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RESUMO 

  
O presente trabalho aborda os diferentes elementos e dimensões da qualidade dentro de um 

contexto de micro e pequena empresa, desde a perspectiva do dono ou gerente, com o objetivo 

de determinar e categorizar as variáveis que influenciam o Total Quality Management para o 

melhoramento dos processos, assim como a comparação dos modelos de gestão grandes 

empresas em relação as micro e pequenas empresas para identificar os elementos diferentes 

das grandes empresa. Ao encontrá-los é possível chegar a sugerir as diferenças das duas 

estruturas empresarias que divergem ou se complementam. A coleta de informação foi feita 

em seis empresas brasileiras e duas empresas colombianas, mediante uma entrevista sem 

estruturada, formulada com base nos estudos de caso de empresas, encontrados na 

fundamentação teórica. Como resultado foi obtido dimensão de filosofia, como sendo a com 

maior quantidade de elementos encontrados relacionados pelos gerentes das micro e pequenas 

empresas, e a de maior relevância em referência das grandes empresas, enquanto que as 

desvantagens das grandes empresas como resistência a mudança, estrutura hierárquica rígida e 

restrição na aprendizagem, se apresentaram como fortes pontos das micro e pequenas 

empresas.  

 

Palavra-chave: TQM. Dimensões do TQM. Micro e Pequenas empresas. Elementos da 

qualidade total  

  



 

 

ABSTRACT 
 

The present work approach the  elements and dimensions of quality within a Micro and Small 

business context from the perspective of the owner and the manager with the purpouse of 

determining and categorizing the variables influence Total Quality Management for the 

improvement of processes, as well as the comparison of the models of management of large 

companies in relation to micro and small companies to identify the elements of large 

companies. Found them, suggest the differences of two business structures diverge or 

complement each other. The collection of information is done through a semi structured 

interview formulated based on case studies of companies found in articles. As a result are 

obtained the dimensions of philosophy being the dimension with greater number of elements 

found relaced and the one of greater relevance in reference of big companies, likewise the 

disadvantages of the big companies resistance to the change, and rigid hierarchical structure i 

n the Learning as a strength of small businesses. 

 

Key words: TQM dimensions. Micro and Small enterprises. Total quality elements 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Ao longo do tempo foram desenvolvidas diferentes estratégias para a melhoria dos 

processos de trabalho com foco no consumidor. Nessa procura, os modelos de melhoramento 

continuo são construídas para o avance do progresso na gestão empresarial (OLIVEIRA, 

2004), entre elas as teorias de Qualidade Total construídas para o crescimento das empresas.  

Depois da flexibilização das teorias de qualidade, surge o TQM- Total Quality Management, 

como solução das empresas para integrar as estratégias para todos os níveis, todas a áreas com 

foco no cliente (PALADINI, 2012), considerando os fatores externos que influenciam a 

resposta do empresário para atender as oportunidades econômicas.   

 A indústria brasileira nos últimos anos vem experimentando um crescimento estável no 

que diz respeito as Micro e Pequenas Empresas, (SEBRAE, 2015). Esse crescimento gerou 

uma maior confiança nos empresários e, porém, uma maior participação dentro do mercado 

brasileiro com produtos e serviços para os pequenos negócios (SEBRAE, 2013). Conquistada 

a confiança dos empresários, é necessário analisar as oportunidades para empresas, que estão 

iniciando, conhecer os fatores determinantes para se manter competitivo no mercado para 

poder diminuir a lacuna entre as micro e pequenas empresas em relação ao sucesso das 

grandes empresas.  

 As Micro e Pequenas Empresas partem da ideia inicial do empresário, que vislumbra uma 

oportunidade de negócio por meio das vantagens competitivas e/o mapeamento de 

oportunidades econômicas que viram decisões para as mudanças nos processos (CASILLAS 

& ACEDO, 2013). Desses processos visualizam- se as dimensões como o melhoramento da 

categorização das estratégias da empresa, não só como evidencia local, também como 

evidencia internacional.   

  Por efeitos da globalização, os consumidores demandam cada vez mais produtos de 

qualidade e processos efetivos para entrega just-in time, comunicação ágil, para o 

cumprimento das expetativas. Contando com as novas tendências de estruturas flexíveis, que 

junto com o fluxo de informação e interação dos trabalhadores com suas tarefas, deixam em 

evidência no produto em entregue (NICHOLAS, LEDWITH &PERKS 2011). Nesse ponto, o 

Total Quality Management - TQM se flexibiliza e aponta dimensões que possuem maior 

cobertura com visão no cliente e relevância nos processos (PALADINI, 2012). 

Este estudo se propõe analisar o conceito do TQM a partir de uma perspectiva de 

diferentes autores, descrevendo a natureza multidimensional comparado com as perspectivas 

do dono ou gerente de empresa para conhecer os elementos das empresas de pequeno porte 
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em conjunto com o contexto teórico das grandes empresas. Ao longo da revisão teórica, é 

possível encontrar barreiras na implementação da teoria de qualidade na realidade das 

Pequenas e Micro empresas e como as soluções do TQM fazem relevância na construção de 

políticas nos processos. No seguinte trabalho oferece uma visão acadêmica das dimensões 

mais relevantes desde a perspectiva da empresa baseados em estudos de caso para fazer em 

Recife Pernambuco, e da cidade de Bogotá Colômbia nas Micro E Pequenas Empresas. 

 O trabalho conclui com uma agenda de pesquisa como um guia para futuros trabalhos de 

considerar o papel da velocidade no processo de  internacionalização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.1 Justificativa 

Em virtude de várias mudanças globalizadas, faz-se necessário a criação de elementos 

diferenciadores que tornem mais competitivas as empresas, afetando as Multinacionais, 

Médias e Pequenas empresas. As Micro e Pequenas Empresas (MPE), tem cobrado cada vez 

mais relevância nos processos padronizados nas teorias de gerência mais efetivas para o 

momento da implementação (PESCHKEN et al., 2016). 

A utilização do TQM dentro dos processos é relevante nos estudos de caso, 

apresentando sua importância no momento de gerar um resultado satisfatório e correto no 

momento da compra por parte do consumidor. Segundo Sinha et al. (2016), a crescente 

evidência dos efeitos das dimensões da qualidade em grandes e médias empresas em nível 

mundial para economias em crescimento, mostra os desafios das empresas de pequeno porte. 

Assim, a análise apresentada no seguinte trabalho expõe essa associação partindo das pessoas 

que compõem a empresa e suas percepções de qualidade.  

A participação crescente das MPE teve grande influência dentro do crescimento da 

economia do Brasil nos últimos anos, as MPE geraram 44% dos empregos formais em 

serviços participação das microempresas na economia Brasileira (SEBRAE, 2015). Essa 

empresa no Brasil encontra-se em setores de comércio, serviços e indústria, encontrando-se o 

setor de serviços em crescimento sustentável por mais de 30 anos (SEBRAE, 2015). 

Devido a esse crescimento e relevância no mercado, é necessária a implantação da 

melhoria contínua nas organizações, para torná-las mais competitivas. O presente trabalho 

mostra as diferentes estratégias da gestão da qualidade, comparadas com os estudos de caso 

existentes na literatura e já trabalhados por meio do TQM para propor uma metodologia 

adequada para apoiar as micro e pequenas empresas nas estratégias da qualidade. 
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1.2 Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar as variáveis que influenciam a 

gestão da qualidade nas Micro e Pequenas Empresas baseado no modelo da Gestão da 

Qualidade Total. 

Para o alcance do objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

 Determinar as estratégias da qualidade que são consideradas importantes para as 

empresas do estudo de caso múltiplo; 

 Categorizar os aspectos da qualidade que são considerados relevantes para as 

empresas do estudo de caso múltiplo; 

 Comparar o modelo de TQM de grandes empresas com aqueles aplicados nas Micro e 

Pequenas Empresas. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está dividida em 5 capítulos. No Capítulo 2 está apresentada a análise 

da fundamentação teórica da qualidade, junto com as dimensões do TQM, incluindo filosofia, 

conjunto de métodos, melhoria continua, serviço ao consumidor e mão de obra, voltado para 

as Micro e Pequenas Empresas, junto com as barreiras na implementação. Também é 

apresentada a análise das dimensões desde o ponto de vista das grandes empresas e suas 

barreiras na implementação. 

No terceiro capitulo está descrita a metodologia encontradas na literatura o qual se 

explica o passo a passo da coleta de informação e perfil das pessoas a entrevistar. Para o 

quarto capitulo encontra-se o análise das questões feitas pelos microempresários.  Para o 

quinto capitulo apresentam-se conclusões dos resultados das dimensões da qualidade junto 

com as recomendações dos outros trabalhos     
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Ao longo deste capítulo, foi considerada a formação teórica do TQM das Micro e 

Pequenas empresas. Dentro do conceito de qualidade são apresentadas diferentes categorias 

de cada um dos elementos que os autores consultados expõem. 

 

2.1 Qualidade 

 As mudanças na década de 1940 convertem a qualidade como garantia de segurança dos 

produtos no momento da inspeção, abrangendo diferentes tipos de controles para fabricação, 

nesse ambiente surgiu a qualidade. Juran (1988) define qualidade como uma série de 

características do produto no qual o consumidor conhece e precisa para trazer a satisfação, 

assim como a visão da qualidade relacionada à ausência de defeitos. 

Nos anos 90 surgiu a visão do Total Quality Management (TQM) ou Gestão da Qualidade 

Total (GQT), resultado da diversificação da qualidade não só como conceito do produto 

acabado, mas visto também por diferentes elementos que compõem o processo que são o 

resultado da qualidade (GARVIN, 1992). O autor supracitado define a qualidade como a 

conformação nas seguintes categorias: transcendente, baseada no produto, baseada no usuário, 

baseada na produção e baseada no valor. 

As múltiplas definições de qualidade de diversos autores, tais como: a soma dos 

elementos a conformidade, associação com perfeição, ausência de erros e satisfação do 

cliente; faz com que a qualidade total apareça como uma solução que fornece as ferramentas 

para viabilizar a gestão da qualidade como garantia do sucesso sustentado no mercado 

(PALADINI, 2012).  

Qualidade, na prática, é mostrada como o elemento que enfrenta a competitividade do 

mercado, esta teoria elaborada juntamente com a disciplina do Quality Manager gera uma 

série de estratégias de processo para cada um dos agentes que interagem na produção. Isto 

provoca estratégias de adaptação que causam uma classificação interna de maior vínculo e 

desempenho (TALIB, RAHMAN & QURESHI, 2011). 

  

O TQM tem sido descrito como uma nova forma do gerente pensar e envolver a 

racionalização da gestão das estratégias e desempenho que afeta o grupo (BAIRD, HU & 

REEVE, 2011), esta relação entre o TQM, estratégia e desempenho é comumente descrito 
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como um padrão de categorias ou dimensões (YUNIS, JUNG & CHEN, 2013) que teve uma 

ampla variedade de definições, com foco principalmente na relação do TQM com a forma que 

a empresa opera (BOU-LLUSAR et al., 2008). São recorrentes os estudos que tentam 

demonstrar a importância dos elementos de inovação do TQM em relação ao desempenho da 

organização, mostrando a correlação entre os processos e pessoas envolvidas. Estudos 

mostram que o desempenho empregado melhora indiretamente o desempenho da empresa, 

bem como a geração e novos produtos ou serviços e a competitividade da empresa 

(SADIKOGLU & ZEHIR, 2010). 

Estudiosos mencionam estes fatores como categorias do TQM encontram algumas 

associações vistas como filosofia organizacional das empresas baseada no Total Quality 

Management (FOTOPOULOS, EVANGELOS & PSOMAS, 2010), assim como os efeitos do 

TQM nos processos de inovação (PRAJOGO & SOHAL, 2003), satisfação com o cliente 

interno (OOI, 2007) qualidade do sistema da empresa, treinamento e educação, trabalho em 

equipe e benchmarking (TALIB, RAHMAN & QURESHI, 2013). 

Esses elementos são vistos como vantagem na implementação do TQM que gera 

diferenças entre o TQM e outras teorias da qualidade de sistemas de gerenciamento, as quais 

através da avaliação do desempenho organizacional gera uma relação entre a satisfação do 

cliente, satisfação dos funcionários e a proteção dos recursos organizacionais ambientais e 

sociais (FOTOPOULOS, EVANGELOS & PSOMAS, 2010). Dentro desses ambientes, a 

literatura expõe elementos múltiplos que introduzidos nas áreas de controle de qualidade e 

TQM faz contraste com as diferentes dimensões do gerenciamento da qualidade.  

2.1.1 Dimensões da qualidade 

Podem-se esperar diferentes funções do TQM para a escolha e implantação de diversas 

estratégias e para a procura de objetivos distintos (YUNIS, JUNG & CHEN, 2013). 

Aprofundando-se na análise das dimensões da qualidade, alguns autores explicam as 

dimensões compostas por dois elementos: modelo mecânico, que se conhece como a 

verificação com ênfase na qualidade de conformidade, ou dentro de um modelo orgânico, o 

qual brinda o apoio à inovação dos processos (YUNIS, JUNG & CHEN, 2013). O primeiro 

tem enfoque no controle do processo e produto, conforme o requerimento de satisfação 

estabelecido, enquanto o último é direcionado para o envolvimento em aprendizagem e 

cooperação interna ou trabalho em equipe, ou seja, promovendo o fator humano dentro do 

sistema. Esse mesmo modelo desenha variáveis e formaliza-as, padroniza-as e centraliza-as 

para gerar propostas aos altos níveis. (PRAJOGO & SOHAL, 2004). 
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 Entretanto, há outras abordagens na procura da correlação entre dimensões e efeitos 

diretos com o desempenho da empresa. Autores como Rahman e Bullock (2005) falam do 

comportamento contextualizado no ambiente empresarial sob as dimensões TQM dimensão 

“soft” e TQM “hard”, cada um integrado por diferentes fatores da qualidade. A primeira 

dimensão composta por um limitado conjunto de ferramentas e técnicas como processos 

estatísticos de controle e análise de Pareto. Logo, a segunda dimensão considera de forma 

mais abrangente a práticas de recursos humanos composta de fatores como: compromisso dos 

trabalhadores, visão compartilhada da satisfação do cliente e cliente interno, foco no 

consumidor, uso de equipes que considera efeitos na produtividade, pessoal treinado e 

relações cooperativas do fornecedor. No caso da primeira dimensão usam-se os elementos do 

sistema, tais como os princípios do Just In Time, uso da tecnologia e facilitadores da melhoria 

contínua (RAHMAN & BULLOCK, 2005). 

As dimensões do TQM para (BOU-LLUSAR et al., 2008) são vistas desde a dimensão 

social, como a dimensão técnica do TQM, exibida desde as variáveis dos processos, fatores 

externos da empresa e recursos. No momento que se considera os elementos técnicos 

relacionados com assuntos de produção (tais como medidas sistemáticas de processo ou 

padrões de desempenho) dever-se-ia acompanhar a ênfase nas atividades do recurso humano 

que formam as atitudes dos trabalhadores em relação à qualidade. 

  A consequência dessa necessidade de compreender a qualidade, fez com que Paladini 

(2012) definisse os fatores da qualidade em cinco: Filosofia, Conjunto de Métodos, Melhoria 

Continua, Serviço a Consumidores e Envolvimento da mão de obra. Esses conceitos podem 

ser visualizados através da Tabela 2.1  
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Tabela 2.1- Visões da qualidade de Paladini 

Visão Definição 

Filosofia 

 

A Gestão da qualidade é uma filosofia empresarial que 

procura melhorar resultados, inclusive financeiros, de 

sistemas de gestão empresarial; garantir sua sobrevivência 

de longo prazo através de um foco consistente no aumento 

da satisfação de consumidores, empregados, acionistas ou 

fornecedores (DOBINS, 1995). Sistemas de gestão que 

garantem em longo prazo adoção da qualidade como 

melhoria contínua.  

Conjunto de métodos A gestão da qualidade é o conjunto de métodos, processos 

e sistemas que as organizações empregam para satisfazer 

seus consumidores e, ao mesmo tempo reduzir custos, 

recuperar investimentos e envolver seus funcionários. 

Tais métodos envolvem o tempo e recursos (EARLY & 

GODFREY, 1995). 

Melhoria contínua Processo focado em melhoria das atividades (RU, 1995) e 

na redução das variações do processo produtivo que 

possam ser desvantajosas (CULLEN & HOLLINGUM, 

1987). 

Serviço ao consumidor Serviço responsável ao consumidor através de um 

processo de trabalho continuamente melhorado (BUCH & 

SHELNUTT, 1995) que busca satisfazer tanto o projeto 

como o consumidor. 

Envolvimento de Mao de obra Processo que envolve toda a mão de obra de forma 

sistemática para melhorar o atendimento aos clientes 

(FEINBERG, 1995). As ferramentas junto com os 

recursos humanos produz um destaque do processo de 

produção. 

Fonte: PALADINI (2012) 

Paladini (2012) sintetiza a participação de cada um dos sujeitos dentro do processo de 

produção e a participação da qualidade no trabalho com base nos métodos do fluxo do sistema 

de produção. Assim, articula as dimensões com base nos processos de implantação e métodos 

para poder ilustrar os fatores descritos.  

 

Filosofia  

Os fatores do TQM no desempenho dos negócios se evidência nos sistemas de 

qualidade no momento da adoção das práticas da qualidade (FOTOPOULOS, EVANGELOS 

& PSOMAS 2010). Os resultados dessa implementação do TQM têm mostrado a relação dos 

procedimentos com fatores da cultura organizacional, como um princípio de sucesso 

(PRAJOGO & MCDERMOTT, 2005). 
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A cultura organizacional é reconhecida como um dos elementos internos que faz efeito 

no conhecimento geral dos processos e funcionamento entre as pessoas de uma organização 

(LU, TSANG & PENG, 2008).  

Estudos feitos no grupo de pequenas e médias empresas trabalham com base em quatro 

elementos da cultura da qualidade e seu impacto no TQM tais como: cultura aberta, onde os 

empregados têm empoderamento das tarefas e ideias gerando um ambiente de cooperação 

dentro da organização e satisfação por parte dos empregados (OOI, 2007). O Segundo 

elemento é a mútua confiança para a execução e autonomia de alguma tarefa destinada para o 

chão de fábrica, tendo o mesmo fluxo de informação, seguido com a relevância do ambiente 

sem a interferência do supervisor para permitir a continuidade da informação. O uso da 

cultura incentiva o trabalho em equipe promovendo inovação na organização (SINHA et al., 

2016). 

As hipóteses do relacionamento da cultura organizacional e do Total Quality 

Management é definida como uma associação positiva no desempenho da qualidade. Nessa 

associação, a segunda hipótese, o TQM, é definida como a grande ordem de construção que 

representa o processo de aproximação, com o compromisso do top management, 

envolvimento do empregado, benefício mútua com relacionamento do fornecedor, orientação 

ao cliente, melhoria contínua e aproximação da tomada de decisão. Tendo como última 

relação positiva da cultura organizacional oferecendo uma influência na implementação do 

TQM (SINHA et al., 2016). 

Na implementação, um dos fatores que influencia principalmente a cultura são as 

pessoas e suas decisões somadas a seus comportamentos. O comportamento dos empregados 

é o que garante a efetividade da qualidade, e devido à grande intervenção do gestor há uma 

conexão da cultura nacional nas empresas. (KÖRNER et al., 2015) 

 

Conjunto de métodos 

A cultura da qualidade como elemento que influência desde o chão de fábrica até a 

personalização do atendimento ao cliente, gera uma alta performance dos sistemas, assim 

como das ferramentas usadas na produção (KÖRNER et al., 2015). Esses métodos são 

definidos como o conjunto de procedimentos e ferramentas usadas no processo de produção, 

tais como: métodos estatísticos e as ferramentas de sistemas de avaliação do desempenho 

geram elementos de sucesso e satisfação para os clientes com alta qualidade (OOI et al., 

2010). 
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Essa lógica da qualidade dentro das empresas está passando por várias mudanças ao 

longo do tempo, da abordagem tradicional de maximização de produção até a qualidade 

medida por unidades de tempo. Devido à diversificação das metodologias, a teoria da 

qualidade apresenta foco na globalização, consciência da manufatura e corrente de 

informação (BIANCO, 2001). Dentro dessa corrente, se considera o comportamento 

organizacional do cidadão (considerado o comportamento da força trabalhista) em relação ao 

planejamento dos recursos da empresa. Nos sistemas de planejamento, o gerente determina os 

recursos para poder adaptar o processo do negócio para os sistemas de implementação. Suas 

sub- dimensões: desenvolvimento e treinamento, empoderamento e gerenciamento 

democrático, fornecem o dinamismo no comportamento organizacional, nos sistemas de 

planejamento de recursos (NARIMANI et al, 2013). 

 

Melhoria contínua  

A diferenciação estratégica no TQM é aplicada no contexto organizacional, a relação 

derivada para a dimensão “soft” do TQM em relação com a dimensão “hard” é baseada no 

uso eficiente dos recursos. O desempenho organizacional gera diferenciação no mercado 

quanto as companhias (serviços ou manufatura) e quando fornece ao consumidor 

diferenciação no desenho, desempenho, serviço e suporte (YUNIS, JUNG & CHEN, 2013). 

Yunis, Jung & Chen (2013), descrevem o TQM na gestão estratégica vista pela empresa 

desde a cultura de inovação, efetividade da comunicação, compartilhamento de conhecimento 

e envolvimento do funcionário, o que produz, um estratégia de diferenciação operativa.  

 Uma das dimensões ratificadas por Talib, Rahman & Qureshi, (2013) é o Benchmarking 

que serve como suporte do desempenho da empresa através de medidas comparativas com sua 

competência. O autor apresenta-a como apoio as atividades, mas não é relacionada 

diretamente. O Benchmarking descobre as melhores práticas, conjuntos de medidas que as 

companhias devem adotar para alcançar a vantagem competitiva.  

 Em contrapartida, para o desenvolvimento de novos produtos, o Benchmarking incentiva 

o melhoramento das práticas e processos adaptando os conhecimentos como repetição de 

sucesso no processo de maturidade das empresas (NICHOLAS, LEDWITH &PERKS, 2011). 

 

Serviço ao consumidor 

A literatura relaciona a manufatura com outros elementos de sucesso que envolvem a mão 

de obra, considerando-a como um elemento que leva consigo fatores competitivos 

(JAYARAM & XU, 2016). Tem sido argumentado, que os trabalhadores são associados na 
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competitividade dentro do marco da qualidade e o desempenho dos trabalhadores é associado 

ao desenho do produto e a modulação interna de cada um dos processos. É possível a 

modulação de um sistema facilitador (mid Office), que controla o alto volume de produção 

para ser customizado. Estratégias novas para os serviços de customização são desenhadas pela 

força de marketing, as quais entregam produtos mais transparentes das atividades que se 

encontram por trás do produto. A oficina mediadora ou facilitador (mid Office) é quem 

conecta as atividades com os consumidores, reduzindo a descrição do gerente e focando nos 

comportamentos adaptativos, que por sua vez, fornece a massa crítica de expertise e 

mecanismos para transferência de conhecimento, coletado conhecimento local (SILVESTRO 

& LUSTRATO, 2015). 

Em alguns casos, o estudo de Jayaram & Xu (2016) de mostra que o conhecimento dos 

empregados e seu treinamento afeta diretamente o enfoque por parte do consumidor mediante 

as práticas relacionadas com o serviço de qualidade e eficiência.  Outro ponto a considerar é a 

consistência do serviço, a melhor percepção do serviço associado com o desempenho de 

eficiência da empresa assim como a formação da mão de obra relacionada com o trabalho.  

O conhecimento dos empregados como resultado do treinamento virá a ser um elemento 

chave do sucesso e elemento de exploração do desempenho dos empregados em cargos de 

multitarefas (WU, ZHANG & SCHROEDER, 2011), sem deixar de lado os recursos desde o 

ponto de vista dos elementos quem geram valor (JAYARAM & XU, 2016) assim como os 

componentes do sistema, como o tempo, que deve ser preservado mediante o uso de 

estratégias eficientes (WU, ZHANG & SCHROEDER et al., 2011).  

 

Envolvimento de Mão de obra  

 

A mão de obra é abordada por pesquisadores como Vermeulen & Crous (2000) os quais 

expõem toda uma nova tendência das empresas e sua interação dentro e fora do sistema no 

treinamento tanto para o top management, assim como consultores externos, os quais poucas 

vezes são disponíveis conhecimentos interno.  

Alguns programas de treinamento e desenvolvimento formais podem derivar a 

contratação de treinadores e facilitadores para fornecer programas de desenvolvimento interno 

(in-house) ou externo (out-station) para os funcionários. Algumas opções mais dinâmicas 

como cursos e-learning são fornecidas pelos prestadores de serviços o que soma valor no 

processo de qualidade (OOI et al., 2010). 
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2.2 Micro e Pequenas Empresas 

 As micros e pequenas empresas tem um papel importante para geração de 

oportunidades de emprego, fornecimento dos vínculos industriais, introdução a mercados e 

produtor de receitas de exportação. Pelos efeitos da globalização, da competição crescente, 

dos efeitos de tecnologia e inovação para produzir valor agregado, e de outros diferentes 

desafios que as empresas emergentes enfrentam, forçam as empresas a realizar 

constantemente estratégias e práticas para adotar no seu desempenho (ISLAM & KARIM, 

2011). 

 

2.2.1 Análise econômica das Micro e Pequenas Empresas 

Micro e pequenas empresas a nível mundial 

No mundo, as pequenas e médias empresas (PME) são consideradas como fonte de 

iniciativa empresarial, inovação, padrões importantes nas contribuintes econômicas da 

sociedade (PESCHKEN et al., 2016) são fontes de inovação que forma uma associação 

positiva desde um desempenho econômico e financeiro, até fonte de patentes associadas a 

economia firme que produz valor agregado no momento de competir com outras empresas 

(AGOSTINI et al., 2015). 

 

Importância das micro e pequenas empresas 

Alguns autores como Antony et al.(2005), Mendes & Lourenço (2014) identificam as 

vantagens das pequenas empresas como elementos de alta flexibilidade, estrutura de piso com 

alguns níveis de gestão gerencial e alguns departamentos de interfaces, assim como a 

participação visível do top management, menos burocracia e altos níveis de lealdade e 

familiaridade com os clientes. Para elementos de execução de produtos e implementação, as 

decisões são mais rápidas com alta responsabilidade e necessidades do mercados para 

inovação dos produtos entregados os clientes. 

 Diferentes economias mencionam a relevância das pequenas empresas a nível global. Em 

economias emergentes como a Malásia, o Ministério Internacional e Industrial do Comércio, 

relata que as maiorias das empresas de manufatura pertencem as pequenas e médias indústrias 

(suas siglas em inglês SMI (Small and Médium Industries) o que significa 40,2% de 

oportunidade de trabalhos para toda a indústria. Para o futuro dessas indústrias, o governo 
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incentiva as agências governamentais a fazer negócios com pequenas empresas para gerar 

maior competitividade da indústria (MITI 2003, ISLAM & KARIM, 2011). 

Adotando as práticas da qualidade como chave estratégica no mercado Irani (2011), 

expôs a importância das pequenas empresas, sendo um elemento que gera crescimento a essa 

indústria e trabalho nas economias (VALMOHAMMADI, 2011). O poder da inovação nas 

economias europeias tem levado a um crescimento das empresas, segundo pesquisas da 

comissão europeia European Union Commission (2003) as pequenas e médias empresas 

representam 99% do total das empresas do continente (NICHOLAS, LEDWITH &PERKS, 

2011). 

 

Visão econômica das Micro e pequenas empresas no Brasil 

No Brasil em 2011, do PIB de 3,9%, os pequenos negócios tiveram uma participação de 

27,0% do conjunto de atividades, o que refere a quase um quarto da economia brasileira, a 

qual teve uma representação de 44% dos empregos formais em serviços para as 

microempresas (SEBRAE, 2014). 

Com base ao anuário 2013, cerca de 6,6 milhões de estabelecimentos foram 

responsáveis de 17,1 milhões de empregos formais (SEBRAE, 2014). O que indica, a 

influência do empreendedorismo na geração de empregos, para esse caso, as taxas de 

empreendedorismo de 2013 das pessoas naturais que iniciam empresa do próprio estado, na 

região do Nordeste, teve uma participação forte se evidenciando uma porcentagem forte das 

mulheres de um 52,2% (SEBRAE, 2013). 

A criação de empregos e remunerações mostraram as contribuições significativas da 

indústria de pequeno porte dentro da economia brasileira (SEBRAE, 2015). Com base no 

relatório de empreendedorismo no Brasil pela Global Entrepreneurship, que monitora junto 

com o SEBRAE, consta-se que a taxa total de empreendedores TTE (estabelecidos e 

iniciantes) entre idades de 18 a 64 anos teve um expressivo crescimento, saindo de 26,9% no 

ano de 2011, passando para 32,3% em 2013 e para 34,5% no ano seguinte, sendo grande 

motivador de oportunidades e necessidades. O estudo da população entre os 18 a 64 anos 

mostrou uma percepção positiva ante ao empreendedorismo, afirmando as oportunidades e 

demonstrando os riscos para começar seu próprio negócio (SEBRAE, 2014). 

No entanto, no último ano, a economia brasileira apresentou grandes câmbios nas suas 

flutuações percentuais afetadas pelo decrescimento econômico de suas exportações (IMF, 

2016), efeito cíclico da desaceleração econômica da China, assim como, o impacto político 

dentro do âmbito econômico como ajuste inflacionar  junto com uma desaceleração da moeda,  
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elementos que afetaram  o PIB de 2016 do país, que passo de 4,3% no ano de 2015 para um 

negativo de 3,1%, desaceleração experimentada igualmente nos anos de 2008-2009 (IMF, 

2016 ). 

 Não obstante, o percentual da participação das Micro e Pequenas Empresas (MPES) vêm 

representando um crescimento da indústria brasileira desde 1986 em seu produto interno bruto 

(SEBRAE, 2014). Estima-se para o 2015, 52 milhões de brasileiros entre 18 a 64 anos 

estavam envolvidos na criação ou manutenção de algum negócio, na condição de 

empreendedor em estágio inicial ou estabelecido. As taxas totais de empreendedorismo 

apresentaram um crescimento de 4,8%, passando para 39.3% em 2015, com uma participação 

de um milhão de novos empresário de micro empresas A informação sugere um fator 

determinante no crescimento que derivaram principalmente dos novos empreendedores que 

representaram um valor significante quanto a motivação (SEBRAE, 2015).  

No 2016 cerca de 900 mil pessoas forem registradas como microempreendedores 

individuais o que amostra que a pesar da queda ainda apresenta continuidade em relação a 

expetativa dos empresários mercado no 2017 tal como o falado no reporte “o fim da crise 

econômica” 2016.  

 As pequenas e médias empresas têm várias classificações, que dependendo da entidade 

responsável ou pesquisador, pode-se ter acesso a informação conforme a necessidade. O 

SEBRAE classifica as empresas de acordo com seu porte, através dos indicadores de número 

de funcionários e o faturamento da empresa. 

De acordo com no Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno porte (Lei nº 

9.841/99) e do SIMPLES Nacional (Lei nº 9.317/96), que usam o critério da receita bruta 

anual, além dos critérios utilizados pela RAIS/MTE (Relação Anual de Informações Sociais) 

e pelo SEBRAE classificam as empresas de acordo com o faturamento anual, conforme a 

Tabela 2.2 a seguir.  

Tabela 2.2- Características gerais das Micro e Pequenas Empresas 

 Microempresa Pequena empresa 

Faturamento bruto (anual)  R$ 244.000,00 R$ 1.200.000,00 

Número de funcionários 0-19 empregados 20-99 empregados 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Secretaria do Desenvolvimento da 

Produção Departamento de Micro, Pequenas e Médias Empresas (2014) 
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Essas empresas no Brasil se encontram em setores de comércio, serviços e indústria, 

encontrando-se o setor de serviços em crescimento, de acordo com o estudo do SEBRAE, este 

é um crescimento sustentável por mais de 30 anos. 

 A mesma pesquisa citada anteriormente indica que a maioria dos empreendimentos no 

Brasil ainda se mantém concentrado em características pouco compatíveis com ambientes de 

maior competitividade, porém, sinaliza a possibilidade de melhoria nos indicadores 

relacionados a novidade do produto, conhecimento do concorrente, tecnologia e geração de 

novos consumidores (SEBRAE, 2014). As variáveis previamente faladas dá uma visão geral 

dos elementos mais relevantes que afronta cada empresa junto com as oportunidades 

encontradas no mercado brasileiro, onde as Micro e pequenas empresas aportam grande 

relevância na economia.  

 

Visão econômica das Micro e pequena empresa Colombiana 

As novas empresas colombianas superam o indicador de inovação médio das empresas 

na América Latina (GEM, 2014), isso produziu um efeito positivo em 2013 no fornecimento 

da economia colombiana, gerando um efeito positivo ao longo dos anos com porcentagens 

estáveis frente a economias dos outros países (ANDI, 2014). As porcentagens de anos 

anteriores revelam um impacto no crescimento das MIPYMES (siglas em Espanhol Micro, 

Pequena Y Mediana Empresa) que tiveram uma contribuição de 40% na economia do PIB de 

2014 (GEM, 2014). 

 De acordo com ANDI- Asociacion Nacional De Industria Colômbia, manteve-se um 

bom dinamismo em torno da boa taxa de crescimento macroeconômica, parte desse 

crescimento fez com que no mesmo ano, programas de incentivos por parte do governo 

consolidassem o financiamento, a inovação e apoio das micro e pequenas empresas na 

Colômbia. Nos planos de gestão de melhoramento e fornecimento do governo, a inovação 

teve como foco os recursos das Micro e Pequenas Empresas em 2014 e 2015  

 O apoio dado em anos anteriores deu um efeito positivo para a economia colombiana. 

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (IMF), o PIB da Colômbia em 2015 teve um 

crescimento de 3,4% (IMF, 2016). O comportamento econômico comparado ao ano anterior 

não foi significativo, porém mostrou um avanço positivo se comparado aos países vizinhos 

(WORLD BANK,2016). A consolidação da atividade econômica fez com que as projeções do 

governo atingissem algumas metas das estratégias de inovação e tecnologia estabelecidas em 

anos anteriores, sendo uma delas relacionada ao uso de internet pelas micro e pequenas 
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empresas que passaram de 7% de empresas ligadas à internet em 2010 para 74% em 2015 

(MINTIC, 2016). 

 No ano 2015, de acordo com o Ministério de Tecnologia da Informação e 

Comunicações, na Colômbia, aproximadamente 1 milhão e 600 mil empresas, das quais, 

96,4%   são microempresas (MINTIC, 2016). Efeito que se manteve no último trimestre de 

2015, o 47% das MIPYMES teve um aumento na produção o que repercutiu um aumento de 

59% nas vendas. Desse aumento em vendas, o setor de serviços teve uma participação de 

62%, manufatura de 63% e setor comercial de 38% (ACOPI, 2016). 

 De acordo com a Lei nº 905 de 2004, as micro e pequenas empresas se classificam por 

total de ativos ou número de funcionários que se encontram contratados pela empresa. 

Conforme a tabela a seguir, as micro e pequenas empresas se caracterizam por: 

 

Tabela 2.3- Características gerais das Micro e Pequenas Empresas 

 Microempresa Pequena empresa 

Ativos total (anual em 

COP)  

COP$ 368.858.500 COP$ 3.688.585.000 

Ativos total (anual em BR)  BR$  388.275 BR$ 3.882.758 

Número de funcionários 0-10 empregados 11-50 empregados 

Fontes:*Classificação das empresas colombianas Banco ldex (2017) 

**Modificação da Lei nº 590 de 2000 da Promoção do Desenvolvimento da Micro, Pequena e 

Média Empresa Colombiana- Congresso de Colômbia 

***Taxa de conversão de BR/COP= 0,00105  

 

Dentro de suas classificações se encontra o setor de serviços, manufatura e comercial, o 

qual fomenta a formação de políticas que unifica o desenvolvimento. Dentro da concentração 

competitiva da Colômbia, concentra- se nas regiões de Cundiamarca, Antioquia, e Risaralda 

como zonas empresariais estáveis (CEPAL, 2015). 

2.3 Dimensões das MPES no TQM 

Nas micro e pequenas empresas se pode encontrar contrastantes de compartilhamento 

de conhecimento, estratégias inovadoras, melhoria das ferramentas assim como atenção 

customizada, e contato diferencial com a mão de obra, (PARRY S. et al, 2012; PESCHKEN 

et al., 2016), dimensões que se comportam de forma distinta de acordo com o tipo de 

empresa.   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672#0
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Filosofia- inovação-entrepreneurial 

Pouco a pouco, as empresas implementam estratégias de qualidade dentro das práticas 

industriais, o que produz ganhos financeiros (PINHO, 2008), uma vez que a produção de alta 

qualidade estabelece uma posição competitiva no mercado. (ISLAM & KARIM, 2011). 

Diferentes autores tem abordado a melhoria de desempenho das empresas por meio de 

táticas, essas soluções vem em conjunto com gestores e gerentes das micro e pequenas 

empresas que trazem contribuições no desenvolvimento de iniciativas e instrumentos para os 

processos atuais e futuros das empresas (PINHO, 2008). Uma das características mais 

relevantes dos gestores e gerentes de empresa é o espírito de liderança que produz uma 

associação positiva na performance das empresas como cultura da qualidade 

(VALMOHAMMADI, 2011). 

Estudos de Hansson & Klefsjo (2003) mostram os valores fundamentais nas pequenas 

empresas que consideram relevantes para a implementação do TQM, demonstrando que para 

o compromisso de liderança por todo o pessoal e a orientação ao cliente é necessário uma 

direção com sucesso. Além dos fatores críticos, a liderança é relacionada como melhora 

contínua, com características de visão estratégica, comunicação para adoção na organização, 

empreendedorismo dos empregados, comunicação honesta com os empregados, incentivo de 

um ambiente que promova a criatividade e inovação contínua, inspiração da motivação e 

desenvolvimento metas desafiantes são alguns dos fatores mais importantes de sucesso de 

TQM (ANTONY, 2015). 

Dentro das Micro e pequenas empresas, se consideram relevante as funções das pessoas 

e principalmente do dono/gerente no ambiente e desempenho da organização. O mesmo porta 

seu conhecimento e experiência como elemento crucial para a identificação de oportunidades 

e nos impactos estratégicos, que por sua vez é um dos fatores mais decisivos para o 

empreendedorismo como um elemento de internacionalização (PESCHKEN et al., 2016). 

O processo de abertura de uma empresa e um ambiente de empreendedorismo produz 

indivíduos na procura de novas oportunidades para o sucesso organizacional (GEM, 2015). 

Baron R. A. (2006) ressaltam a importância da habilidade de conhecimento do espírito 

empresarial sendo um fator no reconhecimento de oportunidades. 

Além da visão do gestor, as ideias criadas a partir da inovação mostram como um 

elemento que se cobra maior relevância nas pesquisas. Estudos feitos demonstram como 

elemento diferenciador entre empresas certificadas com ISO 9000 e empresas não 
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certificadas, o elemento de inovação como distintivo para os clientes (İLKAY & ASLAN, 

2012). 

As organizações pequenas tem comportamentos mais flexíveis, com habilidade de 

inovação e brecha de posição hierárquica menor que a de grandes empresas, facilitando uma 

cultura organizacional mais forte (HANKSEVER, 1996; MENDES & LOURENÇO, 2014). 

Outros estudos relacionados com a cultura de qualidade nas pequenas e médias empresas 

Australianas, prevalece a importância e relevância da cultura organizacional para conduzir a 

implementação das práticas do TQM (BAIRD, HU & REEVE, 2011). 

 

 

Conjunto de métodos- informação e tecnologia 

Ao longo das teorias baseadas nas ferramentas para processos de melhorias, a 

tecnologia encontrar-se ganhando cada vez mais domínio para persuadir o consumidor. 

Dentro do cenário da organização, a tecnologia cobra cada vez mais relevância no 

planejamento dentro dos macro ambientes para os produtos inovadores (PARASURAMAN, 

2002).  

A informação à tecnologia permite dentro das micro e pequenas empresas o aumento de 

sua capacidade de várias formas, incluindo o desenvolvimento de produto, alianças, execução 

de estratégias de marketing e fusões. A necessidade das empresas de pequeno porte está 

relacionada com o fato de entender a vantagem competitiva, assim como sua capacidade para 

gerenciar inovação (MCGRATH, 2013). 

Nos fatores motivacionais estende-se a vantagem competitiva das pequenas e médias 

empresas mediante a informação tecnológica como chave estratégica. A turbulência 

tecnológica que muitas vezes as pequenas empresas sofrem por conta de tecnologia inferior 

gera um impacto na performance da empresa, o que incita as estratégias acolherem sistemas 

mais dinâmicos de gerenciamento dos recursos humanos (RH), sem desvirtuar a informação 

tecnológica como vantagem competitiva (PRATONO, 2016).  

 

Melhoria contínua- baseada nos clientes- benchmarking e redes 

As atividades produtivas de otimização são dirigidas para fora da empresa, e um dos 

pontos da qualidade revisa a efetividade dos esforços de todo o chão de produção 

(PALADINI, 2012). Nesse processo de otimização as pequenas empresas procuram as 

melhores ideias para sua implementação (GONCHARUK & MONAT, 2009). Resultados 

encontrados dentro das estratégias do benchmarking envolvem o desempenho do gerente 
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suportado de ferramentas fornecedoras de gerenciamento das cadeias de suprimentos, assim 

como um ambiente colaborativo/cooperativo de aprendizagem mostra a relevância do 

intercâmbio de conhecimento, e o compartilhamento de informação no desempenho 

competitivo empresarial (ZEINALNEZHAD, MUKHTAR & SAHRAN, 2014).  

  

Estudos feitos pelos mesmos pesquisadores (ZEINALNEZHAD, MUKHTAR & 

SAHRAN, 2014) evidenciam as estratégias de benchmarking implementadas nas pequenas 

empresas tanto para as grandes empresas. Apesar dos gestores das grandes empresas tem 

vantagem sem relação os lineamentos do benchmarking, as pequenas empresas possuem 

estratégias voltadas ao compartilhamento de informação entre as organizações, entendimento, 

conhecimento e experiência.  

Ao longo da história esteve-se a procura de estratégias e ferramentas mais efetivas para 

explorarem o conhecimento dirigido para o gerenciamento de recursos. Nessa procura, 

ferramentas para as diversas áreas surgiram dentro do planejamento que pôde variar conforme 

sua cultura e ambiente. Estudos de caso de Wagner & Paton (2014) exploram a percepção do 

gerente e alguns gestores dentro das empresas, os quais mostram de acordo com seu 

conhecimento e educação o uso ou não de ferramentas de melhoramento para cada 

departamento a qual compor uma ferramenta. No mesmo estudo os participantes apresentam 

resistência para fatores tais como linguagem, comunicação das diferentes ferramentas e 

conexão entre aplicação da teoria para a realidade prática de uma pequena empresa.  Por esses 

e diversos fatores, os gerentes confirmam que só um quarto das ferramentas são realmente 

aplicadas na sua empresa, conhecendo, desta forma, a relação significante entre pesquisa e 

desenvolvimento com o retorno em vendas. 

 

Serviço ao consumidor 

O uso da internet e serviços on-line cada vez mais leva a cargo um papel facilitador nos 

processos de aproximação das empresas com seus clientes, é notável seu crescimento em 

transações monetárias e serviços em função das necessidades dos clientes. Dentro de 

pesquisas, ressalta-se o papel dos relacionamentos dos gestores com seus clientes como fator 

crucial no momento de fidelizar os negócios, assim como a importância de ajuda entre relação 

cliente-empresa no momento de fazer crescer interesses mútuos (IBBOTSON & MORAN, 

2003). 

Nas pequenas empresas pode-se perceber uma interação com maior aproximação com o 

cliente devido em grande parte da ausência da burocracia e a facilidade de comunicação e 
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compartilhamento de conhecimento. Sem embargo, para o enfoque com o cliente cobra-se a 

importância de uso de ferramentas tecnológicas na comunicação aberta com o cliente, assim 

como o balance entre cliente e mercado, orientação e inovação (PARRY S, et al., 2012). 

 

Envolvimento de Mão de obra 

Empresas consideram relevante a função das pessoas no ambiente organizacional, 

alguns autores ressaltam a importância estratégica do tomador de decisão nos processos 

internacionais, considerando como comportamentos de empreendedorismo. Dentro dos 

sistemas de alinhamento expostos pelos autores, há uma relevância do gestor como conector 

entre a teoria e a mão de obra para a execução apropriada das ferramentas e estratégias 

(PESCHKEN et al., 2016). 

Para Valmohammadi (2011) um dos elementos de impacto no TQM que afeta o 

desempenho organizacional é a participação do gerente quando considerado um parceiro do 

negócio. Esse comportamento do gerente com os trabalhadores dá um valor adicional baseado 

na confiança, que é retribuída com aplicação do conhecimento adquirido. Estudos mostram 

que essa aprendizagem absorvida e aplicada em ferramentas tecnológicas dentro do 

planejamento é considerada um dos elementos diferenciadores na estratégia gerencial 

(WAGNER R. & PATON, 2014). 

O treinamento da mão de obra gera valor nos processos e produtos oferecidos, sendo o 

conhecimento uma dos pontos mais relevantes em relação a preparação. A grande maioria dos 

executivos que participam em seminários, workshops de treinamento, assim como na 

atualização de seu conhecimento mostra que facilita mais aplicação e intercâmbio de 

experiências. Assim, é evidente a educação relacionada com o uso e conhecimento de 

ferramentas, na sua aplicação e absorção. Estudos mostram que engenheiros com baixo 

conhecimento produzem menor rentabilidade (WAGNER & PATON, 2014). 

Por outra parte, sócios ou funcionários externos são percebidos como contribuintes de 

benefício no desempenho organizacional das empresas de pequeno porte, não só pelo serviço 

prestado, mas também pela diminuição nos custos das empresas (CAREY, 2015). 

Como resultado da análise, os fatores mais relevantes para as micros e pequenas 

empresas baseadas nas dimensões são expostas na Tabela 2.4 a seguir. 
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Tabela 2.4- Dimensões das Micro e Pequenas Empresas 

DIMENSÃO  AUTORES QUALIDADE DAS 

MPE 

TEORIA 

FILOSOFIA  VALMOHAMMADI, 2011; 

ANTONY, 2015;  

PESCHKEN et al., 2016 

Fontes de iniciativa e inovação 

no mercado, assim como o 

espírito de liderança e 

comunicação são os elementos 

com maior influência dentro da 

dimensão da filosofia do TQM.  

CONJUNTO DE 

MÉTODOS 

PARASURAMAN, 2002  

MCGRATH, 2013 

A relevância no planejamento 

dentro do macro ambiente para os 

produtos inovadores faz que o 

desenvolvimento de produtos, 

alianças, execução de estratégias 

de marketing e fusões seja um 

elemento competitivo. 

 

MELHORIA 

CONTINUA 

ZEINALNEZHAD MUKHTAR 

& SAHRAN, 2014 

WAGNER R., PATON, 2014 

 

Estratégias voltadas ao 

benchmarking que envolvem o 

desempenho do gerente 

suportado de ferramentas 

fornecedoras de gerenciamento. 

Assim como o conhecimento 

dirigido para o gerenciamento de 

recursos e educação para o uso 

das ferramentas de 

melhoramento.  

 

SERVIÇO AO 

CONSUMIDOR 
 

IBBOTSON  & MORAN,  2003   

PARRY et al., 2012 

 

Relacionamentos dos gestores 

com seus clientes como fator de 

fidelização. Se encontra também 

aproximação com o cliente pela 

ausência da burocracia interna, 

facilidade de comunicação e 

compartilhamento de 

conhecimento com o consumidor.  
 

ENVOLVIMENTO 

DE MAO DE 

OBRA 

VALMOHAMMADI, 2011 

WAGNER &  PATON , 2014 

PESCHKEN et al., 2016    

 

A participação do gerente 

considerado como parceiros do 

negócio, a importância da 

estratégia como tomador de 

decisão nos processos 

internacionais, treinamento da 

mão de obra, facilita mais 

aplicação e intercâmbio de 

experiências. 
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Fonte: Esta pesquisa (2017) 

2.3.1 Barreiras de Implementação das Micro e Pequenas Empresas 

Ao longo da revisão bibliográfica se encontra algumas dificuldades para encontrar 

pesquisas exclusivas e centralizadas para as pequenas empresas com foco nos pilares das 

práticas da qualidade, o que produz uma brecha na implementação de programas efetivos de 

qualidade (MENDES & LOURENÇO, 2014).  

Assim como elementos, tais como o tempo, dinheiro e mão de obra, o denominado 

pelos autores como contraste de recursos que limitam a implementação efetiva de 

metodologias do benchmarking. Vários pontos são os grandes desafios para as pequenas 

empresas tais como o subestima o tempo e custo requerido para a implementação, ferramentas 

ao longo prazo assim como dificuldade em coletar a informação correta (ILKAY & ASLAN, 

2012; ZEINALNEZHAD; MUKHTAR & SAHRAN, 2014). 

Alguns resultados indicaram que as barreiras da implementação das teorias das 

grandes e pequenas empresas se estabelecem no momento em que as pequenas empresas 

tentam alcançar as vantagens das grandes empresas, ao invés de robustecer os pequenos 

benefícios internos. O Conhecimento disperso surge como outra barreira, por causa das 

teorias fragmentadas e resultados empíricos, reforçando o know-how fragmentado. 

(MENDES & LOURENÇO, 2014). 

Estudos feitos no Noroeste de Portugal fizeram a análise da importância de 

desenvolver uma abordagem da gestão da qualidade como forma de melhorar os resultados da 

linha das Pequenas e Médias Empresas, e elas encontram os componentes mais relevantes que 

impactam o desempenho das empresas são as medidas dos resultados, sistemas de garantia da 

qualidade, top-manager e programas de capacitação e iniciativas de liderança (PINHO, 2008). 

2.4 Dimensões do Total Quality Management Focado em Grandes Empresas 

A percepção da qualidade nas outras classificações, tais como grandes empresas, tem 

outro tipo de interação e percepção dos funcionários no TQM e até do mesmo cliente que 

segue um comportamento diferenciado com as Micros e Pequenas empresas. Segundo 

Bayraktar, Tatiglu e Zaim, (2008) os Fatores Críticos de Sucesso para o TQM são a liderança, 

a visão, a medida e a valorização de controle e improvisação do programa de desenho da 

qualidade de sistema de improvisação, envolvimento do empregado, reconhecimento e 

distinção, educação e treinamento, e foco em outras partes interessadas (stakeholders). 



33 

 

 

 Um estudo feito por Talib, Rahman e Qureshi (2013) com base na revisão, encontra 

17 práticas do TQM que consideram relevantes para a indústria de serviços da Índia. De 

acordo com o método estratificado usado, a relação entre as práticas do TQM e a qualidade do 

desempenho nas empresas com positiva associação da cultura da qualidade percebida como 

dominante, assim como considerada relevante: 

• Treinamento e Educação: Difundir o conhecimento de melhoria contínua e inovação 

no processo de serviço para atingir benefícios e excelência empresarial. 

• Qualidade no Sistema: Sistemas de qualidade como ISO 9000, controle estatístico de 

processos e outras ferramentas qualitativas de apoio e técnicas que criam um ambiente 

de qualidade e implementação de TQM em uma organização. 

• Benchmarking: Processo de comparação de informações de desempenho no âmbito da 

organização como forma da organização. Também tem o objetivo de medir a 

organização de operações ou processos dentro ou fora do seu setor.   

• Cultura da Qualidade: Enfatiza que a cultura de qualidade é a base forte para 

melhorar os processos. Geralmente, a cultura pode impactar o comportamento 

individual e pode ser manifestada como a satisfação do trabalho. 

• Trabalho em equipe: Refere-se a um aumento no controle dos trabalhadores sobre seu 

trabalho e permite-lhes funcionar como um grupo. Esta prática proporciona uma 

atmosfera de mútuo relacionamento, envolvimento e participação na organização. 

Resultados de pesquisas sugerem que as características gerais do TQM, tais como o 

internamento, processo de improvisação e benchmarking, geralmente não produzem um 

vantagem, mais elementos como uma cultura aberta, empoderamento por parte do empregado 

e compromisso do executivo produz um vantagem frente a sua competência (TALIB, 

RAHMAN & QURESHI, 2013). 

Do mesmo jeito que se dá a relevância das pessoas para as grandes empresas surge um 

questionamento de melhoria no uso de recursos tecnológicos voltados para a inovação, assim 

como desenvolvimento de produtos por meio das práticas do benchmarking 

(ZEINALNEZHAD, MUKHTAR & SAHRAN, 2014). 

De acordo com os diferentes autores abordados, a tabela 5 direciona as diferentes teorias 

em função das dimensões da qualidade. 
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Tabela 2.5- Dimensões das Grandes Empresas 

Dimensões Autores qualidade 

das Grandes 

Empresas  

Teoria 

FILOSOFIA Bayraktar, Tatiglu 

& Zaim, 

(2008) 

Liderança, Valorização de Controle e 

Improvisação 

Cultura da Qualidade 

Qualidade no Sistema 

CONJUNTO DE 

MÉTODOS 

Bayraktar, Tatiglu 

& Zaim, (2008) 

Programa de Desenho Qualidade no sistema 

MELHORIA 

CONTINUA 

Talib, Rahman & 

Qureshi (2013) 

 

Benchmarking 

SERVIÇO AO 

CONSUMIDOR 

 

  

ENVOLVIMENTO 

DE MAO DE 

OBRA 

Bayraktar Tatiglu  

& Zaim, (2008) 

 

Talib; Rahman & 

Qureshi (2013) 

 

Envolvimento do Empregado  

Reconhecimento e Distinção  

 Educação e Treinamento  

 Foco nos Stakeholders 

Trabalho em equipe 

Treinamento e Educação 

 
  Fonte: Esta pesquisa (2017) 

 

 

Ao longo da revisão bibliográfica, autores expõem diferentes elementos que chama mais 

atenção à conjunto de processos tais como benchmarking (ZEINALNEZHAD, MUKHTAR 

& SAHRAN, 2014), tecnologia e ferramentas de reengenharia (GRANT, 2016), assim como 

elementos de educação e treinamento para a mão de obra (TALIB, RAHMAN & QURESHI 

2013). Porém, observa-se nas pesquisas feitas sugerem a dimensão de serviço ao consumidor 

mais relevante e forte para as micro e pequenas empresas que as grandes empresas (ISLAM & 

KARIM, 2011). 

 

2.4.1 Barreiras na implementação do TQM em grandes empresas 

Grande parte das pesquisas realizadas, mostram a lacuna entre a implementação dos 

resultados dos estudos e a realidade na indústria. Talib, Rahman e Qureshi (2011) utilizam o 

Modelo Estrutural Interpretativo, sendo este um modelo hierarquizado no qual apresenta 

barreiras de alta transferência do nível da gestão, resistência à mudança dos funcionários, falta 
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de cultura na melhoria contínua, barreira de recursos humanos, utilização inadequada do 

empoderamento e, falta de aplicação de todas as ferramentas à disposição, revelam o resultado 

desfavorável para alta gerência e de fato para o desempenho da organização. Algumas outras 

barreiras de comunicação também são consideradas relevantes já que produzem falta de 

comprometimento da alta administração e pouca coordenação entre departamentos. Por tanto, 

elementos como a liderança e compromisso faz uma relação saudável dentro da organização 

(TALIB, RAHMAN & QURESHI, 2011).  

 Dentro das revisões bibliográficas, consegue-se visualizar os vazios na implementação 

de algumas dimensões no setor de manufatura com problemas essenciais nas tarefas 

envolvidas com o gerente e os trabalhadores, apresentando barreiras de resistência e atitude 

para a implementação da aprendizagem do sistema. O elemento principal que envolve o 

recurso humano se ver afetado e restringe o conhecimento e experiência direta para o 

desempenho dos sujeitos dentro da empresa (JADHAV, MANTHA & RANE, 2014). 

Dentro da análise da estrutura empresarial, modelos Top-Down/BottonUp apresentam 

diferenças na comunicação dos chefes e trabalhadores, afetando principalmente suas rotinas 

específicas, formação da cultura organizacional, assim como a aprendizagem de ferramentas. 

Cada um dos modelos mostra um estilo de comunicação diferente na eficiência do gestor e 

compromisso do mesmo com os fluxos de informação (JADHAV, MANTHA & RANE, 

2014). 

  

2.5 Considerações do Capitulo 

Ao longo do capitulo foram apresentados os assuntos referentes às definições do TQM: 

filosofia, melhoria contínua, conjunto de métodos, serviço ao consumidor para identificar os 

principais elementos que influenciam o foco dos micro e pequenos empresários, considerando 

ponto que influenciam tais como os fatores econômicos e barreiras. 

No mesmo capitulo, encontra-se as dimensões da qualidade desde a perspectiva das 

grandes empresas com o objetivo de observar os elementos diferentes entre a perspectiva das 

micro e pequenas em relação a estudos de caso encontrados das grandes empresas, 

contemplando as barreiras que tem as grandes empresas e observar se poderiam ser esses 

elementos influenciadores para as micro e pequenas empresa.  
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 Nesse capítulo são apresentados os sucessivos passos para a coleta de informação e 

comparação em cada uma das etapas da pesquisa.  

 

3.1 Definição da pesquisa 
  

O presente trabalho se caracteriza por um “método cientifico que leva um conjunto de 

atividades sistemáticas e racionais com conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o 

caminho a ser seguido, detectando os erros e auxiliando as decisões do cientista” (MARCONI 

& LAKATOS, 2003, p. 83). 

 Nesta pesquisa foram utilizados artigos, livros e fins do tema de Total Quality 

Management, assim como a análise dos resultados de estudos de caso múltiplo, sendo um 

estudo de duas variantes dos projetos de estudo no momento do levantamento da informação 

exigindo tempos e amplos recursos além que o pesquisador possui, abarcando os fatores que 

faz categorizar a pesquisa como sentido mais robusto (YIN, 2010).  

 

As informações coletadas das Micro e Pequenas empresas. O trabalho se caracteriza 

como descritivo devido a análise realizada com o grupo de pessoas participantes no 

levantamento de dados, assim como sua análise da qualidade, como uma participação da 

investigação exploratória na análise do histórico do marco teórico. 

O método usado para a comparação teórica se fará através do método dialético 

compreendido em quatro leis fundamentais de discussão de ação recíproca, mudança dialética, 

quantidade a qualidade a informação relevante da investigação e a interpretação das 

contradições de informações coletadas, assim como a informação coletada dos entrevistados. 

 A natureza da investigação se caracteriza por ter uma abordagem qualitativa da 

informação usando como coleta a ferramenta de entrevista semiestruturada. As fontes de 

informações serão primárias de compilação com os estudos de casos múltiplo para fazer com 

as Micro e pequenas empresas. Para cada uma das etapas se trabalha diferentes tarefas, na 

Figura 3.1 Gerhadt e Silveira (2009) faz uma adaptação que mostra a pesquisa entendida por 

quatro etapas. 
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Figura 3.1- Metodologia da Pesquisa  

Fonte: Adaptação (GERHADT& SILVEIRA, 2009) 

  

A primeira etapa é composta pela avaliação de informação mais pertinente para a 

seleção de tema de pesquisa junto com a construção do objeto de pesquisa e definição da 

amostra, levantamento de dados e formulação do problema. 

Para a etapa exploratória foi feita a coleta de informação para a fundamentação teórica, 

sobre o TQM nas micro e pequenas empresas assim como para grandes empresas do 

comportamento econômico das empresas no Brasil e na Colômbia. Realizou-se a classificação 

dos elementos nas dimensões da qualidade, como se mostra na construção da etapa na Figura 

3.2. 

  

Construção da 

fundamentação 

teórica 

Coleta de 

dados das 

empresas 

Brasileiras e 

empresas 

Colombianas.   

Análise das 
informações 
coletadas e 
conclusão do 
trabalho 
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Figura 3.2-:Metodologia da Pesquisa: Etapa 1 

Fonte: Esta pesquisa (2017) 

 

Na etapa da exploração se faz por dos diferentes tipos de análise: a primeira é inferir 

mediante a revisão bibliográfica das barreiras e elementos relacionados nas dimensões das 

grandes empresas com relação das micro e pequenas empresas considerando os dos territórios 

com caraterísticas distintas entre a Colômbia e o Brasil. A terceira etapa, foi feita a coleta de 

informação com a aplicação da entrevista semiestruturada para empresas colombianas via 

internet (vídeo ligação por meio do skype) e brasileiras que se  realizara de forma 

presencial.  

Na última etapa, foi realizada a comparação das dimensões da qualidade com o objetivo 

de ter uma aproximação da teoria entre os elementos da qualidade das micro e pequenas 

empresas contra as grandes empresas com o propósito de inserir as diferenças ente os tipos de 

modelos. A entrevista, implica a percepção de gerentes e donos das micro e pequenas 

empresas brasileiras e as empresas colombianas. 

 Na última parte da pesquisa, etapa 4, se faz uma comparação da teoria das micro e 

pequenas empresas com os elementos dos resultados da pesquisa, assim como os elementos 

que os donos das micro e pequenas empresas apresentam na sua empresa em relação com as 

grandes empresas. Isso para poder identificar as dimensões mais relevantes para os micro 

empresários e conhecer sua opinião frente a revisão teórica das grandes empresas.  

 

3.2 Instrumento de pesquisa 
 

Conhecendo a estrutura da pesquisa, a coleta de informação e interpretação dos pontos 

de vista das empresas, foi realizada de forma qualitativa dentro de seu ambiente laboral 

Exploração: Construção De Marco Teórico 

Marco Teórico Micro E Pequena Empresas 

Micro E Pequenas Empresas 
Brasileras 

Micro E Pequenas Emrpesas 
Colombianas 

Etapa 2 
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(CAUCHICK et al, 2012), se escolhe pela coleta de dados sendo esta realizada por meio da 

entrevista semiestruturada, de acordo com Marconi  & Lakatos (2003, p. 114), a entrevista 

"consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade de certo ato 

social como a conversação", as entrevistas tem um diálogo participante para poder integrar 

evidencias motivadas pela entrevista ou respostas espontâneas dos temas tratados dentro do 

levantamento de informação (YIN, 2010). 

Por ser uma pesquisa exploratória o questionário esta construído com questões abertas 

que permite ao entrevistado responder livremente de acordo com o tema proposto pela 

pergunta, também dentro da entrevista se encontram questões fechadas para conhecer de 

elementos mais particulares das dimensões A sua vez, se tem perguntas de múltiplas escolhas 

para amostrar a série de opções Marconi & Lakatos (2003), também perguntas para conhecer 

que grau acordo se encontra com a afirmação, escala usada nesse trabalho e proposta por estre 

trabalho, e adaptado da escala de Likert,  tal como mostra Tabela 3.3. 

  
 

Tabela 3.3 Perguntas Múltiplas Escolhas 

 OPÇÃO DE RESPOSTA ESCALA 

NADA IMPORTANTE 1;2;3 

POUCO IMPORTANTE 4;5;6 

RAZOAVELMENTE IMPORTANTE 7 

MUITO IMPORTANTE 8;9;10 

Fonte: Esta pesquisa (2017) 

 

Além da entrevista semiestruturada, no momento da coleta, o entrevistador atua como 

observador, fazendo um analise por parte do entrevistado ouvindo seus comentários em 

relação à entrevista semiestruturada, vistos em seu ambiente natural, registradas de forma 

escrita e verbal por gravações de áudio, informações previamente faladas são dedicadas para a 

produção de dados qualitativos que são relevantes e complementários para o estudo executado 

(GIBBS, 2009). Segundo Yin (2001), atividade de escuta para a exploração da informação 

pertinente com os temas coletada depende escrevendo e gravando reações obtidas no 

momento.  

A construção do roteiro de entrevista usada na pesquisa desenvolvida em três aspetos da 

fundamentação teórica divididas em duas secções: 
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Informação demográfica: do entrevistado e da empresa: dados como anos no mercado idade 

dos entrevistados, cargo, escolaridade e labor da empresa 

 

 

 

 

Informação básica: informação dos conceitos básicos da qualidade para os entrevistados, 

baseado na fundamentação teórica de (PALADINI, 2012) 

 

• Informação básica   Pergunta 1-3 

• Dimensão de filosofia  Perguntas 4-11 

• Conjunto de métodos Perguntas 12-20 

• Melhoria contínua Perguntas 21-27 

• Serviço ao consumidor Perguntas 28-31 

• Mão de obra Perguntas 32-35 

• Grandes empresas vs. Micro e 
pequenas empresas Perguntas 36-39 
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Perguntas entre a 4-11 compostas por seções três seções como são:   

Dimensões da qualidade com base na fundamentação teórica de (PALADINI, 2012) 

Dimensões da qualidade para Micro e Pequena Empresa baseada com a revisão teórica. 

PARASURAMAN (2002), IBBOTSON & MORAN (2003), BARON  R.A. (2006), 

VALMOHAMMADI (2011), PARRY et al, (2012), MCGRATH, (2013), WAGNER & 

PATON,( 2014),  MENDES & LOURENÇO , (2014), ZEINALNEZHAD; MUKHTAR & 

SAHRAN, (2014), ANTONY, (2015), PESCHKEN et al.,( 2016), PRATONO, (2016). 

Dimensões da qualidade para Grandes Empresas fundamentada com a revisão teórica.  

WU, ZHANG & SCHROEDER (2011), BAYRAKTAR, TATIGLU & ZAIM (2008), 

TALIB, RAHMAN & QURESHI (2013),  

 

 

 

Perguntas comparando estratégias de Grandes com MPES se abordam com o objetivo de 

poder conhecer se tem algum elemento que eles visualizam dentro das grandes empresas 

dentro de suas organizações e conhecer o porquê de suas respostas, tal como é apresentado no 

Anexo 1.  

• Dimensão de filosofia  Perguntas 4-11 

• Conjunto de métodos Perguntas 12-20 

• Melhoria contínua Perguntas 21-27 

• Serviço ao consumidor Perguntas 28-31 

• Mão de obra Perguntas 32-35 
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Desta maneira todas as informações desta pesquisa, foram construídas com uma 

narrativa direta mas conservando uma fluidez da informação ao longo das questões. Serão 

confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo 

identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o 

sigilo sobre a sua participação. 

 

3.3 Definição da Amostragem  
 

Baseado no reporte da Sebrae 2014, aponta-se embora a quantidade de empresas 

conformadas a nível brasil foi de 9 milhões. Anos anteriores, a região do nordeste foi 

considerada como a terceira região mais significativa no brasil (SEBRAE 2004), sendo 

Pernambuco a segunda mais significativa de valor adicionado das atividades do nordeste, 

concentrando-se principalmente em comercio e serviço (SEBRAE 2015).   

No caso das empresas colombianas Quantidade de empresas da colômbia baseado a 

revista dinheiro no 2016 teve se registrado 2.518.181 como empresas ativas, sendo as de 

maior concentração Bogotá, Cundinamarca, Atlântico, Antioquia, Valle del Cauca e 

Santander com uma participação de 66% (DINERO, 2016).  

Para o caso da seleção da amostra, decide se fazer por escolha a conveniência da 

pesquisadora composta por cinco empresas brasileiras e duas colombianas, as empresas 

brasileiras são da cidade de Recife feitas por meio físico, e as empresas colombianas se 

procede com a execução das entrevistas feitas via Skype.  

Os convidados a fazer a entrevista são gerentes, ou proprietários de Micro E Pequenas 

Empresas apropriada a importância do conhecimento dos processos além da análise de 

algumas das dimensões que requer pontos de vista por parte dos chefes.  

3.4 Aspectos Éticos 

Participaram da pesquisa as pessoas com perfil requerido para o levantamento de 

informação. Durante a entrevista, comentaram dos temos de consentimento e livre 

esclarecimento, termo de uso e depoimento, assim como termo de compromisso de 

confidencialidade, para cumprir com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

requerida pelo Comitê de Ética de Pesquisa, os Aspectos Éticos de Riscos e Benefícios 

identificados nesta pesquisa são:  
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 Risco: para este projeto a entrevista semiestruturada pode expor os participantes como 

desconforto pelo nível de profundidade das questões, constrangimento em responder a 

alguns questionamentos. Se isto ocorrer você poderá interromper a entrevista e 

retomá-los posteriormente, se assim o desejar, no caso de alguma pergunta 

constrangedora ou de sigilo empresarial a mesma não será respondida e também não 

será respondida por nenhum outro entrevistado. 

 Benefícios: Os benefícios que este projeto pode trazer é auxilio para as organizações 

na melhoria da qualidade com base nas categorias e as empresas poderem propor 

estratégias para as categorias encontradas como relevantes 

 Critérios de Inclusão e Exclusão: O público a quem se fará a entrevista é para gestores, 

gerentes de área ou proprietários de micro e pequenas empresas 

 

A pesquisadora declara que os dados utilizados nesta pesquisa ficarão armazenados em 

uma pasta de arquivo no computador pessoal, sob a responsabilidade da pesquisadora, no 

endereço Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50670-901 

– UFPE – CTG – PLANASP – 9° Andar – Sala 905, pelo período de mínimo 5 anos. A coleta 

de dados só será iniciada após a aprovação do projeto de pesquisa pelo CEP e o cronograma 

proposto será cumprido. O orçamento financeiro desta pesquisa será de inteira 

responsabilidade do pesquisador principal. 

3.5  Modelo metodológico das dimensões  

Ao aprofundar na compreensão dos fatores e dimensões se leva consideração o aporte 

feito por Yunis, Jung & Chen  (2013) da análise das variáveis pelo modelo forte do TQM 

focado na produção e gerenciamento operacional conforme a requerimento da satisfação 

estabelecido, e modelo suave do TQM que e direcionado para o envolvimento em 

aprendizagem incluindo aproximações de liderança, orientação ao cliente assim como 

treinamento envolvimento do fator humano como a mão de obra e estratégias para trabalho 

com cooperação interna.  

E usado para relacionar as dimensões do TQM, fatores e estratégias escolhidas, para 

estandardizar os critérios no desempenho operacional (ARAÚJO, 2001). Classificam-se os 

fatores que influenciam mais as dimensões, como objetivo de explorar o critério no 

desempenho organizacional das empresas, no caso da pesquisa, foco nas micro e pequenas 

empresas (VALMOHAMMADI, 2011) como mostra na Figura 3.4.   
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Figura 3.4 – Relação do modelo Soft and Hard  

Fonte: Esta pesquisa (2017) 

 

Baseado nas dimensões, foi construída a relação dos elementos por cada dimensão e sua 

interação baseado na entrevista semiestruturada desde a teoria das micro e pequenas empresa 

assim como das grandes empresas. 

 

3.6 Considerações do Capítulo 

No capitulo foi verificado os modelos para a coleta de informação e os passos para a 

comparação do marco teórico e aplicação da teoria.  

Com a integração das duas partes, avalia- se junto com fatores externos e elementos 

próprios do TQM para as micro e pequenas empresas junto com as grandes empresas e assim 

definir elementos mais relevantes da categorização.  A interação das dimensões soft e hard da 

qualidade amostram a compreensão dos elementos compreendidos em nas dimensões faladas 

por Paladini (2012), o que pode facilitar a separação dos elementos e compressão de sua 

flexibilização. 
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4. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

  

Para a análise das questões da entrevista semiestruturada fez uma revisão por categorias 

das dimensões filosofia, conjunto de métodos, melhoria contínua, serviço ao cliente e mão de 

obra. Cada categoria está composta por uma quantidade de questões que são respondidas por 

cada uma das empresas. 

As empresas relacionadas a continuação são as empresas participantes, sendo duas de 

elas empresas Colombianas. 

 

4.1  Identificação das Empresas entrevistadas 

Por questões de confidencialidade, o nome das empresas que participaram da pesquisa foi 

substituído por um nome fantasia, que representa o produto e/ou serviço oferecido pelas 

mesmas. Assim, as empresas serão conhecidas neste trabalho como segue abaixo:  

1 EMPRESA: DISTRIGAS  

2 EMPRESA: COSMETIC 

3 EMPRESA: PIZZARIA 

4 EMPRESA: DISTRIPLAS 

5 EMPRESA: RODAS 

6 EMPRESA: SALÃO 

7 EMPRESA: VIDA SAUDE 

8 EMPRESA: LIMPEZA 

 

4.1.1 Descrição das empresas entrevistadas 

Os entrevistados encontram-se diferentes tipos de empresas de serviços, 5 das 8 dos 

entrevistados são donos da empresa, sendo a outra proporção diretores comerciais, gerentes e 

gerente comercial a micro e pequena empresa. Baseada na informação coletada, 4 das 8 

empresas comercializam ou representam marcas em na zona Recife 2 empresas manufaturam 

seu próprios produtos e realizam processos de produção com equipamentos incluído o 

processo de distribuição e 2 das empresas prestam serviço para o consumidor de diferentes 

marcas e produtos. A grande proporção de empresas entrevistadas encontra-se relacionado 

com beleza.   
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7 das 8 empresas tem trabalhadores que faz parte do grupo familiar o que faz encontrar 

uma interação distinta em relação das empresas que não possuem alguma pessoa do grupo 

familiar no ambiente laboral.   

Encontrasse particularidades com algumas empresas como e o caso de certificações, 

duas das empresas entrevistadas comentam ter certidões de qualidade emitidas pelas marcas 

representadas ou por fiscalização externa.  

 

4.1.2 Gestores das micro e pequenas empresas em Recife- Brasil 

As entrevistas semiestruturadas foram feitas com um único encontro dividido em duas 

fases: primeira fase conhecer as pessoas entrevistadas respondendo a primeira parte da 

entrevista semiestruturada, e depois uma segunda fase do encontro, conhecer a empresa e 

levantamento de informação mediante a entrevista, alguns dos casos, com um recorrido nos 

estabelecimentos. O entrevistador e participante de uma dialética fluída com espaços guiados 

para obter a informação pertinente das dimensões por parte dos gestores e donos da empresa. 

As pessoas entrevistadas tem idade que oscila entre 20-65 anos, entre homes e 

mulheres, com ensino médio completo e ensino médio incompleto. A metade dos 

entrevistados foram os donos, e a quantidade de pessoas trabalhando nas empresas varia entre 

2 a 40 pessoas, sendo quase o mesmo valor as pessoas sobre a coordenação. 

 O mínimo tempo que a empresa leva no mercado e 7 anos assim como empresas que 

estão criadas faz 32 anos, antiguidade que distinguem comportamentos dos entrevistados das 

empresas mais novas ser entrevistados mais abertos as questões e a ideias abrangentes as 

gestões de produção modernas, elemento que se pode destacar observando que são as pessoas 

mais novas as que têm dito comportamento.   

Das atividades que realiza a empresa, os elementos de maior seleção por parte dos 

entrevistados são a Avaliação de desempenho dos funcionários e Gestão da qualidade, 

seguido compras, vendas, Contato com clientes, Controle de estoque seguido por menor 

seleção atividade como Cadastro de fornecedores, Compras, Gestão de processos, Gestão de 

projetos, Marketing, Recrutamento e Seleção, Supervisão de processos, Treinamento e 

Processo Decisório. 

  Em visão da proteção da informação de acordo com o termo de conhecimento e livre 

esclarecido se protegeram a identidade das empresas entrevistadas para dar maior 

tranquilidade da imagem do entrevistado. Ao longo da entrevista o nome das pessoas e 

empresas entrevistadas será fictício. 
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4.1.3.Gestores das micro e pequenas empresas em Bogotá-Colômbia  

 

O contato com as empresas colombianas se deu por meio via web Skype, com os donos 

das empresas, apresentando o mesmo formato de entrevista, mas em espanhol. As pessoas 

entrevistadas se encontram entre idades de 25-40 anos, homes com formação de pós 

graduação e ensino superior completo, com pessoal a cargo de 2. Das atividades que realiza a 

empresa, os elementos de maior seleção por parte dos entrevistados são Avaliação de 

desempenho dos funcionários e supervisão. A interação do entrevistado e os sujeitos 

entrevistados são com dialética fluida primando o conhecimento do entrevistador na 

interpretação das respostas assim como a coleta de dados relevantes para a pesquisa.  

 

Para o caso da seguinte pesquisa, encontrasse poucas diferenças entre os dos perfiles, e 

por tanto toma-se como um único perfil do entrevistado para apresentar analise e resultados.   

 

4.2  Análise do questionário 

 

Na primeira fração das questões, se faz perguntas para saber desde o ponto de vista do 

dono os significados da qualidade e se as atividades que ele faz tem relação a revisão 

bibliográfica encontrada.   

 

QUESTÃO 1: O que significa qualidade para você? 

  

Na contextualização do objeto de pesquisa deseja-se conhecer a percepção dos donos ou 

administradores sobre os conceitos previamente mencionados, como a soma dos elementos, a 

conformidade associada a perfeição, a ausência de erros e a satisfação do cliente, usando 

ferramentas e estratégias que medem o desempenho das pessoas dentro da empresa.  (BAIRD, 

HU & REEVE, 2011; PALADINI 2012). Conhecendo os conceitos anteriormente discutidos 

sugere-se para os participantes elementos como: satisfação das necessidades, produto e 

serviço, atendimento, preço, agilidade na entrega, eficiência, visto que esses elementos levam 

maior referência por parte dos entrevistados. 
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QUESTÃO 2: E para sua empresa? 

 

Sabendo-se o que consideram como qualidade, faz-se uma análise para verificar se o 

conceito de qualidade está alinhado ou não as percepções deles sobre esse elemento. 

Apresenta-se para os entrevistados uma comparação do conceito que eles percebem e do que 

eles oferecem como qualidade na empresa, tomando elementos de produto e serviço, 

atendimento e suprimento de necessidades como os códigos constantes para os entrevistados. 

No caso da percepção de qualidade da empresa por parte do dono, destaca-se a concorrência 

como um fator a ser levado em consideração na montagem da qualidade.  

 

... “um produto durador, que considero diferenciado das demais 

marcas e valor competitivo” DISTRIGAS.  

... “Por que devo comprar de você e não de seu concorrente. 

DISTRIPLAS 

 

QUESTÃO 3:Você considera que dentro de suas atividades no dia a dia, desenvolve tarefas 

que envolvem qualidade? Explique. 

 

Dentro das tarefas que faz, o dono afirma que no seu dia a dia executa tarefas que 

envolvem qualidade, incluindo elementos tais como limpeza do estabelecimento, resposta do 

serviço e atendimento ao cliente. Na dimensão da filosofia da qualidade, a cultura 

organizacional que se evidência nas funções (PRAJOGO & MCDERMOTT, 2005) assim 

como características de abertura, confiança, autenticidade, autonomia e colaboração, 

fomentando o empoderamento (SINHA et al, 2016), assim como comentam:  

 

 ... “Venho a trabalhar no dia a dia pensando em qualidade” 

DISTRIPLAS 

 ...” desde a chegada ao trabalho, seja como proprietário ou 

empregado”.  LIMPEZA 

A satisfação do cliente para as tarefas executadas na empresa e citam como falam as 

empresas 
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... “nós somos prestadores de serviços, temos que deixar nosso 

cliente satisfeito” SALÃO ... “faço tudo para atender bem o cliente, só 

trabalho com material de qualidade, não deixo o cliente esperar” 

RODAS ELÉTRICA. 

4.2.1 Filosofia 

Na parte de filosofia são analisadas os elementos da dimensão considerando cultura 

organizacional, empoderamento, Top Management, envolvimento do empregado, entre outros 

elementos relevantes para as empresas de pequeno e grande porte. A seguir serão apresentados 

os resultados da coleta dos dados referente as 11 questões da dimensão:  

 

QUESTÃO 4: Que áreas da sua empresa, você considera que estão mais relacionadas com os 

processos de qualidade? 

 

Com base nos comentários dos donos das empresas, a área com maior relacionamento 

com a qualidade é a área de serviço ao cliente. Alguns creditam isto a importância do contato 

da mão de obra com orientação no cliente, comprovando a teoria exposta pelo autor 

JAYARAM & XU 2016).  

... “relacionamento no nosso ramo é sinônimo de venda e 

consequentemente qualidade” GÁS, 

 ..“venda e atendimento... é o que está mais aparente para o cliente” 

PLÁSTICO. 

Para alguns entrevistados, este contato é mais importante que o serviço prestado em si 

... “O trato com o cliente... é focado em uma maior proporção” 

LIMPEZA 

... “o primeiro contato que temos com o cliente, ... e nesse caso 

necessitamos de uma qualidade ótima.” VIDA SAUDE. 

QUESTÃO 5: Você considera que o ambiente da empresa influencia no serviço prestado? 

Explique sua resposta. 

 

A dimensão de filosofia está relacionada com a cultura organizacional que implica o 

arranjo físico e ambiente na empresa, tratando desde um modo mais abrangente a produção 
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com menos desperdício e relacionando-a com as atividades dos empregados, o ambiente 

empresarial e a facilidade das ferramentas na área de trabalho (SLACK, 2009). 

Tendo o arranjo físico para facilitar o fluxo de informação, observa- se que os donos 

possuem consciência da importância disto e reafirma a importância da comunicação com o 

cliente, o ambiente da empresa com os empregados, assim como elementos da cultura da 

qualidade que são facilmente transmitidos para os clientes. Dessa forma, para os 

entrevistados, a ambiente influência no serviço que eles prestam, destacando a mão de obra, 

que de acordo com eles se evidência para o cliente: 

   ... “se aqueles que manipulam meu produto não possuem um 

ambiente bom, logo não venderão meu produto da melhor 

forma.” GÁS, 

 ...” um ambiente ruim de “inimizades”, “sujo ou caótico afeta a 

percepção do produto” DISTRIPLAS,  

...” ter um ambiente confortável, sem muito barulho, é o ambiente 

adequado para um cliente mais exigente... “, porque se é um 

ambiente quente e agradável, é muito melhor que um ambiente 

estressante” ... SALÃO 

 

Segundo Ooi et al (2007) o ambiente gera espaços de interação e compartilhamento, 

oferecendo a percepção de liberdade na interação, nos processos, nas normas e regras 

culturais da empresa (RASHID, 2013), situações faladas pelos os gestores 

... “todo mundo tem que se sentir a vontade no lugar” RODAS, 

... “Se nós como empregadores tratamos mal os empregados ou não 

damos bem-estar, o serviço prestado não vai ser feito com 

qualidade” VIDA SAUDE. 

 

Apresentou-se uma opinião oposta dos gestores:  

... “Não, e só o dono também os vendedores, que ao chegar   se atende” 

COSMÉTICOS. 

Para o micro empresário, a cultura é um dos fundamentos predominantes e muitas vezes 

comum, devido a tendência de promover os princípios e “atmosferas familiares” que facilitam 

a comunicação interna (HEARN, 2011), que estabelecem redes relacionais de contatos entre 
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várias partes que coordenadas desenvolvem tarefas de forma mais eficiente. Estudos indicam 

que quanto o maior nível de relacionamento de apoio, menor o nível de assertividade no 

direcionamento (HEARN, 2011; ZHENG et al,2016), incluindo altas margens no desempenho 

financeiro (RANDØY, DIBKELL & CRAIG, 2009).  

  

QUESTÃO 6: Das seguintes tarefas, quais você considera que a empresa faz no momento de 

criar um produto/serviço: 

(  ) Análise de custos 

(   ) Supervisão de produto acabado 

(   ) Estudo de mercado 

(   ) Análise de satisfação dos clientes 

(   ) Ação dos concorrentes 

(   ) Outros. Quais?  

 

No momento de criar algum produto consideram-se os departamentos que compartilham 

a filosofia da empresa, sugerindo que Análise da Satisfação do Cliente é o de maior seleção 

por parte dos entrevistados, resultando no mesmo mencionado por Valmohammad (2011), da 

relação do conhecimento das necessidades do cliente para as pequenas empresas, assim como 

as ferramentas do CRM – Customer Relationsip Management para melhorar o rendimento da 

produção nas empresas de pequeno porte. (WAGNER & PATON,2014). 

Por outra parte, o análise de custos, assim como estudo de mercado se faz como 

segunda prioridade para os gerentes, o que relata   Wagner & Paton (2014), de ser um das 

preocupações dos gerentes e uma das maiores dificuldades para a implantação do 

planejamento estratégico nas empresas pequenas. O Estudo de Mercado apresenta a mesma 

quantidade de escolhas concordando com o ponto de vista dos gestores pesquisados pó 

Mendes & Lourenço (2014), ressaltando as necessidades do mercado como um ponto que é 

relevante para o gestor, no entanto não é suficiente para exercer pressão na melhoria da 

qualidade. Observa-se que as empresas que escolheram os mesmos elementos são as empresas 

que está há mais tempo no mercado. 

 

QUESTÃO 7: Em sua opinião, o empreendedorismo é um elemento de sucesso ao iniciar 

um projeto? Explique sua resposta. 
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A liderança e a cultura da qualidade são expostas como uma das características que 

diferencia o micro e pequenas empresas das grandes empresas, sugerindo uma relação com a 

visão do líder no momento de criar e exercer uma estratégia (ANTONY, 2015). Partido dessa 

visão, os entrevistados mostraram uma relação afirmativa no conceito empreendedorismo com 

seus projetos, falando 

...  “Diferenciar-me com meus clientes... vender por outros canais... 

empreendedorismo pelo qual consigo me diferenciar da minha 

competência” GÁS 

... “empreendedorismo é uma ferramenta para fazer algum tipo de 

negociação” DISTRIPLAS. 

 

Alguns entrevistados falam da relevância do ambiente nas atividades feitas ...  

“Empreender não é ter um negócio novo, empreender é você ter a 

noção de como vai fazer, o que vai fazer, como vai ter criatividade para 

fazer cada vez melhor seu trabalho, isso é empreender, achar soluções 

de áreas para melhorar sua atividade...  SALÃO; 

E também o conhecimento como elemento de sucesso 

 

 ...” se tem uma base teórica de como empreender tem mais chances 

que der certo” ... COSMÉTICOS. 

Assim como alguns falam dos desafios macroeconômicos que se podem apresentar no 

momento de empreender: 

... “Nós como microempresários temos desvantagens na hora de iniciar, 

econômicas laborai. Esse empreendimento de uma pessoa jovem ou um 

adulto é valido, qualquer um pode ser empreendedor”. ...VIDA 

SAUDE.  

QUESTÃO 8: Numa escala de 1 a 10, no qual 1 é pouca e 10 muita, como você considera a 

qualidade percebida por seu cliente com relação ao seu produto/serviço? 

  

Em relação  a qualidade percebida por parte dos clientes, 5 dos 8 entrevistados 

manifestam como alta a percepção da qualidade, conforme afirma a teoria falada por autores, 

tais como  Antony (2015), da defesa do consumidor como  um dos focos mais importantes 
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para conhecer e cumprir expectativas dos clientes  apresentando-se como um dos comandos 

da qualidade e ferramenta no melhoramento da filosofia da empresa como uma experiência do 

consumidor com esforços dos empregados (CARTER &  BAGHURST, 2014).  

Alguns deles ponderam ... “Tem muito que melhorar ainda” por isso não dá o 10 

PIZZA.  

Teve duas empresas que tiveram uma qualificação de 9 e 10, maior que os outros 

entrevistados  

QUESTÃO 9:Você considera que a empresa tem atividades que promovam a disseminação 

da qualidade? Explique sua resposta 

   

Apesar de conhecer a importância da criação de ideias, 5 das 8 empresas relatam que 

não possuem esse tipo de espaço, mas frisam a importância  ... “muito que melhorar, para 

disseminar estratégias e ações” GÁS, assim como falam da “falta de compromisso” por parte 

do trabalhador o que  pode-se manifestar como comportamento de tarefa com maturidade 

baixa conforme Hersey & Blanchard (1986)  “ Não tem, ...” falta a iniciativa por parte do 

trabalhador ...Não tem iniciativa para fazer as atividades” PIZZA,  da mesma forma,  a 

escassez de  recursos financeiros para a geração de espaços é um dos argumentos dos 

entrevistados, o que contradiz a revisão bibliográfica, o que faz questionar o “ falso 

argumento” da execução de estratégias de treinamento e motivação para o empregado e 

produto de um grande investimento, citando Andreichuk (1992, p. 29) “A verdade é que 

menores empresas podem ser ainda com maior sucesso na solicitação de apoio e 

envolvimento dos funcionários. “Porque há menos níveis de gestão para permear, menos 

pessoas para convencer dos benefícios”. O que faz lembrar a relevância do recurso humano 

sobre o recurso financeiro (BOU-LLUSAR et al, 2008; HEARN, 2011; MENDEZ & 

LOURENÇO, 2014) 

... “por que falta recurso para poder investir” DISTRIPLAS.  

  Uma das empresas que não tem esse tipo de espaço comenta que pelo tipo de empresa, 

ter esse espaço tornar-se inviável 

... “No protocolo indica tudo o que o empregado deve fazer e não se 

permite fazer alguma coisa diferente” VIDA SAUDE.  
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Para o caso das empresas que tem esse tipo de espaços, comenta-se que é permitido uma 

baixa supervisão, argumentando a recompensa salarial como elemento motivacional para eles 

continuarem com a criação da qualidade, conforme mencionado a seguir: 

... “pago um pouco acima da média de mercado para que 

continuem satisfeitos e trabalhem bem...” RODAS 

 

QUESTÃO 10:Você considera que a empresa possui planejamento estratégico da qualidade 

no longo prazo? Explique sua resposta 

 

Partes da filosofia das grandes empresas e as previsões das estratégias em longo prazo 

trazem sob a gestão do top-management, o alcance do processo do benchmarking 

(BAYRAKTAR, TATIGLU & ZAIM, 2008; TALIB, RAHMAN & QURESHI, 2013).  

Falando isso, os entrevistados mencionam que não tem a implementação de planejamento a 

longo prazo, o planejamento é feito a curto prazo e é prioridade para eles. 

 

... “até porque se tem muitas coisas que acontecem de improviso 

“coisas que acontecem a cada 5 minutos” ...GÁS. 

 

Outros elementos a considerar para a não implementação de planejamento estratégico e 

escassez de recursos “...não, devido à falta de recurso” ...DISTRIPLAS, assim como outros 

falam do elemento da cultura da qualidade que não se encontra dentro das prioridades da 

empresa 

“...Não tem, é cultura do dono... que é muito fechado para isso” 

COSMÉTICOS, e situações atuais da empresa  

... “já implementei metas e objetivos, já fiz um estudo em relação a isso. 

Mas com o tempo a gente vai relaxando.” SALÃO.  

Dentro das pessoas entrevistadas, duas pessoas expõem que possuem planejamento a 

longo prazo, expressando a importância do planejamento em conjunto com a mão de obra 

 

 “... Sempre “estamos juntos” com as pessoas do recursos humanos 

para ser coerente.” VIDA SAUDE  

 ...  “Buscam conversar e olhar que pode ser feito” PIZZA,  
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Prevalecendo o conhecimento do cliente interno em relação ao da concorrência (BOU-

LLUSAR et al, 2008). 

 

QUESTÃO 11:A empresa tem espaços de geração de novas ideias para a criação de produtos 

e serviços? De um exemplo 

  

Desde a percepção do gerente ou dono de empresa, as opiniões são divididas. Para um 

deles é pouco essencial os espaços para gerar novas ideais no momento da criação de produtos 

ou serviços. As empresas entrevistadas, consideram importantes:  a geração de ideias por 

parte do mesmo dono, sugerindo o nível de maturidade alta na tarefa como um dos possíveis 

motivos (HERSEY & BLANCHARD,1986). Na opinião dos entrevistados, para o empregado 

as tarefas feitas são pensadas ao curto prazo mas não trabalhadas para o benefício da empresa:  

“Não pensam que a empresa vai crescer... pensam que vai 

produzir mais serviço, ou seja, trabalho a mais para eles” 

PIZZA.  

No entanto, os entrevistados expressam que é os donos que 

fazem essa própria análise  

... “Sim, porque até a gerencia está muito aberta as ideias...” 

GÁS.  

“O mesmo dono e gerente é quem buscam sempre criar” 

PIZZA. 

 “Quem visualizou essa ideia foi a gerência” DISTRIPLAS. 

Contrário ao papel do dono das grandes empresas, agindo como líder, gerando desafios 

para os empregados ao delegar tarefas (SCHAUFELI, 2015).  

 

4.2.2  Conjunto De Métodos 

 

Na parte de conjunto de métodos são analisadas os elementos da dimensão 

considerando desenvolvimento e treinamento, empoderamento e gerenciamento democrático 

entre outros elementos relevantes para as empresas de pequeno e grande porte. A seguir serão 

apresentados os resultados da coleta dos dados referente as 9 questões da dimensão:  
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QUESTÃO 12: A empresa possui padronização dos seus processos?  

 

Sendo uma das características a estandardização ou padronização dos produtos ou 

processos (KARYOTAKIS & MOUSTAKIS, 2014), nas micro e pequenas empresas se 

trabalha com a melhoria dos processos de produção e modificação de produtos.  Das pessoas 

entrevistadas, 4 falaram afirmativamente, expondo que isto diminui a perda de insumo. 

 

... “problema de desperdício, estão tentando padronizar para não ter 

desperdício.” PIZZA  

... “Se faz a revisão de produto, chegando a empresa se inspeciona, 

para poder entregar ao vendedor e entregar para o cliente final...” 

COSMÉTICO.  

 

Assim como o melhoramento do processo 

 ... “padronização e otimização são algo fundamental na empresa... 

Assim como os processos de departamentos...” “Padronização de 

vendas, de produção, padronização de compras em todas as áreas da 

empresas, são pontos necessários” DISTRIPLAS 

.  “Assim, como outras empresas fazem o processo implementado de 

forma automática...” Se tem o passo a passo”  LIMPEZA 

 … “Se faz a revisão de produto chegando a empresa se inspeciona, 

para poder entregar” COSMÉTICOS, 

 ... “se tem o protocolo de serviços, mas depende da área de 

aplicação... VIDA SAUDE. 

Algumas empresas falaram negativamente do processo de padronização “já fiz, mas a 

gente já está tão automática que não tenho descrito isso.” SALÃO.   

 

QUESTÃO 13:Das seguintes opções, quais a empresa possui atualmente? 

 

(   ) Fluxogramas 

(   ) Programa de execução de atividades 

(   ) Folhas de checagem 

(   ) Plano de ação 

(   ) Reuniões periódicas  
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(   ) Outras quais?   

   

Na execução da verificação dos processos, os sistemas de avaliação do desempenho 

cobram ainda mais relevância e se evidência para os entrevistados entre as opções (OOI et al, 

2010), comentam que uma das ferramentas mais usadas são folhas de checagem seguida pela 

opção de duas escolhas de Fluxogramas, Plano de ação, Reuniões periódicas assim como 

outras opções, nas quais se mencionam...”  Fluxo de caixa, planilha de acompanhamento de 

vendas, programa do funcionário do mês “... GÁS, ... “Anotações no momento com o 

empregado...”. 

Uma das empresas comenta que tem um programa que faz um “check list” das 

habilidades dos empregados, classificando a produção e mostrando onde há o controle de cada 

pessoa, gerando lucro ou perda para a empresa:  

 

... “É um programa específico para salão de beleza, que controla os 

funcionários, comissão, vendas, clientes, históricos dos clientes. É um 

programa que faz tudo”. ... “Antes de fazer no Excel, se fazia 

mentalmente. Desde 2004 se está implementando o software...” 

SALÃO.  

 

Os novos programas que surgem pela necessidade dos usuários sugerem a importância 

de ter um controle interno maior assim como o melhoramento das práticas atuais 

(NICHOLAS, LEDWITH &PERKS, 2011). 

Alguns autores citam ferramentas de medição, tais como benchmarking, junto com 

elementos de desempenho dos gerentes, relacionamento com o cliente interno, 5 S, BPR 

(Business Processo Reeingeneering), BPR (Business Process Maintenance), e ferramentas 

para conhecer o cliente interno, análise de vendas, análise de mercado e outros elementos, 

para que com os resultados se possam estabelecer fatores de medição. (PSOMAS, VOUZAS 

& KAFETZOPOULOS ,2014; SWEIS et al, 2015). 

Durante o levantamento de informação não teve nenhuma empresa que selecionou o 

Programa de execução de atividades, o que poderia sugerir que, a pesar de explicar cada uma 

das opções, não encontram diferença entre o plano de ação e programa de execução de 

atividades ou que poderia significar que para os empresários de micro e pequenas empresas, 

não faz uso do programa.  
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 QUESTÃO 14:Os procedimentos operacionais são disseminados e expostos a todos os 

funcionários? Se sim, como? 

Ao nível geral, 5 das 8 empresas afirmaram não criar e expor os procedimentos para os 

funcionários 

... “hoje, como o fluxo de informações está muito grande, não estamos treinando nossos 

funcionários como deveríamos treinar...” DISTRIGAS.  

“... simplesmente não se tem essa iniciativa e não se tem pensado nem levado em 

consideração” DISTRIPLAS. Da mesma maneira, o procedimento de incluir uma pessoa na 

empresa “se faz um procedimento geral ao chegar a empresa, apenas uma capacitação 

geral.”  LIMPEZA.  

Um dos obstáculos do desenvolvimento dos projetos é a falta de claridade na execução 

de tarefas, assim como as metas e projetos que tem na equipe de trabalho a comunicação 

como sendo um elemento decisivo (ANTONY, 2015).    

Duas das empresas que expõem os procedimentos falam fazem um oralmente e outro 

escrito, e este é exposto no estabelecimento da empresa 

QUESTÃO 15:Numa escala de 1 a 10, no qual 1 é pouca e 10 muita, o quão claro são os 

procedimentos operacionais no ambiente de trabalho? 

 

Alguns estudos expõem a grande problemática da claridade do desempenho e falhas que 

se encontram nas micro e pequenas empresas por falta de informação por parte das empresas, 

sugerindo a pouca clareza no momento de fazer a medição (VALMOHAMMADI, 2011). 

Porém, a importância de conhecer o ponto de vista dos donos e gerentes das empresas 

comentando como “muito claros”, apresentando-se comentários de gerentes em relação a 

supervisão dos processos 

 ... “eu sou quem   supervisa e está ao lado de todos na 

empresa...” e fala das previsões que se pode apresentar quando ocorre 

algum tipo de imprevisto dentro do processo de produção.  ““Todo 

mundo faz tudo”, se algum problema acontece ...” PIZZA. Outros 

comentam que se tem os procedimentos  



59 

 

 

... “A gente dá o passo a passo” mas que os imprevistos com 

clientes podem acontecer. O nível de estresse, principalmente do 

público feminino SALÃO,  

Assim como a resolução de execução das tarefas para o melhoramento do tempo   de 

logística   usando grandes bases de dados, como é o caso do Google Maps, (WALLER & 

FAWCETT, 2013) para a facilidade da movimentação. Para o caso de empresas, aponta-se que 

algumas vezes não é claro no momento das entregas para cumprir com o “Just in time” ...” O 

problema muitas vezes é a rota, a sistemática e saber para onde ir, porque necessita-se de uma 

rota para o lugar certo” ... GÁS.  

  

QUESTÃO 16:Existem procedimentos de inspeção nas execuções dos produtos ou serviços? 

Se sim, como? 

Os procedimentos de revisão e supervisão é parte de um dos elementos executados pelo 

processo gerencial relacionado na implementação do TQM na empresa (VALMOHAMMADI, 

2011), indicado anteriormente, os gerentes entrevistados afirmam ter processos de supervisão 

executado pelo dono ou gerente, o que para os autores Mendes & Lourenço (2014), na sua 

revisão bibliográfica comenta como um agrupamento de tarefas operacionais diárias gerando 

um papel múltiplo dentro da empresa:  

  ... “existe e feita por conta da gerência...” GÁS. 

... “O gerente é quem supervisa e está ao alcance de todos na 

empresa. “... PIZZA 

 ... “costumamos inspecionar por um mês aproximadamente o 

funcionário novato...” SALÃO  

... “o administrador que esteja a cargo. Mas quando eu estou “eu 

faço tudo” ...”  LIMPEZA , 

“Eu mesmo faço a checagem para ver se estiver tudo certo e que 

não tem problema. Tanto que raramente tem reclamação” 

DISTRIPLAS. 

As empresas entrevistadas comentam sobre a forma de fazer a supervisão do produto 

por meio de uma amostragem aleatória ou fazer revisão empiricamente 
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 ... “Se faz revisão aleatória para conhecer se tem o peso 

indicado” “... é analisado, mas é analisando a olho” GÁS 

“...Selecionam-se uma ou duas embalagens de cada caixa, se abre e 

revisa se está com consistência e cheiro do produto bom...” 

COSMÉTICOS.  

Outras empresas comentam que o processo de revisão contínua é no processo interno 

“...todos os serviços são acompanhados durante a sua execução e inspecionados depois de 

finalizados” RODAS. “... são feitas auditorias internas com cada chefe das áreas e verifica-

se se cada um está cumprindo suas funções...” VIDA SAUDE. 

O que faz abrir a discussão dos melhores métodos é o que os acadêmicos sugerem como 

as melhores práticas implementadas em empresas com supervisores, estabelecendo   metas e 

recompensas para o empregado o que gera maior motivação e empoderamento nas tarefas 

(GONCHARUK & MONAT, 2009).  

QUESTÃO 17: Numa escala de 1 a 10, no qual 1 é pouca e 10 muita, qual o nível de 

inspeção na realização dos produtos ou serviços?   

 

Nível de inspeção que percebem os entrevistados é 8, sendo razoavelmente por parte de 

4 das 8 empresas, embora respondido nas perguntas anteriores o processos de inspeção é um 

nível de clareza para os empregados.  

 

QUESTÃO 18 Considera que a instalação física é relevante na qualidade? Explique sua 

resposta 

 

Para entender os efeitos que tem os locativos no uso das ferramentas para a execução de 

tarefas, o envolvimento de trabalho em equipe, comunicação e uso de tecnologia assim como 

aplicação das teorias comportamentais na mão de obra que “ajuda a esclarecer alguns aspectos 

da relação entre colocação, afetando diretamente a percepção dos trabalhadores sobre o 

“design” do local de trabalho assim como a liberdade de interação” (RASHID, 2013). A partir 

disto, para os entrevistados os locativos tem importância para oferecer serviços de qualidade, 

comentando dos locativos limpos e tamanho do local. “...Porque o cliente também olha o 

aspecto de limpeza e da organização na revenda...” GÁS, “... A mudança da estrutura produz 

um efeito positivo na estética dos alimentos...” PIZZA. Por outra parte, os entrevistados fazem 
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referência a importância da movimentação das pessoas dentro da empresa, o que sugere a 

importância das teorias da administração científica faladas por Taylor no estudo de 

movimentação “...porque se não estiver adequado pode obstaculizar o serviço prestado...”  

LIMPEZA. 

Outros elementos citados pelos entrevistados foram o conforto dentro do 

estabelecimento com variedade de espaços, geradores de conforto: cozinhas, refrigeradores, 

ponto de serviço e recreação assim como facilitação de espaços semi-públicos, sendo 

elementos importantes para as grandes empresas (RASHID, 2013) e que sinalizam as pessoas 

entrevistadas como diferencial para o funcionário.  

“...Ter um ambiente agradável tanto para o funcionário 

quanto para o cliente” RODAS, “... É diferente deixar tudo a 

disposição e dar um bom serviço...” SALÃO.  

“Uma das empresas entrevistadas comenta que não é relevante, devido ao tipo de 

serviço que prestam ...” nossos serviços são “extramural”, não se faz o serviço dentro. 

Apesar de ser una empresa pequena temos mais de 50 clientes na cidade de Bogotá, isso 

exemplifica que algo pequeno pode ser de qualidade” ... VIDA SAUDE. 

QUESTÃO 19 A empresa tem alguma canal tecnológico para suporte do pessoal? Qual?   

 

Para a criação de novos produtos para as grandes empresas em relação às pequenas 

empresas são construídas diferentes ações, pelo fato da estrutura, políticas e gerenciamento 

(NICHOLAS, LEDWITH & PERKS, 2011). Atualmente as empresas interagem 

principalmente pelas plataformas tecnológicas, seja pela facilidade ou agilidade da 

informação para ser incorporadas nos sistemas (PRATONO, 2016). Partindo disso, as 

empresas entrevistadas manifestam que não tem plataforma tecnológica, algumas delas, 

empresas colombianas, comentam que possuem redes sociais, o que permite facilitação nas 

alianças, desenvolvimento de produto e estratégias de marketing (PRATONO, 2016) tais 

como Whatsapp e Facebook como pontes de informação com o empregado e com a 

responsabilidade corporativa social, sendo um elemento chave para a divulgação (CHIU & 

WANG, 2015). 
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 “... As redes sociais, tipo Whatsapp é muito útil, além de ser o 

mais usado...” VIDA SAUDE. “...Facebook, o correio e 

algumas vezes o Whatsapp...”  LIMPEZA. “... Tem Whatsapp, 

mas o fluxo está muito pequeno...” DISTRIGAS. 

 

QUESTÃO 20  A empresa tem alguma canal tecnológico para suporte com do cliente? Qual? 

  

As plataformas de tecnologia oferecem o chamado bombardeio de informação do 

mercado, o que faz cobrar cada dia mais o uso das redes sociais (RISSELADA et al., 2014; 

PRATONO, 2016), teoria que é mencionada nas opiniões dos entrevistados.  

“...Se tem Facebook, Whatsapp com os clientes, página na 

internet...” PIZZA.  “...Se faz anúncios pelo Google...” DISTRIPLAS. 

“... possui um site e Facebook, que é focado nos cliente...” SALÃO. “... 

fazem por meio da cita por Whatsapp...”  LIMPEZA.   

Outras empresas comentam uso médio de comunicação, tais como página na internet, e-

mail ou telefone. Uma das empresas tem um programa de gestão onde se faz o controle dos 

clientes “... inclusive nossa distribuidora disponibiliza os canais, tais como “gestão azul” 

que faz o cadastro de clientes de pós-venda...” GÁS. 

Para o caso das grandes empresas, os usos de ferramentas de análise de informação 

também ajudam na avaliação da qualidade das mesmas junto com uma base de dados para a 

tomada de decisão (TALIB, RAHMAN & QURESHI, 2013). 

 

4.2.3 Melhoria Contínua 

Na parte de melhoria continua são analisadas os elementos da dimensão considerando 

efetividade da comunicação, compartilhamento de conhecimento, Benchmarking entre outros 

elementos relevantes para as empresas de pequeno e grande porte. A seguir serão 

apresentados os resultados da coleta dos dados referente as 7 questões da dimensão:  

 

QUESTÃO 21 Que tipo de atividades a empresa faz para melhorar os processos atuais? 

  

Para as empresas entrevistadas, se apresentam controles financeiro onde o entrevistado 

frisa a importância da fiscalização e do controle por escrito dos processos. 
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 “... Não adianta saber isso de cabeça se não se tem um 

papel para nos guiar...” GÁS, assim como a padronização dos 

insumos, fiscalização, atividades de capacitação. Uma das 

empresas comenta que faz “... reunião com o comitê de 

acionistas e pessoal administrativo para estar em melhoria 

contínua...” VIDA SAUDE.  

No caso do desempenho das empresas, tomam em consideração estratégias de qualidade 

que são úteis para a melhora do desempenho com foco na efetividade e eficiência dos 

processos, que na literatura são mencionados com elementos tais como processos de 

automatização SPC, claridade nos processos, inspeção e revisão do trabalho, assim como 

inspeção por parte dos empregados, controle no desenho e desenvolvimento do produto 

(VALMOHAMMADI, 2011). 

  

QUESTÃO 22 A empresa possui procedimentos para avaliar a produtividade de seu 

funcionário? Explique sua resposta. 

 

As estratégias nas empresas que são usadas para alcançar o vantagem competitiva, para 

os acadêmicos cada vez mais requer o compromisso do gerente implicando o trabalhador 

dentro dos processos para formar uma diferença notável (YUNIS, JUNG & CHEN, 2013). 

Conhecendo isso, a medição do rendimento da mão de obra cobra mais relevância na 

atualidade com o processo de melhoria contínua.  Além da revisão bibliográfica, as empresas 

entrevistadas comentam que não possuem ferramentas para medição, falando... “até hoje não 

teve sido necessário...” DISTRIPLAS, assim como a execução da validação empírica (BOU-

LLUSAR et al, 2008), feita pelo dono ou gestor, comum dentro das micro e pequenas 

empresas. 

 

 ...” se tem procedimentos padrões no momento” DISTRIGAS. “... O 

gerente está supervisando constantemente o funcionário, assim como 

o fluxo de informação e desempenho dentro da empresa...” PIZZA. 

“... eu como dono faço a revisão empiricamente se faz a revisão 

baseado o rendimento...”  LIMPEZA.  

Um das 8 empresas entrevistadas comenta ter um sistema de gestão onde aparecem 

todos os ranking e projeções das habilidades, vendas, entre outros; que facilitam a avaliação 
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do empregado, o que sugerem uma relação entre as ferramentas e as táticas executáveis no 

processo de produção (YUNIS, JUNG & CHEN 2013) fazendo uma ligação entre as 

dimensões Conjunto de Métodos e Melhoria Contínua. “... por meio do sistema. Posso ver os 

profissionais, os ranking entre datas para poder analisar o serviço para saber qual tiro os 

melhores ranking de quantidade de pessoal que atinente...” SALÃO.  

QUESTÃO 23 É costume da empresa fazer feedback periodicamente com seus funcionários? 

Se sim, como é realizado o feedback? 

 

O nível de compromisso do empregado para a execução de suas tarefas e estratégias da 

empresa é concedido pelo abarcamento dos gestores com os empregados. Para os acadêmicos, 

a aproximação com o empregado deve ser cobrado com relevância, além das facilidades 

tecnológicas que se encontram pela agilidade da informação (ANTONY, 2015),"Porém, para 

os entrevistados, o processo de feedback está mais relacionado com incentivos por rendimento  

“... se faz no dia a dia porque o cliente geralmente dá uma 

comissão pelo o trabalho...”  LIMPEZA, ...” premiação para os 

funcionários se qualifica com um funcionário do mês. ...” GÁS. 

Conhecimento do empregado por conversas e um elemento citado pelos entrevistados 

como relevante, que pode se relatar como uma “aproximação holística” relatada na revisão 

bibliográfica como elemento da filosofia para integrar as funções da organização (BOU-

LLUSAR et al.,2008; VALMOHAMMADI, 2011). 

 “... se reuni com eles e tentam conhecer como eles se sentem ...” 

PIZZA, “... feita mediante uma conversa individual com o gerente e 

também com o dono de empresa. Cada 15 dias. Se tem com os 

funcionários e com o gerente ...” PLÁSTICO, 

 “... feito por conversação...” SALÃO,  

“... às vezes é feito informalmente ...” RODAS. 

 

O que afirma a import ncia do conhecimento e relacionamento entre o gerente e sua 

equipe de trabalho, além do compromisso com o trabalho (AN ONY, 201 ), virando cultura 

organizacional e satisfação no trabalho ( SAI,  2011).   

Por outra parte, o conhecimento do cliente cobra importância no momento que se 

considera um elemento de avaliação de feedback ...” se faz no dia a dia por que o cliente 

geralmente dá uma comissão pôr o trabalho...”  LIMPEZA. 
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No caso, uma das empresas, expresso fazer por registro escrito, o que suporta a 

claridade dos procedimentos. “... para nós é importante porque não é sempre estamos no 

lugar onde se prestam os serviços.  Se tem um registro de enfermagem onde se reporta por 

escrito” VIDA SAUDE.  

  

QUESTÃO 24  É costume da empresa fazer avaliações interna da percepção do funcionário 

em relação as informações de procedimentos técnicos? Se sim, como é realizada esta 

avaliação?  

 

Do ponto de vista dos entrevistados, eles veem de forma positiva a realização da análise 

da percepção dos funcionários de forma empírica, considerando uma aproximação holística, 

um pouco mais abrangente considerando procedimentos pessoais e de comunicação (GRANT, 

2016). 

 “... falar com o funcionário e saber se conhece os procedimentos ...” 

PIZZA, “...com o gerente de produção, ele percebe isso e reporta, é 

feito por meio de uma reunião...” DISTRIPLAS,” Sempre se pergunta 

aos vendedores da percepção” ... COSMÉTICOS.  

Para os entrevistados, a revisão se faz só quando a situação o propicie “...  A gente faz 

principalmente quando é um serviço novo no mercado” ...SALÃO.  Um dos entrevistados 

comenta que se faz com chamadas de atenção. “... se faz de forma repreendida ou chamada 

de atenção para ter mais cuidado com relação do serviço feito...”  LIMPEZA, caso contrário 

dos resultados dos estudos, argumentando o comportamento do líder gera um efeito direto e 

indireto de reduzir o estresse produzido pelo aumento de demanda ou fadiga produzindo 

efeito motivacional. (SCHAUFEL, 2015).   

QUESTÃO 25 É costume da empresa fazer avaliações externa da percepção do cliente em 

relação a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela empresa? Se sim, como é 

realizada esta avaliação? 

Reafirmando o falado por autores, para os micro e pequenos empresários toma maior 

importância a percepção do cliente (WAGNER & PATON, 2014; ZEINALNEZHAD et al., 

2014) o que para eles é um elemento diferencial na implementação das estratégias para 

conhecer a percepção do cliente. 
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 “…sempre se estar analisando como está se prestando o 

serviço” DISTRIGAS. 

 Uma das maiores formas de analisar essa percepção é por 

conversação ... “perguntamos informalmente aos clientes o que 

acharam do serviço...” RODAS. ...” Se pergunta se demorou, se foi 

rápido se está satisfeito com o atendimento e se se tem alguma 

reclamação.  GÁS. “...se faz baseado os comentários dos clientes, se os 

clientes voltam é sinônimo que gostaram do serviço.”  LIMPEZA.  

Outros entrevistados comentam que fazem o controle por telefone ou de forma escrita 

... “se entra em contato com ele, se faz pelo telefone com os clientes 

fiéis...”. “Se tem cliente ácido, se some se tenta entrar em contato com 

eles para conhecer o que aconteceu” ... PIZZA ...” se tem um formato 

de satisfação ao cliente onde periodicamente entregam, onde os 

assistentes qualificam...” VIDA SAUDE. 

QUESTÃO 26 É costume da empresa fazer treinamento e capacitar seus funcionários para 

melhoria contínua de seus processos? Se sim, como é realizado esses treinamentos e com qual 

frequência?  

As empresas entrevistadas falam que conhecem a importância do treinamento para os 

funcionários, mas reconhecem que poderiam aumentar o investimento para estes fins. Nesse 

caso, 4 das empresas entrevistadas comentam que fazem treinamento, que corresponde a 

mesma teoria exposta do treinamento visto desde a cultura da qualidade (CARTER & 

BAGHURST, 2014). 

...” as capacitações são fundamentais para a área de saúde, a 

capacidade de reação, o serviço, a atenção. É importante fazer 

avaliação para melhorar sempre...” VIDA SAUDE , ...” sempre se faz 

treinamento com os funcionários novos e semestralmente”. GÁS, 

assim como outros afirmam não ser um procedimento contínuo na 

empresa...” quando se apresenta algum problema ou algum 

inconveniente se faz um treinamento...”   LIMPEZA...” Sim, mas não 
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é comum DISTRIPLAS...”. ...” se tem de dois a três meses se tem uma 

oficina dessas...” SALÃO.  

Um dos processos mais relevantes por parte dos entrevistados é o treinamento como 

elemento motivacional nos empregados e fator de aumento no desempenho empresarial, o que 

sugere a relevância da identificação por parte do dono (TAYLOR, 1990; LARSEN, 2007). 

Essa identificação é principalmente construída para os micro empresários com ajuda dos 

fornecedores que fazem o treinamento considerado como sócios empresariais.  Participando 

com o desenvolvimento do produto, processo de melhoramento e elaboração de políticas de 

qualidade (VALMOHAMMADI, 2011). 

As empresas que comentaram de forma negativa a implementação do treinamento, 

argumentam ausência desse tipo de ferramentas pelas situações externas “pela crise” “...No 

momento não, mas no passado faziam cursos o dono e o gerente de produto e administração.  

...” PIZZA ou pelo mesmo tipo de negócio...” Não se faz. Procuram não interferir...” 

COSMÉTICOS. 

 

QUESTÃO 27 Para você, quais são os elementos de sucesso de sua empresa frente a seu 

concorrente? 

A execução de elementos diferenciadores da competência tais como a identificação dos 

elementos do benchmarking mostra os benéficos do conhecimento das empresas concorrentes 

(GONCHARUK & MONAT, 2009). Para conhecer se as micro e pequenas se encontram 

interessadas nesse ponto, prevalece em suas respostas elementos como atendimento, 

qualidade dos produtos, produto diferençado. 

...” qualidade do atendimento, a rapidez da entrega, qualidade 

do produto e preço DISTRIGAS, ...” Produto diferenciado” PIZZA ... 

“Contato com os clientes:  atendimento as pessoas, ligar, entregar, 

fazer uma relação legal” DISTRIPLAS, ...” bom atendimento, a 

experiência no mercado e utilizar bons produtos.” SALÃO ...” O bom 

serviço prestado, a resolução dos problemas da empresa sem precisar 

que o cliente retorne...” RODAS, ... “A qualidade do produto 

oferecido “COSMÉTICOS, ...” o cumprimento, comunicação serviço 

onde se evidencia a satisfação das pessoas.”.  VIDA SAUDE  “...A 
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zona de atendimento, Muitos clientes falam da honestidade da 

empresa e dos servidores...”  LIMPEZA.  

A interação das empresas de pequeno porte em relação as grandes apresentam 

diferenças quanto a percepção da competência, assim como a resolução de conflitos, elemento 

relevante da personalidade dos líderes. Onde as pequenas empresas dão maior relevância ao 

conhecimento da competência baseado no conhecimento e compartilhamento de informação e 

experiências, que como comentam os entrevistados são fatores para um bom atendimento. Os 

elementos de cooperação com os stakeholders são outros elementos que prevalecem dentro 

dos acadêmicos que é apresentado como um elemento diferencial frente as grandes empresas 

(ZEINALNEZHAD, MUKHTAR & SAHRAN et al., 2014). 

  

4.2.4 Serviço Ao Consumidor 

Na parte de serviço ao consumidor são analisados os elementos da dimensão 

considerando customização de produtos, melhoria da percepção do serviço entre outros 

elementos relevantes para as empresas de pequeno e grande porte. A seguir serão 

apresentados os resultados da coleta dos dados referente as 4 questões da dimensão: 

 

QUESTÃO 28 Quais você considera como elementos diferenciadores dentro da empresa 

 

Para as empresas entrevistadas o elemento que prevalece como diferencial dentro da 

empresa é o Tipo De Produto Fabricado, onde 5 das 8 empresas comentam como elemento de 

maior relevância. Na sequência têm-se a Experiência do Pessoal, com menor seleção serviço 

Emprestado Assim como Insumos Usados. Para o caso das empresas distribuidoras de serviço 

prevalece o tipo de serviço como prioridade. Para conhecer desde a percepção do cliente, 

primeiro deseja-se saber o que faz diferencial para o dono da empresa no serviço ao cliente e 

fornecedores que conforme estudos   são elementos de maior relevância no plano estratégico 

(WAGNER & PATON, 2014). 

 

QUESTÃO 29 Numa escala de 1 a 10, quão importante é a identificação das necessidades e 

expectativas dos clientes? 
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Na opinião dos entrevistados é muito importante conhecer as expectativas dos clientes, 

concordando com os estudos da importância de incluir foco no cliente como sucesso na 

aceitação dos produtos, sendo mais relevante para as empresas de serviços conhecerem as 

expectativas dos clientes (LARSEN et al., 2007). Uma das empresas comenta a importância 

das necessidades dos consumidores para a empresa, além  das incertezas e inseguridades dos 

consumidores “... tem que identificar o desejo dele  o que é que ele quer...”SALÃO, também 

comentam que assim como se apresenta feedback negativo, também se apresenta o feedback 

positivo  por parte dos clientes, argumentando como o mais importante é conhecer claramente 

os comentários e expectativas dos clientes (WU, ZHANG & SCHROEDER, 2011)  ...”Tudo é 

na base da comunicação. ... “SALÃO assim como a relevância dos produtos customizados 

(SILVESTRO & LUSTRATO, 2015), ...” São pessoas diferentes e com gostos distintos. 

“SALÃO. 

 

QUESTÃO 30 A empresta adota ferramentas para medir a satisfação do cliente? Se sim, 

quais? 

  

O interesse do dono por conhecer as necessidades dos clientes já foi considerado como 

um ponto de revisão por diferentes estudos. Para alguns autores, a defesa do consumidor ou a 

relação entre o ganho financeiro e a qualidade do serviço falando do papel da informação do 

consumidor para satisfazer o consumidor apresentando ganhos financeiros (PADMA et al., 

2009; Antony, 2015).  As empresas entrevistadas comentam de alguns departamentos 

orientados para cumprir com essas expectativa. 

 

 ...” O pós-venda é feito depois da entrega, a gente liga para saber 

como foi a satisfação do cliente, se está satisfeito o trabalho” ... 

GÁS...” do mesmo vendedor que faz isso...” DISTRIPLAS.  

Outras empresas comentam que usam ativamente para conhecer a satisfação do serviço 

em redes sociais, assim como qualificação do mesmo ...” Tem Facebook que bota a 

quantidade de estrelas que tem o salão, está em 4 e alguma coisa...” SALÃO, ...” Se faz por 

telefone ou redes sociais Facebook. ... “ LIMPEZA o que reafirma a importância de hoje em 

dia as empresas manterem um contato forte com as redes sociais como um ponto de 

comunicação (PRATONO, 2016).  



70 

 

 

Uma das empresas comenta que o dono é responsável pela revisão, o que poderia 

sugerir uma baixa resposta para delegar tarefas na empresa ...” conversando com os clientes, 

tentando deixá-los a vontade e prestando o melhor serviço possível para deixá-los 

satisfeitos...” AU OELÉ RICOS. “Nas reuniões periódicas de forma oral se faz o feedback... 

“VIDA SAUDE. 

QUESTÃO 31 Numa escala de 1 a 10, no qual 1 é pouca e 10 muita, quão importante é a 

comunicação com seus clientes? 

Conhecer o quão importante é para o dono a comunicação e a visão das diferenças de 

prioridades estratégicas entre as pequenas e grandes empresas. Para o caso das grandes 

empresas os elementos da imagem do produto são notavelmente mais percebidos se 

comparados as pequenas empresas. O que faz improvisar com maior força por parte das 

pequenas empresas como são as demandas por parte do consumidor e desenvolvimento de 

novas estratégias relacionadas com os consumidores (ISLAM & KARIM ,2011; NICHOLAS, 

et al., 2011). 

Como falado anteriormente, os donos entrevistados comentam a importância da 

comunicação com seus clientes, conforme apresentado a seguir:  

... “Tem que ser 10. Se não está sendo tem que ser 10 ou está fora do 

mercado” GÁS. 

Assim como outros comentam a dificuldade de reconhecer as 

necessidades dos clientes “Tem cliente difícil” falando às vezes que o 

cliente não está seguro o que quer assim como alguns clientes que 

desejam produtos personalizados e em algumas ocasiões a empresa 

faz para gerar diferencial” PIZZA. 

... “Tratar os clientes é o mais importante...” LIMPEZA. 

O efeito previamente falado faz diferença entre os dois tipos de indústria, o que sugere 

um diferencial da relevância dos elementos para as pequenas empresas frente as grandes 

empresas.  
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4.2.5  Envolvimento de Mão de Obra 

Na parte de envolvimento de mão de obra são analisadas os elementos da dimensão 

considerando conhecimento interno, treinamento entre outros elementos relevantes para as 

empresas de pequeno e grande porte. A seguir serão apresentados os resultados da coleta dos 

dados referente as   4 questões da dimensão: 

 

QUESTÃO 32 Na sua empresa, os trabalhadores tem liberdade para decidir como realizar as 

tarefas? Se sim, dê um exemplo. 

 

De maneira geral, para os entrevistados, se o trabalhador mostra que pode realizar as 

tarefas de forma distintas dando um resultado satisfatório para a empresa, se dá autonomia 

para fazer. 

 

...” Se o trabalhador demonstra que realmente é para melhorar algum 

processo dar a liberdade de fazer os processos de diferentes formas” 

PIZZA. 

...” Sim, porque o trabalhador tem um jeito de fazer o serviço de 

alguma forma, mas deve ter um limite...” se ele vai fazer alguma coisa 

que facilite para ele e deixe o produto “ok” eu deixo, ele e tem essa 

liberdade...” DISTRIPLAS ...” Sim, embora também continua o 

protocolo...” LIMPEZA.  

Na revisão teórica, conceitua-se o empoderamento, o treinamento do empregado, o 

envolvimento com o empregado e desenvolvimento e análise da informação do gerenciamento 

do cliente, como ferramentas para a implementação do TQM (VALMOHAMMADI, 2011). 

Atualmente, o comportamento do mercado e com ele a forma de se relacionar dentro de uma 

empresa, mostrou novas tendências em relação a forma de gerenciar e a influência da 

liderança dentro das organizações. Cada vez mais o elemento de empoderamento do 

empregado é falado como o resultado da motivação por parte dos líderes da empresa que 

cobram relevância da mão de obra pronta e confortável no processo de produção (ANTONY, 

2015).   

Alguns dos entrevistados falam dos resultados da produção para poder gerar essa 

situação de confiança entre eles. Quando o resultado é positivo, a confiança depositada pelo 

dono é percebida como recompensa, tal como a revisão teórica da confiança entregada por 
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parte do líder para o fornecedor e funcionário, estimula o relacionamento empregado a 

assertividade em lugar do relacionamento baseado em louvor (ZHENG et al., 2016). 

Embora três das 8 empresas comentem que não geram espaços de empoderamento, em 

elementos tais como aparência pessoal até a forma de proceder no momento que estar se 

executando o serviço. 

 

  ...” Não, ele não pode se vestir como ele quiser...” GÁS, ...” Não, 

baseado com o   protocolo, não se pode chegar a permitir que o 

funcionário faça algo diferente dos outros para que todos levem um 

padrão de como fazer o serviço…”  VIDA SAUDE.  

QUESTÃO 33 Você considera que o dono da empresa age como líder? Se sim, dê um 

exemplo. 

Desde a percepção do dono ou gerente, se considera que eles agem como líder, 

apresentando como principal elemento o conhecimento das necessidades dos empregados e 

conhecimento dos processos com foco nos objetivos corporativos.  

...” Sim, sempre está nas reuniões e capacitações do pessoal. Se 

interessa muito por seus empregados. É a primeira pessoa que 

prioriza seus empregados, ela percebe que dessa maneira a empresa 

prospera... VIDA SAUDE. 

 ...” Sim, porque está sempre à frente da empresa, à frente dos 

processos, trenando sua equipe para atingir a meta...” GÁS, assim 

como repassar a assertividade das decisões ...” Os funcionários 

respeitam ele... e uma decisão certa e isso transparecem para as 

demais pessoas.” DISTRIPLAS. 

 ...” Como dono, é inevitável “tratar algumas coisas pessoais no 

trabalho com o gerente (filho), assim como levar trabalho para a 

casa” ... PIZZA. 

... “Sim, mas minha esposa age mais como líder...Ela lida muito de 

frente. Eu procuro contornar muito mais as coisas.” SALÃO. 

O relacionamento com os funcionários, habitual dos líderes para as micro e pequenas 

empresas entrevistadas, apresenta as características atribuídas ao relacionamento de 
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“cercania”, característica das empresas compostas no grupo familiar. Para o caso de uma 

empresa, o fato do grau de familiaridade, resulta na complexa incursão de novas ideias e com 

ele empoderamento das tarefas,” Devido ao nível de familiaridade não conseguem alguns 

modelos...” COSMÉTICOS argumento contrário a teoria (HEARN,2011; ZHENG et al, 2016) 

do estabelecimento de “redes sociais” entre líder e empregado.  

QUESTÃO 34 Você considera que os funcionários da sua empresa se envolvem no trabalho 

em equipe? Se sim, dê um exemplo. 

 

Estudos de caso falam da eficácia das estratégias de envolvimento do trabalho em 

equipe como benéfico direto para o ambiente organizacional (IRANI, 2002), os 

entrevistadores respondem positivamente e visualizam como uma tarefa comum dentro dos 

processos executados.  

 

...” Sim, se não se desenvolvem tem que desenvolver porque tem que 

trabalhar em equipe...” GÁS, ...” Sim, quando os trabalhadores 

observam que precisam de ajuda os trabalhadores percebem e 

reagem...” PIZZA,” a maioria dos trabalhos são feitos em equipe, um 

funcionário está sempre auxiliando o outro, eles mantêm um bom 

relacionamento...” RODAS ...” e necessário. Algumas vezes vão mais 

de dois pessoas para fazer os serviços nos que são necessários para 

que se possam ajudar e de essa maneira se mostra como um serviço 

ótimo...” VIDA SAUDE. 

 Por ser grande parte, empresas de serviços, algumas comentam que os 

trabalhadores ganham de acordo com serviço emprestado...” em 

momentos se chega um carro e decidem ajudar, ajudam para emprestar 

um melhor serviço...” LAVA-AUTOS.  

Alguns entrevistados declaram que em alguns casos, os empregados não precisam e não 

faz muita diferença realizar trabalho em equipe.  

... “tem um ou outro que foge da organização...” SALÃO ...” Não, e 

mais porque não afetaria a eles muito se não podem fazer seu trabalho 

em equipe...” DISTRIPLAS,   
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Dentro das micro, pequenas e grandes empresas não é caracterizado como um elemento 

identificável dentro dos estudos pesquisados. Além do trabalho em equipe, é importante os 

elementos que incentivam as práticas do trabalho em conjunto que são mais fortes nas 

pequenas empresas que nas grandes empresas, tais como o maior nível de inovação e a 

facilidade da identificação de oportunidades para a implementação estratégica em tempo real, 

assim como a flexibilidade de conhecer as necessidades e riscos dos projetos individuais 

(NICHOLAS, LEDWITH &PERKS, 2011). 

QUESTÃO 35 Você considera que a empresa conhece e atende as expectativas dos 

empregados? Se sim, dê um exemplo. 

  

Estudos sugerem a importância do relacionamento do dono com os empregados para 

conseguir um fluxo de informação, ainda mais no caso das micro e pequenas empresas com 

um nível de cercania maior com os empregados, muitas delas empresas familiares (HEARN, 

2011). Partindo dessa sugestão, as empresas falam afirmativamente e comentam “Tenta fazer 

o máximo, o relacionamento se torna algo mais pessoal...” PIZZA o que postula a relevância 

da burocratização na comunicação com o empregado, falando da burocratização baixa, poucas 

etiquetas gerenciais como aspectos que facilitam a comunicação com o top management 

(NICHOLAS, LEDWITH &PERKS, 2011; KÖRNER et al., 2015). 

  

...” se seu funcionário chega triste se pergunta o que aconteceu para 

saber se pode ajudá-lo, se o funcionário está desmotivado...”, por 

meio de conversas...  “Um escutar ajuda muito ao outro” ... GÁS, 

“...sim por que a gente faz muito pelos empregados para eles se 

sentirem bem e conseguirem fazer seu trabalho tranquilamente 

DISTRIPLAS “os empregados atuam em conjunto e têm total 

liberdade de interação com o proprietário…” Conversas, refeições, 

todas são feitas em conjunto” RODAS. 

...” a comunicação com os funcionários principais evidenciam e se 

escuta a voz deles e se tem em conta para melhorar os 

procedimentos...”  VIDA SAUDE. 

Se apresentam outros casos que afirmam não ter por completo esse tipo de contato 

tão perto para não confundir a posição chefe/subordinado “...não tem a 
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cultura...Problema só de porta para fora, aqui se é profissional. Conversar com o 

cliente o máximo que ele permitir.” SALÃO. 

4.2.6 Outras Questões 

Na parte das outras questões se faz uma comparação das estratégias das Micro e 

Pequenas Empresas em relação das grandes empresas. A seguir serão apresentados os 

resultados da coleta dos dados referente as 4 questões: 

 

QUESTÃO 36 Quais são as estratégias de qualidade das grandes empresas que você gostaria 

de aplicar na sua empresa? 

Desde a opinião dos gerentes e donos das empresas o que eles gostariam de 

implementar vária desde a publicidade, “... divulgação, comunicação e publicidade para dar 

visibilidade a empresa... um produto diferenciado” PIZZA; hierarquização dos processos e 

tarefas...” conseguir separar setor por setor, setor de manutenção, com seus respectivos 

recursos... Marketing e também até hoje não se tem nada voltado para marketing...” 

DISTRIPLAS, melhoramento contínuo “... A reengenharia. Todo o processo para que possa 

melhorar ainda mais…” SALÃO “...modelos de gestão...” COSMÉTICOS, assim como 

medição de serviço ao cliente ...” a entrevista com formato pequeno...” LIMPEZA. 

Uma das empresas comenta que as estratégias existentes na empresa cumprem a satisfação 

nas expectativas do dono “...Penso que uma grande empresa se regem pelos os mesmos 

tópicos, por tanto cumprem as expectativas...”  VIDA SAUDE.  

QUESTÃO 37 Quais estratégias aplicadas nas grandes empresas, você acha que não se 

aplicaria a sua realidade? 

  

Para os entrevistados nas empresas de pequeno porte prevalece a percepção do contato 

com o funcionário, assim como com o cliente, o que gera valor agregado e fornece o sugerido 

na dimensão de Filosofia e Envolvimento de Mão de Obra 

 ...” Acho que relacionamento entre patrão e funcionário. As 

pequenas empresas são mais humanas, tem mais contato com o 

funcionário que as grandes empresas...” GÁS. 

 “...Penso que as empresas grandes não tem em conta ao cliente ou 

até o mesmo empregado e suas necessidades. Quando as empresas são 
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tão grandes algumas vezes se esquece, e não sabe escutar por ser tão 

grande…” VIDA SAUDE. 

Tem outras empresas que falam do tipo de produtos que tem sucesso em outro tipo de 

mercado diferente do nordeste do Brasil “...em São Paulo que involucram outros tipos de 

produtos ...”  PIZZA. Assim como departamentos com baixa prioridade para a empresa 

“...comércio exterior é muito grande por isso realmente não se aplicaria... “DISTRIPLAS ou 

o tipo de empresa não aplicaria alguns elementos para o empregado ...” não aplicaria vale 

alimentação, seguro saúde...” SALÃO. 2 empresas falaram que não tem nenhuma estratégia 

que não se aplique a realidade. 

 

QUESTÃO 38 Considera que o ambiente externo influência as atividades da empresa? De 

que forma são influenciadas?  

 

Conhecer o contexto tanto das empresas brasileiras, como as empresas colombianas 

deixa perceber as diferenças de uma e outra em relação a percepção macroeconômica de cada 

um dos territórios. Para o caso das empresas brasileiras, os donos percebem como elemento 

que prevalece a crise econômica atual 

....” O efeito da crise da economia. Estão diminuindo a 

demanda de produto...   Clientes passam a economizar pela 

crise, então não consume como antes. Mexeu com todo 

mundo...”, GÁS ...” ambiente da crise econômica em relação a 

demanda dos produtos, compras e mais. Ainda sabendo que 

diminuo a demanda os clientes ainda compram produtos...” 

PIZZA...”  O fator da crise porque petróleo é a principal fonte 

para isso e outra, se as empresas não vendem ...” DISTRIPLAS.  

Mas, empresas que se consideram sólidas como microempresários no mercado 

comentam o que fez diminuir o impacto nesses tipos de situações 

...” Influência no fator economia, o mercado entra em crise e sentimos na empresa. Como 

a empresa está há muitos anos no mercado possui uma boa imagem no mercado... isso 

ajuda.” ... RODAS. 

Duas empresas entrevistadas expõem diferentes pontos tais como o locativo da 

empresa ...” o layout é o primeiro que o cliente revisa. Se o estacionamento está bom, se a 

fachada está boa...” SALÃO, e fatores externos de competência e o surgimento de 

produtos substitutos…” Por outra parte Influencia novos produtos no mercado, lançar 
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novos produtos. Concorrência desleal...” COSMÉTICO. Para o caso das empresas 

colombianas, comentam os fatores pessoais do trabalhador como elemento de risco que 

pode afetar a qualidade do serviço...” inclusive quando os funcionários não chegam com a 

melhor atitude, seja por motivos pessoais isso pode chegar a afetar...” VIDA SAUDE, ...” 

comportamentos dos funcionários. Brigas pessoais podem chegar a afetar o trabalho do 

dia seguinte…”  

 

QUESTÃO 39 Você quer fazer algum comentário com relação a qualidade do produto ou 

serviço prestado pela sua empresa? 

As empresas comentam de alguns elementos que são considerados importantes para 

eles, que influenciam a qualidade. No caso das empresas distribuidoras, a experiência no 

mercado dos produtos ou marcas que eles oferecem, assim como o reconhecimento das tarefas 

que eles fazem como donos...” A empresa tem 15 anos e leva com qualificação por parte da 

marca a dona possui...” GÁS, ...” fornecedor dos produtos, conhecer os produtos de 

qualidade faz um diferencial no mercado...”. COSMÉTICOS, comentam também da 

disponibilidade que tem com o cliente como um valor agregado que outro tamanho de 

empresas não teriam... “A qualquer hora liga o vendedor para ter o produto”, e o dono 

geralmente aceita a disponibilidade do tempo...” “Com os vendedores geram uma intimidade 

maior...” COSMÉTICOS e como a imagem é um elemento diferenciador no momento de 

prestar o serviço...” qualidade influencia muito porque é a apresentação física da imagem da 

empresa, sendo isso muito importante ...” LAVA-AUTOS.  

A inovação para as empresas...” quando a gente iniciou com a empresa não se tinha 

conhecimento do produto... foi o gosto mesmo que fez criar a empresa”.  ambém é 

importante para gerar satisfação no cliente, assim como o relacionamento com os stakeholders 

...” fornecedor dos produtos conhecem os produtos de qualidade e isso faz um diferencial no 

mercado...” COSMÉ ICOS. 

4.2 Analise dos resultados 

Uma parte importante da economia está cobrando maior importância no mundo 

globalizado atual no qual, encontra- se com diversas opções para múltiplos mercados, em que 

as grandes empresas e indústrias estão sendo afetadas por crises e efeitos políticos cada vez 

mais fortes que influenciam o sustento e crescimento dessas organizações. Dadas essas 

mudanças, as pequenas indústrias mantiveram-se com um comportamento estável em todo o 
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mundo, tendo uma importância crescente nas economias locais e nacionais nos países. Nesse 

comportamento, consumidores segmentados requerem soluções maiores que pela agilidade e 

facilidade da informação, demandam respostas customizadas o que exige uma aproximação 

maior entre as empresas e seus clientes, soluções que oferece principalmente as estratégias do 

TQM das micro e pequenas empresas. Essa realidade não pode ser alheia das vantagens dos 

concorrentes, além menos dos concorrentes de grande porte, no qual as características são 

reflexo das estratégias efetivas da qualidade percebida pelos stakeholders. 

Desde essa perspectiva, esse trabalho abordou a análise das dimensões do TQM vistas 

desde distintos autores relacionados com os elementos da qualidade nos diferentes tipos de 

indústrias, com foco nas micro e pequenas empresas para poder determinar as estratégias da 

qualidade mais importantes no estudo de caso feito. O presente trabalho abordou essas 

estratégias vistas como elementos que prevaleceram nos sujeitos de estudo, comparados com 

o marco teórico separando os elementos por cada dimensão. 

Logo, depois de separados as estratégias categorizam-se os elementos da qualidade, 

baseados nos autores revisados por cada dimensão, sendo observada a dimensão de qualidade 

mais relevante com elementos de maior incidência para os entrevistados, destacando a 

interseção das dimensões de filosofia e melhoria contínua como estratégias tais: cultura 

organizacional, alta comunicação com stakeholders e diferencial atendimento.  

Conhecendo a interação das dimensões se faz o comparativo da teoria junto com os 

elementos encontrados como mais relevantes da entrevista semi–estruturada descrita na 

Tabela 4.1. 

Esse comportamento das dimensões prevalece como elemento forte a cultura 

organizacional com um diferencial de espaços de abordagem em conjunto com os empregados 

e clientes, também se destaca como elemento a alta importância a identificação das 

necessidades e porem uma alta comunicação com as partes interessadas. 

Em relação das dimensões do TQM, apresenta-se uma relação com os elementos da 

teoria e dos resultados, no caso da dimensão de Filosofia, elementos alusivos principalmente 

ao ambiente fomentando a comunicação e atendimento, como e apresentado na Tabela 4.1 a 

seguir.  
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Tabela 4.1-Relação Teoria e Resultados Filosofia  

DIMENSÃO TEORIA RESULTADOS NAS 

EMPRESAS 

FILOSOFIA  Liderança e 

comunicação  

 Visão estratégica    

 Empreendedorismo dos 

empregados  

 Experiência  

 Estrutura flexível e 

fluxo de informações 

 Top management muito 

visível 

 Resposta rápida às 

mudanças do ambiente  

 Filosofia do atendimento  

 Cultura organizacional 

baseada na confiança 

 Alto serviço ao cliente 

 Bom acesso a espaços 

entre empregados 

 Espaços com ambiente 

familiar  

 Analise de satisfação 

dos clientes  

 Alto nível de liderança e 

comunicação 

  Poucos espaços de 

disseminação da qualidade  

Fonte: Esta pesquisa (2017) 

Para o conjunto de métodos encontram- se elementos que se destacam como são a 

supervisão por parte do dono, apresentando pouco nível de delegação das tarefas, o que afeita 

na execução das operações, apartando a gestão para a melhoria dos processos gerenciais 

indicado na Tabela 4.2 a seguir.  

Tabela 4.2 -Relação Teoria e Resultados Conjunto de Métodos   

DIMENSÃO  TEORIA RESULTADOS NAS 

EMPRESAS 

CONJUNTO DE 

MÉTODOS 

 Planejamento  

 Informação e tecnologia  

 Conhecimento   

 Acesso limitado a 

recursos humanos e financeiros 

 Alta incidência de 

inovação CM 

 Baixo nível de 

padronização   

 Alto controle interno 

 Procedimentos 

operacionais não 

publicados  

 Procedimentos 

operacionais no ambiente 

claros  

 Supervisão por parte do 

dono ou gerente  

 Baixo nível de assinação de 

tarefas    

 Alto nível de inspeção para 

os produtos e serviços  

Fonte: Esta pesquisa (2017) 
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 Os processos das micro e pequenas empresas também evidenciam estruturas de 

melhoramento dos processos, no qual destaca-se estruturas flexíveis de avaliação com cultura 

organizacional forte, mostrado na tabela 4.3.  

  

Tabela 4.3 -Relação Teoria e Resultados Melhoria Contínua   

DIMENSÃO  TEORIA RESULTADOS NAS 

EMPRESAS 

MELHORIA 

CONTINUA 

 Benchmarking 

 Intercambio de 

conhecimento Ferramentas 

fornecedoras de 

gerenciamento.   

 Educação  

 Comunicação  

 Baixo grau de 

formalização 

 Fiscalização de processos 

 Pouca nível de medição 

 Ambiente familiar forte   

 Cultura organizacional 

 Baixa grau de percepção 

dos procedimentos técnicos 

 Estrutura flexível de 

avaliação da percepção do 

cliente  

 Comunicação alta entre os 

stakeholders  

Fonte: Esta pesquisa (2017) 

Nos resultados da pesquisa relata-se o serviço ao consumidor como relevante para as 

empresas de pequeno porte, tendo como resultado a identificação de necessidades baseado na 

comunicação com o cliente e produtos customizados como elementos relevantes, como fala-se 

na tabela 4.4 a seguir.   

 

Tabela 4.4 -Relação Teoria e Resultados Serviço ao consumidor  

DIMENSÃO TEORIA RESULTADOS NAS 

EMPRESAS 

SERVIÇO AO 

CONSUMIDOR 

 Comunicação com o 

consumidor 

 Top management muito 

visível 

 Produtos customizados 

 Processo de fabricação 

pouco significativo 

 Identificação das 

necessidades altas  

 Produtos customizados  

 Ferramentas flexíveis de 

medição da satisfação do 

cliente  

 Alta importância da 

comunicação com clientes 

Fonte: Esta pesquisa (2017) 
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A dimensão de Mao de obra observa se como importante a liderança por parte do dono e 

empoderamento por parte do trabalhador o que contradiz o falado em conjunto de métodos: 

baixo nível de assinação de tarefas, o que postula o falado por alguns dos donos, se o operário 

demonstra a execução da tarefa de forma efetiva, mas não como elemento de confiança do 

conhecimento da mão de obra, elementos falados na tabela 4.5.  

Foi verificado com a coleta dos dados nas empresas pesquisadas que os elementos do 

TQM de Paladini (2012) são relacionadas com teorias abordadas no marco teórico das micro e 

pequena empresa, o que sugerem desde o ponto de vista do dono e gerente de empresas 

pequenas da cidade de Recife e Bogotá uso das estratégias relacionadas com Total Quality 

Management.  

Tabela 4.5 -Relação Teoria e Resultados Mão de obra  

DIMENSÃO  TEORIA RESULTADOS NAS 

EMPRESAS 

MÃO DE OBRA 

 

 Autoridade Pessoal alta 

 Pouca resistência para a 

mudança 

 Motivação a 

criatividade individual   

 Chão, com poucos 

níveis de gerenciamento 

  Comunicação com o 

consumidor 

 Treinamento da mão de 

obra 

 Mao de obra externa 

 

 Liderança e 

empoderamento 

 Alta importância de 

empoderamento do 

trabalhador 

 Alta incidência de liderança 

para a mão de obra 

 

 

 

Fonte: Esta pesquisa (2017) 

Compreendendo a versatilidade das dimensões do TQM falado nas micro e pequenas 

empresas, cada uma das dimensões obedece a interações observadas como elementos em 

comum reproduzidos na Figura 4.1 a seguir. 

No momento de indagar o diferencial das micro e pequenas empresas em relação das 

grandes empresas fala do contato com a mão de obra sendo mas próximo que o das grandes 

empresas. 
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Figura 4.1 - Fatores da Qualidade Baseadas nas Dimensões do TQM 

Fonte: Esta pesquisa (2017) 
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A pesquisa apresentou ao longo da revisão, referentes teóricos importantes no Total 

Quality Management e diferentes postulados em relação as novas práticas das empresas. Essas 

práticas principalmente voltadas para as grandes empresas, o que prioriza fazer a análise das 

melhores práticas e as mais atuais no mercado em relação da qualidade total. Baseadas no 

dito, as grandes empresas apresentam modelos e categorias distintas em relação as micro e 

pequenas empresas. O que leva a questionar se as barreiras das grandes empresas são as 

fortalezas das empresas de pequeno porte. Contextualizando, no nível do marco teórico e 

resultados, a maior adaptação em mudanças e menor restrição em aprendizagem, junto com 

uma estrutura hierárquica flexível são considerados pontos relevantes que possuem as micro e 

pequenas empresas e que nas grandes empresas tem com desvantagem.  

4.3 Considerações desse capítulo 

A visão da qualidade entre as grandes empresas e as Micros e Pequenas empresas tem 

marcadas diferenças devido à realidade, o fluxo de informação, políticas internas e elementos 

que evidenciam a dinâmica entre as dimensões e o ambiente influenciado pela mão de obra e 

líderes de áreas. 

 

Esse comportamento das dimensões prevalece como elemento forte a cultura 

organizacional com um diferencial de espaços com os empregados e clientes, assim como 

elemento de alta importância a identificação das necessidades por meio de uma alta 

comunicação com as partes interessadas. 

 

Em relação das dimensões do TQM e os comentários dos entrevistados, indica-se nas 

dimensões de Filosofia, Mão de Obra e Serviço ao Consumidor como dimensões fortes pelo 

número de elementos relacionados entre sim baseado nas diferentes respostas entregadas por 

as perguntas feitas.  
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5. CONCLUSÕES  

Determina- se  as estratégias da qualidade consideradas importantes para as empresas 

entrevistadas elementos das cinco dimensões:   planejamento flexível, uso de redes sociais 

como ferramentais empresarial para empregados e clientes, poucos níveis hierárquicos 

facilitam a execução de tarefas da gerência o que estreita o contato com o cliente, consideram 

importante a identificação das necessidades junto com a comunicação, alto nível de liderança 

e comunicação, em  cenários nos quais as pessoas realmente demostrem sua capacidade, 

apesar de ter ambientes familiares que facilitam a comunicação, expressam ter contato 

moderado com as expetativas dos empregados. 

 

Para a categorização dos aspectos da qualidade encontrasse as dimensões de Filosofia, 

Melhoria Continua, Conjunto de Métodos, Serviço ao Consumidor e Mão de Obra como os 

principais padrões de categorização, indicando-se que as dimensões de Paladini, base teórica 

do trabalho, e a mais acertada baseado nos estudos de caso, em relação o a classificação dos 

elementos, visualiza-se a dimensão de filosofia que consegue interagir e prevalece em todas 

as dimensões, assim como mostra na Figura 4.1.  

 

Comparar o modelo de TQM de grandes empresas com aqueles aplicados nas Micro e 

Pequenas Empresas encontra-se que na grande proporção, as empresas procuram adaptar 

tendências geradas por parte das grandes empresas sem considerar os vantagens competitivos 

que cada empresa desde sua perspectiva como micro e pequena empresa. Por outra parte, o 

contato do funcionário como o cliente, gera valor e fornece o sugerido na dimensão de 

Filosofia e Envolvimento de Mão de Obra. Também Fatores econômicos influenciaram na 

confiança do micro empresário. Desde a opinião dos entrevistados, os anos de experiência fiz 

que não afetara tão notoriamente.  

De igual forma, sugere alguns elementos que interagem entre as dimensões das grandes 

empresas com diferenças entre o que considera o dono de empresa como importante e que 

aplica a sua realidade, assim os elementos que são abordados de forma distinta em relação as 

grandes empresas são: 

Filosofia 

 Criação de novos produtos por parte do dono de empresa, diferente as grandes 

empresas.      
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Conjunto de métodos 

 Uso de redes sociais para suporte e ajuda com os clientes 

Melhoria continua 

 Treinamento e comunicação com os stakeholders tais como os fornecedores de 

insumos para a empresa. 

 Atendimento como elemento do Benchmarking 

Envolvimento de mão de obra  

 Contato moderado com as expectativas dos empregados  

5.1 Limitações e dificuldades 

Uma das maiores dificuldades na pesquisa foi encontrar uma teoria unificada sobre as 

dimensões do Total Quality Management, assim como informação econômica atualizada 

focada nas micro e pequenas empresas. Ao longo da revisão aparecem em uma grande 

proporção referências bibliográficas sobre as grandes empresas na área de serviços, e de 

forma limitada sobre a qualidade percebida pelos donos de micro e pequena empresas. 

Também foi uma dificuldade, encontrar donos e gerentes dispostos a responder o 

questionário, na Colômbia houve uma resposta menor em relação as empresas do Brasil, 

tendo inicialmente a mesma proporção de empresas nos dois territórios. 

A principal limitação deste trabalho foi o número pequeno de participantes, que impede 

a generalização dos resultados. 

5.2 Sugestões de trabalhos futuros  

Para trabalhos futuros, recomenda-se realizar um estudo de correlação da teoria do Total 

Quality Management em relação dos elementos desde a percepção dos clientes de micro e 

pequena empresa. Também pode se considerar um estudo das novas ferramentas tecnológicas 

ou e-commerce para as micro e pequenas empresas e sua influência para a melhoria contínua 

das micro empresas. 

5.3 Considerações desse capítulo 

Realizando o analise dos diferentes elementos e a interação com as dimensões, encontrasse 

pontos relevantes:  

FILOSOFIA 
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O planejamento flexível facilita autonomia das decisões por parte dos entrevistados 

CONJUNTO DE METODOS 

Apesar de não ter um nível de padronização significativo consideram que possuem um 

controle interno alto 

Consideram que são claros os procedimentos operacionais 

Uso de redes sociais como ferramentais empresarial para empregados e clientes 

MELHORIA CONTINUA 

Apesar de ter supervisão dos processos, consideram que não tem ferramentas para avaliar 

a produção  

Poucos níveis hierárquicos facilitam a execução de tarefas da gerência o que estreita o 

contato com o cliente 

SERVICO AO CONSUMIDOR 

Consideram importante a identificação das necessidades junto com a comunicação  

ENVOLVIMENTO DE MAO DE OBRA 

Alto nível de liderança e comunicação, em cenários nos quais as pessoas realmente 

demostrem sua capacidade. 

Apesar de ter ambientes familiares que facilitam a comunicação, expressam ter contato 

moderado com as expetativas dos empregados 

Para alguns dos elementos relacionam se entre mutuamente produzindo uma interação entre 

cada uma das dimensões o que citado na figura 5.1 
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APÊNDICE 1 
TABELA 3.4  RELAÇÃO DAS PERGUNTAS: RELAÇÃO AS DIMENSÕES E ELEMENTOS DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 

DIMENSAO # DIMENSÕES DO 

TQM/PALADINI 

PERGUNTAS 

SOBRE PALADINI 

PERGUNTAS 

SOBRE MPES 

PERGUNTAS 

SOBRE 

GRANDES 

EMPRESAS 

PERGUNTAS 

COMPARANDO 

ESTRATEGIAS 

DE GRANDES 

COM MPES 

FASE II 

FILOSOFIA 4 Que áreas da sua empresa, você 

considera que estão mais 

relacionadas com os processos de 

qualidade? 

X    

5 Você considera que o ambiente da 

empresa influencia no serviço 

prestado? Explique sua resposta. 

X    

6 Das seguintes tarefas, quais você 

considera que a empresa faz no 

momento de criar um 

produto/serviço: 

 X   
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7 Em sua opinião, o 

empreendedorismo é um elemento 

de sucesso ao iniciar um projeto? 

Explique sua resposta. 

 X   

8 Numa escala de 1 a 10, no qual 1 e 

pouca e 10 muita, como você 

considera a qualidade percebida por 

seu cliente com relação ao seu 

produto/serviço? 

 X   

9 Você considera que a empresa tem 

atividades que promovam a 

disseminação da qualidade? 

Explique sua resposta 

 X   

10 Você considera que a empresa 

possui planejamento estratégico da 

qualidade no longo prazo? 

Explique sua resposta 

  X  
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11 11. A empresa tem espaços de 

geração de novas ideias para a 

criação de produtos e serviços? De 

um exemplo 

  X  

CONJUNTO DE 

METODOS 

12 A empresa possui padronização dos 

seus processos? 

X    

13 Das seguintes opções, quais a 

empresa possui atualmente? 

X    

14 Os procedimentos operacionais são 

disseminados e expostos a todos os 

funcionário? Se sim, como? 

X    

15 Numa escala de 1 a 10, no qual 1 e 

pouca e 10 muita, o quão claro são 

os procedimentos operacionais no 

ambiente de trabalho? 

 X   
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16 Existem procedimentos de inspeção 

nas execuções dos produtos ou 

serviços? Se sim, como? 

 X   

17 Numa escala de 1 a 10, no qual 1 e 

pouca e 10 muita, qual o nível de 

inspeção na realização dos produtos 

ou serviços? 

 X   

18 Considera que a instalação física 

são relevantes na qualidade? 

Explique sua resposta 

  X  

19 A empresa tem algum canal 

tecnológico para suporte do 

pessoal? Qual? 

  X  

20 A empresa tem alguma canal 

tecnológico para suporte com no 

cliente? Qual? 

  X  
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MELHORIA 

CONTINUA 

21 Que tipo de atividades a empresa 

faz para melhorar os processos 

atuais dentro da empresa? 

X    

22 A empresa possui procedimentos 

para avaliar a produtividade de seu 

funcionário? Explique sua resposta. 

 X   

23 É costume da empresa fazer 

feedback periodicamente com seus 

funcionários? Se sim, como é 

realizado o feedback? 

 X   

24 É costume da empresa fazer 

avaliações interna da percepção do 

funcionário em relação a 

informações de procedimentos 

técnicos? Se sim, como é realizada 

esta avaliação? 

 X   
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25 É costume da empresa fazer 

avaliações externa da percepção do 

cliente em relação a qualidade dos 

produtos e serviços oferecidos pela 

empresa? Se sim, como é realizada 

esta avaliação? 

 X   

26 É costume da empresa fazer 

treinamento e capacitar seus 

funcionários para melhoria 

contínua de seus processos? Se sim, 

como é realizado esses 

treinamentos e com qual 

frequência? 

  X  

27 Para você, quais são elementos de 

sucesso de sua empresa frente a seu 

concorrente? 

  X  

SERVIÇO AO 

CONSUMIDOR 

28 Quais você considera como 

elementos diferenciadores dentro 

da empresa 

X    
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29 Numa escala de 1 a 10, quão 

importante é a identificação das 

necessidades e expectativas dos 

clientes? 

 X   

30 A empresta adota ferramentas para 

medir a satisfação do cliente? Se 

sim, quais? 

X X   

31 Numa escala de 1 a 10, no qual 1 e 

pouca e 10 muita, quão importante 

é a comunicação com seus clientes? 

 X   

 

ENVOLVIMENTO 

DE MÃO DE 

OBRA 

32 Na sua empresa, os trabalhadores 

tem liberdade para decidir como 

realizar as tarefas? Se sim, dê um 

exemplo. 

 X   

33 Você considera que o dono da 

empresa age como líder? Se sim, dê 

um exemplo. 

 X   
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34 Você considera que os funcionários 

da sua empresa se envolvem no 

trabalho em equipe? Se sim, dê um 

exemplo. 

  X  

35 Você considera que a empresa 

conhece e atende as expectativas 

dos empregados? Se sim, dê um 

exemplo. 

 X X  

GRANDES 

EMPRESAS VS 

PEQUENAS 

EMPRESAS 

36 Quais são as estratégias de 

qualidade das grandes empresas 

que você gostaria de aplicar na sua 

empresa? 

   X 

37 Quais estratégias aplicadas nas 

grandes empresas, você acha que 

não se aplicaria a sua realidade? 

   X 

38 Considera que o ambiente externo 

influencia as atividades da 

empresa? De que forma são 

influenciadas? 

   X 
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39 Você quer fazer algum comentário 

com relação a qualidade do produto 

ou serviço prestado pela sua 

empresa? 

   X 
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APÊNDICE 2 

Roteiro de Entrevista para análise das variáveis que 
influenciam o TQM em Micro e Pequenas Empresas 

 

PARTE I 

1. Nome da empresa 
 ______________________________ 
 

2. A que se dedica a empresa:  
_____________________________________ 
 

3. Escolaridade:  
(   ) Ensino fundamental incompleto 

(   ) Ensino fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Ensino superior completo 

(   )  Pós-graduação  

 
4. Idade:    anos  
 
5. Cargo:___________________________ 
 
6. Atividades principais que você realiza na empresa: 
 

 Administração financeira e contábil 
 

 Marketing 
  Assistência técnica 

   
 Gestão de conhecimento 

 Avaliação de desempenho dos funcionários 
 

 Organizar reuniões 

 Compras 
    

 Pesquisa de mercado 

 Contato com clientes 
   

 Planejamento estratégico 

 Gestão de processos 
   

 Prospecção de novas tecnologias 

 Controle de estoque 
   

 Recrutamento e Seleção  
 

 Cadastro de fornecedores 
 

 Supervisão de processos 

 Desenvolvimento de produtos/serviços 
 

 Treinamento  

 Gestão da qualidade 
   

 Vendas 
  Gestão de pessoas e equipes 

  
 Processo Decisório 

 Supervisão de projetos 
  

 Gestão de projetos 

     
 Outras (Quais) 

 
7. Número atual de funcionários da empresa: ___________ 
 
8. Há quanto tempo a empresa foi criada? _____________ 
 
9. Número de pessoas que estão sob sua coordenação?____________ 
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PARTE II 

 
1. Que significa qualidade para você? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. E para sua empresa? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

3.  Você considera que dentro de suas atividades no dia a dia, desenvolve tarefas 
que involucram qualidade? Explique. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________ 

FILOSOFIA 
 
4. Que áreas da sua empresa, você considera que estão mais relacionadas com os 

processos de qualidade? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
5. Você considera que o ambiente da empresa influencia no serviço prestado? 

Explique sua resposta. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 
6. Das seguintes tarefas, quais você considera que a empresa faz no momento de 

criar um produto/serviço: 
(   ) Análise de custos 

(   ) Supervisão de produto acabado 

(   ) Estudo de mercado 

(   ) Análise de satisfação dos clientes 

(   ) Ação dos concorrentes 

(   ) Outros. Quais? _______________________________________________ 
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7. Em sua opinião, o empreendedorismo é um elemento de sucesso ao iniciar um 
projeto? Explique sua resposta. 
_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

8. Numa escala de 1 a 10, no qual 1 e pouca e 10 muita, como você considera a 
qualidade percebida por seu cliente com relação ao seu produto/serviço? 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
9. Você considera que a empresa tem atividades que promovam a disseminação da 

qualidade? Explique sua resposta 
_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
10. Você considera que a empresa possui planejamento estratégico da qualidade no 

longo prazo? Explique sua resposta 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. A empresa tem espaços de geração de novas ideias para a criação de produtos e 
serviços? De um exemplo 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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CONJUNTO DE METODOS 
 

 
12.  A empresa possui padronização dos seus processos?  

Sim_______ 
Não_______ 
 

 
13. Das seguintes opções, quais a empresa possui atualmente? 
(   ) Fluxogramas 

(   ) Programa de execução de atividades 

(   ) Folhas de checagem 

(   ) Plano de ação 

(   ) Reuniões periódicas  

(   ) Outras quais?_____________ 

 

 

14. Os procedimentos operacionais são disseminados e expostos a todos os 
funcionário? Se sim, como? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

15.  Numa escala de 1 a 10, no qual 1 e pouca e 10 muita, o quão claro são os 
procedimentos operacionais no ambiente de trabalho? 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
16. Existem procedimentos de inspeção nas execuções dos produtos ou serviços? 

Se sim, como? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
17. Numa escala de 1 a 10, no qual 1 e pouca e 10 muita, qual o nível de inspeção 

na realização dos produtos ou serviços?  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
18. Considera que a instalação física são relevantes na qualidade? Explique sua 

resposta 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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19. A empresa tem alguma canal tecnológico para suporte do pessoal? Qual?                                  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

20. A empresa tem alguma canal tecnológico para suporte com no cliente? Qual?                                  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

MELHORIA CONTINUA 

 
21. Que tipo de atividades a empresa faz para melhorar os processos atuais dentro 

da empresa? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

22.  A empresa possui procedimentos para avaliar a produtividade de seu 
funcionário? Explique sua resposta. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

23. É costume da empresa fazer feedback periodicamente com seus funcionários? 
Se sim, como é realizado o feedback? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________ 

24.  É costume da empresa fazer avaliações interna da percepção do funcionário em 
relação a informações de procedimentos técnicos? Se sim, como é realizada esta 
avaliação?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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25.  É costume da empresa fazer avaliações externa da percepção do cliente em 
relação a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela empresa? Se sim, 
como é realizada esta avaliação? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

26. É costume da empresa fazer treinamento e capacitar seus funcionários para 
melhoria contínua de seus processos? Se sim, como é realizado esses 
treinamentos e com qual frequência?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

27. Para você, quais são elementos de sucesso de sua empresa frente a seu 
concorrente? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

SERVICO AO CONSUMIDOR 
28. Quais você considera como elementos diferenciadores dentro da empresa 
(   ) Processo de fabricação 

(   ) Insumos usados 

(   ) Experiência do pessoal 

(   ) Tipo de produto fabricado 

(   ) Outras? quais________________________________________ 

 

 

29. Numa escala de 1 a 10, quão importante é a identificação das necessidades e 
expectativas dos clientes? 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
30. A empresta adota ferramentas para medir a satisfação do cliente? Se sim, quais? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
 

31. Numa escala de 1 a 10, no qual 1 e pouca e 10 muita, quão importante é a 
comunicação com seus clientes? 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ENVOLVIMENTO DE MAO DE OBRA 
32. Na sua empresa, os trabalhadores tem liberdade para decidir como realizar as 

tarefas? Se sim, dê um exemplo. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

33. Você considera que o dono da empresa age como líder? Se sim, dê um exemplo. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

34. Você considera que os funcionários da sua empresa se envolvem no trabalho em 
equipe? Se sim, dê um exemplo. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

35. Você considera que a empresa conhece e atende as expectativas dos 
empregados? Se sim, dê um exemplo. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
OUTRAS QUESTÕES 

36. Quais são as estratégias de qualidade das grandes empresas que você gostaria 
de aplicar na sua empresa? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
 

37. Quais estratégias aplicadas nas grandes empresas, você acha que não se 
aplicaria a sua realidade? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

38. Considera que o ambiente externo influencia as atividades da empresa? De que 
forma são influenciadas?  
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

39. Você quer fazer algum comentário com relação a qualidade do produto ou 
serviço prestado pela sua empresa?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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