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RESUMO 

 

No atual ambiente competitivo é importante que existam métodos que garantam vantagem 
competitiva a organizações, principalmente para Pequenas e Médias Empresas (PMEs), por 
serem desprovidas de recursos de diversas naturezas. A certificação ISO 9001:2008, é um 
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) que oferece diretrizes que proporcionam vantagens 
para as empresas, tanto no seu ambiente interno quanto externo, entretanto, uma ineficaz 
implementação não garante tais benefícios. Assim, um diagnóstico que seja capaz de auxiliar 
a efetiva e eficaz implementação deste Sistema de Gestão da Qualidade seria útil às 
organizações. Entretanto, na literatura não foi encontrado nenhum método específico a PMEs. 
Assim, este trabalho de pesquisa teve como objetivo elaborar um modelo de diagnóstico para 
avaliação de Sistemas de Gestão da Qualidade que levasse em consideração as características 
e particularidades das PMEs. Para tanto, foi utilizada pesquisa bibliográfica para 
levantamento de dados secundários de caráter exploratório no intuito de elaborar o modelo e 
também fora realizado um estudo de caso para testar o modelo proposto em um caso real. Ao 
final da pesquisa, foi possível apresentar um modelo que atendesse ao objetivo proposto neste 
trabalho, que é capaz de identificar pontos críticos previamente à implementação de tal 
Sistema de Gestão da Qualidade, assim, oferecendo informações importantes aos gestores na 
tomada de decisão quanto à intensidade de recursos necessários a cada ponto crítico, deixando 
a cargo do gestor a natureza do recurso. Apesar de algumas limitações do modelo, uma grande 
contribuição deste estudo é a adequação a PMEs, recomendando-se para estudos posteriores 
uma amostragem estatística para testar algumas considerações feitas pelo autor. 

Palavras-chave: Sistemas de Gestão da Qualidade; ISO 9001:2008; PMEs. 
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ABSTRACT 

 

In the environmental of business some ways that offer competitive advantage to enterprises 
are important, mainly in respect to Small-Medium Enterprise (SME), because it has difficult 
in some resources. The ISO 9001:2008 certification is a Quality Management Systems, and it 
offer advantage to enterprises, in the internal and external environmental, however, the 
ineffective implementation do not guarantees a hundred per cent these benefits. So, a 
diagnostic be able to help the effective implementation this Quality Management Systems 
would be useful to enterprises. However, in the literature was not found any method that was 
applied in SME. So, the main aim this research is to make a diagnostic model to evaluate the 
Quality Management Systems in SME. Then, this work used literature review to make the 
model and after used a case study to test the model. In the end, this research presented a 
model that met its main aim, and this model is able to previously identify critical points 
before of the Quality Management Systems implementation, so, it offer important information 
to managers and he or she can think about decisions. This model is limited, but a great 
contribution this work is able to useful to SME. To future research, it recommended statistic 
study to test some considerations made by author. 

Key-words: Quality Management Systems; ISO 9001:2008; SME. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Neste capítulo será apresentada a estrutura introdutória deste trabalho de pesquisa, 

como a contextualização do tema de pesquisa, o problema de pesquisa encontrado e a 

justificativa, os objetivos e a descrição da metodologia utilizada neste trabalho, 

apresentando os procedimentos técnicos e os procedimentos para coleta de dados. Ao final 

do capítulo é descrita a estruturação deste trabalho de pesquisa, contendo uma breve 

descrição do que será abordado em cada capítulo posterior. 

1.1 Contextualização do problema e justificativa 

 Nas últimas décadas, com a evolução da qualidade, o mercado e conseqüentemente 

as organizações, passaram a reconhecer a importância de satisfazer com maior plenitude 

alguns agentes de seu macro e micro ambientes que antes não eram plenamente 

contemplados, como por exemplo, os empregados, clientes e a sociedade, e passaram a 

explorar isso como gerador de vantagem competitiva tanto de forma externa quanto 

interna, assumindo aspectos estratégicos. Assim, a qualidade atualmente se refere a 

elementos mais abrangentes, como a diversificação do trabalho e das funções dos 

trabalhadores, polivalência, melhoria contínua, melhoria das condições ambientais e 

ergonômicas de trabalho, meio ambiente, responsabilidade social e cultural, satisfação do 

cliente, além da melhoria no processo, entre outros. 

 Neste ambiente competitivo a qual as organizações se inserem, é importante que 

sejam realizados estudos que desenvolvam ferramentas, técnicas, métodos, etc., que sejam 

capazes de maximizar os ganhos das organizações ou auxiliá-las a se preparar para o 

mercado, principalmente as organizações de menor porte por possuírem restrições de 

recursos financeiros e humanos, dentre outros. 

 Com a evolução da qualidade e com uma demanda cada vez mais exigente, as 

certificações ganharam destaque pela padronização de produtos e sistemas de garantia e 

posteriormente gestão da qualidade, inclusive sendo exigidas por empresas de grande porte 

as suas fornecedoras (RACHID et al., 2001), além de serem necessárias para que algumas 

empresas pudessem exportar seus produtos para outros grandes mercados consumidores, 

como a Europa e o Oriente. Para que estas organizações não fossem excluídas da própria 

cadeia produtiva era de extrema importância a adequação ao mercado, entretanto, 

organizações de menor porte, em geral, por serem desprovidas de recursos de diversas 
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naturezas, nem sempre são capazes de assegurar a implementação de uma certificação que 

aproveite ao máximo as vantagens da estrutura que os sistemas de gestão trazem consigo. 

 A certificação ISO 9001:2008 traz consigo diretrizes para implementação e 

melhoria de um Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ que, se bem estruturado, leva ao 

aumento da satisfação do cliente. Um SGQ proporciona à organização uma maneira 

metódica de realizar planejamento, monitoramento, análise e melhoria de seu processo e 

produtos no intuito de atender às necessidades dos clientes e ainda promover o 

melhoramento interno da organização, além de gerar externalidades importantes para sua 

competitividade no mercado. 

 Segundo a literatura (MARTINSUO e KARLBERG, 1998; FORSMAN, 2008; 

MORAES e ESCRIVÃO FILHO, 2006), as Pequenas e Médias Empresas – PMEs 

geralmente adotam práticas informais de gestão, não usam ferramentas de planejamento 

estratégico, não controlam seus processos e suas documentações adequadamente e têm 

dificuldade de capitação de recursos financeiros. Assim, com a implantação de um SGQ 

adequado através da certificação ISO 9001:2008 as PMEs teriam condições de melhorar 

sua estrutura organizacional, além de ganhar competitividade no mercado. 

 Entretanto, é de extrema importância a eficiente implementação do SGQ 

juntamente com a certificação, uma vez que existe a possibilidade de uma organização 

conseguir a certificação ISO 9001:2008, ou alguma outra certificação de sistemas de 

gestão, mas não conseguir fazer proveito de todos os benefícios que a certificação traz 

consigo no direcionamento à um SGQ. Logo, uma forma de assegurar que os requisitos da 

norma estão sendo implementados e/ou identificar quais requisitos a organização precisa 

ater-se com maior rigidez e se necessário destinar recursos específicos, é realizar uma 

avaliação preliminar da condição da estrutura organizacional da empresa, ou seja, 

diagnosticar quais aspectos da norma a organização já atende, e em que grau, e quais ainda 

precisam ser implementados, ou serem melhor estruturados. 

 Existem modelos de diagnóstico preliminar na literatura, entretanto é importante 

que outros sejam criados, a fim de aumentar o leque de opções às necessidades de cada 

organização, principalmente para as PMEs. 

1.2 Objetivos 

 O objetivo geral deste trabalho de pesquisa é elaborar um modelo de diagnóstico 

para avaliação preliminar dos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade da norma 

NBR ISO 9001:2008, que seja adequado as particularidades das PMEs. 
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 Para atender ao objetivo geral, foram elaborados os seguintes objetivos específicos 

apresentados abaixo: 

1. Identificar e discutir os principais modelos de diagnóstico preliminar para avaliação 

dos Sistemas de Gestão e as particularidades das PMEs na literatura; 

2. Apresentar e propor um modelo de diagnóstico preliminar para implantação da 

norma NBR ISO 9001:2008 que leve em consideração as características e 

problemas da PMEs; 

3. Realizar uma aplicação prática do modelo proposto. 

1.4 Metodologia 

 Segundo Vergara (2000), existem diversas taxonomias de tipos de pesquisa, 

conforme dois critérios básicos: quanto aos seus fins e quanto aos seus meios. Quanto aos 

seus fins, uma pesquisa pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Quanto aos seus 

meios, pode ser pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, pesquisa documental, 

pesquisa bibliográfica, pesquisa experimental, pesquisa ex-post-facto, levantamento e 

estudo de caso. 

 Este trabalho utilizou como metodologia, a pesquisa exploratória quanto aos seus 

fins e pesquisa bibliográfica e o estudo de caso para seus meios.  

 Segundo Cervo et al. (2007) a pesquisa exploratória é realizada em área na qual há 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Como se presta a realizar uma sondagem, 

não comporta hipóteses, restringindo-se a definir objetivos e buscar mais informações 

sobre o determinado assunto de estudo. Seu objetivo é o aprimoramento das idéias e 

intuições, sendo seu planejamento bastante flexível. 

 De acordo com Gil (1999), em geral, a pesquisa exploratória constitui a primeira 

etapa de uma investigação mais ampla. O produto final deste processo passa a ser um 

problema mais esclarecido, passível de investigação por procedimentos mais 

sistematizados. 

 Segundo Gil (1999) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de materiais já 

elaborados, constituídos principalmente de livros e artigos. Quase todos os tipos de estudos 

contam com alguma pesquisa dessa natureza. Para Cervo et al. (2007), a pesquisa 

bibliográfica pode ser realizada como parte de pesquisas descritivas, experimentais ou 

exploratórias. 

 Gil (1999) define estudo de caso como sendo um estudo profundo e exaustivo de 

um ou poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. De 
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acordo com Yin (2005), em geral, o estudo de caso representa a estratégia preferida quando 

se colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos, buscando analisar os efeitos oriundos de pesquisas exploratórias ou 

descritivas. 

1.4.1 Abordagem e Procedimentos técnicos 

 A primeira fase deste trabalho é composta por pesquisa bibliográfica caracterizada 

pelo levantamento de dados de caráter exploratório em materiais literários disponíveis 

sobre o tema. Por intermédio da pesquisa bibliográfica foi elaborado o modelo do 

respectivo estudo, baseando-se na literatura. 

 A segunda fase do trabalho é composta por um estudo de caso, em que foi aplicado 

o modelo proposto no respectivo estudo em uma empresa que pretendia implementar o 

Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008 para certificação. A intenção do estudo de 

caso é testar o modelo e possibilitar melhorias, visto sua adequação ou não a casos reais. A 

seleção da empresa do estudo de caso não obedeceu à uma abordagem probabilística, tendo 

sua seleção por conveniência. 

1.4.2 Instrumentos para coleta de dados 

 A coleta de dados para pesquisa bibliográfica, para formulação do modelo 

proposto, foi realizada por intermédio de levantamento bibliográfico em livros, periódicos, 

teses, dissertações, artigos, etc. sobre o referido tema, obtendo-se dados secundários. 

 A coleta de dados para o estudo de caso foi realizada por intermédio de uma 

entrevista estruturada aplicada pelo pesquisador ao proprietário-gerente da PME, e um 

questionário, obtendo-se dados primários. 

1.4.2.1 Questionário 

 Foi utilizado um questionário fechado de perguntas de múltipla escolha como 

forma de coleta de dados para levantamento do perfil estratégico do proprietário-gerente da 

PME a qual foi realizado o estudo de caso. Segundo Marconi e Lakatos (2009) o 

questionário é um instrumento de coleta dados por observação direta, constituído por uma 

série de perguntas ordenadas que devem ser respondidas sem a presença do entrevistador. 
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 No respectivo estudo, o questionário foi enviado ao proprietário-gerente da PME 

por correio eletrônico, acompanhado de notas explicativas descriminando a natureza da 

pesquisa, como forma de orientação. 

 O questionário é composto por 11 questões e 4 alternativas de múltipla escolha, e 

foi baseado nos estudos de Conant et al. (1990) com algumas adaptações (ver Apêndice I), 

para levantamento do perfil estratégico das empresas conforme tipologia de Miles e Snow 

(2003). 

1.4.2.2 Entrevista 

 Foi realizada entrevista estruturada junto ao proprietário-gerente da PME do estudo 

caso, como forma de coleta de dados para levantamento do grau de atendimento prévio da 

norma ISO 9001:2008 apresentados pelas empresas. De acordo com Marconi e Lakatos 

(2009) a entrevista é um procedimento de observação direta intensiva para coleta de dados 

e tem a finalidade de obter informações a respeito de determinado assunto mediante 

conversa de natureza profissional e formal.  

 Nesta pesquisa foi utilizado um check list como balizador padrão estruturado para 

auxiliar o entrevistador na coleta dos dados, em que indicava um item da norma ISO 

9001:2008 para ser avaliado e uma breve explanação sobre tal item (ver Apêndice II). 

1.4 Estrutura do trabalho 

 O presente trabalho está estruturado em 6 capítulos de modo a abordar as principais 

questões no que concernem o melhor entendimento do estudo. 

 Assim, o primeiro capítulo consiste na parte introdutória da pesquisa abordando a 

contextualização do problema, justificativa, objetivos e a metodologia. 

 O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica da pesquisa, no intuito de 

disponibilizar conceitos e apontamentos importantes o entendimento do respectivo estudo. 

Alguns temas tratados são a evolução da qualidade, a série ISO 9000 e atualização da ISO 

9001:2008, os Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) e as vantagens da utilização de 

SGQ ISO 9001:2008. 

 O terceiro capítulo apresenta a revisão bibliográfica onde aborda as características 

das Pequenas e Médias Empresas (PME), como por exemplo, sua classificação, 

importância econômica e social e deficiências e dificuldades. Também destaca duas 

maneiras de se levantar o perfil de proprietários-gerentes e PMEs, como, a tipologia do 

comportamento empreendedor de Fillion (1999) e a tipologia estratégica de Miles e Snow 
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(2003), e alguns modelos de diagnósticos para pré-avaliação de SGQ apresentados na 

literatura. 

 O quarto capítulo consiste na apresentação do modelo proposto pela respectiva 

pesquisa abordando as etapas para sua utilização e o quinto capítulo apresenta o estudo de 

caso com uma empresa, em que é aplicado um diagnóstico preliminar para avaliação do 

SGQ ISO 9001:2008, estabelecido pelo modelo proposto da referida pesquisa. 

 A última parte consiste na conclusão da pesquisa, apresentado os resultados 

obtidos, as limitações do modelo proposto e sugestões para futuros estudos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Neste capítulo serão apresentados conceitos e apontamentos importantes para 

entendimento do respectivo estudo, abordando fundamentação acerca da qualidade, sua 

evolução e histórico das normas da série ISO 9000, bem como sua definição. Por fim, destaca 

a importância da implantação do sistema ISO 9001:2008 de gestão da qualidade nas 

organizações. 

2.1 Evolução da qualidade 

 O conceito de qualidade é bastante amplo no que se refere ao entendimento da palavra. 

Diferentes definições e abordagens foram desenvolvidas e apresentadas ao longo do tempo 

por diferentes autores. Segundo Paladini (2009) a interpretação errônea da qualidade gera 

reflexos críticos no seu processo de gestão. Fato que pode ocasionar ações cujas 

conseqüências podem ser extremamente sérias para a empresa. 

 Segundo Garvin (2002) o conceito de qualidade é conhecido há milênios, entretanto, 

só recentemente o conceito de qualidade surgiu como função de gerência formal. Esse 

conceito veio evoluindo aos poucos conforme acontecimentos marcantes na história no ultimo 

século. 

 Nos EUA a evolução da qualidade pode ser divida em quatro fases distintas, chamadas 

“eras da qualidade”: inspeção, controle estatístico da qualidade, garantia da qualidade e gestão 

estratégica da qualidade. 

 Segundo Garvin (2002) as atividades de inspeção foram relacionadas formalmente em 

1922, com a publicação da obra The Control of Quality in Manufaturing, de G. S. Radford, 

sendo que pela primeira vez a qualidade era vista como responsabilidade gerencial. 

 A identificação da aleatoriedade nos processos de produção foi de grande importância 

para a evolução da qualidade, pois, a partir disto foi possível atribuir relações probabilísticas e 

estatísticas aos processos, no intuito de controlá-los, assim chegando-se a era do controle 

estatístico da qualidade (GARVIN, 2002). 

 Outro elemento crítico no crescimento do controle da qualidade era a prática da 

amostragem, que reduzia drasticamente a avaliação de qualidade dos produtos, uma vez que a 

amostragem estatística pode representar a população toda ao qual se quer avaliar, se for 
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garantida aleatoriedade na coleta de dados e assumindo certo risco quantificável, reduzindo 

assim tempo e custo. 

 A Garantia da Qualidade tem como preocupação básica a coordenação entre as partes 

envolvidas no processo de produção, tendo como visão que os problemas relacionados à 

qualidade devem ser resolvidos de forma proativa, dando ênfase à toda cadeia de produção, 

desde o projeto até o mercado, atuando de forma preventiva, assim a qualidade é vista como 

um trabalho de todos, idéia expandida por Armand Feigenbaun em 1956. 

 Depois da reestruturação japonesa a partir das décadas de 70 e 80, inicia-se uma 

grande concorrência entre produtos japoneses e americanos. A população agora demanda por 

produtos cada vez mais diferenciados, e os produtos japoneses, antes vistos como de baixa 

qualidade, agora eram vistos como sinônimos de qualidade e preço baixo.  

 Devido essa grande concorrência de mercado, o ponto chave identificado era produzir 

sem defeitos, mas tanto o controle da qualidade quanto a garantia da qualidade eram limitadas 

em escopo, dificultando o que realmente poderia ser identificado com um defeito, pois o 

cliente, maior interessado no produto poderia ter outra visão de defeito. Logo, a gestão 

estratégica da qualidade olha a partir do ponto de vista do cliente, e como atender às suas 

necessidades (GARVIN, 2002). 

 Tendo em vista os grandes resultados desta nova posição, a qualidade agora passa a ter 

um cunho estratégico dentro das organizações, sendo incluída explicitamente no processo de 

planejamento estratégico, essa era foi denominada de gestão estratégica da qualidade por 

Garvin (2002). 

2.2 Série ISO 9000 

 Nesta seção será apresentado o histórico da série ISO 9000, bem como sua evolução 

ao longo das atualizações realizadas desde sua primeira versão em 1987. Também será 

caracterizada as normas presentes na série ISO 9000 destacando suas atribuições, dando-se 

destaque a norma ISO 9001. 

2.2.1 Histórico e evolução da ISO 9000 

 Segundo Carpinetti et al. (2009) a gestão da qualidade pode ser entendida como uma 

estratégia competitiva cujo objetivo principal se divide em conquistar mercado e reduzir 

desperdício. Tendo isso em vista, a gestão da qualidade só se completa se for estabelecido um 
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ciclo de medição e análise de resultados e ações de melhoria. Logo, os requisitos das normas 

da série ISO 9000 focam exatamente nesses pontos. 

 A série ISO 9000 de normas de qualidade foi desenvolvida pela International 

Organization for Standardization (ISO) em 1987, tendo cede em Genebra na Suíça, com base 

na norma britânica BSI 5750, e desde então tornou-se padrão de qualidade internacional. Esta 

norma identifica os atributos básicos de uma empresa no sistema de gestão da qualidade e 

especifica os procedimentos práticos e abordagens para assegurar que os produtos e serviços 

são produzidos em conformidade com as normas especificadas pela empresa (CURKOVIC e 

PAGELL, 1999). 

 A primeira versão da série ISO 9000 foi originalmente composta por cinco normas, em 

que a ISO 9001 era a mais abrangente e aplicava-se às concepções de projeto, 

desenvolvimento, produção e instalação de produtos e serviços, de modo a abranger todo ciclo 

de desenvolvimento do produto. A ISO 9002 aplica-se a empresas as quais a ênfase está na 

produção e instalação de produtos ou serviços, em que não realizavam desenvolvimento ou 

projeto do seu produto. ISO 9003 aplica-se a empresas que realizavam somente 

procedimentos de inspeção final e testes, por exemplo, fornecedoras de mercadorias. E as ISO 

9000 e 9004 eram orientações e se relacionam com o desenvolvimento de sistemas de 

qualidade dentro da empresa (HUTCHINS, 1994). 

 Entretanto, visando atender à críticas acerca da burocracia e morosidade 

proporcionada pela norma (CURKOVIC e PAGELL, 1999), no ano de 2000 foram realizadas 

profundas mudanças nas normas da série ISO 9000, uma delas foi a combinação das normas 

9001, 9002 e 9003 em uma única, a norma ISO 9001:2000. 

 Nessa nova versão, foi exigido o envolvimento da gestão para promover a integração 

da qualidade, definindo um responsável pelas ações da qualidade, bem como redução da 

quantidade de documentos exigidos. Entretanto, a grande mudança realizada na versão 2000, 

fora a introdução da visão de foco no cliente, onde, agora o cliente passa a ser percebido como 

integrante do sistema da organização, devendo ter seus anseios e desejos reais atendidos, com 

olhos para a cadeia de valor. Tal medida fora tomada, devido a própria evolução do conceito 

de qualidade organizacional, de controle da qualidade somente para gestão da qualidade. 

 Com isso, não são todas as normas da série ISO 9000 que são passíveis de certificação 

atualmente, somente a ISO 9001 pode ser certificada, sendo assim usada para fins contratuais 

para avaliar a capacidade da organização em atingir os requisitos e exigências dos clientes e 

os regulamentos aplicáveis para, assim, satisfazê-los. 
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 Perante a ISO, aproximadamente 157 (cento e cinqüenta e sete) países estão nela 

representados, por intermédio de associações nacionais de normalização técnica e de 

qualidade (ISO, 2008), sendo o Brasil representado através da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

 Segundo ABNT (2008), a implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ, 

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

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

contínua dos produtos e serviços fornecidos. 

 A versão 2000 das normas ISO 9001 tem sido usadas intensivamente como a base para 

a certificação independente de sistemas da qualidade. Isso resultou na certificação de 

aproximadamente 982.832 organizações em todo o mundo no ano de 2008, com um 

crescimento de 31.346 organizações em comparação com o ano de 2007 num total de 176 

países. A Tabela 2.1 apresenta o número de certificações por alguns países (ISO, 2008). 

Tabela 2.1. Resumo do número de certificações ISO 9001 por países, ano de 2004 e 2008, e participação em 

porcentagem do número total de certificações 

Países/continentes 
Número de Certificações Participação (%) 

Ano base 2008 2004 2008 
China* 132.926 224.616 22,85 
Japão* 48.989 62.746 6,38 
República da Coréia 12.416 23.036 2,34 
Total extremo oriente da Ásia 220.966 356.559 36,28 
Itália* 84.485 118.309 12,04 
Espanha* 40.972 68.730 6,99 
Reino Unido* 50.884 41.150 4,19 
Holanda* 6.402 13.597 1,38 
Alemanha* 26.654 48.324 4,92 
França* 21.769 23.837 2,43 
Total Europa 320.748 455.332 46,33 
Egito 810 1.944 0,20 
Índia* 12.558 37.958 3,86 
Israel 7.280 6.438 0,66 
Total África e Oeste da Ásia 31.443 73.104 7,44 
Canadá 9.286 10.506 1,07 
USA* 37.285 32.400 3,30 
México 3.391 4.990 0,51 
Total América do Norte 49.962 47.986 4,87 
Argentina 4.149 8.812 0,90 
Brasil 6.120 14.539 1,48 
Colômbia 4.120 7.696 0,78 
Total América do Sul e América Central 17.016 39.940 4,06 
Austrália 17.365 8.773 0,89 
Nova Zelândia 2.632 1.228 0,12 
Total Austrália e Nova Zelândia 19.997 10.001 1,02 
Total 660.132 982.832 100 

* Top 10 dos países com mais certificações. 
Fonte: The ISO Survey of Certifications 2008 
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 Como pode ser observado na Tabela 2.1, desde 2004 até 2008, houve um crescimento 

de 71,07% do número de certificações ISO 9001 no respectivo intervalo de 4 anos, e mesmo 

que alguns países tenham reduzido no número de certificações, como Austrália e Reino 

Unido, outros aumentaram consideravelmente, chegando a casa de 70% a 78% (Itália: 70%; 

Japão: 78%; Espanha: 60%) de crescimento entre os países desenvolvidos. 

 Dentre os países em desenvolvimento e com destaque na economia mundial, pode-se 

elencar com considerável crescimento no número de certificações ISO 9001 a China (60%), 

Brasil (42%) e Índia (70%), dando destaque à China, com números absolutos de crescimento 

de mais de 91.690 mil certificações. 

 Segundo Mello et al. (2009) a versão 2008 da norma ISO 9001 basicamente corrigiu 

alguns termos e buscou esclarecer o sentido da descrição de alguns requisitos, sem acrescentar 

ou excluir nenhuma cláusula. 

2.2.2 Família da série NBR ISO 9000 

 Como mencionado, a versão 2008 da norma ISO 9001 manteve as quatro normas 

primárias, sendo estas as quatro normas primárias: 

• ISO 9000: Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário; 

• ISO 9001: Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos; 

• ISO 9004: Sistemas de gestão da qualidade – Diretrizes para a melhoria contínua 

de desempenho; 

• ISO 19011: Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão da qualidade e/ou 

ambiental. 

 As demais são normas de apoio, onde segundo Mello et al. (2009), a ISO 9000 

estabelece os termos e definições fundamentais usados nas demais normas, sendo estes 

necessários para evitar interpretações errôneas durante seu uso. A ISO 9004 fornece 

orientação para atingir sucesso para qualquer organização em um ambiente um tanto mais 

complexo, promovendo então um foco mais amplo sobre a gestão da qualidade do que a 

norma ISO 9001. Esta norma leva em consideração todas as partes envolvidas, ou seja, os 

stakeholders e sua satisfação. Já a norma 19011, fornece as diretrizes para a verificação da 

capacidade dos sistemas de gestão (qualidade ou ambiental) em atingir os objetivos definidos, 

podendo ser usada internamente, por auditorias internas, na auditoria de fornecedores ou 
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clientes, ou por auditorias para obtenção da certificação do sistema de gestão, por órgãos de 

certificação. 

 Entretanto existem outras normas de apoio e guias que dão suporte à série NBR ISO 

9000. Por exemplo, em áreas específicas como segmentos automobilísticos, serviços de 

conservação de energia e farmacêuticos existem normas com requisitos específicos para 

aplicação da NBR ISO 9001, e guias que promovem um melhor entendimento e diretrizes que 

orientam na adoção de algumas técnicas importantes na total adequação de implantação da 

ISO 9001. 

 Ao contrário de outras normas da ISO, a norma ISO 9001 não é destinada a um 

produto ou a uma indústria específica, objetivando orientar a adoção de sistemas de qualidade. 

Por isso as normas da série ISO 9000 possuem caráter genérico. Essa atribuição da norma 

torna possível sua utilização por qualquer organização. A sub-seção 1.2 da norma ISO 

9001:2008, estabelece: “Todos os requisitos desta Norma são genéricos e se pretende que 

sejam aplicáveis a todas as organizações, independentemente do seu tipo, do seu porte e do 

produto que fornecem.” (ABNT, 2008 p. 1). 

2.2.3 Desdobramentos da ISO 9001:2008 

 As normas técnicas ABNT NBR ISO 9001:2008 são divididas em oito seções e suas 

respectivas sub-seções. Além da introdução, a norma divide-se em: 1. Escopo; 2. Referência 

normativa; 3. Termos e definições; 4. Sistema de gestão da qualidade; 5. Responsabilidade da 

direção; 6. Gestão de recursos; 7. Realização do produto; 8. Medição, análise e melhoria. 

 A introdução juntamente com as seções 1, 2 e 3 da norma, são de caráter informativos 

de modo que fornece ao leitor melhores condições de entender o conceito e princípios da 

norma. Já as cinco seções subseqüentes, (4, 5, 6, 7 e 8) são os requisitos de gestão da 

qualidade da ISO 9001:2008 e são estes requisitos que devem ser implementados e que serão 

auditados (CARPINETTI, 2009). A Tabela 2.2 apresenta os requisitos da norma ISO 

9001:2008 e seus itens. 

 O requisito 4 (Sistemas de gestão da qualidade) da norma é a base do SGQ onde os 

processos devem ser identificados e sua inter-relação claramente definida, além de abordar o 

gerenciamento da documentação e dos registros, tendo assim por objetivo fundamental 

estabelecer critérios para criar e manter a documentação do sistema da qualidade, incluindo os 

registros. 
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 O requisito 5 (Responsabilidade da direção) da norma estabelece a necessidade do 

comprometimento da direção da empresa em liderar o esforço em garantir a qualidade por 

meio de um sistema de qualidade adequado (CARPINETTI, 2009). 

 O requisito 6 (Gestão de recursos) da norma ISO 9001:2008 estabelece que a empresa 

deve prover e disponibilizar recursos necessários par a gestão da qualidade, tanto recursos 

físicos quanto humanos, de estrutura e ambiente de trabalho. Já o requisito 7 (Realização do 

produtos) da norma compreende as atividades de gestão da qualidade na cadeia interna de 

realização do produtos estabelecidas para garantir o atendimento dos requisitos do clientes, 

para isso é preciso se comunicar com os clientes e entender quais são seus requisitos 

(CARPINETTI, 2009). 

 O requisito 8 (Medição, análise e melhoria) estabelece que a organização deverá 

assegurar que as medições são eficazes e eficientes para garantir o desempenho da 

organização e satisfação do cliente (MELLO et al., 2009). Pela própria característica da 

norma, todos estes requisitos e seus respectivos itens estão adequados ao ciclo PDCA (Plan, 

Do, Check, Act), podendo assim serem implementados por um acompanhamento de gestão. 
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Tabela 2.2 Requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 e seus itens 
Requisitos  Itens 

4 Sistemas de gestão da 
qualidade 

4.1 Requisitos gerais 
4.2 Requisitos de documentação 
 4.2.1 Generalidades  
 4.2.2 Manual da qualidade 
 4.2.3 Controle de documentos 
 4.2.4 Controle de registros 

5 Responsabilidade da direção 

5.1 Comprometimento da direção 
5.2 Foco no cliente 
5.3 Política da qualidade 
5.4 Planejamento 
 5.4.1 Objetivos da qualidade 
 5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da qualidade 
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação 
 5.5.1 Responsabilidade e autoridade 
 5.5.2 Representante da direção 
 5.5.3 Comunicação interna 
5.6 Análise crítica pela direção 
 5.6.1 Generalidades 
 5.6.2 Entradas para a análise crítica 
 5.6.3 Saídas para a análise crítica 

6 Gestão de recursos 

6.1 Provisão de recursos 
6.2 Recursos humanos 
 6.2.1 Generalidades 
 6.2.2 Competência, treinamento e conscientização 
6.3 Infra-estrutura 
6.4 Ambiente de trabalho 

7 Realização do produto 

7.1 Planejamento da realização do produto 
7.2 Processos relacionados a clientes 
 7.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao produto 
 7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto 
 7.2.3 Comunicação com o cliente 
7.3 Projeto e desenvolvimento 
 7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento 
 7.3.2 Entradas do projeto e desenvolvimento 
 7.3.3 Saídas do projeto e desenvolvimento 
 7.3.4 Análise crítica do projeto e desenvolvimento 
 7.3.5 Verificação do projeto e desenvolvimento 
 7.3.6 Validação do projeto e desenvolvimento 
 7.3.7 Controle de alterações do projeto e desenvolvimento 
7.4 Aquisição 
 7.4.1 Processo de aquisição 
 7.4.2 Informações de aquisição 
 7.4.3 Verificação do produto adquirido 
7.5 Produção e fornecimento do serviço 
 7.5.1 Controle de produção e fornecimento do serviço 
 7.5.2 Validação dos processos de produção e fornecimento do serviço 
 7.5.3 Identificação e rastreabilidade 
 7.5.4 Propriedade do cliente 
 7.5.5 Preservação do produto 
7.6 Controle de equipamentos de medição e monitoramento 

8 Medição, análise e melhoria 

8.1 Generalidades 
8.2 Medição e monitoramento 
 8.2.1 Satisfação dos clientes 
 8.2.2 Auditoria interna 
 8.2.3 Medição e monitoramento dos processos 
 8.2.4 Medição e monitoramento dos produtos 
8.3 Controle de produto não conforme 
8.4 Análise de dados 
8.5 Melhorias 
 8.5.1 Melhoria contínua 
 8.5.2 Ação corretiva 
 8.5.3 Ação preventiva 

Fonte: ABNT (2008) 
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 De modo geral, o processo de uma organização pode ser entendido como uma 

atividade que transforma entradas (inputs), que podem ser materiais ou informações, em 

saídas (outputs), ou seja, resultados, por meio de agregação de valor à estas entradas e 

utilizando-se dos seus recursos organizacionais. Este é o princípio de abordagem por 

processo, e que deve ser usado para se entender o enfoque da NBR ISO 9001:2008 quanto à 

realização do produto (CARPINETTI, 2009). A Figura 2.1 ilustra as ligações dos requisitos 

da norma e demonstra sua inter-relação com o princípio da abordagem por processo. 

 

 

Fonte: Adaptado de ABNT (2008) 

 Os clientes possuem fundamental relação no processo apresentado na Figura 2.1, uma 

vez que é a partir deles que informações são extraídas para dar entrada aos processos, e deles 

também são extraídas informações que realimentam o processo na busca da melhoria 

contínua. Essa relação evidencia o foco no cliente, outro princípio importante para 

organizações e presente na composição da norma NBR ISO 9001:2008. 

2.3 Sistemas de gestão da qualidade – SGQ 

 A norma ISO 9001 possui uma estrutura que fornece um direcionamento de “adoção 

de uma abordagem de processo para o desenvolvimento, implementação e melhoria da 

eficácia de um sistema de gestão da qualidade para aumentar a satisfação do cliente pelo 

atendimento aos seus requisitos” (ABNT, 2008 p. vi). 

Figura 2.1 Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processo 
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 Mears (1993) define um sistema de gestão da qualidade como sendo um processo 

permanente, de longo prazo e direcionado para a satisfação do cliente, que permite a melhoria 

contínua dos produtos e serviços. E melhoria contínua é definida de acordo com Bessant et al. 

(1994), como um processo de inovação incremental, focada e contínua, envolvendo toda a 

organização. Onde, seus pequenos passos, alta freqüência e pequenos ciclos de mudanças 

vistos separadamente têm pequenos impactos, mas somados podem trazer uma contribuição 

significativa para o desempenho da empresa. 

 É importante lembrar que um sistema de gestão da qualidade, é de fato, um sistema, 

pois apresenta o rigor da estrutura que assim o denomina, envolvendo: i) inputs, ii) outputs, 

iii) feedbacks, iv) interação organizada das partes, v) princípios básicos de funcionamento e 

vi) busca por objetivos comuns. 

 Uma estrutura assim é de suma importância para as organizações, entretanto muitas 

vezes negligenciada pelos gestores de organizações de menor porte. A real identificação de 

suas entradas (inputs) e saídas (outputs), além do mapeamento do processo produtivo, 

identificação de todos envolvidos, o direcionamento para a busca por objetivos comuns e um 

eficiente sistema que faça proveito da realimentação de informações (feedbacks) para 

posterior melhoria do processo é vital para organizações envolvidas em um ambiente 

competitivo, sendo um dos pontos-chave para melhoria contínua, inclusive em empresas de 

menor porte. 

 Na literatura encontra-se estudos apontando as vantagens que a certificação traz às 

organizações, como em Gonzalez e Martins (2007) e Mello et al. (2008), pois, como tratado 

no requisito 8 da norma, as medições são importantes para tomar decisões com base em fatos 

e dados, para posterior melhoria. Entretanto para que seja possível análise de tais dados é 

necessário elaboração de procedimentos formais de documentação e registros para elaboração 

de análise, o que proporciona dados para posterior identificação, avaliação e solução de 

problemas, melhorando o desempenho organizacional, procedimentos estes presentes na 

norma. 

 Este fato é importante para pequenas organizações, pois, como possuem deficiência na 

utilização de procedimentos formais de gestão (MARTINSUO e KARLBERG, 1998; 

FORSMAN, 2008), a norma INBR SO 9001:2008 seria um grande apoio à estas empresas na 

introdução de uma estrutura de gestão formal e elaboração de procedimentos estratégicos. 
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2.5 As vantagens na utilização do SGQ ISO 9001:2008 

 Dadas as considerações dos principais problemas e dificuldades das organizações de 

menor porte, é interessante apontar em quais aspectos a utilização de um sistema de gestão da 

qualidade oferece à estas organizações, principalmente depois de algumas mudanças nas 

normas da série ISO 9000. 

2.5.1 ISO 9001:2008 como estratégia e planejamento formal 

 Segundo a ABNT (2008) convém que a adoção de um sistema de gestão da qualidade 

seja uma decisão estratégica da organização. Onde o projeto e a implementação de um sistema 

de gestão da qualidade são influenciados por: 

a) seu ambiente organizacional, mudanças neste ambiente e riscos associados com 

este ambiente; 

b) suas necessidades que se alteram; 

c) seus objetivos particulares; 

d) os produtos fornecidos; 

e) os processos utilizados; 

f) seu porte e estrutura organizacional; 

 Fica, então, evidenciado que a certificação proporciona diretrizes de cunho estratégico, 

que envolvem a empresa tanto no âmbito de seu ambiente interno quanto externo, no anseio à 

mudanças, controle e melhorias em seu processo produtivo e conseqüentemente em seus 

produtos. 

 Segundo Oliveira (2008, p. 53) estratégia “é a ação ou caminho mais adequado a ser 

executado para alcançar, preferencialmente de maneira diferenciada, os objetivos, desafios e 

metas estabelecidos, no melhor posicionamento da empresa perante seu ambiente.” Sendo “... 

importante procurar substabelecer estratégias alternativas para facilitar as alterações dos 

caminhos ou ações de acordo com as necessidades.” 

 Para que qualquer estratégia seja organizada adequadamente, oferecendo sucesso à 

organização, é importante a elaboração de procedimentos formais de planejamento. A ISO 

9001:2008, auxilia as empresas nestes aspectos por intermédios de seus requisitos, à tomar 

ações de planejamento formal, preparando-a para o mercado. 

 O requisito 5 da norma ISO 9001:2008, e seus sub-itens, sugere a criação de 

procedimentos que formalizem as intenções da organização, através da elaboração da política 
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da qualidade da empresa, dos seus objetivos e metas por intermédio de planejamento. Tal 

planejamento remete à procedimentos formais tanto no horizonte de curto quanto no horizonte 

de longo prazo, além de vincularem pessoas responsáveis e os delegarem autoridade no 

intuito de garantir que os objetivos e metas elaborados em planejamento sejam cumpridos. 

 Para Oliveira (2008, p. 54) política: 

[...] é a definição dos níveis de delegação, faixas de valores e/ou quantidades limites 

e de abrangência das estratégias e ações para a consecução dos objetivos. A política 

fornece parâmetros ou orientações para a tomada de decisão. Corresponde a toda 

base de sustentação para o planejamento estratégico. 

 Segundo o autor, objetivo é o alvo ou situação que se pretende alcançar, determinando 

para onde a empresa deve dirigir os seus esforços, e meta corresponde aos passos ou etapas, 

perfeitamente quantificadas e com prazos pra alcançar os desafios e objetivos, sendo 

decomposições destes ao longo do tempo (OLIVEIRA, 2008). 

 Todas as organizações possuem objetivos e metas, mesmo que de maneira informal. 

Entretanto, se a empresa que não formalizar tal intenção, fica quase impraticável algum 

controle e monitoramento para posterior análise de desempenho de metas. 

 Para tanto, a NBR ISO 9001:2008 remete a mudanças na estrutura de gestão da 

empresa, com métodos e procedimentos, direcionando-a para um SGQ, que de maneira 

formal, registra e controla seus processos para posterior avaliação, no intuito de identificação 

e solução de problemas, para melhoria do processo e conseqüentemente melhoria do produto. 

2.5.2  A ISO 9001:2008 como gerador de vantagem competitiva 

 Alguns processos de gestão podem ser uma grande fonte de geração de vantagem 

competitiva para organizações que necessitam de diferenciação para manter ou ganhar share 

em seus mercados de atuação. 

 Para Heizer e Render (2001, p. 27), “A vantagem competitiva implica na criação de 

um sistema que apresente uma vantagem única sobre os concorrentes”. Isso significa que a 

empresa deve buscar sempre superar seus concorrentes em algum aspecto significativo para o 

mercado em que atua. Para Corrêa et al. (2006), a empresa existe para reproduzir 

ampliadamente seu capital e isto significa ser competitiva. Para os autores, “Ser competitivo é 

ser capaz de superar a concorrência naqueles aspectos de desempenho que os nichos de 

mercado visados mais valorizam” (CORRÊA et al., 2006 p. 26). 
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 Portanto, se uma empresa quiser ser eficaz no mercado, ela deve ter significativa 

vantagem competitiva relacionada ao seu ambiente, podendo ocorrer, dentre outras 

circunstâncias, quando a empresa tem acesso à alguma inovação tecnológica (OLIVEIRA, 

2008). 

 Como apresentado nas seções anteriores, a certificação ISO 9001:2008 é um 

direcionador à um SGQ que proporciona à empresa certificada vantagens de um sistema 

formal de gestão melhorando o desempenho organizacional pela capacidade de elaboração de 

planejamento formal e posição estratégica, além de possível aumento de demanda, seja pela 

própria imposição do mercado para obtenção da certificação ou pelo apelo de marketing 

proporcionado por esta. Perante isso, a certificação ISO 9001:2008 pode ser considerada 

como geradora de vantagem competitiva à PMEs. 

2.6 Síntese do Capítulo 

 Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos acerca do respectivo estudo, 

no intuito de oferecer ao leitor embasamento teórico para melhor entendimento sobre o 

referido tema. Assim, foi destacada a evolução da qualidade até chegar noção de gestão da 

qualidade como é entendida hoje, bem como o surgimento das normas da série ISO 9000 

como parte da demanda mundial das empresas por padronização em seus sistemas e 

processos. 

 Também foi apresentado o histórico e a evolução da série ISO 9000, bem como o 

desdobramento da norma NBR ISO 9001:2008, foco deste trabalho de pesquisa. Também fora 

abordada noções a respeito de Sistemas de Gestão da Qualidade e suas características 

fundamentais, bem como algumas de suas vantagens às empresas. Com tal embasamento, 

espera-se oferecer subsídios conceituais e teóricos à fim de facilitar o entendimento do 

referido estudo para o leitor. 
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3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Neste capítulo serão apresentadas as características das organizações de menor porte, 

como são classificadas, sua importância social e econômica, bem como seus principais 

problemas e dificuldades apresentadas na literatura. Também serão apresentados conceitos 

sobre os perfis de proprietários-gerentes que podem ser identificados no intuito de entender 

seu comportamento no que tange a possibilidade de relacionar esse comportamento com as 

normas da NBR ISO 9001:2008, de tal forma, estabelecer parâmetros para um diagnóstico. 

Para isso, foi levantada na literatura possibilidades que levantassem o comportamento do 

proprietário-gerente perante condições adversas, caracterizando sua posição perante certos 

problemas ou ambientes. 

 Outro ponto deste capítulo é o levantamento dos modelos de diagnóstico para 

avaliação preliminar dos sistemas de gestão existentes na literatura, bem como realizar uma 

análise destes modelos no intuito de compará-los, destacando suas principais características, 

vantagens e desvantagens. 

3.1 Pequenas e médias empresas - PMEs 

 Essa seção traça alguns fundamentos acerca das pequenas e médias empresas, de 

modo a apresentar como se classificam perante o governo e órgãos de serviços de assistência 

à pequenas organizações, dentre outras formas. Destaca também a importância da pequena 

organização e sua participação no cenário econômico, além de apresentar alguns de seus 

principais problemas e deficiências apontadas pela literatura. 

3.1.1 Classificação das PMEs 

 A classificação das empresas quanto ao seu porte é complexo e variado, diferindo-se 

muito ao objetivo que se refere, onde, geralmente, os critérios para definir o porte das 

empresas são de ordem qualitativa, quantitativa e mista, uma combinação das duas (LEONE, 

1991). O critério quantitativo é mais usado para classificar as organizações, pois é mais fácil 

se obter informações através dele, além de possibilitar análises comparativas entre empresas, 

uma vez que utiliza, como por exemplo, número de funcionários, faturamento anual, 

patrimônio líquido, etc. 
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 Já os critérios qualitativos são mais subjetivos e mais difíceis de definir, uma vez que 

implica em fatores de difícil mensuração, sendo necessária intervenções, análises e 

observação de certas características da empresa. Entretanto, remetem com maior veracidade a 

natureza da empresa, levando em conta aspectos administrativos, como por exemplo: 

tecnologia empregada, estrutura da organização, nível de especialização da mão-de-obra, 

relacionamento entre empregador e empregado, técnicas de administração, tipos de máquinas 

e ferramentas, entre outros (TERENCE, 2002). 

 No Brasil existem basicamente duas formas de classificação de empresas quanto ao 

seu porte, onde ambas são quantitativas. Uma delas é a classificação quanto ao número de 

empregados, apresentada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE, e outro quanto receita anual da empresa, apresentado pelo governo federal 

brasileiro como critério para cobrança de impostos. 

 O SEBRAE classifica o porte da empresa quanto ao seu número de funcionários, onde, 

quanto menor o número de funcionários registrados formalmente na empresa, menor seu 

porte. Entretanto, essa classificação não atende a realidade de alguns cenários econômicos, 

principalmente com o recente crescimento de empresas ligadas à informática, onde empresas 

com número reduzido de funcionários movimentam milhões de reais anualmente. Logo, 

visando apoio à pequenas empresas, onde seria cobrado uma taxa reduzida de impostos, 

poderiam se favorecer empresas com grande capacidade financeira. 

 Assim, o governo brasileiro, para fins fiscais, classifica as empresas quanto ao seu 

porte pela receita anual bruta que estas apresentam, de modo que quanto maior a receita maior 

o porte da empresa. Essa classificação é estabelecida pelo estatuto das micro e pequenas 

empresas de 1999 e corrigido pelo decreto nº 5.028 de 31 de março de 2004. A Tabela 3.1, 

apresenta a classificação do SEBRAE e a classificação do governo brasileiro. 

Tabela 3.1 Classificação das empresas quanto ao número de emprego e ao seu faturamento 

Classificação Setor Industrial Setor de Serviços 
Microempresa (ME) até 19 empregados até 09 empregados 
Pequena Empresa (PE) de 20 a 99 empregados de 10 a 49 empregados 
Média Empresa (MDE) de 100 a 499 empregados de 50 a 99 empregados 
Grande Empresa (GE) acima de 499 empregados mais de 99 empregados 
   
Classificação Receita bruta anual (R$) 
 Antes do decreto de 2004 Depois do decreto de 2004 
Microempresa (ME) 433.755,14 244.000,00 
Pequena Empresa (PE) 2.133.222,00 1.200.000,00 
Fonte: SEBRAE (2005) 
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 O uso do faturamento para classificação do porte das empresas também gera 

distorções, pois “... apenas o montante monetário não indica a estrutura empresarial e 

administrativa correspondente, podendo variar conforme o ramo de atuação da empresa” 

(TERENCE, 2002, p. 52). 

 Entretanto, uma forma bastante útil na classificação de organizações de menor porte é 

sugestão de Andersen et al. (2001), que consideram empresas de pequeno porte aquelas com 

uma estrutura de gerenciamento simples, focada principalmente na imagem de um líder 

(geralmente proprietário-gerente), dirige um pequeno número de trabalhadores, o qual pode 

ser ou não auxiliado por outros gestores. Apesar de que para tal constatação é necessário o 

reconhecimento empírico dos procedimentos organizacionais das empresas em estudo. 

 Outros ainda são mais detalhistas, como Dutra e Guagliardi (1984, p. 125) que 

classificam uma empresa de pequeno porte àquelas que:  

• Usam trabalho próprio ou de familiares; 

• Não possuem administração especializada; 

• Não pertencem a grupos financeiros; 

• Não tem produção em escala; 

• Apresentam condições peculiares de atividade reveladoras de exigüidade de negócio; 

• São organizações rudimentares; 

• Apresentam menor complexidade do equipamento produtivo causando baixa relação 

investimento/mão-de-obra; 

• São receptoras da mão-de-obra liberada do setor rural; 

• São campo de treinamento de mão-de-obra especializada e formação do empresário. 

 Já Leone (1991), complementando as características da classificação de Dutra e 

Guagliardi (1984) acerca de pequenas organizações, ainda referem-se à estas elencando 

algumas outras características, como: 

• Ter estreita relação pessoal do proprietário com os empregados, os clientes e os 

fornecedores; 

• Ter dificuldade em obter créditos, mesmo a curto prazo; 

• Ter falta de poder de barganha nas negociações de compra e venda; 

• Ter uma integração bastante estreita na comunicação local a que pertencem seus 

proprietários. 
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 Estas análises são formas de classificar uma empresa de forma qualitativa, onde, 

segundo Drucker (1981) é a estrutura administrativa, portanto, é o único critério de confiança 

para se avaliar o tamanho de uma empresa, afirmando assim, que uma empresa é do tamanho 

da estrutura administrativa de que necessita. Este autor apresenta quatro estágios do tamanho 

de uma empresa, cada qual com características distintas, conforme Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 Classificação das empresas segundo a estrutura administrativa 

Porte Representação Características 

Micro 

 

Não existe separação de níveis hierárquicos. 

 

O dirigente utiliza a maior parte do tempo em tarefas 

operacionais do empreendimento. O restante do tempo é 

utilizado em função do empreendimento (compras, 

contabilidade, etc) 

 

Pequena 

 

A empresa já necessita de uma organização 

administrativa, exige um nível administrativo entre o 

“chefe” ‘e os trabalhadores. 

 

O dirigente acumula as seguintes funções: a maior parte 

do tempo é utilizada em áreas funcionais (finanças, 

vendas, compras, etc) e o restante do tempo direcionado a 

função de direção e a tarefas operacionais.  

 

Média 

 

O cargo de cúpula exige dedicação em tempo integral e 

os objetivos empresariais globais não podem ser 

estabelecidos pelo ocupante deste cargo. 

 

A inaptidão, na resolução dos problemas da organização 

administrativa, é uma das causas mais freqüentes e 

graves de dificuldade deste estágio. 

 

Grande 

 A função de direção suplanta a capacidade de uma 

pessoa, dividindo-se em coordenação de níveis médios e 

estabelecimento de objetivos empresariais. 

 

Fonte: adaptado de Drucker (1981) 
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 Para Drucker (1981), cada um dos estágios do tamanho de uma empresa exige além de 

uma estrutura administrativa específica, também apresenta problemas distintos e deficiências 

típicas. 

 Outra classificação pode fazer uso de critérios quantitativos e qualitativos, sendo 

denominados de critérios mistos, podendo ser utilizados por estudiosos e instituições de 

pesquisa. Alguns autores, como Dutra e Guagliardi (1984) e Leoni (1991) fazem referência ao 

Decreto nº 77.941 de 30 de junho de 1976, que com o objetivo de propor um programa apoio 

especial para pequenas empresas industriais, estabeleceu um critério misto, onde a empresa 

deveria enquadrar-se nas seguintes condições: 

 Critério quantitativo: produção anual inferior a 3 mil salários míninos; 

 Critérios qualitativos: Baixa relação investimento/mão-de-obra empregada; menor 

dependência das fontes externas de tecnologia; papel complementar às atividades industriais 

mais complexas; extensa rede de produção e distribuição de bens e serviços que contribua 

para descentralização industrial; suporte à políticas de apoio a cidades de médio porte 

viabilizando a utilização de recursos locais. 

3.1.2 Importância econômica e social das PMEs 

 Segundo Leone (1991) as autoridades governamentais começaram a se envolver mais 

de perto com a proteção e o desenvolvimento das pequenas empresas a partir de 1970.  De 

acordo com Terence (2001) as pequenas e médias empresas possuem significativa relevância 

no contexto social e econômico brasileiro, sendo fator de promoção social, base da 

estabilidade política e força propulsora do desenvolvimento, dada sua capacidade de gerar 

empregos e incorporar tecnologia. 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2003), uma 

importante contribuição das empresas de pequeno porte, inclusive as microempresas, no 

crescimento e desenvolvimento do país é a de servirem de amortecedor do desemprego. Pois 

estas constituem uma alternativa de ocupação para uma pequena parcela da população que 

tem condição de desenvolver seu próprio negócio como uma alternativa de emprego formal 

ou informal, que em geral com pouca qualificação, não encontra emprego nas empresas de 

maior porte, ou que, com larga experiência de mercado, trabalhando em grandes empresas, 

resolvem abrir seu próprio negócio. 
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 Assim, conforme o IBGE (2008), 99,8% das empresas ativas no Cadastro Central e 

Empresas – CEMPRE, eram de micro, pequeno e médio porte1, somadas, e empregavam 68% 

do pessoal ocupado total, conforme pode ser visto na Figura 3.1, e pagando uma média de 

654,00, 701,00 e 969,00 reais de salário respectivamente, embora grandes empresas 

remunerem em média seus funcionários com 1.494,00 reais. 

 
Figura 3.1 Percentual do pessoal ocupado do Brasil conforme porte das empresas 

Fonte: IBGE, Cadastro central de empresas (2008) 

 Somente nas áreas de comércio e prestação de serviços, sem levar em consideração 

pequenas indústrias, estima-se que no ano de 2001 as micro e pequenas empresas eram um 

total de 2 milhões em operação no país, e ocupavam cerca de 7,3 milhões de pessoas, cerca de 

60,8% da mão–de-obra ocupada nestes segmentos no país, gerando R$ 168,2 bilhões em 

receias operacional líquida e R$ 61,8 bilhões em valor adicionado (IBGE, 2003). 

 As micro e pequenas empresas de comércio e serviços apresentaram em 2001 um 

faturamento médio por empresa de R$ 82,3 mil e um valor adicionado por empresa de R$ 

30,3 mil, valores estes considerados muito baixos se comparados com o faturamento médio de 

R$ 11,455 milhões e o valor adicionado médio de R$ 2,708 milhões das médias e grandes 

empresas, conforme é apresentado na Tabela 3.3. No entanto, tomando-se como parâmetro o 

Quociente de Valor Adicionado (QVA), que indica o valor agregado por empresa à economia 

por cada real faturado, as empresas de menor porte agregaram R$ 0,37 para cada R$ 1,00 

faturado, superior às médias e grandes empresas, que agregaram R$ 0,24 para cada R$ 1,00 de 

receita. Nas atividades de serviços, estes coeficientes foram de 0,64 e 0,49, nas micro e 

pequenas e no segmento das médias e grandes empresas, respectivamente (IBGE, 2003). 

                                                 
1 Esta fonte utilizou a classificação do porte das empresas conforme a Statistical Office of the European 

Communities – EUROSTAT, com: até 10 trabalhadores: micro; de 10 até 49: pequena; de 50 a 249: média; e 250 
ou mais: grande empresa. 

32%

21%15%

32%

Micro Pequena Média Grande
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Tabela 3.3 Indicadores das empresas de comércio e serviços, segundo a atividade e o porte, 2001 

Atividade e porte 
Receita por empresa 

Valor adicionado por 
empresa 

Quociente de Valor 
Adicionado (QVA) 

(mil reais)  
 Total 359,3 95,5 0,27 
Micro e pequenas empresas 82,3 30,3 0,37 
Médias e grandes empresas 11.454,9 2.707,5 0,24 
 Comércio 392,1 54,1 0,14 
Micro e pequenas empresas 89,5 20,5 0,23 
Médias e grandes empresas 11.627,9 1.302,0 0,11 
 Serviços 307,1 161,1 0,52 
Micro e pequenas empresas 70,9 45,6 0,64 
Médias e grandes empresas 11.117,8 5.446,6 0,49 
Fonte: IBGE (2003) 

 Logo, destaca-se a importância das organizações de menor porte no desenvolvimento 

econômico e social do país, mesmo que remunerando quantitativamente menos que grandes 

empresas, empregam uma grande parcela da população, ou seja, mais da metade dos 

empregos gerados no país advém de organizações de menor porte. Outro fator que se destaca 

é a agregação de valor à economia do país, onde as pequenas organizações agregam mais 

valor à economia do que as empresas de maior porte, assim, estes fatores ressaltam a 

importância das pequenas organizações e justificam estudos para melhorar seus desempenhos 

no intuito de permanecer no mercado. 

3.1.3 Deficiências e dificuldades das PMEs 

 É apontado que as vantagens ligadas a empresas de pequeno porte são a sua 

flexibilidade, organização biológica, centralização das decisões e o fato de que estão 

próximos dos seus clientes (JULIEN, 1993). E como as informações internas e externas são 

menos formais, os sistemas de comunicação permitem que as linhas de comunicação sejam 

mais curtas, e com rápidos tempos de resposta à solução de problemas (WINCH e 

MCDONALD, 1999). 

 Entretanto, segundo Moraes e Escrivão Filho (2006), existem muitas dificuldades 

acerca de PMEs difíceis de serem superadas, pois formam o que o autor chamou de ciclo 

vicioso na gestão das PMEs. Estas dificuldades reduzem a vantagem competitiva da 

organização e põem em risco sua sobrevivência, sendo: 

• Escassez de recursos financeiros; 

• Falta de pessoas qualificadas; 

• Dirigentes que não realizam divisão do trabalho; 
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• Centralização das funções; 

• Falta de tempo; 

• Pouca atenção à questões estratégicas; 

• Baixa competitividade; 

• Baixa lucratividade.  

 A gestão de uma PME é muitas vezes baseada no know-how e expertise do 

proprietário-gerente. Sendo, um pressuposto comum que os proprietários-gerentes têm 

conhecimento técnico suficiente, mas lhes faltam competências de gestão ou de práticas 

sofisticadas de gestão para tornar suas empresas competitivas (FORSMAN, 2008). 

 Segundo Martinsuo e Karlberg (1998), as PMEs têm uma capacidade limitada de 

marketing, de elaboração de estratégias, de aquisição de tecnologia e conhecimento. E 

Forsman (2008) argumenta que além de tudo as pequenas empresas utilizam mais práticas 

informais de gestão do que adotam planejamento formal e técnicas de controle. Tais fatos, 

vindos do ambiente interno das organizações, as deixam vulneráveis, pois podem deixar de 

aproveitar oportunidades e não ter a capacidade de se preparar ou se proteger de ameaças 

vindas do seu ambiente externo, sendo desta forma, sensíveis a pressões externas e riscos. 

 Rachid et al. (2001), realizaram um estudo sobre a influência de grandes empresas de 

autopeças na introdução de práticas de gestão da produção e gestão da qualidade em pequenas 

empresas fornecedoras. Certas práticas, como, por exemplo, entrega em just-in-time, 

certificação ISO 9001 e técnicas para controle da qualidade, foram adotadas por imposição de 

seus clientes. Segundo os autores, algumas empresas sofreram boicote de seus clientes, dando 

destaque à uma empresa fornecedora (pequeno porte) que foi excluída do conjunto de 

fornecedores da empresa cliente (grande porte) por não estar certificada pela ISO 9001. 

 Tal fato, vindo do ambiente externo, realmente pode se tornar uma grande ameaça à 

organizações que não possuem uma estrutura organizacional interna que esteja preparada para 

atender à estas exigências do mercado, como por exemplo, as PMEs que em geral apresentam 

sérios problemas em seu ambiente interno, como já apresentado. Para tanto, é importante que 

as organizações de menor porte possuam uma estrutura de gestão adequada à realidade do 

mercado para que possam ser competitivas. 

 Estas necessidades, podem ser supridas a partir da implementação de um sistema de 

gestão da qualidade adequado, assim como apresentado na seção 2.5 do capítulo 2 dessa 

pesquisa, em que ressalta as vantagens na utilização do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 
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9001:2008. Assim, acredita-se que as PMEs seriam beneficiadas com a adoção de tal sistema 

de gestão. 

3.2 Perfil dos Proprietários-Gerentes de PMEs 

 Segundo Stokes (2000), apesar de existir consenso limitado sobre o que constitui uma 

PME, existe uma aceitação na literatura de que uma PME não é simplesmente uma versão 

reduzida de uma grande empresa. Logo, a influência dos proprietários-gerentes sobre as 

pequenas e médias organizações é vista como um fator de diferenciação entre PMEs e grandes 

empresas. 

 Algumas características dos proprietários-gerentes tal como personalidade, estilo de 

gestão, valores, etc. podem guiar a PME dentro de aspectos estratégicos e de desempenho. 

Isso ocorre devido à forte relação de poder do proprietário-gerente e pela centralização de 

atividades e funções dentro das organizações de menor porte, diferentemente das grandes 

empresas (STOREY e SYKES, 1996). 

 Miller (1983) atribuiu esse fenômeno ao fato de que, em geral, em PMEs o gestor da 

empresa, que também é o proprietário, possui poder suficiente na escolha das estratégias, têm 

impacto na relação de propriedade e no contato face a face com empregados, tornando-se o 

centro do comportamento da empresa. (KOTEY e MEREDITH, 1997) 

 Alguns autores, como O'Farrell e Hitchins (1988) e Bamberger (1983), sugeriram que 

a personalidade dos proprietários-gerentes em PMEs, em particular, seus valores pessoais e 

metas, são indistinguíveis das metas de suas empresas, desta maneira influenciam nas 

estratégias adotadas e em suas performances organizacionais. 

 Kotey e Meredith (1997) realizaram uma pesquisa cujo objetivo era testar 

empiricamente a relação entre os valores pessoais dos proprietários-gerentes de PMEs, a 

estratégia adotada e a performance da empresa. Os autores concluíram que certos perfis de 

valores pessoais dos proprietários-gerentes correspondem com certas estratégias adotadas e 

também foi confirmada uma relação entre as estratégias adotadas e a performance da 

organização. 

 Tais aspectos destacam a importância de estudos que apontem o perfil de 

proprietários-gerentes, no intuito de classificar suas características frente à sua posição 

estratégica ou comportamento gerencial. Essa classificação torna possível entender a posição 

da empresa em algum ambiente organizacional ou frente à problemas organizacionais, 

viabilizando desenvolvimento de diagnósticos que possibilitem uma melhor avaliação da 
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empresa, podendo confrontar essas características com outros fatores. As subseções seguintes 

irão descrever alguns estudos que caracterizam o perfil dos proprietários-gerentes de PMEs, 

encontrados na literatura, com foco no ponto de vista das características do comportamento do 

empreendedor, da sua posição estratégica e das possíveis decisões. 

3.2.1 Tipologia do comportamento empreendedor de Fillion (1999) 

 Desde a década de 60 inúmeros estudos têm sido realizados para levantamento do 

perfil empreendedor de proprietários-gerentes de pequenas organizações. Segundo Fillion 

(1999) qualquer discussão sobre pequenas empresas deve ser precedida por conceitos sobre os 

proprietários-gerentes e o seu empreendedorismo. 

 As tipologias acerca do comportamento empreendedor dos proprietários-gerentes de 

PMEs são importantes e destacam a posição de cada empresa frente à condições, sejam estas, 

igualmente variadas à cada tipo empreendedor. 

 Algumas tipologias apresentadas na literatura podem ser citadas, como Smith e Miner 

(1983) que identificaram dois tipos de empreendedores: o ‘artesão’ e o ‘oportunista’ e Miner 

(1990) que destacou três tipos de perfis, os ‘empreendedores’, os ‘empreendedores voltados 

para o crescimento’ e os ‘gerentes’. 

 Fillion (1999) realizando uma pesquisa mais completa e mais clara destaca seis tipos 

de proprietários-gerentes conforme seu comportamento empreendedor.  O autor levou em 

consideração quatro regras sistêmicas básicas: inter-relaçãoes, informação, hierarquia e 

controle (CHECKLAND, 1981). Também levou em consideração as propriedades sistêmicas 

emergentes e as definições básicas de modelos sistêmicos (CHEKLAND, 1981; CHEKLAND 

e SCHOLES, 1990). Também foram incluídos os elementos-chaves do modelo visionário: 

visão, relações internas e externas à empresa, energia dedicada às atividades profissionais e 

liderança (FILLION, 1991; FILION, 1993). 

 Deste modo, os seis tipos de proprietários-gerentes destacados por Fillion (1999) são: 

lenhador; sedutor; jogador; hobbysta; convertido; e o missionário. 

• Os lenhadores sentem-se como se estivessem perdendo tempo quando têm de falar 

com outras pessoas, são ambiciosos e têm aptidão para o trabalho duro. Quando 

trabalham para os outros percebem que são melhores e acabam convencendo-se que 

devem trabalhar para si próprios. Este tipo de empreendedor faz com que a empresa 

seja orientada para a produção. 
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• Os sedutores se lançam profundamente aos negócios, mas seu entusiasmo nunca dura 

muito. Lançam negócios e logo os vendem. Compram companhias em dificuldades e 

depois as revendem. São capazes de avaliar os pontos fortes e fracos de um negócio e 

os seus mercados potenciais com igual precisão, sendo voltados para o mercado. 

• Os jogadores gostam de atividades de lazer e encaram a empresa como um suporte 

financeiro. Trabalham arduamente durante períodos variados. Tentam limitar o que 

fazem ao que é lucrativo. 

• Os hobbystas freqüentemente têm outro emprego oficial, mas só o mantém como um 

apoio financeiro ou então, como um meio de contribuir financeiramente para o 

negócio. Isso os caracteriza como gerentes de rotina, que em longo prazo, têm 

dificuldades em tomar decisões estratégicas por estarem condicionados a só tomar 

decisões administrativas. 

• Os convertidos encontraram o “grande negócio” e se focam nessa descoberta 

fundamental, que geralmente significa o começo de uma nova carreira. Os referidos 

empreendedores preferem fazer as coisas em vez de ver os resultados, pois acreditam 

estar contribuindo para a humanidade. 

• Os missionários geralmente lançaram seus negócios sozinhos. Conhecem muito bem o 

produto e o mercado em que trabalham. De certa forma, os missionários são os 

convertidos que adquiriram algum nível de maturidade. Geralmente tem valores 

conservadores, uma vida pessoal estável centrada na família e adotam uma abordagem 

realista em relação ao negócio. Estes delegam ao máximo, tentam usar a maior parte 

de seu tempo para pregar, comunicar-se, etc. 

 Estas tipologias de Fillion (1999) descrevem o comportamento do proprietário-gerente 

de PMEs, entretanto, não esclarecem de forma pontual sua posição frente à problemas ou 

dificuldades específicas do mercado ou da própria empresa. 

3.2.2 Tipologia estratégica de Miles e Snow (1978) 

 Em 1978 Miles e Snow propuseram uma tipologia de estratégia relativamente 

complexa inter-relacionando algumas variáveis, como estratégias organizacionais, estrutura 

da organização e seus processos, apontando que as organizações desenvolvem padrões 

duradouros de comportamento estratégico que se alinham com seu ambiente competitivo 

(CONANT, et al. 1990). 
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 Desta forma, os autores destacam a existência de quatro tipos de estratégias genéricas: 

Prospectora; Defensiva; Analítica e Reativa. Estas estratégias diferenciam-se conforme as 

respostas/soluções que a empresa apresenta aos três tipos de conjuntos de problemas que 

compõem o que os autores chamam de ciclo adaptativo: (1) problema empreendedor, com fins 

de domínio de produto/mercado; (2) problema de engenharia, com fins de escolha de técnicas, 

tecnologias e processos usados na produção e distribuição; e (3) problema administrativo, 

envolvendo a seleção, racionalização e desenvolvimento da estrutura organizacional. Cada um 

dos três conjuntos de problemas envolve múltiplas dimensões. Nas subseções seguintes, segue 

uma breve descrição de cada tipologia. 

3.2.2.1 Estratégia Prospectora 

 Em geral, as organizações com estratégias prospectoras devotam mais recursos em 

tarefas empreendedoras, monitoramento envolvendo tendências de mercado, desenvolvimento 

de novos produtos e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), assim, mudando continuamente seu 

domínio de produto e mercado e enfatizando a flexibilidade, tirando vantagens de 

oportunidades encontradas no seu ambiente. Entretanto, um ponto fraco desta estratégia é 

ineficiência na gestão (destinação e utilização) de recursos e baixa nível de padronização nos 

processos produtivos, dificultando ações de medição, análise e melhoria (MILES e SNOW, 

2003). 

3.2.2.2 Estratégias Defensivas 

 Em contraste, organizações defensivas focam em tarefas de engenharia, prioridade em 

melhoramento de eficiência produtiva, financeira e de pessoal de produção. Segundo Miles e 

Snow (2003) as organizações defensivas possuem uma limitada série de produtos ou serviços, 

tecnologia extremamente eficiente e uma estrutura administrativa que é idealmente adequada 

para manter estabilidade e eficiência produtiva. Alguns pontos fracos na adoção desta 

estratégia é falta de flexibilidade e dinamismo como resposta ao mercado, o que prejudica sua 

visão na identificação das necessidades dos clientes, que acompanham o mercado, entretanto, 

possui grande eficiência na padronização dos processos produtivos. 

3.2.2.3 Estratégias Analíticas 

 As estratégias analíticas possuem uma natureza híbrida entre prospectora e defensiva, 

dependendo do domínio do ambiente de mercado que as organizações estão inseridas 

(CONANT, et al.1990). Esta categoria de organização localiza e explora oportunidades de 

mercado com novos produtos e novos nichos de mercados enquanto simultaneamente mantêm 



Capítulo 3 Revisão Bibliográfica 

 

32 
 

uma base firme de produtos e clientes tradicionais. As organizações analíticas evitam gastar 

tempo com pesquisa e desenvolvimento, desde modo, observam as organizações prospectoras 

para imitar as ações que obtiveram sucesso no mercado. Posteriormente, focam suas ações na 

padronização das atividades produtivas, assim como as organizações defensivas o fazem 

(MILES e SNOW, 2003). 

 Devido essa postura, as organizações analíticas possuem o perfil mais equilibrado de 

todas as quatro estratégias. Entretanto, pelo fato de assumir postura que envolve as 

características das duas outras estratégias, não se especializa em nenhuma. Desta forma, não 

consegue atender todas as oportunidades do mercado nem manter grande eficiência produtiva. 

Assim, as organizações analíticas herdam tanto as vantagens das estratégias prospectodas e 

defensivas quanto seus pontos fracos, mantendo um perfil relativamente equilibrado. 

3.2.2.4 Estratégias Reativas 

 As organizações reativas respondem de maneira impulsiva, irregular e transitória ao 

mercado, tendo seu comportamento no curto prazo orientado por uma dependência ao 

ambiente que estão inseridas (CONANT, et al. 1990). 

 Estas organizações são instáveis porque não possuem um conjunto de mecanismos que 

permitam que respondam consistentemente ao seu ambiente de mercado ao longo do tempo. 

Deste modo, as organizações reativas representam um tipo residual de comportamento 

estratégico, em que a organização é forçada à esta modalidade de resposta quando são 

incapazes de exercer um dos outros três tipos de estratégias estáveis (MILES e SNOW, 2003). 

 Desta maneira, pode-se dizer que as organizações reativas são aquelas que, de alguma 

maneira, falharam em adotar e manter alguma das outras três estratégias. 

 As dimensões referentes a cada conjunto problema-solução e suas respectivas relações 

com cada estratégica estão representadas na Tabela 3.4. 
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Tabela 3.4 . Dimensões do ciclo adaptativo e as características dos tipos de estratégias de Miles e Snow (1978) 

Componentes 
do ciclo 

adaptativo 
Dimensões 

Estratégias 

Defensiva Prospectora Analítica Reativa 

Problema 
empreendedor 

e soluções 

Domínio de 
produtos e 
mercados 

Restrito/limitado e 
cuidadosamente 
focado 

Amplo e em 
expansão contínua 

Segmentado e 
cuidadosamente 
ajustado 

Irregular e 
transitório 

Postura de 
sucesso 

Proeminente em 
seu mercado 

Ativa iniciação de 
mudança 

Seguidores 
cuidadosos de 
mudança 

Investidas 
oportunistas e 
postura de 
adaptação 

Monitoramento 
do ambiente 

Baseado no 
domínio e 
cuidadoso/ Forte 
monitoramento 
organizacional 

Orientado para o 
mercado e 
ambiente/busca 
agressiva 

Orientado para a 
concorrência e 
completo 

Esporádico e 
dominado por 
tópicos específicos 

Crescimento 

Penetração 
cuidadosa e 
avanços de 
produtividade 

Desenvolvimento 
de produtos e 
mercados e 
diversificação 

Penetração 
assertiva e 
cuidadoso 
Desenvolvimento 
de produtos e 
mercados 

Mudanças 
apressadas 

Problema de 
engenharia e 

soluções 

Meta 
tecnológica 

Eficiência de 
custos 

Flexibilidade e 
inovação 

Sinergia 
tecnológica 

Desenvolvimento e 
Conclusão de 
projetos 

Amplitude 
tecnológica 

Tecnologia única, 
focal/ expertise 

básica 

Tecnologias 
múltiplas/ 
avançando na 
fronteira 

Tecnologias inter-
relacionadas / na 
fronteira 

Aplicações 
tecnológicas 
mutáveis/Fluidez 

Proteção 
tecnológica 

Programas de 
manutenção e 
padronização 

Habilidades de 
pessoal técnico/ 
diversidade 

Incrementalismo e 
sinergia 

Habilidade de 
experimentar e 
Improvisar 
soluções 

Problema 
administrativo 

e soluções 

Coalizão 
dominante 

Finanças e 
Produção 

Marketing e P&D 
Equipes de 
planejamento 

Solucionadores de 
problemas 

Planejamento 
De dentro para 
fora/ dominado 
por controle 

Busca de 
problemas e 
oportunidades/ 
perspectiva de 
programas ou 
campanhas 

Abrangente com 
mudanças 
incrementais 

Orientado por 
crises e 
desarticulado 

Estrutura 
Funcional/ 
Autoridade de 
linha 

Centrado por 
produtos e/ou 
mercados 

Dominada por 
assessores/ 
orientada por 
matriz 

Autoridade formal 
rígida/ desenho 
operacional solto 

Controle 

Centralizado, 
formal e ancorado 
em aspectos 
financeiros 

Desempenho no 
mercado/ volume 
de vendas 

Métodos múltiplos/ 
cálculos de riscos 
cuidadosos/ 
contribuição de 
vendas 

Evitar problemas/ 
resolver problemas 
remanescentes 

Fonte: Conant, et al. 1990. 

 Como pode ser observado na Tabela 3.4, à cada dimensão do ciclo adaptativo existe 

uma característica relacionada aos tipos de estratégias. Estas características elucidam a 

posição da organização frente aos problemas que possam encontrar, ou seja, a forma como 

cada empresa resolve seus problemas empreendedores, de engenharia e administrativo 

posiciona-a como prospectora, defensiva, analítica ou reativa. 
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 A tipologia de estratégias de Miles e Snow (1978) não limita-se ao estudo de grandes 

empresas, podendo ser utilizada na identificação das estratégias adotadas por PMEs 

(GIMENEZ, et al. 1999). 

 Alguns autores como Davig (1986), Rugman e Verbeke (1987), Gimenez et al. (1999) 

e Vasconcelos (2007) realizaram estudos sobre o comportamento das PMEs e verificaram a 

adequação do modelo de Miles e Snow (1978) na identificação do comportamento estratégico 

das pequenas e médias organizações. Kotey e Meredith (1997), apesar de utilizar apenas parte 

do conceito de estratégia de Miles e Snow (1978), também destacaram este tipo de 

comportamento estratégico em PMEs, o que gerou possibilidade para confrontar o 

comportamento estratégico com o desempenho financeiro destas empresas. 

 Segundo Miles e Snow (2003, p. 30) o processo de adaptação da organização ao 

ambiente é regido pela escolha estratégica da alta gerência, sendo esta escolha categorizada 

pela posição da empresa frente ao conjunto de problemas/soluções (empreendedor, engenharia 

e administrativo). Logo, a posição da empresa frente ao conjunto de problemas/soluções 

define suas ações operacionais que estão estreitamente relacionadas com ações ligadas ao 

sistema de gestão. 

 Assim, o comportamento estratégico definido por Miles e Snow, pode influenciar nas 

decisões internas da PME relacionadas ao Sistema de Gestão da Qualidade, por exemplo, a 

norma NBR ISO 9001:2008. Logo, a identificação da estratégia adotada pela organização, 

pode conter informações úteis em um possível diagnóstico envolvendo avaliação dos 

requisitos da citada norma. 

3.3 Análise comparativa entre as tipologias 

 Comparando as duas tipologias apresentadas, é possível observar que a tipologia do 

comportamento empreendedor de Fillion (1999) é mais genérica e não elucida explicitamente 

o comportamento do proprietário-gerente frente à problemas reais. Esta tipologia seria 

adequada no entendimento do perfil do empreendedor, se o mesmo seria mais aceptível ou 

não à alguma inovação, ou mudança na organização, no aspecto de aceitação inicial à 

implantação de um sistema de gestão, por exemplo. Mas, uma vez que o interesse na 

implementação de um sistema de gestão já é um fato, oferece poucas informações sobre 

posicionamento aos problemas enfrentados durante a mudança. 

 Em contrapartida, a tipologia estratégica de Miles de Snow (1978) caracteriza o 

posicionamento do proprietário-gerente perante cada dimensão para os problemas 
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apresentados pelos autores, assim, classificando o perfil estratégico da empresa, e 

conseqüentemente seu proprietário-gerente. 

 Ademais, pelo fato das estratégias estarem ligadas à ações operacionais na solução de 

problemas, podendo influenciar nas decisões internas relacionadas à um Sistema de Gestão da 

Qualidade, essa informação se torna muito útil no preparo à um diagnóstico, pois poderá 

confrontar as possíveis dificuldades da empresa frente à problemas na implementação do 

sistema de gestão. 

 A tipologia de Miles e Snow (1978) não leva em consideração o porte da empresa, 

podendo ser aplicada à organizações de qualquer tamanho. Alguns autores anteriormente 

citados provaram por pesquisas realizadas que tal tipologia estratégica é perfeitamente 

adequada para PMEs, inclusive no Brasil, demonstrando que tais organizações também 

apresentam estas características de comportamento estratégico. 

3.4 Modelos de diagnóstico para pré-avaliação dos Sistemas de Gestão da 

Qualidade 

 Os diagnósticos para pré-avaliação dos SGQ são de extrema importância estratégica 

para uma organização que pretende implantar um SGQ ISO 9001:2008 ou outro qualquer, 

sendo também usado para organizações que queiram melhorar o seu já existente. 

 Esses modelos têm a utilidade de identificar as áreas falhas ao SGQ para que a 

empresa destine recursos específicos a fim de solucionar estes problemas para facilitar a 

implantação do SGQ 9001:2008. Isso é muito importante, pois o reconhecimento da 

dificuldade auxilia os gestores da organização na busca por fortalecer os pontos fracos e 

preencher as lacunas existentes no sistema gerencial da organização, tanto para organizações 

que pretendem implantar um SGQ pela primeira vez, atualizar uma certificação, como por 

exemplo, da certificação ISO 9001:2000 para versão da ISO 9001:2008, ou apenas promover 

melhorias internas na busca por vantagens competitivas. 

 Na literatura existem alguns modelos para diagnóstico preliminar que são utilizados na 

avaliação dos sistemas de gestão de organizações, sendo alguns destes mais abrangentes que 

avaliam todo sistema gerencial da organização e outros mais simples que avaliam 

especificamente o sistema da qualidade ou algumas áreas/setores definidas. Embora muito 

úteis, é importante destacar suas contribuições e lacunas na avaliação preliminar de um SGQ 

de uma PME. 
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3.4.1 Modelos de Excelência de Gestão da FNQ 

 Os Critérios de Excelência são modelos sistêmicos de gestão organizacional, sendo 

constituídos sobre uma base de conceitos fundamentais e essenciais à empresas para obtenção 

da excelência do desempenho organizacional. 

 Segundo a Fundação Nacional da Qualidade – FNQ (2009, p. 4), o Modelo de 

Excelência de Gestão (MEG) de que derivam os critérios de excelência, “[...] pode ser útil 

para a avaliação, o diagnóstico e o desenvolvimento do sistema de gestão de qualquer tipo de 

organização [...]”, seja no setor público ou privado, em empresas com ou sem fins lucrativos, 

de pequeno, médio ou grande porte. Isso é possível devido sua flexibilidade e simplicidade de 

linguagem e, principalmente, por não prescrever ferramentas e práticas de gestão específicas, 

sendo para tanto abrangente, para que a empresa possa trabalhar conforme sua realidade 

organizacional. 

 Os Modelos de Excelência da FNQ são divididos em três categorias, de Modelo de 

Excelência de Gestão: i) Compromisso com a Excelência, ii) Rumo à Excelência e iii) 

Critérios de Excelência. Fazendo-se uso destas categorias, uma organização pode realizar uma 

auto-avaliação e obter um diagnóstico da gestão organizacional. Além do fato que a utilização 

destes critérios proporciona à empresa uma oportunidade de candidatura em premiações 

internas, setoriais e regionais. 

 As empresas que ainda não adotaram os critérios de excelência e estão começando a 

implantá-los, estão em fase inicial, sendo chamadas de organizações iniciantes. E estas podem 

usar o modelo de excelência como diagnóstico preliminar para implantação do seu sistema de 

gestão e podem usar o documento MEG Compromisso com a Excelência. O documento de 

MEG que orienta as empresas na fase intermediaria é chamado de Rumo à Excelência, e o 

documento de MEG que orienta as empresas na fase mais avançada de gestão é chamado de 

Critério de Excelência. As três classes usam o modelo de excelência para se auto-avaliar, 

impor melhorias na implementação das práticas de gestão a fim de chegar à excelência. 

 O Modelo de Excelência de Gestão está alicerçado sobre um conjunto de Fundamentos 

de Excelência. Estes fundamentos expressam conceitos reconhecidos internacionalmente e se 

traduzem em práticas ou fatores de desempenho encontrados em organizações líderes que 

buscam constantemente o aperfeiçoamento e adaptação às mudanças globais (FNQ, 2009). 

 Antes da realização de qualquer pontuação na avaliação, o Modelo de Excelência da 

FNQ recomenda um profundo conhecimento do perfil organizacional, sendo este uma 

representação geral da organização. O objetivo da descrição do perfil da organização é a 
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formalização dos meios de produção no processo de transformação de insumos em produtos e 

na agregação de valor destes produtos e serviços, das relações com os 

global que a organização tem do seu próprio negócio ou ramo

mercado e também dos seus principais desafios.

 Apenar do perfil da organização não receber pontuação na avaliação é de fundamental 

importância para uma empresa que busca a excelência, pois lhe possibilita o levantamento e 

conhecimento de informações de extrema importância, que apesar de serem conhecidas na 

empresa de maneira informal, através da formalização é possível melhor visualização e 

conhecimento comum à todos envolvido, o que permite uma visão sistêmica e mais apura

dos meios de produção. 

 O Modelo de Excelência de Gestão 

Estratégias e Planos; 3-Clientes; 4

Processos; e 8-Resultados. O

através de uma visão sistêmica:

Figura 3.2 Visão sistêmica da gestão organizacional pelo Modelo de Excelência de Gestão

 Para ser possível mensurar cada critério, os fundamentos de excelência são expressos 

em características tangíveis, 

requisitos forma os critérios apresentados na 

com alguns requisitos do critério 
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formalização dos meios de produção no processo de transformação de insumos em produtos e 

na agregação de valor destes produtos e serviços, das relações com os 

global que a organização tem do seu próprio negócio ou ramo de atuação, da visão que tem do 

mercado e também dos seus principais desafios. 

Apenar do perfil da organização não receber pontuação na avaliação é de fundamental 

importância para uma empresa que busca a excelência, pois lhe possibilita o levantamento e 

conhecimento de informações de extrema importância, que apesar de serem conhecidas na 

empresa de maneira informal, através da formalização é possível melhor visualização e 

conhecimento comum à todos envolvido, o que permite uma visão sistêmica e mais apura

O Modelo de Excelência de Gestão é constituído por oito critérios: 1

Clientes; 4-Sociedade; 5-Informações e Conhecimento; 6

Resultados. Onde na Figura 3.2 é possível observar graficamente 

através de uma visão sistêmica: 

 
Visão sistêmica da gestão organizacional pelo Modelo de Excelência de Gestão

Fonte: FNQ (2009) 

Para ser possível mensurar cada critério, os fundamentos de excelência são expressos 

em características tangíveis, chamados de requisitos, em que cada agrupamento destes 

requisitos forma os critérios apresentados na Figura 3.2. A Tabela 3.5 apresenta um exemplo 

com alguns requisitos do critério 6-Pessoas. 
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Tabela 3.5 Exemplo dos requisitos de avaliação para o critério 6-Pessoas 

Requisitos Descrição 

a) Como a organização do trabalho é definida 
e implementada? 

A definição e implementação da organização do trabalho têm a 
finalidade de promover a sinergia do trabalho em equipe e a 
produtividade do sistema de trabalho. 

... ... 

d) Como são definidos os programas de 
capacitação e de desenvolvimento, 
considerando as necessidades identificadas? 

A forma de realização dos programas de capacitação e 
desenvolvimento é concebida considerando as necessidades 
identificadas com a finalidade de aumentar a eficiência dos 
programas. 

e) Como são identificados os perigos e 
tratados os riscos relacionados à saúde 
ocupacional, segurança e ergonomia? 

Os perigos relacionados à saúde ocupacional, segurança e 
ergonomia são identificados e os riscos tratados com o 
objetivo de inventariar, priorizar e viabilizar o tratamento 
preventivo dos fatores que possam ameaçar a integridade física 
ou psicológica dos integrantes da força de trabalho, em 
decorrência de suas atividades. 

f) Como a satisfação das pessoas é avaliada? 

A avaliação da satisfação das pessoas tem por objetivo 
mensurar sua percepção sobre aspectos relacionados ao 
trabalho na organização e identificar oportunidades para 
melhoria desses aspectos, aumentando a satisfação. 

Fonte: Adaptado de FNQ (2009) 

 Cada critério é avaliado por seus requisitos e a pontuação final é a soma da pontuação 

dos critérios. Para obter o percentual de aderência aos critérios, é necessário utilizar o 

percentual máximo em substituição à pontuação máxima, como mostra a Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 Critérios e pontuação máxima do MEG Compromisso com a Excelência 

 Critérios 
Percentual Máximo 

(%) 
Pontuação Máxima 

(Pontos) 
1. Liderança 13 33 
2. Estratégias e Planos 8 20 
3. Clientes 8 20 
4. Sociedade 5 12 
5. Informações e Conhecimento 5 12 
6. Pessoas 8 20 
7. Processos 13 33 
8. Resultados 40 100 

Total 100 250 
Fonte: FNQ (2009) 

 Em todos os documentos dos Modelos de Excelência de Gestão os oito critérios 

dividem-se em duas dimensões: i) critérios de processos gerenciais (1 a 7) que solicitam 

informações relacionadas ao sistema de gestão da organização, sem prescrever práticas, 

métodos de trabalho ou ferramentas; e ii) critérios de resultados organizacionais (8) que 

solicita a apresentação dos resultados, informações comparativas e explicações sobre 

eventuais tendências ou níveis atuais adversos. 
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 O mesmo raciocínio lógico é aplicado ao MEG Rumo à Excelência e MEG Critérios 

de Excelência, considerando-se entretanto que nestes casos, os oito critérios constituintes do 

Modelo de Excelência da Gestão estão divididos em 24 itens de avaliação. Os itens 1.1 a 7.3 

são os itens da dimensão de processos gerenciais e os itens 8.1 a 8.6 são os itens da dimensão 

de resultados organizacionais. O desdobramento detalhado bem como os itens dos critérios e 

pontuação máxima dos dois modelos estão apresentados na Tabela 3.7. 

Tabela 3.7 Critérios, seus itens, pontuação máxima e percentagem máxima do MEG Rumo à Excelência e MEG 

Critérios de Excelência 

 Critérios e itens 
Rumo à Excelência Critérios de Excelência 

Pontuação 
Máxima 

Percentual 
Máximo (%) 

Pontuação 
Máxima 

Percentual 
Máximo (%) 

1. Liderança 60 12 110 11 
1.1. Governança coorporativa 20 4 40 4 
1.2. Exercício da liderança e promoção da cultura da 

excelência 
20 4 40 4 

1.3. Análise do desempenho da organização 20 4 30 3 
2. Estratégias e Planos 35 7 60 6 
2.1.  Formulação das estratégias 15 3 30 3 
2.2. Implementação das estratégias 20 4 30 3 
3. Clientes 35 7 60 6 
3.1. Imagem e conhecimento de mercado 20 4 30 3 
3.2. Relacionamento com clientes 15 3 30 3 
4. Sociedade 30 6 60 6 
4.1. Responsabilidade socioambiental 15 3 30 3 
4.2. Desenvolvimento social 15 3 30 3 
5. Informações e Conhecimento 30 6 60 6 
5.1. Informações da organização 10 2 25 2,5 
5.2. Informações comparativas 10 2 10 1 
5.3. Ativos Intangíveis e Conhecimento 

Organizacional 
10 2 25 2,5 

6. Pessoas 45 9 90 9 
6.1. Sistemas de trabalho 15 3 30 3 
6.2. Capacitação e desenvolvimento 15 3 30 3 
6.3. Qualidade de vida 15 3 30 3 
7. Processos 60 12 110 11 
7.1. Processos principais do negócio e processos de 

apoio 
25 5 50 5 

7.2. Processos de relacionamento com os 
fornecedores 

15 3 30 3 

7.3. Processos econômico-financeiros 20 4 30 3 
8. Resultados 205 41 450 45 
8.1. Resultados econômico-financeiros 45 9 100 10 
8.2. Resultados relativos aos clientes e ao mercado 45 9 100 10 
8.3. Resultados relativos à sociedade 20 4 60 6 
8.4. Resultados relativos às pessoas 35 7 60 6 
8.5. Resultados dos processos principais do negócio 

e dos processos de apoio 
45 9 100 10 

8.6. Resultados relativos aos fornecedores 15 3 30 3 
Total 500 100 1.000 100 

Fonte: FNQ (2008) 

 É importante destacar que na avaliação usando-se o MEG Rumo à Excelência e MEG 

Critérios de Excelência, a pontuação dos critérios é a soma da pontuação dos seus respectivos 
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itens e as diretrizes para pontuação são as mesmas do MEG Compromisso com a Excelência, 

somente substituindo-se as ponderações de pontuação dos critérios aos itens. 

Semelhantemente, isso se repete quanto as tabelas de pontuação tanto para a dimensão de 

processos gerenciais quanto para a dimensão de resultados organizacionais, com apenas 

algumas alterações2. 

 Através destas pontuações é possível verificar o nível de maturidade alcançado pela 

gestão da organização. Como a pontuação do MEG Compromisso com a Excelência, MEG 

Rumo à Excelência e MEG Critério de Excelência têm um limite máximo diferente para cada, 

o nível de maturidade alcançado por cada um é logicamente diferente entre eles. Esse nível de 

maturidade pode ser visualizado no Anexo I. 

 Assim, utilizando-se os Modelos de Excelência de Gestão apresentados uma 

organização pode realizar além de uma pré-avaliação de seu sistema de gestão ter a 

oportunidade de participar de premiações da qualidade, assim como o Prêmio Nacional da 

Qualidade (PNQ). 

 O PNQ brasileiro, assim como Premio Europeu de Qualidade criado pela European 

Foundation for Quality Management (EFQM), foi criado nos alicerces dos mesmos 

fundamentos do Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) note americano, que 

por sua vez foi criado em resposta ao Prêmio Deming japonês. Estes prêmios têm como o 

objetivo promover qualidade, melhorar produtos e serviços, compartilhar as melhores práticas 

da indústria e negócios nos seus países e são administrados por entidades do governo ou 

entidades privadas sem fins lucrativos. 

 A criação do MBNQA norte americano tinha como propósito essencial combater o 

crescimento da concorrência japonesa dos anos 80, que vinha ganhando presença em 

mercados onde os EUA eram tradicionalmente líderes. Logo, enfrentar a concorrência 

japonesa só seria possível com o aumento da qualidade dos produtos e serviços, aumento da 

produtividade, redução de custos e ganhos de rentabilidade da indústria e serviços norte-

americanos (CARDENES, 2004). 

 No Brasil, o PNQ é uma premiação dada como reconhecimento pela Fundação 

Nacional da Qualidade (FNQ) que até 2005 era chamada de Fundação para o Prêmio Nacional 

da Qualidade (FPNQ), sendo uma entidade privada e sem fins lucrativos que foi criada em 

outubro de 1991 por representantes de 39 organizações brasileiras dos setores público e 

privado. Sua principal função era administrar o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) e as 

                                                 
2 Para ver as diferenças ver FNQ (2009) 
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atividades decorrentes do processo de premiação em todo o território nacional, bem como 

fazer a representação institucional externa do PNQ nos fóruns internacionais. 

3.4.2 Chek list de auditoria da ISO 9001:2008 como diagnóstico preliminar 

 Em auditorias é comum o uso de check list para acompanhamento dos requisitos dos 

Sistemas de Gestão da Qualidade, e estes check lists podem servir de base para um Gap 

Analysis, pois este pode ser usado para verificar roteiros e conformidades em processos e 

documentações, por isso pode ser usado como ferramenta para diagnóstico preliminar de 

Sistemas de Gestão da Qualidade. 

 O Gap Analysis, ou Análise de Insuficiência, é uma ferramenta usada por gestores que 

auxilia empresas a comparar seu desempenho atual com seu desempenho potencial, assim 

utiliza uma técnica comparativa envolvendo duas questões: “onde nós estamos” e “onde nós 

queremos chegar”. Se esta lacuna é muito grande, logicamente falta investimento em 

tecnologia, capacitação, recursos financeiros, etc., assim, é possível que a organização possa 

identificar pontos fracos e pontos fortes, podendo destinar mais recursos para uma área 

específica. 

 A empresa LRQA (Lloyd's Register Quality Assurance)3 e a Apoio Consultoria e 

Treinamento4 em seus websites fazem menção do uso da ferramenta Gap Analysis em seu 

processo de avaliação e diagnóstico preliminar para implementação do SGQ ISO 9001:2008, 

dado destaque a importância de uma avaliação preliminar visando diagnosticar o grau de 

adequação atual da organização com os requisitos da norma. 

 Entretanto, neste sentido, uma avaliação preliminar utilizando os requisitos da norma 

na identificação de gaps à adequação atual da organização com os requisitos necessários da 

norma pode envolver diferentes maneiras de abordagens dos requisitos e mensuração. Alguns 

modelos são mais simples e exibem somente a adequação ou não do requisito da norma, e 

outros estabelecem graus de adequação com ponderações quantitativas e qualitativas com 

escalas variadas. 

 Carpinetti et al. (2009) apresentam um modelo de roteiro para diagnóstico que pode 

ser usado na avaliação preliminar para implementação da norma ISO 9001:2008 onde 

dividem cada um dos cinco requisitos de gestão da norma realizando alguns questionamento 

                                                 
3 Web site LRQA: <http://www.lrqa.com.br/info/procedimentos/tech1111.asp> 
4 Web site Apoio Consultoria: <http://www.apoioconsultoria.com/conteudo/areas_qualidade.asp> 
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na busca pela adequação dos requisitos, atribuindo notas aos aspectos questionados, como 

pode ser observado no Tabela 3.8. 

Tabela 3.8 Roteiro de diagnóstico de gestão da qualidade baseado nos requisitos da ISO 9001:2008 

Requisito Questão 
Adequação* 

Observações 
1 3 5 

Sistema de Gestão 
da Qualidade 

A organização identifica e determina a seqüência e interação dos processos 
necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação por toda a 
organização? 

    

A documentação do sistema de gestão da qualidade da organização inclui 
declarações da política da qualidade e dos objetivos da qualidade, documentos 
necessários e para garantir a eficácia dos processos, manual da qualidade e 
registros e procedimentos documentados requeridos? 

    

A organização possui um manual da qualidade que descreve a interação entre 
os processos e o escopo do sistema de gestão da qualidade, bem como os 
procedimentos documentados estabelecidos ou referência a eles? 

    

A organização possui um procedimento documentado que define os controles 
necessários para os documentos e registros do SGQ de modo a evitar o uso 
não intencional de documentos obsoletos. Os documentos de origem externa 
são identificados e sua distribuição é controlada? 

    

A organização assegura que os registros são mantidos legíveis, prontamente 
identificáveis e recuperáveis, de modo a prover evidências da conformidade 
com requisitos e da operação eficaz do SGQ? 

    

Responsabilidade 
da Direção 

A alta direção designou um representante com responsabilidade e autoridade 
para assegurar a efetividade do SGQ, promover a conscientização sobre os 
requisitos do cliente e relatar à alta direção qualquer necessidade de melhoria, 
bem como o desempenho do SGQ?  

    

A alta direção analisa criticamente o SGQ, incluindo política e objetivos, a 
intervalos planejados para assegurar sua contínua pertinência, adequação e 
eficácia. Quais entradas são usadas para análise crítica? Quais saídas são 
geradas? 

    

Gestão de Recursos 

As competências necessárias para as pessoas que executam trabalhos que 
afetam a qualidade do produto são determinadas pela organização? 

    

A organização fornece treinamento ou realiza outras ações para satisfazer as 
necessidades de competência e avalia a eficácia das ações executadas? 

    

Realização do 
Produto 

A organização determina e analisa criticamente os requisitos relacionados ao 
produto antes de assumir o compromisso de fornecimento dom o cliente e 
assegura que esses requisitos estão definidos, que as divergências estão 
sanadas e que estes requisitos podem ser atendidos pela organização? 

    

A organização realiza e mantém registros das análises críticas e verificações 
sistemáticas para avaliar a capacidade em atender aos requisitos de projeto e 
desenvolvimento e propor ações para problemas identificados. Participam 
dessas análises representantes de funções envolvidas com os estágios de 
projetos e desenvolvimento? 

    

A organização estabelece critérios para seleção e avaliação de seus 
fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos de acordo 
com os requisitos especificados pela organização? São mantidos registros 
dessas avaliações, bem como das ações pertinentes? 

    

A organização estabelece e implementa inspeção ou outras atividades 
necessárias para assegurar que o produtos adquirido atende aos requisitos 
especificados? 

    

A organização determina as medições e monitoramento a serem realizados, 
bem como os dispositivos de medição e monitoramento necessários para 
demonstrar a conformidade do produto? Os dispositivos de medição são 
mantidos em condições adequadas de uso? 

    

Medição, Análise e 
Melhoria 

A organização possui um procedimento documentado que define os controles, 
as responsabilidades e autoridades para garantir que os produtos não-
conformes sejam identificados, controlados e, quando corrigidos, 
reverificados. Registros destes controles são mantidos? 

    

A organização avalia criticamente a satisfação dos seus clientes, o 
desempenho de seus produtos e processos? 

    

A organização possui um procedimento que define ações corretivas e 
preventivas para eliminar as causas de não conformidade, de forma a evitar 
sua repetição? 

    

*Grau de adequação: 1 – não atende requisito; 3 – atende regularmente; 5 – atende satisfatoriamente. 
Fonte: Carpinetti et al. (2009) 
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 Os questionamentos do roteiro de diagnóstico de Capinetti et al. (2009) abrangem os 

requisitos da norma e quantificam sua adequação em três níveis: 1 (não atende requisito); 3 

(atende regularmente); 5 (atende satisfatoriamente). Entretanto essa ponderação pode ser mais 

variada e apresentar valores mais precisos utilizando porcentagem, por exemplo, e ainda 

avaliar os itens de cada requisito individualmente, como indicado na Tabela 3.9. 

Tabela 3.9 Exemplo de um roteiro de diagnóstico de gestão da qualidade usando os requisitos da norma ISO 

9001:2008 com grau de adequação aos requisitos em porcentagem 

Requisitos  Itens 
Grau de adequação dos 

requisitos (%) 
0 - 25 25-50 50-75 75-100 

4 Sistemas de 
gestão da 
qualidade 

4.1 Requisitos gerais     
4.2 Requisitos de documentação     
 4.2.1 Generalidades      
 4.2.2 Manual da qualidade     
 4.2.3 Controle de documentos     
 4.2.4 Controle de registros     

5 
Responsabilidade 
da direção 

5.1 Comprometimento da direção     
5.2 Foco no cliente     
5.3 Política da qualidade     
5.4 Planejamento     
 5.4.1 Objetivos da qualidade     
 5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da 
qualidade 

    

5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação     
 5.5.1 Responsabilidade e autoridade     
 5.5.2 Representante da direção     
 5.5.3 Comunicação interna     
5.6 Análise crítica pela direção     
 5.6.1 Generalidades     
 5.6.2 Entradas para a análise crítica     
 5.6.3 Saídas para a análise crítica     

... ...     
Fonte: O autor 

 Neste exemplo ao invés de questionamentos são utilizados os itens dos requisitos da 

norma ISO 9001:2008, onde, para cada item é atribuída uma avaliação quantitativa de quatro 

níveis de adequação expressos em porcentagem, que embora possa ser considerada mais 

precisa na avaliação, pela larga amplitude da pontuação, possui uma subjetividade que 

dependerá do avaliador. Outro exemplo é a utilização de um roteiro de diagnóstico onde a 

avaliação considerasse somente o atendimento ou não dos requisitos da norma, diminuindo a 

subjetividade do avaliador mas restringindo a amplitude da pontuação. 

 Entretanto, na prática, cada um destes roteiros pode ser usado em auditorias e 

avaliações preliminares em sua forma literal, ou então realizadas adaptações e modificações 

conforme a necessidade de cada organização, ou ainda não é excluído um mix entre estes 
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roteiros, aproveitando, por exemplo, a forma de avaliação de um e os aspectos de verificação 

de outro. 

 É importante salientar que estes são modelos genéricos e quem seguir os respectivos 

roteiros não necessariamente irá contemplar e cobrir todas as necessidades de verificação de 

toda a organização, pois cada organização pode ter necessidades específicas, exigindo roteiros 

mais complexos ou mais simples, dependendo do seu ramo de atuação, tamanho, etc., nem 

mesmo na literatura existe consenso sobre um roteiro adequado a ser usado. 

3.4.3 Modelo de diagnóstico de De Medeiros (2000) 

 Neste modelo de diagnóstico preliminar para avaliação dos sistemas da qualidade, De 

Medeiros (2000) considerou os elementos básicos que devem compor um sistema e como 

estes elementos atuam em todas as fases do ciclo de vida. Tal análise resultou em um modelo 

composto por três fatores-chaves: i. A responsabilidade da administração; ii. Os recursos 

humanos e materiais e; iii. Estrutura do sistema da qualidade. Onde, estes fatores devem 

representar os aspectos necessários ao bom funcionamento da qualidade nas empresas e a 

convergência destes três fatores é a satisfação do cliente. 

 Tal modelo consiste em um método para auxiliar empresas que estão em processo de 

implementação de um sistema de garantia de qualidade baseado em uma das normas da série 

ISO 9000, visualizando pontos fortes e fracos do sistema vigente. Isto possibilita um processo 

mais adaptado à realidade da empresa, no momento de implementação dos requisitos da 

norma, servindo também como ferramenta de auxílio na correção das disfunções e na 

melhoria contínua de todos os elementos que compõem um sistema da qualidade. 

 Para constituição do diagnóstico do modelo foram elaboradas treze variáveis para 

avaliar diretamente dos três fatores-chaves e seis variáveis para avaliar o grau de formalismo 

dos sistemas da qualidade. Para cada fator-chave, as variáveis adotadas estão apresentadas na 

Tabela 3.10. 
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Tabela 3.10 Variáveis e fatores-chaves do modelo de diagnóstico de De Medeiros (2000) 

Fatores-chaves Variáveis 

Responsabilidade da administração 

v1 – estado da política da qualidade 
v2 – adequação da política da qualidade 
v3 – estado dos objetivos da qualidade 
v4 – realização dos objetivos da qualidade 

Recursos humanos e materiais 
v5 – maneira de se preocupar com a qualidade 
v6 – realização de um programa de formação do pessoal à qualidade 
v7 – compatibilidade do material com a política da qualidade 

Estrutura do sistema da qualidade 

v8 – definição das funções, relações hierárquicas e dos circuitos de 
comunicação 
v9 – definição do Manual da Qualidade 
v10 – verificação do Manual da Qualidade 
v11 – definição dos documentos relacionados com a qualidade 
v12 – verificação dos documentos relacionados com a qualidade 
v13 – realização de auditorias internas da qualidade 

Fonte: De Medeiros (2000) 

 Para avaliar o grau de formalismo dos sistemas da qualidade, foram criadas seis 

variáveis, em que estas variáveis correspondem aos principais documentos do sistema da 

qualidade e são apresentados na Tabela 3.11. Estas variáveis auxiliam na avaliação da 

existência formal dos elementos que devem compor um sistema da qualidade bem 

estruturado, ou seja, a ausência de alguma destas variáveis nas empresas avaliadas implica em 

ausência de algum documento importante para estrutura do sistema da qualidade em tal 

organização. 

Tabela 3.11 Variáveis para avaliação do formalismo do sistema da qualidade do modelo de diagnóstico de De 

Medeiros (2000) 

Item Variáveis 

Formalismo do sistema da qualidade 

v14 – definição da política da qualidade 

v15 – verificação da política da qualidade 

v16 – definição dos objetivos da qualidade 

v17 – verificação da realização dos objetivos da qualidade 

v18 – definição de programas para a formação do pessoal à 

qualidade 

v19 – definição das funções, relações hierárquicas e dos circuitos de 

comunicação 

Fonte: De Medeiros (2000) 

 Para realização do diagnóstico do modelo às empresas, fora elaborado um questionário 

que para avaliar os componentes das treze variáveis dos fatores-chaves. Este questionário era 

compreendido por questões com resposta em escala entre 0 e 5, onde 0 representa a ausência 

deste elemento e 5 representa a presença quotidiana do elemento no sistema da qualidade. Um 
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exemplo de questão adotada para avaliar a variável v13 (realização de auditorias internas na 

qualidade), é apresentado na Figura 3.3. 

 

 

Fonte: De Medeiros (2000) 

 Para realização da avaliação envolvendo as variáveis do formalismo dos sistemas da 

qualidade, o autor usou um questionário ao qual indicava a ausência ou presença de tais 

documentos por intermédio da avaliação das variáveis, onde os resultados eram expressos em 

porcentagem. 

 A aplicação do modelo criado por De Medeiros (2000) possibilita análise das 

empresas submetidas à avaliação, onde é possível diagnosticar como a organização apresenta 

seu sistema da qualidade. Isso possibilita que as empresas possam visualizar o percurso por 

onde devem começar a estruturação deste tipo de sistema, a partir da identificação dos pontos 

fortes e fracos, tendo assim um indicador dos elementos que devem ser melhorados ou 

reestruturados, não se restringindo às empresas que queiram iniciar um processo de 

certificação, mas também empresas que desejam iniciar um programa de qualidade mais 

abrangente, com vis a qualidade total. 

 Apesar do modelo criado por De Medeiros (2000) levar em consideração a ISO 

9000:1994, sua estrutura permanece compatível com a nova versão da norma em diversos 

aspectos, uma vez que considera avaliação do sistema da qualidade e seus documentos, sendo 

possível, com poucas atualizações à um sistema de gestão da qualidade, utilizá-lo como 

ferramenta de diagnóstico para avaliação preliminar. 

3.4.4 Modelo de diagnóstico de Correia et al. (2006) 

 Segundo Correia et al. (2006, p. 113) “um dos principais fatores que dificultam a 

implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) por parte das pequenas e 

médias empresas é a falta de um diagnóstico inicial de implementação desse sistema”, e por 

A auditoria interna da qualidade da empresa é:    valor da escala 
[     ] jamais realizada         0 
[     ] muito raramente realizada        1 
[     ] realizada poucas vezes        2 
[     ] realizada de tempos em tempos       3 
[     ] realizada de maneira regular        4 
[     ] realizada sempre periodicamente       5 

Figura 3.3 Exemplo de questão na avaliação da variável v13 
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isso não conhecer o quanto deve ser melhorado nesse sistema pode dificultar e atrasar sua 

implementação efetiva. 

 Assim como o modelo de critério de excelência classificava as organizações em 

iniciantes, intermediárias e avançadas antes de avaliá-las, estes autores propuseram um 

modelo de diagnóstico que classifica as organizações quanto ao seu ambiente de gestão da 

qualidade. A classificação usada pelo modelo de Correia et al. (2006) é a apresentada por 

Paladini (2002) onde é identificada a natureza e descrito os diferentes ambientes de Sistemas 

de Gestão da Qualidade da organização, sendo estes ambientes on-line, off-line ou in-line. 

 Para Paladini (2009) o ambiente básico da qualidade é o in-line, onde enfatiza o 

processo produtivo nas linhas de produção, observando o produto como resultado final em 

que a capacidade do processo é atender às especificações do projeto. No ambiente de 

qualidade off-line as operações podem estar fora da linha de produção, ou seja, neste ambiente 

a qualidade é proporcionada por áreas de apoio às áreas produtivas, como é o caso de vendas, 

marketing, recursos humanos e projeto. Já no ambiente on-line a ênfase da qualidade é a 

excelência das relações da empresa com o mercado, ou seja, seu ambiente externo. 

 Os SGQ das organizações podem apresentar características que combinem alguns 

destes ambientes da qualidade, e a partir disso o modelo de Correia et al. (2006) classifica as 

organizações preliminarmente em cinco possíveis tipos, como pode ser observado na Tabela 

3.12. 

Tabela 3.12 Relação entre o tipo de empresa e o ambiente de qualidade 

Tipo de empresa Qualidade in-line Qualidade off-line Qualidade on-line 
A X   
B X  X 
C X X X 
D  X  
E  X X 

Fonte: Correia et al. (2006) 

 O modelo destes autores utiliza esta classificação para associar a dificuldade de 

implantação de cada requisito da norma ISO 9001:2000 às organizações que se enquadram em 

cada tipo de classificação quanto ao ambiente da qualidade. Este grau de dificuldade é 

apresentado na Tabela 3.13, onde, aos requisitos da norma (somados a alguns subitens que 

foram levados em consideração devido à sua importância) foram dados valores que podem 

variar entre 1 (um) e 22 ( vinte e dois), o que significa dizer que nessa escala o valor 1 é o 
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item/subitem mais fácil a ser implementado e que o valor 22 é o item/sub-item mais difícil 

para ser implementado naquele tipo de empresa. 

Tabela 3.13 Relação entre tipos de empresas e o grau de dificuldade de implementação dos itens da norma. 

Requisitos da norma 
Tipo de empresa 

A B C D E 
Requisitos de documentação 6 10 11 5 12 
Responsabilidade da administração 11 9 11 6 12 
Comprometimento da administração 12 2 2 7 11 
Foco no cliente 20 1 4 11 1 
Política da qualidade 10 4 3 8 3 
Planejamento 20 6 1 10 14 
Análise crítica pela administração 13 7 9 9 15 
Gestão de recursos 14 11 3 12 4 
Infra-estrutura 17 16 6 20 21 
Ambiente de trabalho 15 5 13 22 16 
Planejamento da realização do produto 19 8 1 13 17 
Processos relacionados ao cliente 22 3 15 4 8 
Projeto e desenvolvimento 18 12 5 14 9 
Aquisição 5 13 9 22 18 
Produção e fornecimento de serviços 15 10 15 1 2 
Controle de dispositivos de medição e monitoramento 1 15 17 20 19 
Medição e monitoramento 2 16 18 19 20 
Controle de produtos não-conforme 3 4 9 2 9 
Análise de dados 4 14 22 3 22 
Melhoria contínua 9 3 5 15 5 
Ações corretivas 8 6 7 17 7 
Ações preventivas 7 5 7 16 6 
Fonte: Correia et al. (2006) 

 Os autores ainda destacam que a numeração apresentada na Tabela 3.13 “... é uma 

ordenação dos requisitos, ou seja, é um guia de quais itens poderiam ser priorizados na 

implementação, levando em consideração os recursos disponíveis” (CORREIA, et al. 2006, p. 

115), e que um item/subitem com valor 4 não significa que seja 4 vezes mais difícil de ser 

implementado do que um item/subitem com valor 1. 

 Por fim é utilizado um questionário desenvolvido para o diagnóstico que faz uso dos 

requisitos da norma, onde a evidência de implementação dos requisitos são avaliados através 

de uma escala que vai de 0 até 5, conforme a seguinte classificação: 

0- Não há nenhuma evidência de implementação do item; 

1- Não está documentado e não está completamente disseminado pelas áreas de interesse; 

2- Documentado, mas não está disseminado pelas áreas de interesse; 

3- Não está documentado, mas está disseminado pelas áreas de interesse; 

4- Documentado, mas não está completamente disseminado pelas áreas de interesse; 

5- Documentado e disseminado pelas áreas de interesse. 
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 O questionário desenvolvido para o diagnóstico apresenta três colunas, onde a 

primeira exibe a faixa de pontos da avaliação que varia de 0 até 5 que serve para indicar o 

grau de implementação dos requisitos na empresa, conforme apresentado na Tabela 3.14. A 

segunda coluna é o local receberá o valor da avaliação e na terceira coluna é o local destinado 

à descrição do item dos requisitos que será avaliado, sendo importante lembrar que os itens e 

os requisitos indicados podem sofrer alterações conforme a necessidade da organização. 

Tabela 3.14 Exemplo de questionário de avaliação de requisitos. 

Faixa 
Valor Requisito 

30 Requisitos de documentação 
0 – 5 [ 5 ] Declaração da política da qualidade documentada juntamente com os objetivos 
0 – 5 [ 4 ] Declaração dos objetivos qualidade 
0 – 5 [ 3 ] Manual da qualidade abrangendo os requisitos da norma 
0 – 5 [ 5 ] Procedimentos documentados 
0 – 5 [ 4 ] Requisitos da qualidade 
0 – 5 [ 3 ] Pessoas envolvidas no SGQ treinadas 
Total 24  

Fonte: Correia et al. (2006) 

 Neste exemplo o item “Requisitos de documentação” obteve uma pontuação de 24 de 

um máximo de 30 pontos, depois de somada a pontuação de seus subitens. Assim, pode-se 

dizer que 80%5 dos requisitos de documentação estão implantados na organização, sendo 

importante lembrar que o SGQ deve ser considerado como implementado quando o 

diagnóstico realizado pelo modelo for igual a 100% 

 Depois de identificado qual tipo de ambiente da qualidade a empresa pertence e 

realizado o questionário do diagnóstico a organização pode usar os valores associados ao grau 

de implantação de seus requisitos e verificar a dificuldade que possivelmente irá ter para 

adequá-los à norma ISO 9001:2000, conforme o ambiente de seu sistema de qualidade 

(apresentado na Tabela 3.12) para decidir por priorizar alguma área com algum recurso se 

achar necessário, sendo este aspecto a grande contribuição deste modelo para a tomada de 

decisão gerencial. 

3.5 Análise comparativa entre os modelos 

 Os Modelos de Excelência de Gestão da FNQ são genéricos e podem ser utilizados 

para diagnóstico preliminar para avaliação do sistema de gestão de qualquer organização. 

Estes modelos avaliam todo o sistema de gestão da organização não sendo, desta maneira, 

                                                 
5 Para o cálculo fora usado proporção e porcentagem simples: (24/30)*100 = 80% 
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específicos para o sistema da qualidade. Entretanto, a garantia que a organização tenha um 

sistema de gestão bem estruturado e eficiente pode servir de base para um sistema da 

qualidade e assegura que o sistema da qualidade baseado na norma de certificação ISO 

9001:2008 poderá ser implantado com maior facilidade, pois apresentam princípios 

basicamente semelhantes. 

 Entretanto, estes modelos utilizam uma pontuação que ressaltam mais os resultados 

organizacionais, e dão baixa ponderação para planos e estratégias, treinamentos e formação 

dos funcionários e proprietários em todos os três MEG, logo, as organizações com melhores 

resultados organizacionais terão melhor avaliação. Isso pode não ser a melhor recomendação 

para PMEs, principalmente porque nestas organizações é importante a conscientização, 

planejamento, formação e treinamento, sendo que estes fatores podem suprir diversas 

dificuldades das PMEs. 

 Os modelos baseado em check list levam em consideração os detalhes da norma ISO 

9001:2008, isso facilita as constatações específicas dos requisitos, principalmente porque 

serão em cima destes requisitos que será realizada a auditoria. Entretanto os modelos 

baseados em check list não classificam a empresa quanto ao seu porte, ou classificação de 

outra natureza nem realizam ponderações quanto a dificuldade de implantação de algum 

requisito nem destacam o nível de maturidade da empresa para posterior análise. 

 O modelo criado por De Medeiros (2000) apesar de ter sido elaborado para os 

requisitos da norma ISO 9000 da versão de 1994, se encontra muito atual no que se refere a 

avaliação da estrutura dos sistemas da qualidade. Este modelo tem a capacidade de realizar 

um levantamento do perfil das organizações e a partir disto apontar seu pontos forte e fracos, 

possibilitando que seja destinados recursos específicos para sanar tais dificuldades, seja na 

preparação para iniciar um processo de certificação, ou seja para iniciar um programa de 

qualidade mais abrangente, com vis a qualidade total 

 O modelo de Correia et al. (2006) por sua vez classificam as empresas quanto ao seu 

ambiente da qualidade de modo que é possível mensurar uma possível dificuldade na 

implantação dos requisitos. Estes requisitos são especificamente baseados na norma ISO 

9001:2000 (que também é valida para versão 2008), e são avaliados de forma simples, onde a 

ponderação indica o grau em que requisito está implantado. 

 Entretanto, nenhum modelo propõe diagnóstico específico para PMEs e não dispõem 

de avaliação que leve em conta explicitamente suas características. Para tanto, é importante 

desenvolver um modelo que possa ser inserido no âmbito de PMEs, de modo à auxiliar o 
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pequeno e médio gestor à explorar suas possibilidades na implementação de um Sistema de 

Gestão da Qualidade. 

3.6 Síntese do Capítulo 

 Neste capítulo foi apresentada revisão bibliográfica como parte da coleta de dados 

secundários para formulação do modelo proposto. 

 Inicialmente foram levantadas as características das PMEs, bem como sua importância 

sócio-econômica e principais dificuldades. Assim, foi possível identificar que um fator-chave 

de diferenciação entre PMEs e grandes empresas é o perfil do proprietário-gerente, o que 

possibilitou que fossem levantadas algumas formas de classificá-lo. O perfil empreendedor de 

Fillion (1999) e a tipologia estratégica de Miles e Snow (2003) foram levantados como 

possíveis formas de classificar o proprietário-gerente e relacionar com os requisitos da norma 

ISO 9001:2008. 

 Também foram levantados alguns modelos de diagnóstico encontrados na literatura, 

onde foram feitas algumas críticas acerca destes modelos para servir de base para o modelo 

proposto nesta pesquisa. 

 Através de análises às informações adquiridas na revisão bibliográfica, foi possível 

estabelecer alguns parâmetros para formulação do modelo que será proposto no capítulo 4. 

Um destes parâmetros refere-se à utilização da tipologia estratégica de Miles e Snow (2003) 

como forma de classificação do perfil do proprietário-gerente da PME. Outro parâmetro é a 

utilização de parte da estrutura criativa do modelo de Correia et al. (2006) que identifica as 

possíveis dificuldades que as empresas terão conforme alguma característica específica (no 

caso do referido autor, o ambiente da qualidade), e também define o grau em que a 

organização já possui implementados alguns requisitos da norma, facilitando ações gerenciais. 
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4. MODELO DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DE SGQ EM 

PMES 

 Neste capítulo será apresentado um modelo de diagnóstico do Sistema de Gestão da 

Qualidade em PME, elaborado a partir da revisão da literatura. O modelo tem como 

fundamentação sua capacidade de adequação a pequenas organizações pela identificação das 

principais características da empresa pela sua posição e comportamento estratégico, bem 

como para a identificação dos pontos onde necessitam de intensificação de esforços, ou maior 

destinação de recursos, frente à adequação aos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008. 

4.1 Modelo proposto 

 O modelo proposto neste trabalho leva em consideração o levantamento do perfil do 

proprietário-gerente, que segundo a literatura, sua influência na organização é um dos 

principais fatores de diferenciação entre as PMEs e as grandes organizações. Como fora 

levantado nos capítulos anteriores, a literatura não disponibiliza um modelo de diagnóstico ao 

Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008 adequado as particularidades das Pequenas e 

Médias Empresas. 

 O modelo de Miles e Snow (2003) foi escolhido como forma de levantar o perfil do 

proprietário-gerente, pois mostra um posicionamento mais concreto frente aos problemas que 

a organização enfrentará na implementação da norma NBR ISO 9001:2008, inclusive quando 

relacionada cada dimensão dos problemas do ciclo adaptativo com os requisitos e itens da 

norma. 

 Apesar das características apresentadas na tipologia de Miles e Snow (2003) definirem 

um comportamento estratégico, e a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade ser de 

aspecto operacional, a posição da empresa frente ao conjunto de problemas/soluções define 

suas ações operacionais que estão estreitamente relacionadas com ações ligadas ao sistema de 

gestão da organização, podendo assim, influenciar nas decisões internas da PME relacionadas 

à NBR ISO 9001:2008. De tal forma, estas ações operacionais realizadas pela organização, 

refletem seu comportamento estratégico, e a identificação destas estratégias, pode posicionar a 

organização frente aos seus possíveis problemas na implementação da norma. 
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 Este modelo para avaliação do SGQ em PME foi baseado na concepção de Correia et 

al. (2006), em que são relacionadas e ponderadas possíveis dificuldades que a empresa terá na 

implementação dos requisitos da norma NBR ISO 9001 conforme uma característica da 

própria empresa, para posteriormente realizar uma avaliação da atual situação da organização 

para levantar o quão bem já estão implementados alguns requisitos da norma, e depois 

confrontar tais informações na composição do diagnóstico. 

 Assim, de maneira sumarizada o presente estudo consiste no seguinte seqüenciamento 

que deverá ser seguido pelo usuário do modelo, apresentado pela Figura 3.1 e resumido em 4 

passos:  

 

Figura 4.1 Modelo proposto para realização do diagnóstico 

Fonte: O autor (2010) 

 Nas próximas seções será apresentada a descrição do seqüenciamento conforme os 

passos do modelo proposto para realização do diagnóstico. 

4.2 1º Passo: Identificação da estratégia do proprietário-gerente 

 Baseando-se na concepção de Correia et al. (2006) e na revisão da literatura que 

aponta que o comportamento dos proprietários-gerentes delineia as opções estratégicas das 

PMEs, o modelo proposto visa levantar qual o perfil estratégico da organização conforme as 

tipologias de Miles e Snow (2003) através do levantamento do comportamento estratégico dos 

1º passo

•Identificação da estratégia do proprietário-gerente da PME segundo a tipologia de 
Miles e Snow

2º passo

•Indicação da pontuação de dificuldade para implementação dos requisitos da 
norma ISO 9001:2008 conforme sua tipologia estratégica

3º passo

•Levantamento de quais e quão bem os requisitos da norma já estão 
implementados na empresa

4º passo

•Diagnóstico final com a identificação dos gaps onde será necessária maior 
intensificação de esforços ou destino de recursos
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proprietários-gerentes, por intermédio de um questionário adaptado de Conant et al. (1990), 

conforme apresentado no Apêndice I. 

 Para o diagnóstico há um questionário composto por 11 questões, que reproduzem as 

dimensões que descrevem as escolhas estratégicas do proprietário-gerente frente ao conjunto 

de problemas do ciclo adaptativo. 

 As 11 questões do questionário possuem 4 alternativas, em que cada alternativa se 

refere à um tipo de estratégia. O respondente deve escolher entre as quatro alternativas aquela 

que melhor se aproxima do seu perfil estratégico, e o critério de identificação das empresas 

quanto às estratégias defensivas, prospectoras, analíticas e reativas, é o de maior número de 

respostas associadas às alternativas. Segundo Conant et al. (1990), se houver empate entre 

alternativas analíticas, defensivas e prospectoras, a estratégia será classificada como analítica. 

No caso de empate entre alternativas reativas, a estratégia será classificada como reativa. 

 Entretanto, a estratégia reativa é considerada um tipo residual das outras três 

estratégias, de modo que é necessário definir qual estratégia a organização teria mais 

afinidade. Para isso, se a organização for definida como reativa, deverá ser enquadrada como 

Reativa-Prospectora (Reativa-P), Reativa-Defensiva (Reativa-D) ou Reativa-Analítica 

(Reativa-A), observando-se o segundo maior número de respostas associadas às alternativas. 

No caso de empate entre o segundo maior número de respostas analíticas, prospectoras e 

defensivas, a estratégia será classificada como analítica. 

4.3 2º Passo: Definição do grau de dificuldade 

 As características de cada perfil estratégico foram confrontadas com os requisitos da 

norma da NBR ISO 9001:2008, onde foi atribuída uma pontuação na escala de 1 a 5 que 

representará o grau de dificuldade que esta empresa possivelmente terá na implementação dos 

requisitos da norma (onde 1 representa menor dificuldade e 5 maior dificuldade), conforme as 

características do comportamento estratégico perante os problemas inovadores, de engenharia 

e administrativos do ciclo adaptativo. A Tabela 4.1 apresenta o grau de dificuldade na 

implementação de 25 itens dos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008, segundo este 

trabalho de pesquisa. 

 O estudo pontuou estas dificuldades baseando-se no fato que as empresas têm um 

conjunto de características operacionais que levam a organização a terem determinado 

comportamento estratégico, e é esse conjunto de características que pode estar diretamente 
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relacionado ao sistema de gestão, e conseqüentemente com os itens e requisitos da norma 

NBR ISO 9001:2008. 

 A Tabela 4.1 foi desenvolvida neste trabalho conforme a relação de cada característica 

das dimensões dos problemas do comportamento estratégico de Miles e Snow (2003) com 25 

itens dos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008. Estes 25 itens foram selecionados dentre 

os outros itens dos requisitos da norma, pois, são considerados de maior importância na 

implementação do referido Sistema de Gestão da Qualidade. 

 A pontuação leva em consideração aspectos complexos inerentes as características de 

cada comportamento estratégico. 

Tabela 4.1 Grau de dificuldade na implementação dos requisitos conforme cada comportamento estratégico 

Requisitos  Itens 

Estratégias 

P
ro

sp
ec

to
ra

* 

D
ef

en
si

va
 

A
na

lít
ic

a 

R
ea

ti
va

 (
P

) 

R
ea

ti
va

 (
D

) 

R
ea

ti
va

 (
A

) 

Sistemas de gestão 
da qualidade 

4.2.2 Manual da qualidade 2 1 2 2 2 3 
4.2.3 Controle de documentos 2 1 2 2 2 3 
4.2.4 Controle de registros 2 1 2 2 2 3 

Responsabilidade 
da direção 

5.1 Comprometimento da direção 2 3 3 3 3 4 
5.2 Foco no cliente e sua satisfação (procedimentos) 1 2 3 3 3 3 
5.3 Política da qualidade 2 3 2 3 3 3 
5.4 Planejamento e objetivos da qualidade 1 2 2 2 3 4 
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação 1 3 3 2 3 4 
5.6 Análise crítica pela direção 1 3 2 2 3 3 

Gestão de recursos 

6.1 Provisão de recursos (financeiro, material e humano) 4 1 2 4 2 3 
6.2.2 Competência, treinamento e conscientização 2 2 3 3 3 4 
6.3 Infra-estrutura 2 2 3 3 2 2 
6.4 Ambiente de trabalho 2 3 2 3 3 4 

Realização do 
produto 

7.1 Planejamento da realização do produto 1 2 2 2 3 5 
7.2 Processos relacionados a clientes 2 3 3 3 3 5 
7.3 Projeto e desenvolvimento 1 2 1 2 3 4 
7.4 Aquisição (procedimento, qualificação e verificação) 3 1 2 3 2 3 
7.5 Produção e fornecimento do serviço (controle e validação) 3 1 2 3 2 3 
7.6 Controle de equipamentos de medição e monitoramento 3 1 3 3 2 4 

Medição, análise e 
melhoria 

8.2 Medição e monitoramento (clientes, processos e produtos) 2 1 2 2 2 5 
8.3 Controle de produto não conforme 3 1 2 3 2 3 
8.4 Análise de dados 3 1 2 3 2 4 
8.5.1 Melhoria contínua 3 1 2 3 2 5 
8.5.2 Ação corretiva 2 1 2 2 2 3 
8.5.3 Ação preventiva 3 1 2 3 2 3 

*Legenda da pontuação: 1=menor dificuldade; 5=maior dificuldade 

Fonte: O autor (2010) 

 Comparativamente à NBR ISO 9001:2008, as organizações propectoras deveriam 

responder melhor aos requisitos de ‘Responsabilidade da direção’, a alguns itens de ‘Gestão 

de recursos’ e a alguns itens de ‘Realização dos produtos’, pois estas empresas devem ter uma 

visão mais focada ao mercado, a satisfação dos clientes e a identificação de potenciais 
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clientes, bem como competência, conscientização e treinamento de pessoal, exceto utilização 

de recursos, onde fica claramente definida pelos autores (Miles e Snow, 2003), a falta de 

capacidade destas empresas. 

 Já as organizações defensivas, em contraste, deveriam responder melhor aos requisitos 

de ‘Análise, medição e melhoria’, alguns itens de ‘Realização dos produtos’, e alguns itens de 

‘Controle de documentos’, pela sua posição de melhoramento de eficiência e padronização 

dos processos. 

 As organizações analíticas têm mais estabilidade e equilíbrio em todas as 

características estratégicas para cada dimensão dos problemas adaptativos, pois assumem 

características das organizações defensivas em alguns aspectos, e em outros, assumem 

características das organizações prospectoras. Entretanto, não operam tão eficientemente em 

cada requisito/item por não terem um comportamento específico predominante, por isso, esse 

tipo de estratégia tem pontuações intermediárias. 

 As organizações reativas apresentam um comportamento residual às outras três 

estratégias, ou seja, falharam em adotar e manter alguma das outras três estratégias. Por isso, 

sua pontuação dependerá da estratégia secundária, ou seja, qual tipo de estratégia a 

organização persegue e falhou em manter. As organizações Reativas-Prospectoras, por 

exemplo, terão pontuação indicando que terão um pouco mais de dificuldade onde as 

prospectoras deveriam ter menos dificuldade, mantendo-se as mesmas pontuações para os 

demais itens. Esta mesma lógica é seguida para as outras classificações de organizações 

reativas. 

 Como a pontuação apenas reflete as características do comportamento estratégico de 

cada PME aos itens dos requisitos da norma, as estratégias não são melhores nem piores que 

as outras em cada requisito, por isso, algumas vezes, os requisitos possuem pontuação igual 

em diferentes estratégias. 

 Como exemplo, pode-se discutir a relação empresa-cliente às estratégias. O fato das 

organizações defensivas serem mais voltadas aos processos de produção, não implica que não 

se preocupem com a satisfação do cliente. Na realidade, as organizações defensivas são 

eficientes nesta busca. Entretanto, as organizações defensivas são eficientes na satisfação dos 

clientes que estão em seu domínio de mercado, já as organizações prospectoras vão além, 

buscando pelo atendimento aos anseios de potenciais clientes, ou seja, buscam novos 

mercados para atender. Isso lhes possibilita ter ferramentas para identificar os anseios dos 

clientes de maneira mais eficiente, pois tentam descobrir como satisfazer clientes que ainda 
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não são efetivamente seus clientes. Por isso têm uma pontuação que indica menor dificuldade 

nos requisitos relacionados aos clientes (foco e satisfação). 

4.4  3º Passo: Definição do grau de atendimento ao SGQ 

 Após ter sido realizado o levantamento do perfil da organização, será realizado um 

levantamento do grau do atendimento aos requisitos da NBR ISO 9001:2008 na empresa 

estudada, ou seja, o quão a empresa já tem implementado os requisitos da norma. Esse 

levantamento será realizado com uma pontuação que irá variar de 1 a 5 (onde 1 representa 

menor grau de atendimento e 5 o maior grau de atendimento) e representado na Tabela 4.2, a 

seguir. 

Tabela 4.2 Grau de atendimento aos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 e seus itens 

Requisitos  Itens 
Grau de atendimento 

dos requisitos* 
1 2 3 4 5 

Sistemas de gestão 
da qualidade 

4.2.2 Manual da qualidade      
4.2.3 Controle de documentos      
4.2.4 Controle de registros      

Responsabilidade 
da direção 

5.1 Comprometimento da direção      
5.2 Foco no cliente e sua satisfação (procedimentos)      
5.3 Política da qualidade      
5.4 Planejamento e objetivos da qualidade      
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação      
5.6 Análise crítica pela direção      

Gestão de recursos 

6.1 Provisão de recursos (financeiro, material e humano)      
6.2.2 Competência, treinamento e conscientização      
6.3 Infra-estrutura      
6.4 Ambiente de trabalho      

Realização do 
produto 

7.1 Planejamento da realização do produto      
7.2 Processos relacionados a clientes      
7.3 Projeto e desenvolvimento      
7.4 Aquisição (procedimento, qualificação e verificação)      
7.5 Produção e fornecimento do serviço (controle e validação)      
7.6 Controle de equipamentos de medição e monitoramento      

Medição, análise e 
melhoria 

8.2 Medição e monitoramento (clientes, processos e produtos)      
8.3 Controle de produto não conforme      
8.4 Análise de dados      
8.5.1 Melhoria contínua      
8.5.2 Ação corretiva      
8.5.3 Ação preventiva      

*Legenda da pontuação: 1=menor grau de atendimento a norma IS0 9001:2008; 5=maior grau de atendimento 

Fonte: O autor (2010) 

 O levantamento do grau de atendimento prévio da norma pela empresa apresentado na 

Tabela 4.2 deve ser realizado através de entrevista com o proprietário-gerente da empresa em 

uma visita formal, onde o entrevistador irá checar a adequação de cada um dos itens dos 
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requisitos da norma juntamente com o entrevistado. A pontuação é inserida conforme a 

seguinte escala: 

1. Não atende (não é implementado, o entrevistado não conhece o item); 

2. Atende pouco (baixa implementação, o entrevistado conhece, mas não tentou 

implementar); 

3. Atende parcialmente (implementação intermediária, o entrevistado conhece, já tentou 

implementar mas não consegue mensurar e não obteve sucesso); 

4. Atende (implementado, o entrevistado conhece e implementou mas não controla e/ou 

não registra); 

5. Atende satisfatoriamente (implementação satisfatória, o entrevistado registra, possui 

meios de controle e monitoramento ou auditoria freqüente ao item); 

 A aplicação deve ser seguida com uma leitura do item de cada requisito e uma breve 

explanação do que seria cada item e seu respectivo requisito, podendo-se seguir uma estrutura 

conforme apresentado no Apêndice II. 

4.5 4º Passo: Realização do diagnóstico pela identificação dos gaps 

 Os pontos mais críticos são identificados através dos gaps negativos, calculados 

através da subtração entre o grau de adequação da empresa aos requisitos da norma ISO 

9001:2008 e o grau de dificuldade conforme o perfil estratégico da empresa, através da 

seguinte equação: 

  Gap = AN - DCE      (Equação 1) 

Onde: 

 Gap = lacuna entre as variáveis 

 AN = grau de adequação da empresa aos requisitos da norma ISO 9001:2008. 

 DCE = Dificuldade conforme o perfil estratégico da empresa 

 A lacuna formada entre as possíveis dificuldades que a empresa terá na implementação 

dos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008, devido às características do comportamento 

estratégico do proprietário-gerente, e o grau de implementação dos requisitos da norma na 

organização poderão ser indicadores dos futuros esforços da empresa, seja na intensificação 
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destes esforços ou na destinação de recursos financeiros, humanos, materiais, etc., na 

implementação dos requisitos da norma para posterior certificação. 

 Se a lacuna for positiva, ou seja, grau de atendimento (implementação) dos requisitos 

for maior que o grau de dificuldade de implementação, considera-se que os esforços poderão 

ser menos intensificados. Se a lacuna for negativa, ou seja, o grau de atendimento prévio dos 

requisitos da norma for menor que o grau de dificuldade, considera-se que a empresa deverá 

se preocupar mais, intensificando esforços ou destinando recursos na busca por uma 

implementação mais adequada. Deste modo, a intenção é identificar os pontos críticos, ou 

seja, os pontos que precisarão de mais recursos, sejam estes materiais, humanos, financeiros 

ou até mesmo destinação de mais tempo e/ou atenção para implementação de um determinado 

item. 

 Apesar dos gaps negativos serem considerados os pontos mais críticos, não se deve 

desconsiderar os outros itens, devendo atentar-se para gaps com valores igual a zero (0), pois 

estes estão no limiar entre os valores positivos e negativos. Os gaps com valor igual a zero, 

podem ser considerados pontos críticos secundários, em que, depois de destinados recursos ou 

esforços suficientes aos pontos mais críticos, ou depois de tomadas as devidas providências de 

atenção aos pontos críticos com gaps negativos, a organização poderia também ater-se aos 

gaps com valor zero, ou até mesmo os gaps positivos com valores baixos. 

 Essa recomendação é importante, pois, se alguma empresa não apresentar gaps 

negativos, não significa que a mesma não possa encontrar eventuais dificuldades na 

implementação da norma NBR ISO 9001:2008, mas que suas dificuldades serão menores. 

Neste caso, onde não forem diagnosticados gaps negativos, a empresa deverá ater-se aos gaps 

de menor valor, tratando-os como pontos críticos, e diminuindo sua criticidade, e 

conseqüentemente sua atenção, conforme seu valor aumenta em direção aos valores positivos. 

 Assim, os valores dos gaps expressam o grau de criticidade que os itens de cada 

requisito da norma representam para a empresa, aumentando conforme o gap varia em direção 

a valores mais negativos ou menos positivos e diminuindo conforme o gap varia em direção a 

valores menos negativos ou mais positivos. 

 A lógica dos pontos críticos é de que se o grau de implementação (obtido no 3º passo) 

for menor do que o grau de dificuldade (obtido no 2º passo), a empresa teria mais problemas 

do que se o grau de implementação fosse maior do que o grau de dificuldade, mesmo se o 

grau de dificuldade fosse alto, ou o grau de implementação fosse baixo. 
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 Assim, outra recomendação importante é que em situações onde os valores de 

adequação da norma forem baixos, mesmo sendo superiores ao grau de dificuldade de 

implementação (por exemplo, grau de adequação igual a 3 e grau de dificuldade igual a 2, 

dando um gap positivo igual a 1) , não significa que tais pontos devam ser desprezados na 

tomada de decisão para destinação de recursos, pois ao final da implementação é importante 

que todos os itens dos requisitos da norma estejam no maior grau de adequação possível, ou 

seja, implementados satisfatoriamente, tendo grau de adequação o mais próximo do valor 5. 

 Esse diagnóstico permitirá aos proprietários-gerentes ter uma visão mais crítica sobre 

as características de seu comportamento perante a adequação da norma em sua empresa, 

podendo preparar-se mais adequadamente, ter opções e tomar decisões referentes aos seus 

recursos de maneira antecipada à implementação efetiva da norma NBR ISO 9001:2008, na 

busca pela certificação. 

4.6 Síntese do Capítulo 

 Neste capítulo foi apresentado um modelo de diagnóstico para Sistemas de Gestão da 

Qualidade em PMEs, elaborado a partir da revisão da literatura. O modelo proposto é 

composto por uma estrutura de 4 fases sua aplicação: identificação do perfil estratégico do 

proprietário-gerente; definição do grau de dificuldade para implementação dos requisitos da 

norma; definição do grau de atendimento ao SGQ; e diagnóstico final com a identificação dos 

gaps. 

 O diferencial deste modelo perante outros apresentados na revisão bibliográfica é sua 

adequação as particularidades das PMEs, pois, um dos pontos chaves do modelo é a 

identificação do perfil estratégico, conforme a tipologia de Miles e Snow (2003), do 

proprietário-gerente da PME, que segundo a literatura, é um dos fatores chave de 

diferenciação entre grandes e pequenas organizações. 
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5. ESTUDO DE CASO 

 Neste capítulo será apresentado um estudo de caso em uma PME, onde foi aplicado o 

modelo proposto para implementação do Sistema de Gestão da Qualidade em uma empresa 

que necessita adquirir a certificação ISO 9001:2008. Esta empresa necessita de auxílio à 

implementação inicial do referido Sistema de Gestão da Qualidade, pois não tem experiência 

na implementação destes requisitos e possui restrições financeiras e de recurso humano 

especializado. O objetivo deste estudo de caso é testar o modelo em PMEs, possibilitando 

assim melhorias, visto sua adequação ou não a casos reais. 

5.1 Aplicação do modelo proposto em uma PME 

 No presente estudo de caso realizado, foi selecionada por conveniência, uma empresa 

familiar de porte médio situada no Estado de Mato Grosso, onde o seu proprietário também 

exerce atividades de gerenciamento juntamente com outros membros da família. 

5.1.1 Características da Empresa Estudo de Caso 

 A empresa doravante denominada apenas como Empresa Estudo de Caso foi fundada 

no ano de 2005 na cidade de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso a aproximadamente 

160 km da capital Cuiabá, quando iniciou suas atividades na área de produção e vendas de 

mudas nativas, frutíferas, ornamentais e exóticas, construção e manutenção de jardins, e 

paisagismo urbano e residencial. 

 Em 2009, os proprietários da empresa, que possuem nível superior em engenharia, 

administração e matemática, ampliaram o portfólio de serviços e produtos da empresa em 

prestação de serviços em limpeza industrial, residencial e predial e confecção de artigos 

decorativos em madeira, tendo assim três grandes áreas de atuação, onde fragmentaram a 

empresa em três e expandiram filiais para mais duas cidades próximas a matriz. 

 Devido a exigência de clientes na prestação de serviços em limpeza industrial (grandes 

empresas da indústria), paisagismo urbano (prefeituras) e na expectativa de ganhar mercado 

internacional com artigos decorativos de madeira, a Empresa Estudo de Caso lançou como 

proposta interna a obtenção da certificação ISO 9001:2008. Entretanto, devido à limitações 
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diversas, diagnosticou falta de capacidade em operacionalizar as etapas iniciais da 

implementação do referido Sistema de Gestão da Qualidade. 

 A empresa pode ser classificada como uma PME tanto de forma qualitativa como 

quantitativa, conforme a base teórica apresentada no capítulo 3 desta dissertação. Sua 

estrutura administrativa comporta uma adequação semelhante à citada por Drucker (1981), 

onde na maior parte do tempo o dirigente acumula funções em áreas funcionais como 

finanças, vendas, compras, etc., e o restante do tempo fica direcionado a função da direção e a 

tarefas operacionais. Em relação à classificação quantitativa utilizada pelo SBRAE (2005) 

para classificação do porte das empresas, a Empresa Estudo de Caso também enquadra-se 

como PME, pois possui em média 200 funcionários para os três segmentos de atuação. 

5.1.2 Aplicação do modelo 

 Para realização do estudo de caso, foi seguido o desenho do modelo proposto 

apresentado no capítulo 4 desta dissertação, onde foi obedecido o seguinte seqüenciamento: 

1. Identificação da estratégia do proprietário-gerente da PME segundo a tipologia de 

Miles e Snow; 

2. Indicação da pontuação de dificuldade para implementação dos requisitos da norma 

ISO 9001:2008 conforme sua tipologia estratégica; 

3. Levantamento de quais e quão bem os requisitos da norma já estão implementados na 

empresa; 

4. Diagnóstico final com a identificação dos gaps onde será necessária maior 

intensificação de esforços ou destino de recursos; 

 Para o atendimento do primeiro item da seqüencia, foi aplicado o questionário 

adaptado de Conant et al. (1990) para identificação do perfil estratégico do proprietário-

gerente da empresa. O questionário preenchido está expresso no Apêndice II e a Tabela 5.1 

apresenta de maneira sumarizada os resultados obtidos através da aplicação do questionário. 
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Tabela 5.1 identificação do perfil estratégico do proprietário-gerente da Empresa Estudo de Caso 

Problemas / 
soluções 

Dimensões 
Estratégias 

Prospectora Defensiva Analítica Reativa 

Empreendedor 

Domínio de produto e mercado X    

Postura de sucesso    X 
Monitoramento do ambiente    X 
Crescimento X    

Engenharia 

Meta tecnológica   X  
Amplitude tecnológica X    
Proteção tecnológica X    

Administrativo 

Coalizão dominante   X  
Planejamento X    
Estrutura  X   
Controle  X   

TOTAL 5 2 2 2 
Fonte: O Autor (2010) 

 O questionário é fechado e formado por onze questões com quatro alternativas de 

múltipla escolha, onde o respondente escolheu dentre as alternativas aquela que mais se 

adequou ao perfil da empresa em conformidade com cada questão. Cada alternativa está 

relacionada a uma estratégia de Miles e Snow (2003) e a identificação do perfil estratégico do 

proprietário-gerente foi dada pela maior quantidade de alternativas selecionados relacionadas 

à cada estratégia. 

 Como pode ser observado na Tabela 5.1, depois de aplicado o questionário adaptado 

de Conant et al. (1990) o respondente escolheu como maior número de alternativas às 

relacionadas à estratégia prospectora, sendo esta referenciada cinco vezes e as demais duas 

vezes cada. Baseado no critério metodológico da escolha do perfil estratégico conforme maior 

número de alternativas selecionadas, pode-se conferir à Empresa Estudo de Caso a estratégia 

prospectora, fazendo parte do perfil estratégico do proprietário-gerente. 

 Depois de identificar o perfil estratégico, o passo seguinte, conforme a seqüência do 

modelo proposto, é definir o grau de dificuldade para implementação dos requisitos da norma 

NBR ISO 9001:2008 conforme sua tipologia estratégica. A pontuação que indica esse grau de 

dificuldade de acordo com as expectativas do autor baseia-se na literatura e no conhecimento 

do autor referente a cada tipologia estratégica e aos requisitos da norma, e está expressa na 

Tabela 4.1 no Capítulo 4 deste trabalho de pesquisa. 

 Para o atendimento do terceiro passo da seqüência da proposta do modelo, foi 

realizada uma entrevista estruturada, orientada conforme o Apêndice II, com o proprietário-
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gerente da Empresa Estudo de Caso, onde pretendeu-se pontuar o grau de adequação de cada 

item do requisito da norma ISO 9001:2008, obedecendo a seguinte escala: 

1. Não atende (não é implementado, o entrevistado não conhece o item); 

2. Atende pouco (baixa implementação, o entrevistado conhece, mas não tentou 

implementar); 

3. Atende parcialmente (implementação intermediária, o entrevistado conhece, já tentou 

implementar mas não consegue mensurar e não obteve sucesso); 

4. Atende (implementado, o entrevistado conhece e implementou mas não controla e/ou 

não registra); 

5. Atende satisfatoriamente (implementação satisfatória, o entrevistado registra, possui 

meios de controle e monitoramento ou auditoria freqüente ao item); 

 Cada item dos requisitos da norma foi lido e apresentada uma breve explanação no que 

se constituía, posteriormente, depois de realizada uma discussão foi possível atribuir uma 

pontuação para cada item. A Tabela 5.2 apresenta o resultado da entrevista, expresso em grau 

de adequação aos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008. 

Tabela 5.2 Grau de atendimento dos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 na Empresa Estudo de Caso 

Requisitos  Itens 
Grau de atendimento 

dos requisitos 
1 2 3 4 5 

Sistemas de gestão 
da qualidade 

4.2.2 Manual da qualidade  X     
4.2.3 Controle de documentos   X   
4.2.4 Controle de registros X      

Responsabilidade 
da direção 

5.1 Comprometimento da direção  X    
5.2 Foco no cliente e sua satisfação (procedimentos)  X    
5.3 Política da qualidade  X     
5.4 Planejamento e objetivos da qualidade   X   
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação    X  
5.6 Análise crítica pela direção   X   

Gestão de recursos 

6.1 Provisão de recursos (financeiro, material e humano)   X   
6.2.2 Competência, treinamento e conscientização   X   
6.3 Infra-estrutura   X   
6.4 Ambiente de trabalho    X  

Realização do 
produto 

7.1 Planejamento da realização do produto  X     
7.2 Processos relacionados a clientes   X   
7.3 Projeto e desenvolvimento   X   
7.4 Aquisição (procedimento, qualificação e verificação)  X     
7.5 Produção e fornecimento do serviço (controle e validação)   X   
7.6 Controle de equipamentos de medição e monitoramento  X    

Medição, análise e 
melhoria 

8.2 Medição e monitoramento (clientes, processos e produtos)   X   
8.3 Controle de produto não conforme   X   
8.4 Análise de dados   X   
8.5.1 Melhoria contínua   X   
8.5.2 Ação corretiva    X   
8.5.3 Ação preventiva  X    

Fonte: O autor (2010) 
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 O último passo do modelo proposto é o diagnóstico em que serão calculados os gaps 

para identificação dos pontos críticos à implementação da norma ISO 9001:2008 através do 

confronto entre as pontuações obtidas no terceiro e segundo passos. A Tabela 5.3 apresenta a 

pontuação das possíveis dificuldades enfrentadas pela empresa, de acordo com as expectativas 

do autor, conforme a estratégia prospectora identificada no segundo passo e o grau de 

atendimento dos requisitos da norma ISO 9001:2008 obtidos no terceiro passo. 

 Os pontos mais críticos são identificados através dos gaps negativos, calculados 

através da subtração entre o grau de adequação da empresa aos requisitos da norma ISO 

9001:2008 e o grau de dificuldade conforme o perfil estratégico da empresa, através da 

Equação 1. 

Tabela 5.3 Pontos críticos de adequação da PME à NBR ISO 9001:2008 na Empresa Estudo de Caso 

Requisitos  Itens 

Adequação 
à norma 

NBR ISO 
9001:2008 

Dificuldade 
conforme 
estratégia 

prospectora* 

Gap 

Sistemas de gestão 
da qualidade 

4.2.2 Manual da qualidade 2 2 0 
4.2.3 Controle de documentos 3 2 1 
4.2.4 Controle de registros 1 2 -1 

Responsabilidade 
da direção 

5.1 Comprometimento da direção 2 2 0 
5.2 Foco no cliente e sua satisfação (procedimentos) 2 1 1 
5.3 Política da qualidade 2 2 0 
5.4 Planejamento e objetivos da qualidade 3 1 2 
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação 4 1 3 
5.6 Análise crítica pela direção 3 1 2 

Gestão de recursos 

6.1 Provisão de recursos (financeiro, material e humano) 3 4 -1 
6.2.2 Competência, treinamento e conscientização 3 2 1 
6.3 Infra-estrutura 3 2 1 
6.4 Ambiente de trabalho 4 2 2 

Realização do 
produto 

7.1 Planejamento da realização do produto 2 1 1 
7.2 Processos relacionados a clientes 3 2 1 
7.3 Projeto e desenvolvimento 3 1 2 
7.4 Aquisição (procedimento, qualificação e verificação) 2 3 -1 
7.5 Produção e fornecimento do serviço (controle e validação) 3 3 0 
7.6 Controle de equipamentos de medição e monitoramento 2 3 -1 

Medição, análise e 
melhoria 

8.2 Medição e monitoramento (clientes, processos e produtos) 3 2 1 
8.3 Controle de produto não conforme 3 3 0 
8.4 Análise de dados 3 3 0 
8.5.1 Melhoria contínua 3 3 0 
8.5.2 Ação corretiva 4 2 2 
8.5.3 Ação preventiva 2 3 -1 

*Valores obtidos da Tabela 4.1 (página 55) na coluna referente a estratégia prospectora. 

Fonte: O autor (2010) 

 Na Tabela 5.3 podem ser observado alguns gaps negativos, como por exemplo no item 

“controle de registros” do requisito Sistema de Gestão da Qualidade, “provisão de recursos” 

no requisito Gestão de Recursos, “aquisição” e “controle de equipamentos de medição e 
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monitoramento” no requisito Realização do Produto e “ação preventiva” no requisito 

Medição, análise e Melhoria. Todos os gaps negativos encontrados tiveram pontuação de -1 

(um negativo), não sendo encontrado valores menores (mais negativos) conforme o perfil do 

proprietário-gerente e grau de adequação da sua empresa à norma ISO 9001:2008. Na Figura 

5.1 estão apresentados visualmente esses valores, onde podem ser observados os gaps. 

 
Figura 5.1 Diagnóstico preliminar de cada requisito da norma NBR ISO 9001:2008 com seus itens 

Fonte: O autor (2010) 

 Como pode ser observado na Figura 5.1, podem ser vistos os gaps através do 

diagnóstico realizado, em que os gaps negativos representam os pontos mais críticos onde a 

empresa deve ater-se de modo à destinar mais recursos ou esforços. 
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 A norma NBR ISO 9001:2008 aponta que registros devem ser estabelecidos e 

mantidos para prover evidências da conformidade com requisitos e da operação eficaz do 

sistema de gestão da qualidade, e na Figura 5.1a observa-se um gap negativo no item 

“controle de registros”, assim, esse gap compromete o controle de registros que atualizam e 

evidenciam algumas operações e ações de análise e melhoria, por exemplo. 

 Na Figura 5.1c observa-se um gap negativo no item “provisão de recursos” que poderá 

comprometer a eficaz identificação das necessidades de recursos de diversas formas 

(financeiros, materiais e humanos) e etapas de implementação, manutenção e melhoria do 

sistema de gestão da qualidade e a adequação eficaz destes recursos. 

 Na Figura 5.1d é identificável dois gaps negativos, referentes aos itens de “aquisição” 

e “controle de equipamentos de medição e monitoramento”. Segunda a norma, a organização 

deve assegurar que o produto adquirido está conforme com os requisitos especificados de 

aquisição, assim, a preocupação da Empresa Estudo de Caso, que está na área de serviços de 

limpeza industrial, pode ser a seguridade e confiança em sua matéria prima, em que a falta de 

qualidade nessa matéria prima ou a falta de procedimentos de avaliação no fornecedor poderá 

comprometer a qualidade dos serviços prestados. 

 Ainda segundo a NBR ISO 9001:2008, a organização deve determinar as medições e 

monitoramento a serem realizados e os dispositivos de medição e monitoramento necessários 

para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos determinados. Alguns 

equipamentos, como balança, dentre outros, necessários às atividades de empresa, podem se 

comprometer devido falta de controle nos equipamento de medição. 

 Na Figura 5.1e, um gap negativo pode ser observado no item “ação preventiva”, em 

que a Empresa Estudo de Caso poderá ter dificuldade em determinar procedimentos para 

identificação de possíveis falhas, assim, não eliminando potenciais causas de não-

conformidades. 

 Apesar dos gaps negativos observados no diagnóstico da Empresa Estudo de Caso 

serem considerados os pontos mais críticos, não se deve desconsiderar os gaps com valores 

iguais a zero. Os gaps com valores iguais a zero, deverão ser considerados como pontos 

críticos secundários, em que, depois de destinados recursos ou esforços suficientes aos pontos 

críticos com gaps negativos, a Empresa Estude de Caso deverá também ater-se aos gaps com 

valores zero, ou até mesmo os gaps positivos com valores baixos. 

 Alguns item que apresentaram gaps com valores iguais a zero são: “Manual da 

qualidade” do requisito Sistema de Gestão da Qualidade expressos na Figura 5.1a, 
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“Comprometimento da direção” e “Política da qualidade” do requisito Responsabilidade da 

Direção na Figura 5.1b, “Produção e fornecimento do serviço (controle e validação)” do 

requisito Realização do Produto na Figura 5.1d e “Controle de produto não conforme”, 

“Análise de dados” e “Melhoria contínua” do requisito Medição, Análise e Melhoria expresso 

na Figura 5.1e. 

5.2 Síntese do Capítulo 

 Neste capítulo foi apresentada uma aplicação do modelo proposto para diagnóstico em 

Sistemas de Gestão da Qualidade em uma PME localizada no Estado de Mato Grosso, que 

desenvolve atividades na área de produção e vendas de mudas, paisagismo, limpeza industrial 

e predial e confecção de artigos decorativos em madeira. 

 Os passos para aplicação do diagnóstico, conforme o modelo apresentado no Capítulo 

4 desta pesquisa foram seguidos. Inicialmente foi levantado o perfil estratégico do 

proprietário-gerente através de um questionário, posteriormente à este perfil estratégico foi 

atribuída uma pontuação expressando suas possíveis dificuldades na implementação da norma 

NBR ISO 9001:2008, conforme a expectativa do autor. 

 Em seguida foi realizada uma entrevista com o proprietário-gerente, onde foi 

ponderado o grau em que a empresa já atendia os requisitos da norma NBR ISO 9001:2008. 

Posteriormente, foi possível realizar o diagnóstico confrontando os valores obtidos no 

segundo e terceiro passos. 

 Foram encontrados alguns gaps negativos, que foram considerados como os pontos 

mais críticos do diagnóstico, onde foi recomendado maior atenção à estes requisitos e maior 

destinação de recursos e de esforços. Alguns itens com gaps com valores iguais a zero foram 

considerados como pontos críticos secundários, e também lhes foram recomendada devida 

atenção. 
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6. CONCLUSÕES 

 Acreditando-se que a qualidade é um diferenciador no mercado e que um Sistema de 

Gestão da Qualidade como a NBR ISO 9001:2008 possa gerar vantagem competitiva às 

PMEs, esta pesquisa teve o objetivo de elaborar um modelo de diagnóstico para avaliação 

preliminar do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008 que fosse adequado as 

particularidades das PMEs. 

 Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica no intuito de levantar informações a 

respeito do tema e posteriormente à elaboração do modelo, foi feito um estudo de caso com 

uma PME afim de testar o modelo proposto. 

 Na revisão bibliográfica foi possível identificar que um dos fatores-chave que 

diferenciam as PMEs das grandes organizações é o perfil do proprietário-gerente, 

possibilitando que fossem levantadas algumas maneiras de classificá-los, para posteriormente 

relacionar essa classificação com os requisitos da norma NBR ISO 9001:2008. A classificação 

julgada mais adequada para este trabalho foi a tipologia estratégica proposta por Miles e 

Snow (2003), que classifica uma empresa em prospectora, defensiva, analítica ou reativa. 

 Ainda na revisão bibliográfica, foram levantados alguns modelos existentes na 

literatura que poderiam ser utilizados como diagnóstico preliminar de sistemas de gestão. A 

estes modelos foram realizadas críticas, e utilizou-se como base para proposição do modelo 

desta pesquisa o modelo apresentado por Correia et al. (2006) que, depois de classificar a 

empresa, pondera dificuldades que a mesma terá na implementação da norma conforme essa 

classificação, além de realizar um estudo para verificar o quanto a empresa já atende aos 

requisitos da norma NBR ISO 9001:2008. 

 A partir das considerações levantadas na revisão bibliográfica, o Capítulo 4 deste 

trabalho ateve-se em apresentar um modelo de diagnóstico para avaliação de Sistemas de 

Gestão da Qualidade que levasse em consideração as características e particularidades das 

PMEs. Assim, desenvolveu-se um seqüenciamento referente ao desenho do modelo proposto 

que deverá ser seguido pelo usuário do modelo: 

1. Identificação da estratégia do proprietário-gerente da PME segundo a tipologia de 

Miles e Snow; 

2. Indicação da pontuação de dificuldade para implementação dos requisitos da norma 

ISO 9001:2008 conforme sua tipologia estratégica; 
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3. Levantamento de quais e quão bem os requisitos da norma já estão implementados na 

empresa; 

4. Diagnóstico final com a identificação dos gaps onde será necessária maior 

intensificação de esforços ou destino de recursos. 

 De tal maneira, o diagnóstico final do modelo proposto tem o intuito de identificar 

pontos críticos à cada item dos requisitos da norma, ou seja, apontar em quais requisitos o 

proprietário-gerente deve ater-se com mais critério, destinando mais recursos ou esforços, 

facilitando deste modo, as tomadas de decisões referentes aos seus recursos de maneira 

antecipada à implementação efetiva dos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008, na busca 

pela certificação. 

 Um estudo de caso com uma PME foi realizado no intuito de testar o modelo proposto. 

Foram encontrados alguns pontos críticos na empresa, onde foi recomendado maior atenção a 

estes requisitos ou maior destinação de recursos e esforços. 

 No referido estudo de caso, foi possível observar a boa utilização dos instrumentos de 

coleta de dados do modelo, uma vez que o proprietário-gerente não teve problemas nem 

dificuldades no preenchimento do questionário e a entrevista foi realizada de forma clara e 

sem nenhum problema. Entretanto, fica impossibilitado que o proprietário-gerente avalie se os 

pontos levantados no diagnóstico foram úteis na implementação dos requisitos da norma, pois 

até o fechamento da pesquisa, o mesmo ainda não havia realização a certificação. Tal fato é 

considerando um ponto de dificuldade encontrado neste trabalho. 

 Como limitação ao modelo é possível destacar o fato de que a pontuação indicando a 

possível dificuldade encontrada pelos proprietários-gerentes conforme sua tipologia 

estratégica é baseada na expectativa do autor. 

 Uma recomendação para trabalhos futuros é testar e comparar os outros modelos 

levantados na literatura, pois esta pesquisa não ateve-se em testar se os modelos eram 

adequados às PMEs. Uma possível comparação entre os modelos aplicados em casos reais 

ofereceria a informação de qual ou quais modelos podem ser utilizados no diagnóstico do 

SGQ em PMEs. 

 Contudo, espera-se que o modelo proposto possa satisfazer as necessidades das PMEs 

na busca pela certificação oferecendo um método que possa diagnosticar o seu Sistema de 

Gestão da Qualidade e oferecer informações importantes que auxiliem a tomada de decisão 
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gerencial, principalmente se tratando de PMEs, que são limitadas quanto à recursos de 

diversas naturezas, às mantendo em mercados competitivos e gerando renda.  
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ANEXO 1 - FAIXA DE PONTUAÇÃO GLOBAL E NÍVEL DE 

MATURIDADE 

Faixa de 
pontuação 

Descrição da maturidade da gestão 
Valor da 

pontuação 

9 

Enfoques altamente proativos, refinados, inovadores, totalmente disseminados, com uso continuado, 
sustentados por um aprendizado permanente e plenamente integrados. Tendências favoráveis em todos os 
resultados. Nível atual igual ou superior aos referenciais pertinentes para quase todos os indicadores. 
Liderança no setor reconhecida como “referencial de excelência” na maioria das áreas, processos ou 
produtos. 

851 – 1000 

8 

Enfoques muito refinados, alguns inovadores, proativos, com uso continuado e muito bem disseminados 
pelas áreas, processos, produtos e/ou partes interessadas. O aprendizado promove fortemente a inovação. 
As práticas entre itens e critérios são na maioria integradas. Tendências favoráveis em todos os resultados. 
Nível atual igual ou superior aos referenciais pertinentes para quase todos os resultados, sendo referencial 
de excelência em muitas áreas, processos ou produtos. 

751 – 850 

7 

Enfoques adequados para os requisitos de todos os itens, sendo a maioria refinada a partir de aprendizado 
e inovação para muitos itens. Quase todos os requisitos são atendidos de forma proativa. Uso continuado 
em quase todas as práticas, disseminadas pelas principais áreas, processos, produtos e/ou partes 
interessadas . Existem algumas lacunas na cooperação entre áreas e/ou com partes interessadas, afetando 
eventualmente a integração. Quase todos os resultados apresentam tendência favorável e nenhum 
apresenta tendência desfavorável. Nível atual superior aos referenciais pertinentes para a maioria dos 
resultados, sendo considerado líder do ramo e referencial de excelência em algumas áreas, processos ou 
produtos. 

651 – 750 

6 

Enfoques adequados para os requisitos de todos os itens, sendo alguns refinados e a maioria proativos, 
bem disseminados pelas principais áreas, processos, produtos e/ou partes interessadas. Uso continuado em 
quase todas as práticas. As práticas de gestão são coerentes com as estratégias da organização, o 
refinamento decorre do aprendizado e inovação para muitas práticas do item. Existe inter-relacionamento 
entre as práticas de gestão, mas ainda existem algumas lacunas de cooperação entre áreas e/ou com partes 
interessadas, afetando em parte a integração. Quase todos os resultados apresentam tendência favorável. O 
nível atual é igual ou superior aos referenciais pertinentes para a maioria dos resultados, podendo ser 
considerado líder do ramo. 

551 – 650 

5 

Enfoques adequados para os requisitos de quase todos os itens, sendo vários deles proativos, disseminados 
pelas principais áreas, processos, produtos e/ou partes interessadas. Uso continuado em quase todas as 
práticas, com controles atuantes. Existem algumas inovações e muitos refinamentos decorrentes do 
aprendizado. As práticas de gestão são coerentes com as estratégias da organização, existem algumas 
lacunas no inter-relacionamento entre as práticas de gestão, e existem muitas lacunas de cooperação entre 
áreas e/ou com partes interessadas, afetando regularmente a integração. A maioria dos resultados apresenta 
tendência favorável. Nível atual é igual ou superior aos referenciais pertinentes para alguns resultados. 

451 – 550 

4 

Enfoques adequados para os requisitos da maioria dos itens, sendo alguns proativos, disseminados na 
maioria das áreas, processos, produtos e/ou partes interessadas, com controle das práticas para muitos 
itens. Uso continuado para a maioria das práticas. O aprendizado e a integração ocorrem para muitos itens. 
As práticas de gestão são coerentes com a maioria das estratégias da organização, mas existem lacunas 
significativas no inter-relacionamento entre as práticas de gestão. Muitos resultados relevantes são 
apresentados como decorrência da aplicação dos enfoques. Alguns resultados apresentam tendências 
favoráveis. Início de uso de informações comparativas. 

351 – 450 

3 

Enfoques adequados aos requisitos de muitos itens com proatividade, estando disseminados em algumas 
áreas, processos, produtos e/ou partes interessadas. Existem incoerências entre as práticas de gestão e as 
estratégias assim como existem muitas lacunas no inter-relacionamento entre as práticas de gestão. O 
aprendizado, o refinamento e a integração ocorrem para alguns itens. Alguns resultados relevantes 
decorrentes da aplicação dos enfoques, avaliações e melhorias são apresentados com algumas tendências 
favoráveis. 

251 – 350 

2 

Os enfoques se encontram nos primeiros estágios de desenvolvimento para alguns itens, com práticas 
proativas, em consideração aos fundamentos da excelência, existindo lacunas significativas na aplicação 
da maioria deles. Algumas práticas apresentam integração. Começam a aparecer alguns resultados 
relevantes decorrentes da aplicação de enfoques implementados. 

151 – 250 

1 

Estágios preliminares de desenvolvimento de enfoques, quase todos reativos, associados aos fundamentos 
da excelência, considerando os requisitos dos Critérios. A aplicação é local, muitas em início de uso, 
apresentando poucos padrões de trabalho associados aos enfoques desenvolvidos. O aprendizado ocorre de 
forma isolada, podendo haver inovação esporádica. Não ocorrem o refinamento e a integração. Ainda não 
existem resultados relevantes decorrentes de enfoques implementados. 

0 – 150 

Fonte: FNQ (2008) 
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APÊNDICE I - ESCALA MULTI-ITENS PARA MENSURAR OS TIPOS 

DE ESTRATÉGIAS DE MILES E SNOW 

Os 11 itens da escala compreendem o instrumento final correspondem às 11 dimensões do 

ciclo adaptativo da tipologia de Miles e Snow. As quatro opções de resposta listadas abaixo 

de cada item da escala caracterizam as distintas posições das atividades adaptativas do 

relativo protótipo das dimensões do ciclo adaptativo. 

1. Empreendedor – domínio de produto e mercado. 

Em comparação com outras empresas do mesmo setor (similares, fornecedoras ou 

concorrentes), os serviços que nós promovemos para nossos membros são melhores 

caracterizados como: 

(a) Produtos/Serviços que são mais inovadores, continuamente mudando e mais amplo em 

toda natureza da organização e no mercado. (P)* 

(b) Produtos/Serviços que são razoavelmente estáveis em certos departamentos e 

mercados enquanto outros serviços são inovadores em outros departamentos e 

mercados. (A) 

(c) Produtos/Serviços que são bem focados, relativamente estáveis e consistentemente 

definidos através de toda organização e no mercado. (D) 

(d) Produtos/Serviços que estão em um estado de transição, e largamente baseados na 

resposta de oportunidades ou ameaças vindas do mercado ou ambiente. (R) 

2. Empreendedor – postura de sucesso. 

Em contraste com outras empresas do mesmo setor, minha organização tem uma imagem no 

mercado como uma empresa que: 

(a) Oferece menos, com produtos/serviços que são de alta qualidade. (D) 

(b) Adota novas idéias e inovações, mas somente depois de uma cuidadosa análise. (A) 

(c) Reage a oportunidades ou ameaças no mercado para manter ou alterar sua posição. (R) 

(d) Tem uma reputação de ser inovadora e criativa. (R) 

3. Empreendedor – monitoramento do ambiente. 

O montante de tempo que minha empresa gasta no monitoramento das mudanças e tendências 

do mercado pode ser melhor descrito como: 

(a) Longo. Nós estamos continuamente monitorando o mercado. (P) 

(b) Mínimo. Nós realmente não gastamos muito tempo monitorando o mercado. (D) 

(c) Médio. Nós gastamos um razoável tempo monitorando o mercado. (A) 
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(d) Esporádico. Algumas vezes nós gastamos mais tempo e outras vezes nos gastamos 

pouco tempo monitorando o mercado. (R) 

4. Empreendedor – crescimento. 

Em comparação com outras empresas do mesmo setor, o aumento ou declínio na demanda 

que nos temos visto são mais provavelmente devido: 

(a) Nossas práticas de concentração de desenvolvimento nesses mercados que nós 

atualmente atendemos. (D) 

(b) Nossas práticas de respostas às pressões de mercado assumindo poucos riscos. (R) 

(c) Nossas práticas de agressividade para entrar em novos mercados com programas de 

ofertas de novos tipos de produtos/serviços. (P) 

(d) Nossas práticas de penetrar profundamente e de maneira certeira em mercados que nós 

atendemos, enquanto adotamos novos produtos/serviços somente depois de uma 

cuidadosa revisão do seu potencial. (A) 

5. Engenharia – meta tecnológica. 

Uma das mais importantes metas nesta empresa, em comparação à outras empresas do mesmo 

setor, é nossa dedicação e comprometimento em: 

(a) Manter custos sob controle. (D) 

(b) Analisar nossos custos e receitas com cuidado, manter custos sob controle e 

seletivamente gerar novos serviços/produtos ou entrar em mercados. (A) 

(c) Assegurar que as pessoas, recursos e equipamentos requeridos para desenvolver novos 

produtos/serviços e novos mercados estão disponíveis e acessíveis. (P) 

(d) Certificar-se em prevenir ameaçar críticas pela medias necessárias. (R) 

6. Engenharia – amplitude tecnológica. 

Em contraste com outras empresas do mesmo setor, as habilidades de gestão que possuímos 

podem ser melhor caracterizadas como: 

(a) Analítica: as nossas habilidades permitem que identifiquemos tendências e então 

possamos desenvolver novos produtos/serviços. (A) 

(b) Especializada: as nossas habilidades são concentradas em uma, ou poucas áreas 

específicas. (D) 

(c) Ampla e empreendedora: as nossas habilidades são diversificadas, flexíveis e 

permitem mudanças. (P) 

(d) Fluída: as nossas habilidades estão relacionadas em termos de demanda do mercado. 

(R) 

7. Engenharia – proteção tecnológica. 
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O que protege minha organização de outras empresas do mesmo setor é o que nós: 

(a) Somos capazes de analisar cuidadosamente tendências emergentes e adotar somente às 

que tem potencial comprovado. (A) 

(b) Somos capazes de fazer um limitado número de coisas (atividades) excepcionalmente 

bem. (D) 

(c) Somos capazes de responder as tendências mesmo que possuam somente moderado 

potencial de surgimento. (R) 

(d) Somos capazes de desenvolve consideravelmente novos produtos/serviços e novos 

mercados. (P) 

8. Administrativo – coalizão dominante. 

Mais que outras empresas do mesmo setor, nossa gestão tende a se concentrar em: 

(a) Manter a posição financeira segura através de custos e medidas de controle de 

qualidade. (D) 

(b) Analisar oportunidades no mercado e selecionar somente as oportunidades com 

potencial comprovado, enquanto protege a segurança da posição financeira. (A) 

(c) Nas funções ou atividades de negócios que mais necessitam de atenção dadas as 

oportunidades ou problemas que nós atualmente confrontamos. (R) 

(d) Desenvolver novos produtos/serviços e expandir em novos mercados ou segmentos de 

mercados. (P) 

9. Administrativo – planejamento. 

Em contraste com muitas outras empresas do mesmo setor, minha organização prepara-se 

para o futuro por: 

(a) Identificando a melhor solução possível para os problemas ou desafios que requerem 

atenção imediata. (R) 

(b) Identificando tendências e oportunidades em mercados que podem resultar na criação 

de produtos/serviços oferecidos ou programas que são novos para os concorrentes ou 

que alcance novos mercados. (P) 

(c) Identificando os problemas que, se resolvidos, irão manter e então melhorar nossos 

produtos/serviços atualmente oferecidos e nossa posição de mercado. (D) 

(d) Identificando as tendências de mercado que as outras empresas concorrentes 

comprovaram ter potencial no longo prazo enquanto também resolve problemas 

relacionados com nossos atuais produtos/serviços oferecidos e a necessidade de nossos 

clientes. (A) 

10. Administrativo – Estrutura. 
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Em comparação com outras empresas do mesmo setor, a estrutura da minha organização é: 

(a) De natureza funcional (organizada por departamentos: marketing, contabilidade, 

pessoal, et.). (D) 

(b) Orientada por produtos/serviços ou mercado (departamentos tendo como 

responsabilidade o marketing ou a contabilidade). (P) 

(c) De natureza primariamente funcional (departamental); entretanto, uma estrutura 

orientada por produtos/serviços ou mercado existe em áreas que oferecem 

produtos/serviços mais recentes. (A) 

(d) Continuamente mudando para permitir que possamos encontrar oportunidades e 

resolver problemas quando estes surgem. (R) 

11. Administrativo – controle. 

Ao contrário de muitas outras empresas do mesmo setor, os procedimentos que nossa 

organização usa para avaliar nossa performance são melhores descritos como: 

(a) Descentralizado e participativo, encorajando muitos membros da organização a 

participar. (P) 

(b) Fortemente orientado para requisitos que demandam atenção imediata. (R) 

(c) Altamente centralizado e primariamente de responsabilidade da gerência. (D) 

(d) Centralizado em áreas de produtos/serviços mais estáveis e mais participativo em 

áreas de produtos/serviços mais novos. 

*Legenda: (P) = Prospectoras; (D) = Defensivas; (A) = Analíticas; (R) = Reativas. Não presente no instrumento 

de aplicação do questionário ao entrevistado, somente informativo. 
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APÊNDICE II - ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ISO 9001:2008 PARA 

APOIO À ENTREVISTA 

Pesquisa: Modelo de diagnóstico para avaliação de Sistemas de Gestão da Qualidade (ISO 

9001:2008) em Pequenas e Médias Empresas. 

Pesquisador: Engº Eduardo Oenning Soares 

Orientação: Profª Dr.ª Denise Dumke de Medeiros 

Grau de atendimento dos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 e seus itens 

Requisitos  Itens 
Grau de atendimento 

dos requisitos 
1 2 3 4 5 

Sistemas de gestão 
da qualidade 

4.2.2 Manual da qualidade      
4.2.3 Controle de documentos      
4.2.4 Controle de registros      

Responsabilidade 
da direção 

5.1 Comprometimento da direção      
5.2 Foco no cliente e sua satisfação (procedimentos)      
5.3 Política da qualidade      
5.4 Planejamento e objetivos da qualidade      
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação      
5.6 Análise crítica pela direção      

Gestão de recursos 

6.1 Provisão de recursos (financeiro, material e humano)      
6.2.2 Competência, treinamento e conscientização      
6.3 Infra-estrutura      
6.4 Ambiente de trabalho      

Realização do 
produto 

7.1 Planejamento da realização do produto      
7.2 Processos relacionados a clientes      
7.3 Projeto e desenvolvimento      
7.4 Aquisição (procedimento, qualificação e verificação)      
7.5 Produção e fornecimento do serviço (controle e validação)      
7.6 Controle de equipamentos de medição e monitoramento      

Medição, análise e 
melhoria 

8.2 Medição e monitoramento (clientes, processos e produtos)      
8.3 Controle de produto não conforme      
8.4 Análise de dados      
8.5.1 Melhoria contínua      
8.5.2 Ação corretiva      
8.5.3 Ação preventiva      

 

 A pontuação é inserida conforme a seguinte escala: 

1. Não atende (não é implementado, o entrevistado não conhece o item); 

2. Atende pouco (baixa implementação, o entrevistado conhece, mas não tentou implementar); 

3. Atende parcialmente (implementação intermediária, o entrevistado conhece, já tentou 
implementar mas não consegue mensurar e não obteve sucesso); 

4. Atende (implementado, o entrevistado conhece e implementou mas não controla e/ou não 
registra); 

5. Atende satisfatoriamente (implementação satisfatória, o entrevistado registra, possui meios 
de controle e monitoramento ou auditoria freqüente ao item); 
 



Apêndice II Especificações da norma ISO 9001:2008 para apoio à 

entrevista 

 

83 
 

Especificações 

4.2.2 Manual da qualidade 

 De modo geral, o manual da qualidade é um documento que reflita a consciência dos requisitos 
exigidos pela norma ISO 9001:2008. 

A organização deve estabelecer e manter um manual da qualidade que inclua: 

a) o escopo do sistema de gestão da qualidade, incluindo detalhes e justificativas para quaisquer exclusões; 

b) os procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gestão da qualidade, ou referência a eles, 

c)a descrição da interação entre os processos do sistema de gestão da qualidade. 

Foi desenvolvido manual da qualidade? ou qualquer documento que apresente objetivos, 
escopo dos produtos e/ou das atividades, descrição das atividades e tarefas para os funcionários, etc? 

4.2.3 Controle de documentos 

 Os documentos requeridos pelo sistema de gestão da qualidade devem ser controlados. Registros são 
um tipo especial de documento e devem ser controlados de acordo com os requisitos apresentados em 4.2.4. 

Existe algum tipo de controle de documento onde seja controlada as alterações, 

responsáveis, atualizações, aprovações, revisões, etc nos documentos? 

4.2.4 Controle de registros 

 Registros devem ser estabelecidos e mantidos para prover evidências da conformidade com requisitos 

e da operação eficaz do sistema de gestão da qualidade.  

 Registros devem ser mantidos legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis.  

 Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os controles necessários para 

identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos registros. 

Existem algum tipo de procedimento para controle dos registros quanto às atividades de 

auditoria, análise e inspeção, ações corretivas, etc.? 

5.1 Comprometimento da direção 

 A Alta Direção deve fornecer evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento e com a 
implementação do sistema de gestão da qualidade e com a melhoria contínua de sua eficácia mediante: 

 a) comunicação à organização da importância em atender aos requisitos dos clientes, como também 
aos requisitos regulamentares e estatutários, 

 b) o estabelecimento da política da qualidade, 

 c) a garantia de que são estabelecidos os objetivos da qualidade, 

 d) a condução de análises críticas pela Alta Direção, e 

 e) a garantia da disponibilidade de recursos. 

É realizado algum tipo de encontro como palestras e reuniões onde são expressas a 

preocupação e o comprometimento da organização com os parâmetros de qualidade, preocupação 

em satisfazer os clientes, e com a melhoria contínua? 

5.2 Foco no cliente e sua satisfação (procedimentos) 

 A Alta Direção deve assegurar que os requisitos do cliente são determinados e atendidos com o 

propósito de aumentar a satisfação do cliente (ver 7.2.1 e 8.2.1). 

Existe algum procedimento formal para análise da satisfação dos clientes ou suas 

necessidades de mercado? É realizada pesquisa de mercado? 

5.3 Política da qualidade 

 O processo de gestão é evolutivo e a política da qualidade pode ser interpretada como a “porta de 

entrada” do sistema de gestão da qualidade. Esse requisito requer que ela seja adequada e apropriada aos 

propósitos da organização, para nortear os esforços da organização na direção do futuro que ela estabeleceu. 
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 A Alta Direção deve assegurar que a política da qualidade: 

 a) é apropriada ao propósito da organização, 

 b) inclui um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria contínua da 
eficácia do sistema de gestão qualidade 

 c) proporciona uma estrutura para estabelecimento e análise crítica dos objetivos da qualidade, 

 d) é comunicada e entendida por toda a organização, e 

 e) é analisada criticamente para manutenção de sua adequação. 

Foi criado ou estabelecida uma política da qualidade documentada onde conste a 

formalmente o comprometimento da organização para com seus clientes e com a qualidade? é 

continuamente revisada para ser melhorada? 

5.4 Planejamento e objetivos da qualidade 

 A implementação do planejamento da qualidade pode ser feita por meio de um plano da qualidade do 

produto ou serviço. Este requisito deve assegurar a integridade do sistema de gestão da qualidade da 

organização quando uma mudança ocorrer, com, por exemplo, entrada de novos produtos, alteração de layout, 

contratação, etc. 

 Os objetivos da qualidade são a base para o monitoramento da melhoria contínua e para as análises 

críticas pela direção. Para tanto, é interessante que a organização desdobre esses objetivos, inclusive aqueles 

necessários para atender aos requisitos do produto. 

Foram estabelecidos os objetivos da qualidade e foram criados planos formais onde constem 

prazos e parâmetros que possam ser avaliados e sirvam de base para a melhoria contínua? 

5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação 

 A alta direção deve assegurar que as responsabilidades e as autoridades de seu pessoal sejam 

definidas e comunicadas em toda a organização, a fim de que elas possam contribuir para atingir os objetivos 

da qualidade, para facilitar a delegação de tarefas e para estabelecer seu envolvimento, motivação e 

comprometimento com a implementação, manutenção e melhoria contínua. Verificar: 

 a) representante da direção 

 b) comunicação interna 

A alta direção estabeleceu responsabilidade formal e autoridade à membros da organização, 

de modo que todos saibam? É feita comunicação interna aos funcionários sobre os aspetos de 

produção e notas explicativas referentes à empresa? 

5.6 Análise crítica pela direção 

 Essa atividade deverá ser conduzida pela alta direção através de reuniões, em intervalos planejados, 

para determinar a suficiência, a adequação e eficácia do sistema de gestão para alcançar os objetivos 

estabelecidos. 

6.1 Provisão de recursos (financeiro, material e humano) 

 Eficaz identificação das necessidades de recursos de diversas formas e etapas de implementação, 

manutenção e melhoria do sistema de gestão e adequação eficaz destes recursos. 

É realizado alguma avaliação especial sobre os recursos da empresa, seja de mão de obra, 

financeiro ou materiais, ou seja, sempre que necessário os recursos são providos adequadamente? 

6.2.2 Competência, treinamento e conscientização 

 Para atender esse requisito, a organização deve realizar anualmente ou semestralmente um 

levantamento das necessidades de treinamento, por meio de formulários. 

6.3 Infra-estrutura 
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 A direção deve avaliar periodicamente a necessidade de prover por meio de investimentos a 

infraestrutura para implementar o sistema de gestão da qualidade e assegurar mediante manutenção que a 

infraestrutura continue a entender as necessidades da organização. 

É avaliada periodicamente a necessidade de se prover investimento na infraestrutura para 

implementar o sistema de gestão da qualidade? 

6.4 Ambiente de trabalho 

 Determinação de diretrizes para satisfação do trabalhador por intermédio de um ambiente de trabalho 

adequado, envolvendo: 

 Ambiente de trabalho seguro; 

 Ambiente de trabalho ergonomicamente projetado; 

 Ambiente de trabalho confortável: calor, umidade, ruído, luminosidade; 

 Regras de orientação de segurança: EPI 

 Incentivos ou ações de integração social; 

7.1 Planejamento da realização do produto 

 A organização deve planejar e desenvolver os processos necessários para a realização do produto. O 
planejamento da realização do produto deve ser coerente com os requisitos de outros processos do sistema de 
gestão da qualidade: 

 Ao planejar a realização do produto, a organização deve determinar o seguinte, quando apropriado: 

 a) objetivos da qualidade e requisitos para o produto; 

 b) necessidade de estabelecer processos e documentos e prover recursos específicos para o produto; 

 c) verificação, validação, monitoramento, inspeção, e atividades de ensaio requeridos, específicos 
para o produto, bem como os critérios para a aceitação do produto; 

 d) registros necessários para fornecer evidências de que os processos de realização e o produto 
resultante atendem aos requisitos (ver 4.2.4). 

7.2 Processos relacionados a clientes 

 O objetivo desse requisito é fazer com que a organização tenha uma compreensão completa dos 

requisitos de processo do cliente (expectativas e necessidades) antes de iniciar sua ação no sentido de atendê-

lo, e envolve o estudo das necessidades dos clientes (necessidades específicas à clientes específicos). 

É utilizado algum canal de comunicação exclusivo com o cliente para saber sua opinião, 

dúvida ou reclamação? Essas informações são analisadas? 

7.3 Projeto e desenvolvimento 

 Esse requisito requer que a alta direção assegure que a organização tenha definido, implementado e 

mantido os processos de projeto e desenvolvimento necessários para responder eficaz e eficientemente as 

necessidades e expectativas de seus clientes. 

7.4 Aquisição (procedimento, qualificação e verificação) 

 A organização deve assegurar que o produto adquirido está conforme com os requisitos especificados 

de aquisição. O tipo e extensão do controle aplicado ao fornecedor e ao produto adquirido na realização 

subsequente do produto das avaliações e de quaisquer ações necessárias, oriundas da avaliação. 

Os produtos adquiridos são verificados para assegurar que estão dentro dos requisitos 

especificados de aquisição? Inspeção? 

7.5 Produção e fornecimento do serviço (controle e validação) 

 A organização deve planejar e realizar a produção e o fornecimento de serviço sob condições 

controladas. Condições controladas devem incluir, quando aplicável: 

 a) a disponibilidade de informações que descrevem as características do produto, 

 b) a disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário 
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 c) o uso de equipamento adequado, 

 d) a disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição, 

 e) a implementação de medição e monitoramento, e 

 f) a implementação da liberação, entrega a atividades pós - entrega. 

7.6 Controle de equipamentos de medição e monitoramento 

 A organização deve determinar as medições e monitoramento a serem realizados e os dispositivos 

necessários para evidenciar a conformidade do produto com o requisitos determinados ( ver 7.2.1). 

 A organização deve estabelecer processos para assegurar que medição e monitoramento podem ser 

realizados e executados de uma maneira coerente com os requisitos de medição e monitoramento. 

8.2 Medição e monitoramento (clientes, processos e produtos) 

 A organização deve planejar e implementar os processos necessários de monitoramento, medição, 

análise e melhoria para: 

 a) demonstrar a conformidade do produto, 

 b) assegurar a conformidade do sistema de gestão da qualidade, 

 c) melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão da qualidade, e 

 Isso deve incluir a determinação dos métodos aplicáveis, incluindo técnicas estatísticas, e a extensão 

do seu uso. 

8.3 Controle de produto não conforme 

 A organização deve assegurar que produtos que não estejam conforme com os requisitos do produto 

seja identificado e controlado para evitar seu uso não intencional ou entrega. Os controles e as 

responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com produtos não-conformes devem ser definidas em 

um procedimento documentado. 

8.4 Análise de dados 

 A organização deve determinar, coletar e analisar dados apropriados para demonstrar a adequação e 

eficácia do sistema de gestão da qualidade e para avaliar onde melhorias contínuas do sistema de gestão da 

qualidade podem ser realizadas. Isso deve incluir dados  gerados  como resultado do monitoramento e das 

medições e de outras fontes pertinentes. 

 A análise de dados deve fornecer informações relativas a: 

a) satisfação dos clientes; 

b) conformidade com os requisitos do produto; 

c) características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações preventivas; 

d) fornecedores. 

8.5.1 Melhoria contínua 

 A organização deve continuamente melhorar a eficácia do sistema de gestão da qualidade por meio 

do uso da política da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análise de dados, ações 

corretivas e preventivas e análise crítica pela administração. 

 Uma das formas para evidenciar a melhoria contínua seria a implementação de indicadores da 

qualidade para cada unidade de negócio da organização no momento de definição das unidades gerenciais. 

8.5.2 Ação corretiva 

 A organização deve executar ações corretivas para eliminar as causas de não-conformidades de 

forma a prevenir sua repetição. As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não-conformidades 

encontradas. 

8.5.3 Ação preventiva 

 A organização deve definir ações para eliminar as causas de não-conformidades potenciais de forma 

a prevenir sua ocorrência. As ações preventivas devem ser apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais.
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