrados 
df Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Idade da Empresa Entre grupos 7,722 2 3,861 1,881 ,181 
Nos grupos 36,944 18 2,052   
Total 44,667 20    

Número de funcionários Entre grupos 4,175 2 2,087 1,649 ,220 
Nos grupos 22,778 18 1,265   
Total 26,952 20    

Funcionários envolvidos 
no escopo 

Entre grupos 1,508 2 ,754 ,274 ,763 
Nos grupos 49,444 18 2,747   
Total 50,952 20    

Consulta a empresa 
certificada 

Entre grupos ,865 2 ,433 1,820 ,191 
Nos grupos 4,278 18 ,238   
Total 5,143 20    

Primeira certificação Entre grupos 1,143 2 ,571 2,571 ,104 
Nos grupos 4,000 18 ,222   
Total 5,143 20    
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                                                                                                                                  (continua) 
Descrição da variável  Soma dos 

quadrados 
df Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Grau de importância 
atribuída ao SGQ  

Entre grupos 7,786 2 3,893 28,029 ,000 
Nos grupos 2,500 18 ,139   
Total 10,286 20    

Benefício esperado – 
eficiência/redução de 
custos 

Entre grupos 5,238 2 2,619 7,857 ,004 
Nos grupos 6,000 18 ,333   
Total 11,238 20    

Benefício esperado – 
satisfação do cliente 

Entre grupos 9,952 2 4,976 12,796 ,000 
Nos grupos 7,000 18 ,389   
Total 16,952 20    

Benefício esperado – maior 
competitividade no 
mercado 

Entre grupos 12,865 2 6,433 12,945 ,000 
Nos grupos 8,944 18 ,497   
Total 21,810 20    

Benefício esperado –
redução de não 
conformidades 

Entre grupos 11,786 2 5,893 10,102 ,001 
Nos grupos 10,500 18 ,583   
Total 22,286 20    

Funcionários envolvidos na 
implantação  

Entre grupos 1,508 2 ,754 ,274 ,763 
Nos grupos 49,444 18 2,747   
Total 50,952 20    

Outra certificação Entre grupos ,238 2 ,119 ,429 ,658 
Nos grupos 5,000 18 ,278   
Total 5,238 20    

Renovar a certificação Entre grupos ,865 2 ,433 8,244 ,003 
Nos grupos ,944 18 ,052   
Total 1,810 20    

Melhoria de desempenho Entre grupos ,865 2 ,433 8,244 ,003 
Nos grupos ,944 18 ,052   
Total 1,810 20    

Benefício após SGQ – 
Melhoria da Qualidade 

Entre grupos 16,238 2 8,119 20,878 ,000 
Nos grupos 7,000 18 ,389   
Total 23,238 20    

Benefício após SGQ – 
Comunicação Interna 

Entre grupos 6,508 2 3,254 9,089 ,002 
Nos grupos 6,444 18 ,358   
Total 12,952 20    

Benefício após SGQ – 
Melhoria com clientes 

Entre grupos 14,452 2 7,226 28,905 ,000 
Nos grupos 4,500 18 ,250   
Total 18,952 20    

Benefício após SGQ – 
Aumento de vendas 

Entre grupos 12,698 2 6,349 7,563 ,004 
Nos grupos 15,111 18 ,840   
Total 27,810 20    

Tempo de certificação Entre grupos 12,738 2 6,369 1,460 ,258 
Nos grupos 78,500 18 4,361   
Total 91,238 20    

Tempo de implementação Entre grupos 157,143 2 78,571 2,092 ,152 
Nos grupos 676,000 18 37,556   
Total 833,143 20    

Principais motivações Entre grupos 2,952 2 1,476 ,782 ,473 
Nos grupos 34,000 18 1,889   
Total 36,952 20    

Benefício esperado –
padronização/melhoria dos 
processos 

Entre grupos 2,143 2 1,071 1,484 ,253 
Nos grupos 13,000 18 ,722   
Total 15,143 20    

Incentivo a funcionários 
(política de recompensa) 

Entre grupos ,738 2 ,369 2,657 ,097 
Nos grupos 2,500 18 ,139   
Total 3,238 20    
Total 4,667 20    
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                                                                                                                                       (conclusão) 
Descrição da variável  Soma dos 

quadrados 
df Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Contratação de Consultoria Entre grupos ,032 2 ,016 ,161 ,853 
Nos grupos 1,778 18 ,099   
Total 1,810 20    

Dificuldades Entre grupos ,738 2 ,369 2,657 ,097 
Nos grupos 2,500 18 ,139   
Total 3,238 20    

Benefício após SGQ – 
Melhora reputação 

Entre grupos 14,841 2 7,421 2,776 ,089 
Nos grupos 48,111 18 2,673   
Total 62,952 20    

Exige ou Recomenda 
certificação dos 
fornecedores 

Entre grupos ,667 2 ,333 1,500 ,250 
Nos grupos 4,000 18 ,222   
Total 4,667 20    

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Selecionados os critérios estatísticos e quatro clusters, o software SPSS apresentou os 

seguintes resultados para o 1º agrupamento na tabela 4: 

 

Tabela 4 – Primeiro agrupamento na análise de variância para três clusters 

Membro do cluster Membro do cluster 
A ponderação 4 Clusters A ponderação 4 Clusters 

1:A 1 18:R 1 
2:B 2 19:S 3 
3:C 1 20:T 3 
4:D 1 21:U 1 
5:E 3   
6:F 4   
7:G 4   
8:H 3   
9:I 3   

10:J 1   
11:K 1   
12:L 3   
13:M 1   
14:N 1   
15:O 3   
16:P 1   
17:Q 1   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Processando uma análise de variância dos grupos (4 clusters) para verificar se existem 

diferenças significativas entre os mesmos, apresentando na tabela 5 o seguinte resultado: 
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Tabela 5 – Análise de variância para quatro clusters 

                                                                                                                                          (continua) 
  Soma dos 

quadrados 
df Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Idade da Empresa Entre grupos 22,271 3 7,424 5,635 ,007 
Nos grupos 22,396 17 1,317   
Total 44,667 20    

Número de funcionários Entre grupos 10,686 3 3,562 3,723 ,032 
Nos grupos 16,266 17 ,957   
Total 26,952 20    

Funcionários envolvidos no 
escopo 

Entre grupos 26,738 3 8,913 6,257 ,005 
Nos grupos 24,214 17 1,424   
Total 50,952 20    

Consulta a empresa 
certificada 

Entre grupos 2,597 3 ,866 5,782 ,006 
Nos grupos 2,545 17 150   
Total 5,143 20    

Primeira certificação Entre grupos 2,805 3 ,935 6,800 ,003 
Nos grupos 2,338 17 ,138   
Total 5,143 20    

Tempo que possui 
certificação  

Entre grupos 23,654 3 7,885 1,983 ,155 
Nos grupos 67,584 17 3,976   
Total 91,238 20    

Tempo total gasto com a 
implementação 

Entre grupos 157,792 3 52,597 1,324 ,299 
Nos grupos 675,351 17 39,727   
Total 833,143 20    

Grau de importância 
atribuída ao SGQ 

Entre grupos 8,571 3 2,857 28,333 ,000 
Nos grupos 1,714 17 ,101   
Total 10,286 20    

Principal motivação Entre grupos 5,056 3 1,685 ,898 ,462 
Nos grupos 31,896 17 1,876   
Total 36,952 20    

Benefício esperado – 
eficiência/redução de 
custos 

Entre grupos 5,264 3 1,755 4,993 ,012 
Nos grupos 5,974 17 ,351   
Total 11,238 20    

Benefício esperado – 
satisfação do cliente 

Entre grupos 10,115 3 3,372 8,383 ,001 
Nos grupos 6,838 17 ,402   
Total 16,952 20    

Benefício esperado – maior 
competitividade no 
mercado 

Entre grupos 16,400 3 5,467 17,181 ,000 
Nos grupos 5,409 17 ,318   
Total 21,810 20    

Benefício esperado –
redução de não 
conformidades 

Entre grupos 13,247 3 4,416 8,305 ,001 
Nos grupos 9,039 17 ,532   
Total 22,286 20    

Benefício esperado –
padronização/melhoria dos 
processos 

Entre grupos 2,201 3 ,734 ,964 ,432 
Nos grupos 12,942 17 ,761   
Total 15,143 20    

Funcionários envolvidos na 
implantação  

Entre grupos 26,738 3 8,913 6,257 ,005 
Nos grupos 24,214 17 1,424   
Total 50,952 20    

Incentivo a funcionários 
(política de recompensa) 

Entre grupos ,900 3 ,300 2,183 ,127 
Nos grupos 2,338 17 ,138   
Total 3,238 20    

Contratação de Consultoria Entre grupos ,173 3 ,058 ,600 ,624 
Nos grupos 1,636 17 ,096   
Total 1,810 20    
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        (conclusão) 

 
 

 Soma dos 
quadrados 

df Quadrado 
Médio 

F Sig. 

Dificuldades Entre grupos ,745 3 ,248 1,692 ,206 
Nos grupos 2,494 17 ,147   
Total 3,238 20    

Outra certificação Entre grupos 3,102 3 1,034 8,227 ,001 
Nos grupos 2,136 17 ,126   
Total 5,238 20    

Renovar a certificação Entre grupos ,952 3 ,317 6,296 ,005 
Nos grupos ,857 17 ,050   
Total 1,810 20    

Melhoria de desempenho Entre grupos ,952 3 ,317 6,296 ,005 
Nos grupos ,857 17 ,050   
Total 1,810 20    

Benefício após SGQ – 
Melhoria da Qualidade 

Entre grupos 16,400 3 5,467 13,592 ,000 
Nos grupos 6,838 17 ,402   
Total 23,238 20    

Benefício após SGQ – 
Comunicação Interna 

Entre grupos 7,342 3 2,447 7,416 ,002 
Nos grupos 5,610 17 ,330   
Total 12,952 20    

Benefício após SGQ – 
Melhoria com clientes 

Entre grupos 14,556 3 4,852 18,763 ,000 
Nos grupos 4,396 17 ,259   
Total 18,952 20    

Benefício após SGQ – 
Aumento de vendas 

Entre grupos 12,771 3 4,257 4,812 ,013 
Nos grupos 15,039 17 ,885   
Total 27,810 20    

Benefício após SGQ – 
Melhora reputação 

Entre grupos 14,842 3 4,947 1,748 ,195 
Nos grupos 48,110 17 2,830   
Total 62,952 20    

Exige ou Recomenda 
certificação dos 
fornecedores 

Entre grupos ,771 3 ,257 1,121 ,368 
Nos grupos 3,896 17 ,229   
Total 4,667 20    

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se que existem variáveis que apresentam nível de significância acima de 0,05. 

Logo, estas deverão ser retiradas da análise afim de alcançar uma melhor aglomeração dos 

grupos. Logo deverão sair, TEMPO_CERT, TEMPO_IMPLEM, PRINC_MOTIV, 

BENEF_PADRON, INCENT, CONTRA_CONSULT, DIFIC, BENEF_MELHREP E 

EXIG_RECOM. Estas variáveis podem ter apresentado um alto grau de multicolinearidade, 

ou seja, uma carga muita alta, ao ponto de não conseguir ser aglomerada e conforme Money, 

Babin e Samouel (2005) não se pode confiar nos coeficientes individuais para interpretar os 

resultadosEstes autores citam a regra prática adotada pelos estatísticos em que um coeficiente 

de correlação de uma amostra entre duas variáveis independentes maior que +0,70 ou menor 

do que -0,70 é evidência de problemas pontenciais com multicolinearidade. Para Hair et al. 

(2005) variáveis altamente colineares podem distorcer os resultados substancialmente ou 

torna-los muito instáveis e, assim, não generalizáveis. Por este motivo uma nova aglomeração 
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deverá ser realizada conforme o 2º agrupamento a seguir na tabela 6: 

 

Tabela 6 – Segundo agrupamento na análise de variância para três clusters 

Membro do cluster Membro do cluster 
A ponderação 4 Clusters A ponderação 4 Clusters 

1:A 1 18:R 1 
2:B 2 19:S 3 
3:C 3 20:T 3 
4:D 1 21:U 1 
5:E 3   
6:F 4   
7:G 4   
8:H 3   
9:I 3   

10:J 1   
11:K 1   
12:L 3   
13:M 1   
14:N 1   
15:O 3   
16:P 1   
17:Q 1   

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para avaliar o nível de significância, procede-se uma análise de variância dos grupos 

(4 clusters) para verificar se existem diferenças significativas entre os mesmos, apresentando 

o seguinte resultado: 

Tabela 7 – Análise de variância (revisada) para quatro clusters. 

                                                                                                                          (continua) 
  Soma dos 

quadrados 
df Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Idade da Empresa Entre grupos 22,271 3 7,424 5,635 ,007 
Nos grupos 22,396 17 1,317   
Total 44,667 20    

Número de funcionários Entre grupos 10,686 3 3,562 3,723 ,032 
Nos grupos 16,266 17 ,957   
Total 26,952 20    

Funcionários envolvidos no 
escopo 

Entre grupos 26,738 3 8,913 6,257 ,005 
Nos grupos 24,214 17 1,424   
Total 50,952 20    

Consulta a empresa 
certificada 

Entre grupos 2,597 3 ,866 5,782 ,006 
Nos grupos 2,545 17 150   
Total 5,143 20    

Primeira certificação Entre grupos 2,805 3 ,935 6,800 ,003 
Nos grupos 2,338 17 ,138   
Total 5,143 20    

Grau de importância 
atribuída ao SGQ 

Entre grupos 8,571 3 2,857 28,333 ,000 
Nos grupos 1,714 17 ,101   
Total 10,286 20    

Benefício esperado – 
eficiência/redução de 
custos 

Entre grupos 5,264 3 1,755 4,993 ,012 
Nos grupos 5,974 17 ,351   
Total 11,238 20    
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                                                                                                                (conclusão) 

  Soma dos 
quadrados 

df Quadrado 
Médio 

F Sig. 

Benefício esperado – 
satisfação do cliente 

Entre grupos 10,115 3 3,372 8,383 ,001 
Nos grupos 6,838 17 ,402   
Total 16,952 20    

Benefício esperado – maior 
competitividade no 
mercado 

Entre grupos 16,400 3 5,467 17,181 ,000 
Nos grupos 5,409 17 ,318   
Total 21,810 20    

Benefício esperado –
redução de não 
conformidades 

Entre grupos 13,247 3 4,416 8,305 ,001 
Nos grupos 9,039 17 ,532   
Total 22,286 20    

Funcionários envolvidos na 
implantação  

Entre grupos 26,738 3 8,913 6,257 ,005 
Nos grupos 24,214 17 1,424   
Total 50,952 20    

Outra certificação Entre grupos 3,102 3 1,034 8,227 ,001 
Nos grupos 2,136 17 ,126   
Total 5,238 20    

Renovar a certificação Entre grupos ,952 3 ,317 6,296 ,005 
Nos grupos ,857 17 ,050   
Total 1,810 20    

Melhoria de desempenho Entre grupos ,952 3 ,317 6,296 ,005 
Nos grupos ,857 17 ,050   
Total 1,810 20    

Benefício após SGQ – 
Melhoria da Qualidade 

Entre grupos 16,400 3 5,467 13,592 ,000 
Nos grupos 6,838 17 ,402   
Total 23,238 20    

Benefício após SGQ – 
Comunicação Interna 

Entre grupos 7,342 3 2,447 7,416 ,002 
Nos grupos 5,610 17 ,330   
Total 12,952 20    

Benefício após SGQ – 
Melhoria com clientes 

Entre grupos 14,556 3 4,852 18,763 ,000 
Nos grupos 4,396 17 ,259   
Total 18,952 20    

Benefício após SGQ – 
Aumento de vendas 

Entre grupos 12,771 3 4,257 4,812 ,013 
Nos grupos 15,039 17 ,885   
Total 27,810 20    

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se que não há variáveis que apresentam nível de significância acima de 0,05. 

Logo, chega-se a um grau satisfatório de aglomeração ou formação dos grupos. 

 A figura 14 mostra um dendograma com 21 objetos, isto é, as 21 empresas 

pesquisadas. Para o agrupamento destas usaram-se as distâncias euclidianas indicadas na 

abscissa (eixo y). Observa-se, por exemplo, que os objetos J e M, unidos pelo colchete, são os 

mais similares (distância euclidiana igual a 1). Os objetos J, M, K, Q, U, N estão agrupados 

formando um grupo maior. O mesmo raciocínio é utilizado para os demais objetos. Pode-se, 

por meio desta representação, vislumbrar que os objetos dividem-se em quatro grandes 

grupos, isto é, quatro clusters. São eles: 

 

• Cluster 1 = formado pelas empresas A, D, J, K, M, N, P, Q, R e U e destacado em 
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vermelho; 

• Cluster 2 = empresa B na cor rosa; 

• Cluster 3 = composto pelas empresas C, E, H, I, L, O, S e T destacadas em azul; e 

• Cluster 4 = empresas F e G representadas com cor verde. 

 

Figura 14 – Dendograma usando ligação completa. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O cluster 1 é composto por uma empresa de ensino, três do comércio, duas indústrias 

e quatro prestadores de serviço. Uma das empresas possui de 6 a 10 anos, duas possuem de 

21 a 30 anos e as demais mais de 30 anos. Três delas consultaram alguma empresa 

certificada antes da certificação. Somente uma delas estava certificando-se pela primeira vez. 
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Como motivação para a certificação, três delas citaram o mercado visando conquistar novos 

clientes, quatro disseram melhorias internas na empresa e para três foi a iniciativa da alta 

direção. Todas renovarão a certificação pois obtiveram melhorias de desempenho com a 

implantação do SGQ. 

O cluster 2 é representado apenas por uma empresa do comércio que não verificou 

benefícios após a certificação ISO 9001. A sua principal motivação foi melhorias internas. 

Ela não possui outras certificações e não irá renovar a certificação. Entre as principais 

dificuldades durante seu processo de implementação do SQG, citou: custos na implantação e 

dificuldade da disseminação da cultura da qualidade. 

Já o cluster 3 possui uma empresa com um a cinco anos de existência, cinco com 

idade entre seis a 10 anos e duas com 21 a 30 anos. Três delas não consultaram nenhuma 

empresa certificada antes da certificação. Temos nesse grupo uma empresa da área de ensino, 

uma indústria, duas de prestação de serviços, três da construção civil e uma aeroespacial. 

Quatro foram motivadas por melhorias internas na empresa, duas por exigências dos clientes, 

uma por iniciativa da alta direção e outra por outros motivos. Somente uma implementou 

política de incentivo a funcionários. Todas as empresas contrataram empresa de consultoria 

para implementar o SGQ. Nenhuma delas tiveram dificuldades durante o processo de 

implementação do SGQ. Todas pretendem renovar a certificação e concordam que houve 

melhoria no desempenho após implementação do Sistema de Gestão da Qualidade.  

O cluster 4 é formado por uma empresa da construção civil e por uma indústria. Elas 

estavam no processo de primeira certificação, atribuem muita importância a implementação 

ISO 9001, não consultaram empresas certificadas antes da certificação, a iniciativa da alta 

direção foi a principal motivação, as duas empresas pretendem renovar a certificação e 

concordam que obtiveram melhoria de desempenho com a implantação do SGQ e as duas 

recomendam a certificação de seus fornecedores. 

O primeiro objetivo específico do estudo foi traçar o perfil das empresas certificadas 

ISO 9000 no Estado do RN identificando a área de atuação, tempo de existência da empresa, 

a quantidade de funcionários e quantos foram envolvidos no escopo da certificação. Temos 

que 40% das empresas possuem mais de 30 anos, 30% de seis a dez anos, 20% de 21 a 30 

anos e 5 % na faixa de um a cinco anos e o mesmo percentual para 11 a 20 anos.  

As empresas estudadas estão divididas em setores de atuação conforme figura 15 

abaixo: 
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Figura 15 – Empresas certificadas ISO 9001 do RN divididas por setores de atuação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  Na figura 16 é apresentado o número de funcionários das companhias pesquisadas 

neste estudo. Percebe-se que no RN é pequeno o número de grandes empresas com 

certificação ISO 9001. Há cinco empresas com até 50 funcionários, três possuem de 51 a 

100, nove de 101 a 500, três de 501 a 1.000 funcionários e apenas uma com mais de 1.000. 

 

Figura 16 – Número de funcionários que as empresas possuem.  

 

  Fonte: elaborado pelo autor. 
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Ainda analisando o primeiro objetivo específico, foi verificado que 40% das 

empresas objeto deste estudo responderam que envolveram mais de 20 funcionários no 

escopo da certificação, 40% de cinco a dez funcionários e 15% de um a quatro.   

Complementarmente ao primeiro objetivo específico, 13 empresas recomendam ou 

exigem que seus fornecedores sejam certificados. Esta recomendação provavelmente é 

umprincípio de assegurar a qualidade dos produtos desde a matéria prima ou serviços 

fornecidos por seus fornecedores. 

O segundo objetivo específico foi analisar a experiência das companhias quanto à 

implantação da certificação ISO 9001. Doze empresas consultaram alguma empresa 

certificada mostrando que ainda há necessidade de um treinamento prévio com consultorias 

especializadas na implementação do SGQ. Onze empresas estavam certificando-se pela 

primeira vez, enquanto dez já estavam recertificando-se.  

Quanto ao início da certificação, uma empresa iniciou seu processo de certificação 

em 1999, outra em 2001 e as demais estão representadas na figura 17. As demais empresas 

passaram a certificarem após a necessidade da certificação ISO para, principalmente, 

participar em licitações de empresas e órgãos relacionados ao governo brasileiro.  

 

Figura 17 – Ano de início do processo de implantação do SGQ.  

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Na tabela cruzada 8 tem-se a relação entre a idade das empresas versus o tempo de 

implementação do SGQ. Percebe-se que a maioria das organizações demoraram até 1 ano e 

meio para implantar a certificação.  
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Tabela 8– Relação entre a idade das empresas versus tempo de implementação da certificação. 

 
TEMPO DE IMPLEMENTAÇAO 

Total 
6 meses 1 Ano  

1 Ano e 6 

meses 
2 anos 

Mais de 

2 anos 

IDADE DAS 

EMPRESAS 

De 1 a 5 anos 0 2 0 0 0 2 

De 6 a 10 anos 1 2 2 1 1 7 

De 11 a 20 anos 1 0 0 0 0 1 

De 21 a 30 anos 1 0 2 1 0 4 

Acima de 30 anos 1 3 2 1 0 7 

Total 4 7 6 3 1 21 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O terceiro objetivo específico foi verificar a importância e qual foi a motivação para 

implementar a certificação ISO 9001. Na pesquisa, 16 empresas atribuem o grau de muito 

importante à implementação da norma, três julgam importante e apenas uma considera pouco 

importante. Ao responderem sobre a principal motivação para certificar o SGQ, 40% citaram 

a exigência dos fornecedores, 35% tiveram a iniciativa da alta direção, 10 % escolheram o 

mercado e 10% a exigência dos clientes. Em outras pesquisas, o autor verificou que a 

exigência dos clientes era a primeira motivação, entretanto algumas das empresas 

pesquisadas no RN são fornecedoras da Petrobras, governo e outras organizações que exigem 

a certificação no SGQ.  

Tem-se ilustrado na figura 18 os principais benefícios esperados antes da 

implementação do SGQ. De acordo com a questão 10 do questionário, a escala likert de 

resposta era o número 1 para o benefício mais importante e 5 para o menos importante. Nota-

se que principal benefício esperado antes da certificação foi a satisfação do cliente, seguido 

de eficiência interna e a padronização e ou melhoria dos processos. Esses foram os principais 

benefícios identificados no trabalho de Oliveira et al. (2011). 
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Figura 18 – Principais benefícios esperados antes da implementação do SGQ.  

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 O quarto objetivo específico foi identificar características do processo de certificação. 

No primeiro momento foi verificado que oito empresas utilizaram mais de 20 pessoas neste 

processo, seis empresas entre um a quatro funcionários e seis empresas de cinco a dez 

funcionários. Fato interessante é que 16 empresas das 21 pesquisadas não implementaram 

nenhuma política de incentivo aos funcionários durante esse processo. Isto pode justificar o 

tempo de implementação mais demorado em algumas companhias bem como as dificuldades 

que 16 organizações tiveram durante processo de implementação do SGQ.  

 Outro resultado, referente a questão 13, é que 19 participantes utilizaram consultorias 

para implementar o SGQ na empresa. Isso demonstra a importância de especialistas no 

assunto para uma correta implementação do sistema ISO 9001. 

 Complementarmente a este quarto objetivo específico é apresentada na figura 19 a 

opinião das organizações quanto a maior dificuldade na implementação do SGQ nas 

empresas estudadas. Percebe-se que nove delas tiveram dificuldades da disseminação da 

cultura da qualidade, cinco citaram a resistência dos colaboradores e quatro mencionaram a 

falta de comprometimento de toda a organização. 
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Figura 19 – Maior dificuldade encontrada na implementação do SGQ. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 No referencial teórico, Mo e Chan (1997), Tang e Kam (1999), Neto e Silva (2004), 

Inmetro (2005), Poksinska, Eklund e Dahlgaard (2006), Souza e Tanabe (2006), Lagrosen, 

Backstron e Lagrosen (2007), Ferreira e Salgado (2007) e Sampaio et al. (2012-a) citam a 

resistência a mudança como uma das maiores dificuldades na implementação do SGQ nas 

empresas. Ao confrontrar-se com os resultados apresentados na figura 19, nota-se que a 

disseminação da cultura da qualidade é relacionada a resistência a mudança citada pelos 

autores.  

 O quinto objetivo específico foi verificar as perspectivas futuras quanto as 

certificações existentes nas empresas certificadas do RN e sobre a renovação da ISO 9001. 

Oito empresas possuem outras certificações tais como: ISO 14001, PBQPH NIVEL A 

(utilizada na indústria da construção civil), orgânica (para alguns produtos da indústria 

alimentícia, realiza auditoria da origem e trajetória de produtos agrícolas e industriais desde 

sua fonte de produção até o ponto final de venda ao consumidor) e Rainforest Alliance 

(conhecida também como certificação da Cadeia de Custódia, é utilizada pela indústria 

alimentícia para rastrear a produção agrícola da fazenda até o mercado). Apenas uma empresa 

não pretende renovar pois não identificou benefícios após a certificação.   

O sexto e último objetivo específico foi relacionar os benefícios após a 

implementação e confirmar se houve melhoria no desempenho. Para 19 empresas houve 

melhoria no desempenho com a implementação do SGQ.  
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As empresas pesquisadas relacionaram conforme figura 20 abaixo os principais 

benefícios percebidos após a implementação do SGQ. De acordo com a questão 19 do 

questionário, a escala likert de resposta era o número 1 para o benefício mais importante e 5 

para o menos importante. Nota-se que principal benefício obtido depois da certificação foi a 

melhoria da qualidade, seguido da melhoria na relação com os clientes e melhoria na 

reputação da corporação. 

Figura 20 – Principais benefícios após a implementação do SGQ.  

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

O principal benefício citado pelas empresas pesquisadas, a melhoria da qualidade, 

ratifica o citado pelos autores Xavier (1995), Dick (2000), Gunnlaugsdottir (2002), Magd e 

Curry (2003), Nora (2003), Oliveira (2004-a), Vannuci (2004), Costa Junior (2005), Inmetro 

(2005), Leite (2005), Amorim et al. (2006), Poksinska, Eklund e Dahlgaard (2006), Singh e 

Smith (2006), Souza e Tanabe (2006), Ujihara et al. (2006), Ferreira e Salgado (2007), 

Gotzamani et al. (2007), Lagrosen, Backstron e Lagrosen (2007), Abitch et al. (2008-a), Feng 

et al. (2008), Jang e Lin (2008), Magd (2008), Nadae et al. (2009), Oliveira et al. (2010), 

Oliveira et al. (2011), Ilkay e Aslan (2012), Perdigão e Perdigão (2012) e Silva (2013). 

 No capítulo a seguir serão apresentadas as conclusões realizadas após o estudo e a 

análise dos resultados deste survey.  
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5. CONCLUSÕES 

 

No cenário econômico é necessário dinamizar, buscar alternativas inovadoras capazes 

de excederem as expectativas dos clientes, garantindo um controle de custos nas empresas 

visando aumentar os níveis de competitividade. Para atender essas diretrizes, as empresas 

buscam certificarem-se no Sistema de Gestão da Qualidade. 

A implementação do SGQ é um processo contínuo que introduz melhorias, sendo 

para isto fundamental o envolvimento da alta direção na definição dos objetivos a serem 

atingidos para que toda a organização trabalhe em função desse compromisso. 

Para compreender esta implementação no Rio Grande do Norte, foi realizado este 

estudo com objetivo geral em analisar, sob a ótica das empresas certificadas com ISO 9001 

no Rio Grande do Norte, a percepção dos benefícios, características e dificuldades 

encontradas na implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade. Para tal fim, foi utilizada 

a metodologia de levantamento de pesquisa através do envio de e-mails convite para o 

preenchimento de questionários via internet. O questionário proposto foi elaborado com 20 

perguntas que abordam a temática central dessa dissertação. Obtiveram-se 21 respostas 

válidas de um total de 27 empresas resultando em uma taxa de respostas de 77,77%. Foram 

consideradas todas as empresas do RN certificadas com a norma ISO 9001 constantes do 

banco de dados do INMETRO. 

Quanto ao delineamento do perfil das empresas pesquisadas, constatou-se que haviam 

seis empresas prestadoras de serviço, quatro indústrias, quatro da área da construção civil, 

quatro do comércio, duas do ensino e uma aeroespacial. Outra característica relevante é que 

apenas quatro não possuíam a certificação na norma ISO 9001.  

Entre as motivações que levaram as empresas a buscarem a certificação, duas 

merecem destaque pela frequência de resposta: 40% citaram a exigência dos fornecedores e 

35% a iniciativa da alta direção.   

De acordo com a NBR ISO 9001:2008, toda e qualquer implementação de um 

programa com foco na qualidade,e ou ainda algo novo na empresa que vai impactar nas 

atividades de rotina das pessoas deve ser muito bem conduzido, com o objetivo de evitar ou 

amenizar os potenciais impactos negativos e prejuízos inerentes a este processo de 

implantação. Verificou-se que 17 empresas respondentes tiveram dificuldades durante o 

processo de implementação do SGQ.  

Referente as principais dificuldades enfrentadas pode-se citar que nove tiveram 

dificuldades da disseminação da cultura da qualidade, cinco citaram a resistência dos 
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colaboradores e quatro mencionaram a falta de comprometimento de toda a organização.   

Apesar das dificuldades, vinte empresas obtiveram os seguintes benefícios: melhoria 

da qualidade, melhoria na relação com os clientes, realce na comunicação interna, melhoria na 

reputação da corporação e aumento de vendas. 

O resultado positivo após a implementação do sistema de gestão da qualidade, é a 

garantia de que o mesmo foi um investimento para a empresa, o qual foi planejado e 

implementado e forma eficaz, ou seja, a empresa com a implementação atingiu os objetivos 

planejados. Neste sentido, a cultura da empresa influencia muito para obter sucesso na 

implementação de um sistema de qualidade, pois a conscientização de todos sobre a 

importância da qualidade é fundamental dentro da organização. 

O presente estudo proporcionou contribuições as seguintes contibuições: 

• na área acadêmica foi possível revisar a literatura buscando os resultados relevantes 

dos últimos dez anos no Brasil e contribuir com uma pesquisa, ainda não realizada, 

no estado do Rio Grande do Grande; 

• do ponto de vista econômico, foi possível identificar as motivações, as dificuldades 

e os benefícios das empresas certificadas. Os resultados do estudo podem ser 

utilizados como um guia para o desenvolvimento de uma política da qualidade. Esta 

poderá incentivar a implementação da ISO 9001 em empresas não certificadas no 

RN; 

• ainda economicamente, a troca de informações e experiências na gestão da 

qualidade diminuiriam as diferenças entre empresas e setores. Estes esforços 

poderão uniformizar procedimentos, minimizar custos e proporcionar maior 

qualidade nos produtos e serviços. A abertura de novos mercados, seria facilitada 

resultando, assim, em uma maior geração de riquezas para o país; 

• na área social, percebeu-se o interesse dos respondentes em contribuirem para a 

melhoria das organizações. 

Como principais limitações desse trabalho cita-se a restrição à extrapolação dos 

resultados para outras regiões pois os questionários foram respondidos pelos gestores da 

qualidade das empresas certificadas no RN.   

Finalmente, o estudo ratifica a importância do SGQ como diferencial competitivo bem 

como pode ser utilizado como ferramenta de apoio às organizações rumo à melhoria contínua.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

--- Apresentação da pesquisa 

Prezado colaborador, 
 
 
No âmbito de um projeto de mestrado em Engenharia de Produção da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte está a ser desenvolvida uma investigação sobre as empresas com 
certificação segundo a norma ISO 9001 no RN. 
 
O sucesso da investigação depende, em grande medida, da participação voluntária. Nesse 
sentido solicitamos à sua participação no preenchimento do questionário disponível através do 
link recebido em seu e-mail. O seu preenchimento demora, aproximadamente, 10 minutos. 
 
Baseado na sua experiência na implementação da norma ISO 9001 na empresa, responda de 
acordo com sua experiência, pois não existem respostas certas ou erradas. Leia cada uma das 
afirmações e opções de resposta disponíveis com atenção, assinalando a que melhor se adequa 
ao seu caso. 
 
Quando terminar, verifique, por favor, se respondeu a todas as questões. Todas as 
informações serão confidenciais, sendo garantido o anonimato do respondente e da empresa. 
 
No final do estudo será elaborado um relatório com os resultados mais relevantes que será 
apresentado em anais e revistas relacionadas à Qualidade. 
 
Qualquer questão poderá ser dirigida a Mauro Tomaz através dos seguintes contatos: 
mauro.tomaz@gmail.com ou (84) 8718-5136. 
 
A sua colaboração é da máxima importância para o estudo. 
 
 
Desde já agradeço a sua disponibilidade! 
 
 
Mauro Tomaz da Silva Junior, Matrícula: 2011.110.130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

107

--- Instrumento de coleta de dados 

Questionário sobre implementação da ISO 9001:2008 
 

1) Quantos anos a empresa possui?  

(A) De 1 a 5 anos 

(B) De 6 a 10 anos 

(C) De 11 a 20 anos 

(D) De 21 anos a 30 anos 

(E) Acima de 30 anos 

2) Quantos funcionários a empresa possui?  

(A) De 1 a 50 funcionários 

(B) De 51 a 100 funcionários 

(C) De 101 a 500 funcionários 

(D) De 501 a 1000 funcionários  

(E) Acima de 1000 funcionários 

3) Quantos funcionários estiveram envolvidos no escopo da última certificação ISO 
9001? 

(A) De 1 a 4 funcionários 

(B) De 5 a 10 funcionários 

(C) De 11 a 15 funcionários 

(D) De 16 a 20 funcionários 

(E) Acima de 20 funcionários 

4) Antes da certificação, a empresa consultou alguma empresa certificada? 

(A) Sim 

(B) Não 

5) Essa é a primeira certificação? Caso negativo, quando foi a primeira certificação?   

(A) Sim 

(B) Não. Ano: ______ 
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6) Quando iniciou (ano) o processo de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade? 

(F) 2006 

(G) 2007 

(H) 2008 

(I) 2009 

(J) 2010 

7) Qual o tempo total gasto com a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade da 
empresa?   

(A) 6 meses 

(B) 1 ano  

(C) 1 ano e 6 meses 

(D) 2 anos 

(E) Mais de 2 anos 

8) Qual o grau de importância que você atribui a implementação do Sistema de Gestão de 
Qualidade da sua empresa?  

(1)           (2)                 (3)        (4)                    (5) 

Pouco importante                                                             Muito importante  

9) Qual foi a principal motivação para a implementação/certificação do Sistema de 
Gestão da Qualidade da empresa? 

(    ) Exigência de clientes 

(    ) Exigência dos fornecedores      

(    ) Iniciativa da alta direção 

(    ) Mercado, visando conquistar novos clientes 

(    ) Melhorias internas na empresa. 

(    ) Outros. Citar: _______________________________________________ 

 

10) Enumere de 1 (mais importante) a 5 (menos importante) os principais benefícios 
esperados antes da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade?  

(    ) Eficiência interna/redução de custos 
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(    ) Satisfação do cliente 

(    ) Maior competitividade no mercado 

(    ) Redução/ prevenção de não conformidades 

(    ) Padronização/melhoria dos processos 

(    ) Outros. Citar: _________________________________________________ 

11) Quantas pessoas foram envolvidas na implementação do Sistema de Gestão da 
Qualidade da empresa?  

(A)  De 1 a 4 funcionários 

(B)  De 5 a 10 funcionários 

(C)  De 11 a 15 funcionários 

(D)  De 16 a 20 funcionários 

(E) Acima de 20 funcionários 

12) Foi implementada alguma política de incentivo aos funcionários durante o processo de 
busca da certificação?  

(A) Sim 

(B) Não 

13) A empresa contratou alguma empresa de consultoria para implementar o Sistema de 
Gestão da Qualidade da empresa? 

(A) Sim 

(B) Não 

14) Teve dificuldades durante o processo de implementação do Sistema de Gestão da 
Qualidade? 

(A) Sim 

(B) Não 

15) Qual foi a maior dificuldade na implementação do Sistema de Gestão da Qualidade da 
empresa? 

(A) Falta de comprometimento de toda a organização 

(B) Resistência dos colaboradores 

(C) Custos na implantação 
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(D) Dificuldade da disseminação da cultura da qualidade  

(E) Problemas com a consultoria contratada 

16) Possui outra certificação além da ISO 9001? Caso positivo, qual?  

(A) Sim. Citar outra certificação: _________ 

(B) Não. 

17) Pretendem renovar a certificação ISO 9001? Caso negativo, por quê? 

(A) Sim. 

(B) Não. Razão (ões): 
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 

18) Concorda que houve melhoria de desempenho com a implementação do Sistema de 
Gestão da Qualidade. Caso negativo aponte uma razão. 

(A) SIM 

(B) NÃO. Razão: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

19) Enumere de 1 (mais importante) a 5 (menos importante) os principais benefícios após 

a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade.  

(    ) Melhoria da qualidade 

(    ) Realce na comunicação interna 

(    ) Melhoria na relação com os clientes 

(    ) Aumento de vendas 

(    ) Melhoria na reputação da corporação 

20) Sua empresa exige ou recomenda que seus fornecedores sejam certificados? 

(A) Sim 

(B) Não 
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APÊNDICE B – RELAÇÃO DOS TRABALHOS NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS SOBRE 
INVESTIGAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SGQ NO BRASIL  

Autores Ano Publicação Título Classificação 

Webqualis 

NORA, J.A.F. 2003 Dissertação (Mestrado 

em Engenharia de 

Produção) – Programa 

de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção, 

UNIFEI, Itajubá. 

Análise da transição 

para um sistema de 

gestão da qualidade ISO 

9001:2000 na Indústria 

de Material Bélico do 

Brasil. 

Não Aplicável 

NETO, D.A.S. e 

SILVA, D. 

2004 Revista Brasileira de 

Gestão de Negócios – 

FECAP. 

Um estudo do Processo 

de Certificação ISO no 

Departamento de 

Oficinas da Companhia 

do Metropolitano de São 

Paulo. 

B4 

OLIVEIRA, H.J.  2004 Dissertação (Mestrado)  

- Programa de Pós-

Graduação em 

Administração - PPGAd 

do Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas, 

Universidade Regional 

de Blumenau. 

Análise da adoção dos 

princípios de gestão da 

qualidade nas empresas 

catarinenses certificadas 

na Norma NBR/ISO 

9001:2000. 

Não Aplicável 

D’OLIVEIRA, C.R.  2005 Dissertação (Mestrado 

em Engenharia de 

Produção) – Programa 

de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção, 

UNIFEI, Itajubá. 

A Contribuição da 

certificação NBR ISO 

9001:2000 para a gestão 

do conhecimento do 

Processo de 

Desenvolvimento de 

Produtos (PDP). 

Não Aplicável 

LEITE, D.C.M.  2005 Dissertação (Mestrado 

em Engenharia de 

Produção) – Programa 

de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção, 

Universidade Federal de 

Método para 

implantação de um 

sistema de gestão da 

qualidade baseado na 

norma ISO 9001:2000. 

Não Aplicável 
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São Carlos, São Carlos. 

COSTA JÚNIOR, A.G.  2005 Dissertação (Mestrado 

em Engenharia de 

Produção) – Programa 

de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção, 

UNIFEI, Itajubá. 

Avaliação do impacto 

da certificação ISO 

9001:2000 no 

desempenho 

organizacional nas 

empresas do sul de 

Minas Gerais. 

Não Aplicável 

PINTO, S. H. B; 

CARVALHO, M. M.; 

LEE HO; L. 

2006 Revista Gestão e 

Produção. 

Implementação de 

Programas de Qualidade: 

Um Survey em 

Empresas de Grande 

Porte no Brasil. 

B3 

SANTANA, A.B.  2006 Dissertação (Mestrado), 

Escola de Engenharia de 

São Carlos, 

Universidade de São 

Paulo, São Carlos. 

Proposta de avaliação 

dos sistemas de gestão 

da qualidade em 

empresas construtoras. 

Não Aplicável 

SOUZA, J. P. ; 

TANABE, C. H. 

2006 CADERNO DE 

ADMINISTRAÇÃO. V. 

14, N.2, p. 46-56. 

Barreiras a implantação 

da norma ISO 9001:2000 

em empresas do setor 

metal-mecânico da 

região de Maringá/PR. 

 

UJIHARA, H.M; 

CARDOSO, A.A; 

CHAVES, C.A.  

2006 XIII SIMPEP - Bauru, 

SP, Brasil, 6 a 8 de 

Novembro de 2006. 

Implantação de sistema 

de gestão da qualidade 

em empresa de pequeno 

porte: avaliação de 

resultados.  

 

CAMFIELD, C. E. R.; 

POLACINSKI, E.; 

GODOY, L. P. 

2006 XIII SIMPEP - Bauru, 

SP, Brasil, 6 a 8 de 

Novembro de 2006. 

Estudo dos Impactos da 

Certificação ISO 9000: o 

caso de empresas da 

construção civil. 

 

AMORIM, C.G; 

RAMOS, R.E.B; 

GONZÁLEZ, M.O.A. 

2006 Revista Gestão 

Industrial. v. 02, n. 04: 

p. 26-37. 

Contribuição do sistema 

ISO 9000 para o 

desempenho estratégico: 

um estudo em empresas 

brasileiras do setor 

B5 
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químico. 

ROSPI, L. ; 

VENDRAMETTO, O. ; 

COSTA NETO, P. L. 

O.  

2006 XXVI ENEGEP - 

Fortaleza, CE, Brasil, 9 

a 11 de Outubro de 

2006. 

As Perspectivas dos 

Sistemas de Gestão da 

Qualidade Baseados na 

Norma NBR ISO 

9001:2000. 

E2 

FERREIRA, C.S.C; 

SALGADO, S.S. 

2007 Revista Gestão & 

Tecnologia de Projetos, 

vol.2, n.1. 

Impacto da ISO  

9001:2000 nos aspectos 

gerenciais dos escritórios 

de arquitetura: estudos 

de caso em empresas 

certificadas.  

B5 

HOSS, M. 2007 Dissertação (Mestrado 

em Engenharia de 

Produção). 128 p. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Engenharia de Produção, 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2007. 

Análise das organizações 

certificadas e não 

certificadas ISO 9000: 

2000 na cadeia coureiro-

calçadista brasileira: 

motivações, gestão e 

resultados.  

 

Não Aplicável 

PIZZATO, L. C. 2007 Dissertação (Mestrado) 

– Centro de Tecnologia. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Engenharia de Produção, 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 

Natal. 

Melhoria de 

desempenho e ISO 9000: 

um estudo em empresas 

brasileiras do setor 

hoteleiro na perspectiva 

do Balanced Sccorecard. 

Não Aplicável 

SALVADOR,N. 2007 Dissertação (Mestrado) - 

Programa de Mestrado 

Profissional em Ciências 

Contábeis da Fundação 

Instituto Capixaba de 

Pesquisas em 

Contabilidade, 

Economia e Finanças 

(FUCAPE), Vitória. 

Avaliação do 

desempenho econômico-

financeiro das empresas 

brasileiras sob a ótima 

da implantação das 

normas ISO 9000. 

Não Aplicável 
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ABICHT, A. M.; 

CEOLIN, A. C.; 

CORRÊA, A. F.; 

PEREIRA, P. R.; 

SILVA, T. N. 

2008 -a SOBER - XVLI 

Congresso da Sociedade 

Brasileira de Economia, 

Administração e 

Sociologia Rural. 

Diferenciação ou 

necessidade na 

certificação ISO 9001: 

uma análise em duas 

empresas 

agroindustriais. 

E2 

ABICHT, A.M.;  

CORRÊA, A. O. F.; 

XAVIER PEREIRA, P. 

R. R.; CEOLIN, A. C. 

2008-b XXXII Encontro da 

ANPAD. Rio de 

Janeiro/RJ - 6 a 10 de 

setembro de 2008. 

O Potencial Inovativo, 

Competitivo e 

Diferenciador da ISO 

9001 em uma empresa 

agroindustrial. 

E1 

COELHO, A. F. C; 

TURRIONI, J. B. 

2008 Revista P&D em 

Engenharia de Produção. 

Validação de 

Instrumento para 

medição de práticas de 

gestão de qualidade em 

empresas certificadas 

ISO 9001 e sua 

aplicação em Itajubá. 

B5 

YAMANAKA, L.  2008 Dissertação (Mestrado), 

Escola de Engenharia de 

São Carlos, 

Universidade de São 

Paulo, São Carlos. 

Proposta para 

implementação conjunta 

de um sistema da 

qualidade ISO 

9001:2000 em empresas 

do aglomerado de 

Sertãozinho. 

Não Aplicável 

GALLON, A. V.; 

PIOLI, F. L.S. 

2009 XVI SIMPEP, Anais. Identificação das etapas 

para implementação e 

certificação em uma 

indústria de plástico 

catarinense. In: Bauru, 

2009.  

 

OLIVEIRA, J.C.N; 

OLIVEIRA, O. J.; 

MAEKAWA, R. T.  

2010 XXX ENCONTRO 

NACIONAL DE 

ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

Maturidade e desafios da 

Engenharia de Produção: 

competitividade das 

Um estudo sobre o grau 

de utilização de 

programas e ferramentas 

da qualidade em 

empresas industriais da 

região de Bauru/SP. 

E2 
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empresas, condições de 

trabalho, meio ambiente. 

São Carlos, SP, Brasil, 

12 a 15 de outubro de 

2010. 

LAGES, R. T.; 

FRANÇA, S. L. B. 

2010 Revista INGEPRO – 

Inovação, Gestão e 

Produção. vol. 2, n. 9.  

Ações para adequações 

e implementação da 

nova norma NBR ISO 

9001:2008 

B5 

ALVES, P.F.M; 

FONSECA, M.C; 

PINTO, M.V.B. 

2010 Revista INGEPRO – 

Inovação, Gestão e 

Produção. vol. 2, n. 9. 

Implicações e 

resultados da 

implantação e 

certificação da Norma 

ISO 9001:2000: um 

estudo de caso em 

empresas itabiranas. 

B5 

CAMPOS, D. F.  2011 Dissertação (Mestrado 

em Engenharia de 

Produção) – Programa 

de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção, 

UNIFEI, Itajubá. 

Avaliação do impacto 

da certificação ISO 9001 

e do conhecimento 

acumulado no 

desempenho das 

organizações do setor 

automobilístico. 

Não Aplicável 

OLIVEIRA, J.A; 

NADAE, J,; 

OLIVEIRA,O.J; 

SALGADO, M.H. 

2011 Revista Produção, v. 21, 

n. 4, p. 708-723. 

Um estudo sobre a 

utilização de sistemas, 

programas e ferramentas 

da qualidade em 

empresas do interior de 

São Paulo. 

B2 

TRISTÃO, R.G.C. 2011 Dissertação (Mestrado). 

Pós Graduação 

Profissional em 

Sistemas de Gestão, 

Universidade Federal 

Fluminense, Niterói. 

A importância das 

ações corretivas e ações 

preventivas nos Sistemas 

de Gestão da Qualidade - 

um estudo em empresas 

certificadas ISO 9001 no 

Estado do Rio de 

Janeiro. 

Não Aplicável 

PERDIGÃO, J.G.L; 2012 VII SEPRONE “A A Certificação da  
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PERDIGÃO, M. L. P. 

B. 

Engenharia de Produção 

frente ao novo contexto 

de desenvolvimento 

sustentável do Nordeste: 

coadjuvante ou 

protagonista?” Mossoró-

RN. 

qualidade ISO 9001 na 

construção civil: um 

estudo de caso na 

construtora CIPRESA na 

cidade de Campina 

Grande-PB. 

TONELLO, R.; CLEIN, 

C.; SETTI, D. 

2012 Congresso Internacional 

de Administração.  

A Indústria Gráfica e a 

qualidade: Um survey 

com empresas do 

sudoeste do Paraná. 

B2 

SILVA, M.E. 2013 Dissertação (Mestrado). 

Pós Graduação em 

Engenharia de Produção, 

Universidade Nove de 

Julho, São Paulo. 

Uma proposta de 

procedimento 

estruturado para 

implementação de SGI 

Não Aplicável 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 


