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RESUMO 
 

 

No atual cenário competitivo, marcado pelo crescente nível de exigência de mercado, 

aumento do nível de eficiência das máquinas e redução nos custos de fabricação, as indústrias 

precisam gerenciar seus processos produtivos e ao mesmo tempo preservar e recuperar o meio 

ambiente. Essas crescentes exigências promovem uma maior consciência dos gestores, que 

passam a compreender que o investimento em práticas sustentáveis está relacionado à 

sobrevivência da empresa. Essa contínua preocupação das organizações com esse panorama 

demonstra essa necessidade de melhoria principalmente do ramo têxtil, que ainda atua nos 

seus negócios com modelos administrativos ultrapassados, atuando de forma reativa e 

apresentando uma necessidade de incorporar aos seus modelos produtivos e administrativos 

uma gestão mais eficaz dos seus processos. Neste sentido, como forma de estabelecimento de 

uma cultura voltada às práticas de gestão sistematizadas, é proposto nesta dissertação, um 

modelo para a integração dos sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança, 

saúde ocupacional e responsabilidade social. Para isto, foi adotada a Soft Systems 

Methodology, proposta por Checkland. Os resultados obtidos permitiram efetuar o 

diagnóstico obtido a partir da aplicação da análise do campo de forças para a implantação do 

Sistema Integrado de Gestão proposto, deixando claro quais as forças restritivas e 

impulsionadoras ao sistema, devem ser equilibradas antes de iniciar a sua implantação. 
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16001, Soft Systems Methodology, Sistema integrado de gestão 
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ABSTRACT 
 
 

 

In the current competitive scenario, characterized by the growing level of market 

demand, industries need to manage their production processes, and at the same time, to 

preserve and to restore the environment due to increasing of the level of efficiency of 

machines and reduced manufacturing costs. These increasing demands promote greater 

awareness of managers, who come to understand that investment in sustainable practices is 

related to the survival of the company. This continuous concern of organizations in relation to 

this situation demonstrates the necessity for improvement, mainly in the textile sector, which 

still operates in business based on outdated administrative models, acting reactively and 

presenting a need of incorporating a more efficient management of their processes for the 

production and administrative models. In this sense, as a way of establishing a culture 

dedicated to the systematic management practices, this dissertation proposes a model for the 

integration of quality management, environment, safety, occupational health and social 

responsibility. For this, Soft Systems Methodology was adopted, proposed by Checkland. The 

results allowed making the diagnosis obtained from the application of force field analysis for 

the implementation of the Integrated Management proposed, clarifying the driving and 

restraining forces to the system that should be balanced before starting its implementation. 

 

 

Keywords: management system, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 and NBR 

16001, Soft Systems Methodology, Integrated Management System 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria Têxtil brasileira sempre ocupou um lugar de destaque na economia do país 

os primeiros passos desta indústria, sempre foram marcados por certo pioneirismo, desde a 

época do Brasil Colônia como mencionado por Costa et al. (2000 p. 38). É evidente que essa  

indústria, ainda possui um peso considerável na economia do país.  Abaixo descrevo dois 

momentos sintéticos, mas que representa o significado deste segmento industrial para nosso 

país. Um período refere-se à Idade de ouro, ocorrida no início do século, onde o motor de 

combustão, o motor elétrico e rudimentos da telecomunicação fizeram com que os fabricantes 

aspirassem a níveis de eficiência até então inimagináveis, artigos anteriormente feitos à mão, 

agora podiam ser produzidos pela máquina, de modo mais rápido e barato. Neste período 

segundo Costa et al. (2000 p. 48), a manufatura algodoeira teve um sensível destaque, 

chegando a causar incômodos em alguns países estrangeiros. 

“No início do século XX, uma série de avanços tecnológicos 

espetaculares causou impacto na sociedade mundial. [...] A 

manufatura têxtil algodoeira do Brasil, bem consolidada, ingressou 

num período que ultrapassou três décadas de desenvolvimento. 

Absorvendo mais de 40% do capital e 23% do pessoal empregado 

em todas as indústrias, respondia por índice superior a 23% da 

produção total do país”. 

Esse quadro não persiste até a década de 50, sofrendo algumas influências da 

competitividade impressa por alguns países. Na primeira metade dos anos 60, para Costa et al. 

(2000, p. 64), esse decréscimo na capacidade produtiva das indústrias têxteis no Brasil, 

representava uma necessidade de melhor capacitação e investimento no setor, a fim de torná-

lo mais competitivo.  

 “[...] a indústria nacional de fiação e tecelagem apresentava sinais 

claros de enfraquecimento”. Enquanto em 1949 o setor empregava 

30% da mão-de-obra de toda a indústria de transformação, em 1961 

teve esse índice reduzido para 24% e, em 1961 teve esse índice 

reduzido para 24% e, em 1964, para 20%, ainda que mantendo a 

posição de maior empregador individual.” 

Conforme comentado anteriormente, mesmo com a oscilação que o mercado têxtil 

sofreu no passado, e vem sofrendo ao longo dos anos, inegavelmente podemos afirmar que 
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esse segmento representa uma parcela considerável na economia do país, contribuindo de 

forma contundente no desenvolvimento social dos brasileiros. Mas, percebe-se que as 

indústrias têxteis no país, ainda sofrem dos mesmos problemas: falta de investimento em 

tecnologia, ausência de modelos de gestão mais alinhados com as demandas do mercado 

globalizado. 

Neste contexto, o mercado passou a exigir que os produtos e serviços oferecidos, 

tenham a marca do comprometimento das empresas responsáveis de forma a garantir a própria 

viabilidade e sobrevivência do empreendimento. A gestão da qualidade que tem na sua base 

conceitual nas áreas de estatística, planejamento estratégico e administração, apresenta-se 

hoje, como um modelo de gerenciamento que consegue atender as demandas do mercado na 

complexidade que hoje é exigida, por possuir uma filosofia aliada a aplicação de ferramentas, 

que na prática consegue estabelecer uma cultura focada em atingir objetivos (resultados), 

sendo aplicável com grande eficácia nos diversos segmentos da economia, tais como, 

entidades filantrópicas, Indústrias, serviço público independente do porte e do ramo de 

atividade, esse cenário competitivo demonstra claramente que as indústrias de uma maneira 

geral e principalmente as indústrias têxteis, prescindem de um modelo de gestão estruturado 

que compreenda não somente as demandas de mercado, custos e qualidade, mas que consigam 

contemplar as necessidades ambientais e de sustentabilidade.  

 

1.1 Justificativa 

Vale salientar que na atualidade, as preocupações das indústrias e o crescente grau de 

conscientização dos clientes, vêm elevando o nível de exigência e complexidade dos 

processos, ou seja, na atualidade não se fala somente em aumentar o nível de eficiência das 

máquinas, nem reduzir os custos de fabricação, mas principalmente, como as indústrias estão 

gerenciando os seus processos produtivos. 

Segundo Fonseca (2004), a partir do início da década de 1980, começou a ficar evidente 

que as crescentes exigências do mercado, vêm promovendo uma maior consciência ecológica, 

gerando o conceito de qualidade holística. 

Desta forma as organizações tem tomado ações mais concretas para os aspectos que 

envolvem a qualidade dos produtos materiais ou serviços, a proteção do meio ambiente  e os 

aspectos sociais, abrangendo a saúde e segurança dos trabalhadores. Como mencionado por 

Moraes (2010, p. 305), “a possibilidade de passivos ambientais têm resultado numa crescente 
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preocupação dos investidores em relação às questões ambientais e ao desenvolvimento 

sustentável.” Para Cerqueira (2010, p. 25), as organizações devem atender de forma rápida as 

exigências do mercado para poderem garantir a sobrevivência do negócio. 

É nesse cenário de mudança acelerada que as organizações 

produtoras de bens e serviços devem atuar. Para sobreviverem no 

mercado cada vez mais exigente e competitivo, devem ser capazes 

de identificar e atender a pressões e a requisitos provenientes de 

diversas fontes ou partes interessadas naquilo que elas fazem. Essas 

exigências ou requisitos obrigam as organizações a repensarem sua 

forma de atuação para assegurarem um desenvolvimento sustentável 

para seus negócios. Para sobreviverem e se perpetuarem, suas ações 

de hoje não podem comprometer as possibilidades das gerações 

atuais e futuras. As relações de negócio com o mundo requerem das 

organizações a análise e a avaliação continuadas de seus 

desempenhos ambiental, tecnológico, cultural, político e social. 

O mercado passou a exigir que os produtos e serviços oferecidos, tenham a marca do 

comprometimento das empresas responsáveis de forma a garantir a própria viabilidade e 

sobrevivência do empreendimento.  

Abreu et al. (2008, p. 163), relatam como as indústrias têxteis na região nordeste estão 

conduzindo as suas práticas de gestão, e quais condutas estão sendo adotadas por empresas 

têxteis instaladas no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Na pesquisa 

realizada foram identificados perfis estratégicos de conduta social e ambiental segundo uma 

escala definida como fraca, intermediária ou forte. 

Tabela 1.1 - Perfis Estratégicos de conduta Social / Ambiental – Indústria Têxtil (Nordeste). 

PERFIS ESTRATÉGICOS DE CONDUTA SOCIAL / AMBIENTAL – INDÚSTRIA TÊXTIL (NORDESTE) 

FORTE INTERMEDIÁRIA FRACA 

 

A importância da questão ambiental 

para a empresa está vinculada ao 

compromisso com o 

desenvolvimento sustentável e com 

a imagem da empresa 

 

 

Verifica-se uma preocupação com a 

imagem e com o alcance de novos 

mercados. 

 

Enxerga-se as questões ambientais 

como um custo, sem a promoção de 

vantagem competitiva. 

Fonte: Adaptado de Abreu et al. (2008). 
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 O resultado da pesquisa com relação à conduta social revela que apenas duas empresas 

adotam os perfis de conduta forte, quatro possuem  uma conduta intermediária e dez revelam 

uma conduta fraca, salientando-se que a conduta social forte só se revelou em duas grandes 

empresas. O estudo também revelou que o porte não é uma condição que obriga uma conduta 

social nas empresas têxteis, contudo, demonstra uma conduta social mais responsável. 

(ABREU et al., 2008). 

 No que se refere às condutas ambientais adotadas, a pesquisa revelou que apenas 

quatro empresas (das 16 entrevistadas) possuem política ambiental formalizada. Segundo 

Abreu et al. (2008, p. 168) o estudo dentre vários aspectos, também demonstra uma 

correlação positiva entre o porte da empresa e a implementação do SGA, mas o processo de 

adoção neste caso, surge da cobrança dos órgãos fiscalizadores e/ou auditorias externas. 

“[...] as pressões são mais direcionadas para as empresas de grande e 

médio porte. O atendimento à legislação foi o principal motivo 

apontado pelas empresas que implementaram um SGA. As empresas 

afirmam que as exigências legais são mais facilmente atendidas 

através do SGA. As empresas também apontaram a melhoria na 

imagem, o avanço dos concorrentes e o atendimento às exigências 

dos clientes no exterior.” 

 A conclusão do estudo demonstra que os perfis de conduta forte concentram-se nas 

empresas de grande porte, onde o aumento do porte representa diretamente um aumento no 

risco ambiental, consequentemente uma maior exposição à sociedade e por fim um controle 

mais rígido dos órgãos reguladores. Um outro aspecto relevante é sobre a ausência de 

exigências sociais, além dos requisitos trabalhistas, demonstrando uma relação fraca, mesmo 

para empresas de grande porte, mas o fato de não sofrer as pressões das partes interessadas 

(clientes), e o cenário local favorável onde a criação de empregos e o cumprimento da 

legislação são considerados uma ação social suficiente. (ABREU et al., 2008). 

 Neste sentido, a adoção de um modelo de gestão permite a indústria estabelecer e 

disseminar adequadamente a sua política de gestão para toda organização, facilitando o 

comprometimento da organização pelo simples fato de possuir as suas diretrizes de atuação 

claras e bem definidas, dentro de uma perspectiva integrada e sistemática das suas atividades.  

 As Indústrias Têxteis no Brasil, e principalmente na região Nordeste carecem de 

modelos gerenciais que possibilite um salto qualitativo no desenvolvimento das práticas 

administrativas. Atualmente, a tendência quanto à implantação de sistemas de gestão 

integrados, permite as empresas englobar diferentes facetas da gestão corporativa. 
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 Para Chaib (2005, p. 7), o Sistema Integrado de Gestão (SIG) ou Sistema de Gestão 

Integrado possibilita a integração de vários subsistemas favorecendo a empresa, a melhoria 

das suas práticas. 

“O termo Sistema de Gestão Integrado pode englobar diferentes 

facetas da gestão corporativa. Usualmente, SGI pode ser descrito 

como a combinação de gerenciamento da qualidade e do meio 

ambiente, mas também alguns sistemas consistem no gerenciamento 

ambiental e de saúde e segurança do trabalho.”  

 Para Cerqueira (2010, p. 2), a adoção de modelos de certificação, possibilita às 

organizações se preparar para determinados modos de falhas, já mapeados no conjunto dos 

modelos de certificação. 

A norma NBR ISO 9001 – Sistemas da Qualidade – Requisitos, 

assim como as demais normas existentes relativas aos demais 

sistemas de gestão, representa o resultado de uma análise criteriosa 

dos principais modos de falha que podem ocorrer na produção de 

bens e serviços. Ao adotar como padrão para o Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ), a organização estará se assegurando de que 

aqueles modos de falha que mais frequentemente ocorrem estarão 

sendo contemplados. [...] A vantagem da adoção de uma norma do 

tipo NBR ISO 9001 é empregar algo que já foi previamente 

analisado e organizado para atender a todo tipo de negócio. De 

forma semelhante, pode-se ocorre com norma NBR ISO 14001 – 

Sistemas de Gestão Ambiental – Requisitos com Orientações para 

Uso, à norma OHSAS 18001 – Occupational Health and Safety 

Assessement Series – Specifications, à AS 8000 – Social 

Accountability e à NBR 16001 – Responsabilidade Social – Sistemas 

de Gestão – Requisitos. 

 Essa conjuntura globalizada exige das organizações sedimentar os conceitos de gestão, 

focalizando o tripé Qualidade – meio Ambiente – Saúde e Segurança no trabalho, como forma 

de melhorar sua imagem junto a clientes, fornecedores e comunidade gerando 

sustentabilidade ao negócio (IDROGO, 2003). 

1.2 Apresentação da empresa 

A Unidade estudada, denominada COTEMINAS S.A.- Unidade João Pessoa, antes de 

ser do grupo COTEMINAS foi uma empresa do grupo Santista tendo sido inaugurada em 



Capítulo 1                                                                                                                                                  Introdução 

 6 

12/10/1973, tendo como mediadores financeiros a SUDENE e o BNB, onde possuía como 

principal atividade produtiva, como o próprio nome sugere a fabricação de toalhas com o 

faturamento de aproximadamente U$S 2.700.000,00 (Dois milhões e setecentos mil dólares) 

por mês, neste período a empresa com quadro médio de recursos humanos de oitocentos e 

oitenta e cinco funcionários.  

A COTEMINAS iniciou o programa de padronização de seus produtos e processos, 

visando a garantia da qualidade total com objetivo de melhor satisfazer as necessidades de 

seus consumidores e conseqüentemente a obtenção do certificado internacional de qualidade 

baseado na norma ISO 9000,  no ano de 1997, esta certificação,  servia de passaporte para 

uma maior penetração de seus produtos no mercado exterior. Ou seja, nesta época a empresa 

possuía 52% de suas vendas focadas no mercado exterior, o que levou a empresa a priorizar a 

padronização como ferramenta básica para consecução destes objetivos.  

A partir de 1997 houve uma incorporação da Artex com a empresa Coteminas, que 

passou a administrar a unidade em estudo por um período de aproximadamente dois anos. Em 

1999 a Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas assumiu a administração das 

marcas Artex e Santista,  onde deu início a um novo processo de revitalização desta empresa, 

onde começou a incorporar uma nova gestão administrativa. 

Atualmente a COTEMINAS S.A. – Unidade João Pessoa dispõe no seu quadro médio 

de recursos humanos cerca de dois mil e quatrocentos funcionários e conta com um parque 

industrial totalmente modificado, atendendo ao mercado de toalhas, tendo como principal 

foco mercado nacional e exportação, onde atende 85% de suas vendas no mercado nacional, a 

COTEMINAS S.A. – Unidade João Pessoa, faz parte da SPRINGS GLOBAL que como a 

SANTANENSE, são empresas controladas diretas da Sociedade, que também  são indústrias 

do setor têxtil e situam-se entre os maiores fabricantes integrados de produtos têxteis para o 

lar e vestuário, conforme demonstrado na figura 1.1. 
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Figura 1.1 - Organograma Empresarial 

Fonte: Manual de Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental - COTEMINAS (2011, p.5) 

 
 
Dentro deste quadro a Coteminas - Unidade João Pessoa a partir do ano de 2002 lançou 

um programa de Implantação e Nivelamento do Processo de Qualidade, denominado Rumo à 

Excelência, que na ocasião tinha como objetivo principal disseminar a política de qualidade 

na empresa. O projeto inicial foi elaborado de conformidade com as demandas provenientes 

do mercado externo, que na ocasião, exigia da unidade a adoção de modelos de certificação 

que garantissem a eficácia da gestão adotada pela empresa, como medida, a empresa 

estabeleceu um plano estratégico para sedimentação da cultura da qualidade, conforme 

apresentado na figura 1.2 a seguir. 

 
Figura 1.2 - Coteminas Rumo a Excelência 

Fonte: Manual de Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental -  revisão 00 (2009, p.10) 
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Analisando as ações propostas na ocasião pela Diretoria da empresa, percebe-se que a 

execução do plano estratégico não ocorreu na sua totalidade, mas conseguiu alinhar as 

práticas existentes ao modelo de Gestão que tem como premissa o SGI.  

Atualmente a empresa vem buscando fortalecer as suas marcas SANTISTA e ARTEX 

no mercado nacional, focalizando em produtos com maior valor agregado. Tratando-se de 

uma redefinição estratégica por parte da empresa, caberá a organização, otimizar os seus  

controle existentes sobre os modos potenciais de falha de maneira a gerar para organização  

um maior controle dos seus processos, visando melhorar sua imagem junto a clientes, 

fornecedores e comunidade. Percebe-se a pertinência, no que se refere a adoção do SGI, como 

“ferramenta” para o fortalecimento das atuais práticas de gestão, dentro do tripé Qualidade – 

Meio ambiente – Saúde e Segurança no Trabalho, como condição de competitividade no 

mercado. 

 

1.3 Problema da Pesquisa 

A compreensão da qualidade como condição universal de desenvolvimento para as 

organizações não é mais um diferencial competitivo e sim uma condição básica e fundamental 

de sobrevivência das organizações. Nos dias atuais em que a abertura dos mercados exige um 

maior comprometimento das organizações, a avaliação das organizações pelas partes 

interessadas, não se resume ao atendimento da atividade e/ou serviço encomendado. Para  

Cerqueira (2010, p 13), “a evolução da visão da qualidade intrínseca dos produtos atingiu uma 

dimensão mais abrangente que coloca em evidência a própria qualidade da gestão”, é o que 

faz da qualidade principalmente nas indústrias têxteis que pretendem direcional os seus 

produtos para mercados mais competitivos uma condição obrigatória promove um repensar 

das práticas de gestão em vigor. 

Esta concepção demonstra a necessidade de incorporação de rotinas de trabalho, ligadas 

a um pensamento sistêmico da organização, onde o foco principal recaia na gestão do 

negócio, procurando melhorar de forma continuada a qualidade dos processos relacionados. 

Para Maranhão (2001 p. 9): 

Administrar o presente e prever o futuro pode ser significativamente 

facilitado caso a organização disponha de métodos eficazes de 

gestão, comumente chamados de sistemas de gestão ou sistemas de 

gestão da qualidade. [...] baseado em ampla experiência de mercado, 

as organizações mais bem-sucedidas são aquelas que demonstram 



Capítulo 1                                                                                                                                                  Introdução 

 9 

competência para lidar com o presente e prever o futuro. Nada mais 

fazem do que trabalhar com qualidade. 

Esse pensamento também é compartilhado por Cerqueira (2010, p.25), ao comentar 

sobre as relações de negócios como modelo de sustentabilidade. “As relações de negócio com 

o mundo requerem das organizações a análise e a avaliação continuadas de seus desempenhos 

ambiental, tecnológico, cultural, político e social.” 

A contínua preocupação das organizações com esse panorama, demonstra essa 

necessidade de melhoria principalmente do ramo têxtil que ainda atua nos seus negócios com 

modelos administrativos ultrapassados, atuando de forma reativa necessitando incorporar nos 

seus modelos produtivos e administrativos uma gestão mais eficaz dos seus processos. 

Esta nova organização da indústria têxtil no mundo, principalmente nos países 

desenvolvidos, afeta a competitividade do setor na medida em que a relação com o 

consumidor  se tornou o ponto crucial da competição, tornando imperioso a adoção destas 

empresas  por um modelo de gestão eficaz e competitivo e que permita acompanhar as 

diversas transições neste setor. 

Depreende-se desta situação que as organizações que ainda não possuem um sistema de 

gestão de qualidade adequado as necessidades do mercado, dificilmente conseguirá 

sobreviver. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Geral 

Avaliar a possibilidade de integração dos sistemas de gestão da qualidade, meio 

ambiente, saúde e segurança ocupacional  e responsabilidade social da  Coteminas S.A. – 

Unidade João Pessoa. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Para a realização do objetivo geral proposto neste trabalho, destacam-se três objetivos 

específicos: 

1. Sistematizar as atividades existentes no âmbito da Gestão da Qualidade, Meio 

Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional e responsabilidade social. 

2. Verificar a adaptabilidade dos procedimentos existentes com os moldes propostos 

pela série ISO série 9000, 1400, OHSAS 18000  e NBR 16001.  

3. Verificar os fatores predominantes na empresa com referência à integração dos 

Sistemas de Gestão da Qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional e 

responsabilidade social. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Sistema de Gestão 

Este capítulo apresenta os conceitos de organização, gestão a partir de uma síntese dos 

modelos de administração, com as suas respectivas contribuições que ao longo dos anos vem 

produzindo mudanças internas, face às transformações advindas das mudanças externas 

marcadas pelas constantes pressões do mercado. O propósito do presente capítulo é a 

descrição da evolução do conceito de gestão, dando ênfase ao conceito de gestão integrada, 

considerado neste estudo, como sistemas imprescindíveis para a compreensão de como as 

organizações vêm conduzindo as suas estratégias de negócio frente ao mercado globalizado. 

2.1.1 Conceitos 

Uma breve incursão sobre os conceitos que acompanham a evolução da administração 

moderna, um conceito muito usual na administração, vem do ramo da biologia criado  pelo 

biólogo austríaco Karl Ludwig Von Bertalanffy, considerado fundador da Teoria Geral dos 

Sistemas, essa teoria surge da não aceitação da visão cartesiana do universo, que como 

contraponto, imprimiu na sua teoria, uma abordagem orgânica da biologia onde tentou fazer 

aceitar a idéia de que o organismo é um todo  maior que a soma das suas partes. Nesta 

perspectiva, criticou a visão de que o mundo dividido em diferentes áreas, ao contrário, 

sugeria que se devem estudar sistemas globalmente, de forma a envolver todas as suas 

interdependências, pois cada um dos elementos, ao serem reunidos para constituir uma 

unidade funcional maior, desenvolve qualidades que não se encontram em seus componentes 

isolados. 

Esse entendimento permitiu a administração moderna reconstruir as suas bases 

conceituais a partir de uma nova perspectiva, onde a eficácia organizacional deveria ocorrer 

mesmo em ambientes não determinísticos e isolados, tendo o ambiente externo como fator 

integrante nas mudanças sofridas pelas organizações. 

Nesta perspectiva, o conceito de sistema aberto, é aplicável à organização empresarial, 

sua dinâmica pode ser visualizada na figura 2.1, onde são demonstradas as interações entre o 

meio ambiente, no início e no final do processo e a organização. 
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Figura 2.1 - Organização como um sistema aberto 

Fonte: Chaib (2005, p.10) 

 

Essa nova concepção da administração do ponto de vista da evolução dos conceitos de 

gestão promove uma reordenação do pensamento administrativo, tendo como fatores 

primordiais, a interdependência com o meio ambiente e a participação das pessoas como 

agentes de transformação, diminuindo a centralização promovida pela divisão do trabalho. 

Para Paladini (2010, p. 129): 

 “O conceito tradicional de sistema de produção não está errado ou 

porta nele alguns equívocos inaceitáveis, insuperáveis ou 

incompatíveis com a filosofia da qualidade. Na verdade, o conceito 

tradicional é insuficiente, requer novos conceitos, mais abrangentes, 

que englobem os atuais. E a idéia de sistema da qualidade, assim, não 

entra em conflito  ou produz incoerências em face da noção 

tradicional de sistemas de produção: em vez disso, completa-o e, 

sobretudo, torna-o mais abrangente em termos espaciais e temporais, 

ampliando suas atividades e projetando seu desenvolvimento para o 

futuro.” 

Os desafios sofridos pelas organizações, ultrapassam as obrigações exclusivas com a 

produtividade tão somente, as abordagens das organizações necessitam de um direcionamento 

mais preditivo, devido os modelos reativos não serem mais aceitos, principalmente por não 

gerarem um compromisso com as partes interessadas, como demonstrado na tabela 2.1,  nesta 

perspectiva, a noção de sistema integrado permite as organizações atuar a partir de modelos 

menos restritivos na gestão dos seus negócios. 
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Tabela 2.1 - Síntese das Abordagens da Gestão. 

Abordagem Atuação da Gestão Foco da Gestão 

 
 

Reativa 

Atua sobre os efeitos 
indesejáveis eliminando as não-
conformidades dos produtos. 
Também chamada ação de 
disposição ou correção do 
produto. 

No controle do produto, 
assegurando sua conformidade. 

 
Corretiva 

Atua nas causas das não 
conformidades de forma a evitar 
sua repetição. 

No controle do processo e no 
controle do produto. Além das 
ações corretivas, inclui as ações 
reativas necessárias. 

 
 
 

Preventiva 

Atua nas causas potenciais dos 
problemas e das não-
conformidades de maneira a 
evitar sua ocorrência, em função 
dos riscos envolvidos. 

No planejamento, controle e 
melhoria do sistema que engloba  
a interdependência entre 
produtos, processos, padrões e 
recursos disponíveis. Inclui as 
ações de controle e de melhoria 
dos processos e controle e 
melhoria dos produtos. 

 
 
 

Preditiva 

Atua nas tendências do mercado, 
incluindo clientes, demandas, 
tecnologias, inovações,  produtos 
substitutivos, concorrência, 
legislação e outras mudanças  
potenciais. 

No planejamento, controle e 
melhoria do negócio, buscando 
assegurar sua perpetuação. 
Necessita de um sistema de 
gestão que lhe dê suportes nas 
contingências das mudanças. 

Fonte: Cerqueira  (2010 p. 21) 

2.2 Sistema de Gestão da Qualidade 

O Sistema de Gestão da Qualidade surge como uma nova forma de compreensão e 

atuação da organização, frente às acentuadas necessidades de definição das variáveis impostas 

pelo processo de industrialização, iniciados no século XX. Para Cerqueira (2010, p. 14), “o 

aumento de demanda e as incorporações de inovações na tecnologia de produção impuseram 

um novo modelo de gestão”. 

Para Cerqueira (2010, p. 14), a compreensão da evolução da gestão como resposta para 

os desafios sofridos pela indústria moderna, passa inicialmente pelo entendimento de algumas 

variáveis que representam o grau de maturidade administrativa.  

1. O tempo sobre o qual foram marcados os passos do processo de 

evolução e, em função do qual, são exigidas respostas rápidas e 

eficazes; 

2. O nível de complexidade, apresentando, cada vez mais, novos 

desafios à compreensão dos processos e à definição de modelos de 

gestão que assegurem a perpetuação dos negócios; 
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3. As incertezas que refletem o desconhecimento sobre os aspectos 

relevantes do processo de negócio num mundo em constante e rápida 

mutação; e 

4. O estilo de gestão que consiste na abordagem administrativa ou nos 

modelos de atuação propostos para lidar com os problemas 

identificados pela organização. 

Para Shiba et al. (1997), a evolução dos conceitos da gestão da qualidade como 

demonstrado na figura 2.2 passa por um processo evolutivo, denominado como parâmetro de 

adequação da qualidade: a adequação ao padrão, ao uso, ao custo e a necessidade latente. 

“O conceito dominante de qualidade das principais empresas 

japonesas tem se modificado aproximadamente a cada 10 anos. Na 

década de 50, a adequação ao padrão era a que melhor satisfazia as 

necessidades da produção em massa. Os anos 60, 70, e 80 foram 

dominados, respectivamente, pela adequação ao custo e adequação 

ao uso, adequação ao custo e adequação à necessidade latente. 

Ferramentas e práticas padronizadas foram desenvolvidas, 

empregadas e validadas para cada uma das adequações e estágios do 

conceito de qualidade. Estas ferramentas e práticas foram sendo 

modificadas à medida que as corporações e seus clientes respondiam 

às mudanças na economia. Podemos esperar contar com mais 

mudanças, já que a competição se desenvolve em novas dimensões e 

as necessidades sociais encontram novas expressões.” (Shiba, 

Graham e Walden – 1997 pag. 16). 

Na atualidade onde os modelos de gestão padronizados passam a ser incorporados no 

dia-a-dia das organizações, como métodos de gestão adequados às diversas atividades, as 

ferramentas de certificação como ISO 9000 que tem como premissa básica, no âmbito da 

Norma, visa à sistematização do conjunto de todas as ações planejadas, necessárias para 

prover confiança adequada de que um serviço atenda aos requisitos definidos da qualidade,  

pode-se assim dizer, para que a garantia da qualidade seja cumprida,  é necessário uma série 

de regras voltada para a qualidade organizada de forma sistemática. 

No Brasil em 1984, teve a primeira versão das Normas ISO 9000, cuja adoção quase 

que compulsória ocorreu num período de crescente concorrência, promovendo um 

alinhamento no que se refere à adoção do modelo de gestão pelas grandes e médias empresas. 

O movimento pela qualidade, não só incorpora os aspectos objetivos da conformidade e 

adequação as regras, mas também incorpora outros valores a sistemática organizacional no 
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mundo e particularmente no Brasil. A adoção sistemática por parte das empresas pelo modelo 

ISO 9000, representa um grande avanço das indústrias brasileira na busca pelo gerenciamento 

dos seus processos.  

 

 
Figura 2.2 - Evolução do Conceito de Qualidade. 

Fonte: Adaptado de SHIBA (1997) 

2.2.1 Princípios do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 

O sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) consiste em estrutura organizacional, 

procedimentos, processos e recursos necessários para implementar a Gestão da Qualidade, 

tendo como característica a especificação de requisitos aplicáveis às organizações de qualquer 

setor da indústria ou econômico. 

A NBR/IS0 9000:2008 (ABNT, 2008), define “gestão da qualidade como sendo um 

composto de atividades coordenadas para atingir e controlar uma organização com relação à 

qualidade”, tendo no seu escopo, uma abordagem sistêmica da gestão, que permite se bem 

implantada, o fornecimento de uma estrutura voltada à melhoria continua. 

A abordagem do sistema de gestão da qualidade incentiva as 

organizações a analisar os requisitos do cliente, definir os processos 

que contribuem para a obtenção de um produto que é aceitável para o 

cliente e manter estes processos sob controle. Um sistema de gestão da 

qualidade pode fornecer a estrutura para melhoria continua com o 

objetivo de aumentar a probabilidade de ampliar a satisfação do 
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cliente e de outras partes interessadas. Ele fornece confiança a 

organização e a seus clientes de que ela é capaz de fornecer produtos 

que atendam aos requisitos de forma consistente. 

 

O modelo do Sistema de Gestão da Qualidade adotado pela NBR ISO 9001, conforme 

demonstrado na figura 2.3, demonstra as interfaces da cadeia de valor com o cliente, desde a 

definição dos requisitos, como entradas até o monitoramento da sua satisfação, pelo feedback 

gerado pela maneira como foi atendido pela organização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Modelo de gestão - NBR ISO 9000  

O sistema de gestão da qualidade, enquanto modelo de avaliação, surge como um 

método de seleção de fornecedores, que por meio de análises evidencias objetiva, conseguia-

se estabelecer um parâmetro de seleção a partir do atendimento aos requisitos especificados. 

A sua utilização surge no Departamento de Defesa dos Estados Unidos que passou a exigir 

dos seus fornecedores de bens e serviços, adequação a um sistema de gestão documentado na 

Figura 2.3 - Melhoria Contínua do Sistema de Gestão da Qualidade 

Fonte: NBR ISO 9000 : 2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade (p. 07) 
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ocasião, conforme as normas MIL -Q9858 e MIL-145208A.  A proliferação de normas 

surgidas nos diversos paises para atender as diversas demandas de normalização, levou a ISO 

(International Organization for Standardization) estabelecer o Comitê Técnico TC 176 – 

Garantia da Qualidade para consolidar as diversas normas existentes, consolidando em 1987 

os diversos conteúdos das normas existentes, surgindo as Normas para Sistemas da Qualidade 

– ISO série 9000, compostas por cinco normas: ISO 9000:1987, ISO 9001:1987, ISO 

9003:1987 e ISO 9004:1987. A composição de um modelo integrado levou as nações 

interessadas no comércio internacional passarem a adotar as normas da série ISO 9000, 

especificamente seus modelos de Garantia da Qualidade (CERQUEIRA, 2010). 

Integram a ISO cerca de 150 países, os quais, juntos são responsáveis por 95% do 

mercado produtivo mundial. O Brasil participa da ISO através da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

2.3.1 Abordagem por processos  

No que se refere à adequação à ISO 9001, é de fundamental importância, identificar as 

necessidades das partes interessadas, descrever, analisar e melhorar os processos para atender 

a estas necessidades, estabelecendo um conjunto de indicadores harmônicos para que se possa 

medir, analisar e melhorar os processos. Esta abordagem denominada por processos, enfatiza 

a importância de: entendimento e atendimento dos requisitos, necessidade de considerar os 

processos em termos de valor agregado, obtenção de resultados de desempenho e eficácia de 

processo e melhoria contínua de processos baseada em medições objetivas. 

Como previsto na própria norma, a abordagem por processo, proporciona foco para 

direcionar a organização, onde o cumprimento dos objetivos da qualidade pode gerar um 

impacto positivo na qualidade do produto, na eficácia  operacional e no desempenho 

financeiro, conduzindo assim à satisfação e confiança das partes interessadas. 

2.4 Questões ambientais globais  

As questões ambientais na  atualidade, não é uma ação marcada apenas pela postura dos 

mais radicais, o movimento em prol do crescimento sustentável é uma tônica das diversas 

organizações no mundo, onde a tomada de consciência vem sendo alavancadora da mudança, 

onde ações do tipo reciclar, reduzir, reutilizar, tratar, reaproveitar  estão sendo mais comuns 

nas organizações de bens e serviços, mas ainda é flagrante o descuido e a  falta de 

compromisso de algumas organizações com a preservação do meio ambiente. 
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Para Cerqueira (2010, p. 93), é preciso se conscientizar de que o 

direito ao meio ambiente é um direito fundamental do ser humano. O 

meio ambiente é a única fonte de recursos naturais capaz de assegurar 

a vida aos homens, aos animais, às plantas e a todos os organismos 

vivos no planeta Terra. Preservar o meio ambiente é preservar  a vida 

e assegurar o desenvolvimento social e econômico das nações.  A 

destruição do meio ambiente, provocada pelo homem e pelo 

desenvolvimento dos sistemas de produção, compromete a vida futura. 

Torna-se imperativo que as organizações produtoras de bens e 

serviços observem os níveis de poluição que geram com seus produtos 

e tentem equilibra-los com seus interesses econômicos. 

Pode-se dizer que as questões ambientais, hoje ocupam lugar que não é somente 

exclusividade dos ambientalistas, como foi no passado, mas também governos, as empresas, 

as associações  de todo tipo, as organizações não governamentais e a sociedade de uma forma 

geral, vem exercendo um papel ativo e crítico, estabelecendo novas relações de mútua ajuda, 

criando assim uma ambiência de maior transparência, onde as organizações produtoras de fato 

passam a responder pelos seus processos, o que leva as organizações ter um controle mais 

eficaz de seus processos e produtos, visando diminuir continuamente seus níveis de poluição. 

Para Rovere et al. (2009, p. 3), “o setor produtivo passa a ser visto não só como uma 

alavanca para o crescimento dos paises, mas também como um propiciador de condições e 

recursos para solucionar os problemas ambientais existentes”.  

2.4.1 O surgimento das normas ambientais – NBR ISO 14001 

O impacto causado pela utilização das normas representativas da série 9000 nas relações 

comerciais internacionais, promove nas empresas a necessidade de adaptação às novas 

demandas do mercado globalizado. O rápido crescimento do número de empresas certificadas 

mostra o grau de importância da implantação de procedimentos gerenciais que garantam a 

qualidade por meio de normas técnicas internacionais. 

Rovere et al. (2009, p. 6), comenta que a adoção do sistema da qualidade no ano de 

1997 para as empresas no Brasil, foi decisiva na entrada no mercado internacional. 

A aquisição do “diploma” internacional de gestão da qualidade passou 

a ser indispensável à entrada ou a manutenção  de mercados em 

muitos setores industriais. Em 1997, o Brasil se aproxima de 4000 

instalações industriais certificadas por algumas das normas de sistema 

de gestão da qualidade da Série ISO 9000. O país entrou 
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definitivamente na era da qualidade. A difusão destas normas técnicas 

acabou por uniformizar a linguagem  entre clientes e fornecedores. 

As normas ambientais surgem quando o conceito de desenvolvimento sustentável 

começa a fazer parte do vocabulário das organizações no Brasil, a partir da Conferência das 

Nações Unidas no Rio de Janeiro, em 1992, denominado como ECO – 92 teve um papel 

fundamental no redirecionamento da política ambiental mundial, notadamente pela iniciativa 

privada, através do desenvolvimento das normas da série ISO 14000: Sistema de Gestão 

Ambiental que teve a sua evolução histórica, de forma estruturada, no mundo e no Brasil a 

partir de 1960, conforme demonstrado na Tabela 2.2 a seguir. 

Tabela 2.2 - Evolução das políticas ambientais no Brasil e no mundo. 

Década Evento 

 
 

60 

1960 – Clube de Roma – primeira discussão internacional sobre a adoção de políticas 
envolvendo aspectos ambientais. (Um grupo de cientistas, utilizando-se de modelos 
matemáticos, alertou sobre os riscos de um crescimento econômico contínuo, baseado em 
recursos naturais esgotáveis). 
1962 – Assinatura do Tratado de Proibição Parcial de Testes nucleares, firmado por Estados 
Unidos, União Soviética e Grã-Bretanha. 

 
 
 
 
 
 

70 

• Estabelecimento de políticas de controle de poluição ambiental 
• Criação dos primeiros movimentos ambientalistas 
• Criação de diversas organizações internacionais com o objetivo de discutir os 

problemas ambientais em nível mundial 
• No Brasil criação de órgãos de controle, como a SEMA (Federal) e CETESP (SP) 

FEEMA (RJ). 
1971 – Fundação do Greenpeace 
1972 – Conferência de Estocolmo – o surgimento de casos críticos de degradação ambiental 
levou a Suécia a propor à Organização das Nações Unidas (ONU) a realização de uma 
Conferência Internacional sobre os problemas  do meio ambiente. 
1973 – 74 – primeira crise do petróleo 
1974 – Os cientistas americanos Rowland e Molina, chamam a atenção para os perigos da 
destruição da camada de ozônio pelo cloro-flúor-carbono (CFC). 

 
 
 

80 

1980 – 81 – No Brasil ocorreu a criação da Política Nacional do Meio Ambiente 
1985 – No Brasil a política oficial de meio ambiente é executada pelo Sisnama (Sistema 
Nacional de Meio Ambiente); Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente) e, em nível 
técnico, pelo Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais). 
1986 – Criação da resolução número 1/86 do Conata (Torna obrigatória a análise de Impactos 
Ambientais, para atividades específicas, objetivando atender determinação do órgão de controle 
ambiental). 
1990 – Adoção da “atuação responsável” pela Abiquim (Brasil) 90 
1990 – O presidente da empresa americana Borjohn Optical Tecnology foi multado em US$ 
400.000,00 e preso por 26 meses pela emissão de substâncias tóxicas no esgoto local e sua 
empresa ficou ilegível para contratos com o governo. 
1992 – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio 92 
1992 – Entra em vigor as normas britânicas BS 7750 – Specification for Environmental Systems 
que servirão de base para elaboração do sistema de normas ambientais 
1996 – Emissão da NBR 14001 que integra as normas ISO 9000  
1997 – Evento Rio + 5 – o objetivo deste evento foi fazer um balanço decorrido dos cinco anos 
da Rio 92. Elaboração da Carta da Terra (Este documento representa um marco na história do 
planeta, uma referência ética para todos os povos da terra). 

 Fonte: Adaptado de Conde   (2005) 
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A NBR/IS0 14000:2004 (ABNT, 2004), define o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), 

como a estrutura organizacional, o planejamento de atividades, responsabilidades, práticas, 

procedimentos, processos e recursos para o desenvolvimento, implementação, alcance, 

revisão e manutenção da política ambiental. A norma ISO 14001, por ter a sua concepção 

oriunda do sistema de gestão da qualidade, série ISO 9000, compartilha de princípios comuns, 

conforme demonstrado na figura 2.4, que mostra os elementos básicos de um SGA.  

 

 
Figura 2.4 - Elementos de um SGA – Sistema de Gestão Ambiental 

Fonte: ABNT / ISO 2008 p. 07 

A declaração documentada, contida na norma, representa o compromisso público das 

organizações com relação ao desempenho ambiental da organização, onde se destina a 

fornecer uma estrutura voltada ao estabelecimento de objetivos, metas e programas 

ambientais, atendendo a legislação específica, bem como dos requisitos aplicáveis ao negócio 

mantendo um processo estruturado em torna de toda cadeia, avaliando cada aspecto do 

negócio, sob a óptica da gestão ambiental. 
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2.5 Gestão da segurança e saúde ocupacional 

2.5.1 Comentários iniciais 

Assim como a qualidade e a gestão ambiental, as questões relacionadas à Segurança e 

Saúde no Trabalho (SST), tornam-se aspectos chaves em empresas no Mundo inteiro. No 

Brasil, os cuidados com a segurança ocupacional e com a saúde do trabalhador, antecedem ao 

movimento da gestão da qualidade e às demandas e necessidades de preservação ambiental e 

combate a poluição. O pioneirismo, neste caso ocorre por medida impositiva, onde a 

legislação trabalhista exige a implantação de programas que assegurem a integridade do 

trabalhador em sua ocupação profissional. 

Segundo Cerqueira (2010, p.127), o conceito de prevenção, mesmo que por medida 

cautelar, já é mais familiar as organização que já executam ações voltadas a Segurança e 

Saúde do Trabalho mesmo que de forma compulsória. 

O conceito de prevenção de acidentes, essencial aos sistemas de 

gestão, já era conhecido pelas organizações brasileiras desde o final da 

década de 70, em função das exigências das Normas 

Regulamentadoras – NRs – do ministério do Trabalho estabelecidas a 

partir da Portaria 3.214/78, relativas à segurança e à medicina do 

trabalho. Essas normas são de observância obrigatória pelas empresas 

brasileiras, de caráter público ou privado, pelos órgãos públicos da 

administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes 

legislativo e judiciário que possuam empregados regidos pela 

consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

A existência de modelos estruturados, como determinado pela legislação, promove  

determinado grau de entendimento e cuidado com as questões que envolvem a Saúde e 

Segurança do trabalhador, ou seja, mesmo com uma estrutura bem montada do ponto de vista 

da legislação, todavia, ainda existe um alto índice de acidentes de trabalho no país. 

Para Araújo (2002, p. 43), é necessário que seja de fato estabelecido um compromisso 

com o sistema de gestão, deixando de ser uma prática eminentemente fiscalizatória. 

Esta contradição acredita-se, diz respeito à forma como as ações 

preventivas são realizadas ou, ainda, ao fato de estas  ações não serem 

realizadas. O governo desenvolve programas pontuais, até mesmo pela 

falta de recursos financeiros que atinge os órgãos responsáveis pela 

realização dos mesmos. As empresas esperam ser notificadas pelos 
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fiscais da DRT (Delegacia Regional do Trabalho) para poderem 

implantar alguma medida de correção e prevenção, implantando-as 

não porque acreditam na eficácia da medida, mas porque temem a 

multa da DRT. 

Pode-se dizer que o desempenho satisfatório da saúde e segurança não é casual, depende 

de gestão eficaz, devendo as organizações dispensar a mesma importância à obtenção de altos 

padrões de gestão da saúde e segurança dos trabalhadores  como é feito nos outros aspectos 

das atividades empresariais. Essa maneira de pensar o modelo atualmente preconizado requer 

a adoção de uma abordagem sistêmica que assegure  a identificação, a avaliação e o controle 

dos perigos e riscos relacionados com o trabalho. 

2.5.2 Normas para sistema de gestão de saúde ocupacional e segurança – OHSAS 

18001 e 18002 

A implementação de um Sistema de Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional  que tem 

na sua base conceitual nas normas NBR ISO 14001 e NBR ISO 9001 é uma alternativa para 

as empresas preocupadas em reduzir os níveis de acidentes e melhorar as condições de 

trabalho, bem como, assegurar uma imagem responsável para seus colaboradores e outras 

partes interessadas, além de contribuir para a eficiência de seus negócios.  

Para Cerqueira (2010, p. 128), a adoção de um sistema de gestão para tratar as questões  

de SST, permite a organização estabelecer uma mudança cultural, criando uma imagem 

diferenciada no mercado. 

Com a adoção do sistema, a organização procura aprimorar 

continuamente seu desempenho em termos de saúde e segurança, 

estabelecendo procedimentos essenciais que, aliados e compartilhados 

com outros aspectos da gestão, permitem minimizar os riscos para 

empregados e outras pessoas envolvidas, além de ajudar na construção 

de uma imagem responsável no mercado onde atua. 

Um sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho é baseado nos custos e/ou 

impactos que os acidentes provocam nas empresas e possibilita uma atuação pró-ativa, focada 

na prevenção de acidentes. 

A norma OHSAS 18001, cuja sigla significa Occupational Health and Safety 

Assessment Series, foi publicada pela BSI – Bristish Standards Institution, esta norma  

estabelece os princípios gerais para os sistemas de gestão e segurança do trabalho. A BSI 

também foi responsável pela elaboração da OHSAS 18002 que contém diretrizes para 
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aplicação da OHSAS 18001. Esse guia procura explicar os princípios que fundamentam a 

OHSAS 18001, descrevendo os objetivos, as entradas mais comuns de serem encontradas, os 

processos e as saídas padrão relativos a cada requisito. 

A norma OHSAS não é uma norma nacional, mas é compatível com  as normas NBR 

ISO 14001:2004 e NBR ISO 9001:2008, e adequada para ser adotada como um critério para 

auditorias ou avaliações de Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional, além de 

ser apropriada para ser utilizada em Sistemas de Gestão Integrados. A criação da OHSAS 

18001 é um grande passo em direção à padronização dos Sistemas de Gestão de SST. 

2.5.3 O modelo de Gestão 

O modelo de gestão adotado pela norma OHSAS 18001 como demonstrado 

anteriormente, é totalmente compatível com o modelo da norma NBR 14001. De acordo com 

a norma OHSAS 18001, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho tem como 

escopo fundamental as ações globais do sistema. 

[...] facilita o gerenciamento dos riscos de SST associados aos 

negócios da organização. Isto inclui a estrutura organizacional, as 

atividades de planejamento, as responsabilidades práticas, 

procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, 

atingir, analisar criticamente e manter a política de SST da 

organização. 

Na Figura 2.5 a seguir estão representados os elementos de um SGSST segundo a 

ABNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 - Elementos de um SGSST – Sistema de Gestão e Segurança do Trabalho 

Fonte: BSI  / BS OHSAS 18001:2007, p.vi 
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2.5.4 Elementos do Sistema de Gestão da SST  

O sistema de gestão da SST como demonstrado na Figura 2.4 contempla os seguintes 

requisitos: 

• Política de SST – Essa política deve: ser autorizada pela alta administração da 

organização; ser apropriada à natureza e escala dos riscos de SST da 

organização; incluir o comprometimento com o atendimento, pelo menos, a 

legislação vigente de Segurança e Medicina do Trabalho aplicável, e a outros 

requisitos subscritos pela organização; ser documentada, implementada e 

mantida; ser divulgada junto a todos os funcionários, com o intuito de que os 

mesmos tenham conhecimento de suas obrigações individuais em relação à 

SST; esteja sempre disponível para as partes interessadas; e ser periodicamente 

analisada criticamente, para assegurar que a mesma permaneça pertinente e 

apropriada à organização. 

• Planejamento – A organização deve estabelecer e manter procedimentos para a 

identificação contínua de perigos, a avaliação de riscos e a implementação das 

medidas de controle necessárias. Esses procedimentos devem incluir: 

atividades de rotina e não-rotineiras; atividades de todo o pessoal que tem 

acesso aos locais de trabalho (incluindo subcontratados e visitantes); 

instalações nos locais de trabalho, tanto as fornecidas pela organização como 

por outros. 

• Implementação e operação – A responsabilidade final pela SST é da alta 

administração. A organização deve nomear um membro da alta administração 

com responsabilidade específica para assegurar que o sistema de gestão da SST 

seja adequadamente  implementado e atenda aos requisitos em todos os locais e 

esferas de operação dentro da organização. A administração deve fornecer 

todos os seus essenciais para a implementação, controle e melhoria do sistema 

de gestão da SST. 

• Verificação e ação corretiva – A organização deve estabelecer e manter 

procedimentos para monitorar e medir, periodicamente, o desempenho da SST. 

Esses procedimentos devem assegurar: medições qualitativas e quantitativas, 

apropriadas às necessidades da organização; monitoramento do grau de 

atendimento aos objetivos de SST da organização; medidas proativas de 

desempenho que monitorem a conformidade como os requisitos do(s) 
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programas (s) de gestão da SST, com critérios operacionais, e com a legislação 

e regulamentos aplicáveis; medidas reativas de desempenho para monitorar 

acidentes, doenças, incidentes e outras evidências históricas de deficiências no 

desempenho da SST; registro de dados e resultados do monitoramento e 

mensuração, suficientes para facilitar a subseqüente análise da ação corretiva e 

preventiva. 

• Análise crítica pela administração – A alta administração da organização, em 

intervalos predeterminados, deve analisar criticamente o sistema de gestão da 

SST, para assegurar sua conveniência, adequação e eficácia contínuas. Esse 

processo deve assegurar que as informações necessárias sejam coletadas, de 

forma que permita à administração proceder à avaliação, a qual deverá ser 

documentada. 

2.6 Gestão da responsabilidade social  

2.6.1 Comentários iniciais 

O termo responsabilidade social atualmente falado nas organizações traz consigo uma 

larga abrangência, nas últimas décadas tem crescido a mobilização e a preocupação da 

sociedade com temas associados à ética, cidadania, direitos humanos, desenvolvimento 

econômico sustentável e inclusão social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Integração Empresa e Sociedade 

Fonte: Cerqueira (2010, p. 9) 



Capítulo 2                                                                                                                            Fundamentação Teórica 

 26 

Cabe a organização, entender o compromisso permanente  com a sociedade, conforme 

demonstrado na figura 2.6, onde a sociedade e a organização fazem parte de um mesmo 

sistema não podendo sobreviver de maneira isolada, atendendo apenas ao interesse econômico 

de seus acionistas. 

Como mencionado por Zacharias (2004, p. 110), “a sobrevivência da organização estará 

condicionada a sua capacidade de sustentar e ser sustentada pelo meio em que se encontra”. 

Nesse sentido, a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, como fórum 

nacional de Normalização, designou uma comissão de Estudo Especial Temporário de 

Responsabilidade Social (ABNT/CEET – 00.001.55 para desenvolver a NBR 16001:2004 – 

Responsabilidade Social – Sistema da Gestão – Requisitos. 

2.6.2 A norma NBR 16001 

 A NBR 16001 aborda a responsabilidade social em seus aspectos mais amplos, 

estabelecida pela Comissão Brundtland e aceita pela ECO 92 no Rio de Janeiro. Como 

fundamento, emprega a necessidade de equilíbrio entre as três dimensões da Sustentabilidade: 

a dimensão econômica; a dimensão ambiental e a dimensão social, conforme demonstrado na 

Figura 2.5. 

 A NBR 16001:2004 (ABNT, 2004), tem por objetivo prover às organizações os 

elementos de um sistema da gestão da responsabilidade social eficaz, passível de integração 

com outros requisitos de gestão, de forma a auxiliá-las a alcançar seus objetivos relacionados 

com os aspectos da responsabilidade social, sendo aplicável a qualquer organização. 

2.6.3 Elementos do Sistema de Gestão da NBR 16001 

O sistema de gestão da SST como demonstrado na Figura 2.7 contempla os seguintes 

requisitos: 

• Política da Responsabilidade Social – Essa política deve: ser autorizada pela 

alta administração da organização devendo estar consistente com a política 

geral da organização, ser apropriada à natureza, escala e impactos da 

organização, inclua o comprometimento com a promoção da ética e do 

desenvolvimento sustentável, inclua o comprometimento com a melhoria 

contínua e com a prevenção de impactos adversos, inclua o comprometimento 

com o atendimento à legislação e demais requisitos subscritos pela 

organização, forneça a estrutura para o estabelecimento  e revisão dos objetivos 
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e metas da responsabilidade social, seja documentada implementada e mantida 

e seja comunicada para todas as partes. 

• Planejamento – A organização deve estabelecer implementar e manter 

procedimentos documentados para identificar as partes interessadas e suas 

percepções, bem como os aspectos da responsabilidade social que possam ser 

controlados, a  fim de determinar aqueles que tenham, ou possam ter, impacto 

significativo, positivo ou negativo. 

• Implementação e operação – A organização deve assegurar a competência, por 

meio da educação, treinamento ou experiência apropriados, de qualquer pessoa 

que realize tarefas para esta, ou em seu nome,  e que possa causar impactos 

significativos. 

• Requisitos de documentação – A organização deve estabelecer e manter 

registros para prover evidências da conformidade com os requisitos de seu 

sistema de gestão da responsabilidade social. 

• Medição análise e melhoria – A organização deve estabelecer implementar e 

manter procedimentos documentados para monitorar e medir, em base regular, 

as características principais de suas relações, processos, produtos e serviços 

que possam ter um impacto significativo. 

 

Figura 2.7 - Elementos de um  Sistema de Gestão da responsabilidade social 

Fonte: ABNT / NBR 16001 2004, p. 03 
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A adoção e a implementação, de forma sistemática, de um conjunto de técnicas da 

gestão da responsabilidade social podem contribuir para a obtenção de resultados ótimos para 

todas as partes interessadas. Contudo, a adoção desta norma não garantirá, por si só, 

resultados ótimos. Para garantir os objetivos da responsabilidade social, convém que o 

sistema da gestão da responsabilidade social estimule as organizações a considerarem a 

implementação da melhor prática disponível, quando apropriado e economicamente exeqüível 

(ZACHARIAS, 2004). 

 

2.7 Sistemas Integrados de Gestão 

A crescente cobrança dos mercados consumidores, exigindo das organizações uma 

maior eficiência nos seus processos produtivos no trato com as questões ambientais e sociais, 

vem impulsionando nas empresas uma redefinição dos valores éticos desde a relação com o 

empregado ao fechamento de grandes negócios. Percebe-se também que essa tomada de 

consciência, ainda é um movimento que está sendo fortalecido, nesse aspecto, várias 

empresas, no mundo inteiro, estão descobrindo que os seus sistemas de gestão da qualidade 

podem servir também como base para o tratamento eficaz de questões relativas ao meio 

ambiente, saúde e segurança no trabalho e responsabilidade social. 

Com a publicação das normas internacionais da série ISO 14000, sobre Sistemas de 

Gestão Ambiental, e da norma britânica BS 8800, sobre Sistemas de Gestão da SST, a 

utilização do Sistema de Gestão da Qualidade ficou ainda mais fácil, haja vista que tanto a 

norma ISO 14001 como a BS 8800, ou a NBR 16001, foram elaboradas, propositadamente 

para serem integradas aos sistemas baseados na ISO 9000.  

Para as empresas que já detém uma estrutura familiarizada com um dos sistemas de 

gestão, a possibilidade de fusão entre outros sistemas de gestão,  é uma oportunidade de 

estabelecer uma melhoria na execução de diversas atividades que se superpõem acarretando 

gastos desnecessários.  

Para KARAPETROVIC, WILLBORN (2003, p.211), adoção de sistemas separados e 

incompatíveis incorre em custos consideráveis, aumentando a probabilidade de erros e 

fracassos, criando uma burocracia desnecessária.  
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Principais vantagens com relação a adoção dos sistemas integrados: 

• simplificação das normas adotadas e requisitos do sistema; 

• redução dos custos de auditoria e de registro; 

• redução de custos nas áreas de interpretação de normas e 

implementação; 

• harmonização da documentação do sistema de gestão; 

• alinhamento de objetivos, processos e recursos em diferentes 

áreas funcionais, aumentando a sinergia diminuindo a 

duplicação de esforços na manutenção do sistema integrado. 

 
 

2.7.1 Benefícios da integração 

Os benefícios da integração como mencionado anteriormente, além do aspecto redução 

de custos, a idéia de um sistema integrado de gestão (SIG), no lugar de múltiplos sistemas de 

gestão, facilita a comunicação para os funcionários possibilitando um maior envolvimento das 

pessoas. O fato é que múltiplos sistemas de gestão se tornam ineficientes, difíceis de 

administrar e de obter o efetivo envolvimento das pessoas, por isso as instituições e empresas 

têm se interessado pela implementação dos Sistemas Integrados de Gestão. (FRANÇA, 2009) 

Ainda não há uma certificação específica para o SGI, existem certificações diferentes 

que envolvem a qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional, neste trabalho, 

ainda abordaremos a norma NBR 16001 como modelo possível de adequação como pode ser 

visto na tabela 2.3 a seguir. 

Tanto os programas exigidos pela legislação como os programas corporativos, em linhas 

gerais, são implementado de forma isolada, tendo como principal agente, consultores, 

especialistas em Meio Ambiente, SST  ou Responsabilidade Social. 

Nesse sentido, a implantação de um SIG pode resultar nos seguintes benefícios: 

• redução de custos com certificações, auditorias internas e treinamentos, dentre 

outros; 

• simplificação da documentação, tais como manuais, procedimentos, instruções 

de trabalho e registros; 

• Atendimento estruturado e sistematizado à legislação (ambiental, PCMAT, 

PCMSO, PPRA, PCA, NR 10 e CIPA dentre outros). 

Outro benefício, resultante da implantação de um SIG, diz respeito à importância 

necessária que as questões relacionadas ao meio ambiente e à segurança e saúde dos 
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trabalhadores passam a ter na empresa. Percebe-se que muitas empresas têm direcionado as 

suas decisões estratégicas com relação ao sistema de gestão, no sentido de verificar a 

possibilidade de integração dos Sistemas de Gestão contemplando também a 

Responsabilidade Social. 

NBR/ISO 9001 NBR/ISO 14001 OHSAS 18001 NBR 16001 
4.1 Requisitos Gerais 4.1. Requisitos Gerais 4.1. Requisitos Gerais 3.1. Requisitos Gerais 

4.2.1 Generalidades e 4.2.2. 
Manual da qualidade 

4.4.4. Documentação 4.4.4. Documentação 
3.5.1. Generalidades e 3.5.2. 

Manual do sistema da gestão da 
responsabilidade social 

4.2.3. Controle de Documentos 4.4.5. Controle de Documentos 
4.4.5. Controle de Documentos e 

de Dados 
3.5.3. Controle de Documentos 

5.1. Comprometimento da 
Direção 

4.2. Política Ambiental e 4.4.1 
Recursos, funções, 

responsabilidades e autoridades 

4.2. Política de SST e 4.4.1 
Estrutura e responsabilidade 

3.3.4. Recursos, regras, 
responsabilidade e autoridade 

5.2. Foco no Cliente 
4.3.1. Aspectos ambientais e 

4.3.2. requisitos legais e outros 

4.3.1. Planejamento para 
identificação de perigos e  

avaliação e controle de riscos e 
4.3.2 Requisitos legais e outros 

requisitos 

3.3.1. Aspectos da 
responsabilidade social 

3.3.2. Requisitos legais e outros 

5.3. Política da qualidade 4.2. Política ambiental 4.2. Política de SSO 
3.2. Política da responsabilidade 

social 

5.4.1. Objetivos da qualidade 
4.3.3. Objetivos, metas e 

programas 

4.3.3. Objetivos e 4.3.4. 
Programa de gestão de saúde e 

segurança no trabalho 

3.3.3.Objetivos, metas e 
programas 

5.5.1. Responsabilidade e 
autoridade 

4.4.1. Recursos, funções, 
responsabilidades e autoridades 

4.4.1. Estrutura e 
responsabilidade 

3.3.4. Recursos, regras, 
responsabilidade e autoridade 

5.5.2. Representante da direção 
4.4.1. Recursos, funções, 

responsabilidades e autoridades 
4.4.1. Estrutura e 
responsabilidade 

3.3.4. Recursos, regras, 
responsabilidade e autoridade 

5.5.3. Comunicação interna 4.4.3. comunicação 4.4.3. Consulta e comunicação 3.4.2. Comunicação 

5.6.1. Generalidades 4.6. Análise pela administração 
4.6. Análise crítica pela 

administração 
3.6.6. Análise pela Alta 

Administração 
5.6.2. Entradas para a análise 

cítica 
4.6. Análise pela administração 

4.6. Análise crítica pela 
administração 

3.6.6. Análise pela Alta 
Administração 

5.6.3. Saídas da análise crítica 4.6. Análise pela administração 
4.6. Análise crítica pela 

administração 
3.6.6. Análise pela Alta 

Administração 

6.1. Provisão de recursos 
4.4.1. Recursos, funções, 

responsabilidades e autoridades 
4.4.1. Estrutura e 
responsabilidade 

3.6.6. Análise pela Alta 
Administração 

6.2.1. Generalidades e 6.2.2. 
Competência ,  conscientização e 

treinamento 

4.4.2. Competência, treinamento 
e conscientização 

4.4.2. Treinamento, 
conscientização e competência 

4.4.1. Competência, Treinamento 
e conscientização 

6.3. Infra-estrutura e 6.4. 
Ambiente de trabalho 

4.4.1. Recursos, funções, 
responsabilidades e autoridades 

4.4.1. Estrutura e 
responsabilidade 4.4.6. Controle 

operacional 

3.3.4. Recursos, regras, 
responsabilidade e autoridade 

7.1. Planejamento da realização 
do produto, 7.2. Processos 
relacionados a clientes, 7.3. 

Projeto e desenvolvimento , 7.4. 
Aquisição e 7.5. Produção e 
fornecimento de serviço 

4.4.6. Controle operacional 4.4.6. Controle operacional 3.4.3. Controle operacional 

7.6. Controle de dispositivos de 
medição e monitoramento 8.1. 
Generalidades, 8.2.1. Satisfação 
dos clientes, 8.2.3. Medição e 
monitoramento de processos, 

8.2.4. Medição e monitoramento 
de produto e 8.4. Análise de 

dados 

4.5.1. Monitoramento e medição 
4.5.1. Monitoramento e 

mensuração de desempenho 
3.6.1. Monitoramento e medição 

8.2.2. Auditoria interna 4.5.5. Auditoria interna 4.5.4. Auditoria 3.6.4 Auditoria Interna 

8.3. Controle de produto não-
conforme 

4.4.7. Preparação e resposta a 
emergências e 4.5.3. Não 

conformidade, ação corretiva e 
preventiva 

4.4.7. Preparação e atendimento 
a emergências e 4.5.2. Acidentes, 
incidentes, não conformidades, 
ações preventivas e corretivas 

3.6.2. Avaliação da 
conformidade e 3.6.3. Não-

conformidade e ações corretivas 
e preventiva 

8.5.2. Ação corretiva e 8.5.3. 
Ação preventiva 

4.5.3. Não conformidade, ação 
corretiva e preventiva 

4.5.2. Acidentes, incidentes, não-
conformidades, ações 

preventivas e corretivas. 

3.6.3. Não-conformidade e ações 
corretivas e preventiva 

Tabela 2.3 – Resumo das possíveis integrações entre as normas 

Fonte: Adaptado de BSI  / BS OHSAS 18001:2007, p.15-17 
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2.8 Considerações sobre este capítulo 

A interação entre os sistemas de gestão da qualidade, ambiental, saúde e segurança 

ocupacional e responsabilidade social, permite visualizar a organização de uma maneira 

global, conseguindo abranger os principais atores sociais. 

Alguns fatores importantes nesse tipo de proposta de integração entre os sistemas de 

gestão são destacados, como é o caso da integração das informações, permitindo uma melhor 

sistematização das práticas implementadas bem como a redução de custos por parte das 

organizações. (CASADESÚS; KARAPETROVIC, 2002) 

Para KARAPETROVIC (2008A, p. 5), a possibilidade de integração é viável e a sua 

adoção permite uma ação independente dos sistemas sem comprometer as práticas existentes 

na organização, bem como o estabelecimento de uma integração horizontal. 

 

[...] Esta integração pode ser feita independente de qual modelo 

subjacente é usado, tais como: modelos de processo da ISO 9001, 

abordagem do tipo PDCA, bem como qualquer modelo padronizado. 

[...] No entanto a vantagem real descansa com a integração horizontal, 

onde os sistemas são usados para aumentar uns aos outros e são 

combinados de forma mais natural. 

 

Esta combinação permite as organizações uma maior mobilidade na administração dos 

múltiplos sistemas de gestão, naturalmente existentes nas organizações, sistematizando as 

ações em função de uma política de gestão integrada, possibilitando uma difusão única das 

diversas práticas existentes. 
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3 METODOLOGIA 

 

Essa nova concepção da administração, iniciada pela teoria geral dos sistemas, do 

ponto de vista da evolução dos conceitos de gestão vem promovendo um reordenamento do 

pensamento administrativo, contribuindo para o surgimento de novas alternativas aos 

sistemas tradicionais mecanisista-cartesiano, estabelecendo uma nova linha de pensamento 

onde a atividade humana é incluída e avaliada como variável significativa a partir de um 

enfoque sistêmico.  

Neste sentido a escolha da metodologia adotada neste trabalho Soft Systems 

Methodology desenvolvida por Peter Checkland, deu-se em função da forma como ela 

privilegia as noções de mundo real e mundo sistêmico e como são estabelecidas essas 

relações, a partir de uma óptica democrática e de participação de todos os envolvidos no 

processo, onde a praxes da imprevisibilidade e da contingência determinam à necessidade 

cada vez maior de uma nova estruturação lógica intuitiva e criativa frente aos problemas 

desestruturados, usando a experiência para modificar tais idéias e sua metodologia de 

utilização. 

 

3.1 Conceituação do método aplicado ao problema 

O conceito de sistema aplicado às práticas administrativas, vem provocando e exigindo 

novas maneiras de pensar as diversas problemáticas existentes na esfera organizacional, essa 

nova perspectiva invariavelmente é apoiada por uma gestão mais democrática, onde a 

participação de todos os envolvidos no processo permite a geração de uma nova visão de 

mundo rompendo de certa forma com os modelos mecanicista – cartesiano, permitindo o 

surgimento de novos modelos administrativos. A metodologia aplicada neste trabalho Soft 

Systems Methodology foi desenvolvida por Peter Checkland na Universidade de Lancaster, 

durante os anos setenta, como alternativa às metodologias de sistemas rígidos, como a 

pesquisa operacional. Tem sido aplicada nas mais diversificadas situações, entre outras, para 

projetos relacionados com situação-problema que ocorrem em organizações. Seu objeto é a 

intervenção em situações em que predominam atividades humanas propositais. 
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3.1.1 Características das abordagens sistêmicas segundo Checkland 

As abordagens sistêmicas conforme conceituadas por Checkland 1972 possuem 

características distintas em função dos seus objetivos. A abordagem “hard” por definição é 

adequada principalmente para situações mais estruturadas, fáceis de serem medidas e 

previsíveis. O determinismo das abordagens “hard” não permite uma abordagem interativa 

com a participação das pessoas, neste tipo de abordagem, a atuação das pessoas ocorre de uma 

forma mecânica, e desvinculada da percepção das pessoas como indivíduos controladores do 

seu próprio destino.  Essa condição também é confirmada por  Attefalk e Langervik (2001, p 

12), quando refere-se ao sistema “hard” como uma condição pragmática de atuação. “A 

abordagem “hard” enfatiza o particular e o preciso em uma área específica e tende a olhar 

para uma determinada área apenas por um ponto de vista”. Essa concepção pragmática, não 

oferece condições de avaliar todas as situações problemáticas conforme apresentado em 

Venturi (2007, p.3) em avaliação as observações de Chekland.  

 

[...] ao  prestar consultorias e a partir da constatação de que nem todos 

os problemas e situações apresentadas no campo de administração de 

empresas são precisos, e que, nestes casos, as metodologias chamadas 

“hard” não surtem o efeito desejado na ocasião de sua formulação, 

sugeriu uma mudança das experiências sistêmicas na direção do 

enfoque internacionalmente conhecido como soft-systems. 

Esse entendimento está demonstrado na Figura 3.1, onde a percepção do observador 

adquire uma nova particularidade do todo observável, a partir do mundo real, onde a visão 

diferenciada e complexa do observador 2 do mundo real, permite uma nova construção e 

interação com a realidade criando assim,  novas possibilidades de soluções para problemas 

semelhantes. 
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Figura 3.1 – The hard and softy systems stances 

Fonte: Checkland (2000, p.18) 

A Soft System Methodology - SSM foi desenvolvida no Departamento de Sistemas e 

Administração de Informações da Universidade de Lancaster, por uma equipe liderada por 

Peter Checkland, a partir dos anos de 1960, com o intuito de tentar resolver problemas em 

empresas, de maneira sistêmica e em situações onde os mesmos se mostravam pouco 

estruturados ou mesmo obscuros (CHECKLAND, 2000).  

 A idéia central entorno da SSM, recai sobre uma nova concepção filosófica de 

interpretação dos fatos, onde a idéia positivista da supremacia dos fatos é abandonada, na 

SSM, procura-se  utilizar as várias visões da situação problemática, na ótica de cada 

participante do processo, de forma a buscar uma acomodação entre essas diferentes visões de 

mundo (do termo em alemão Weltanschauungen) (MIRIJAMDOTTER, 1998, p. 6). Para 

Checkland (1981) a SSM, é um processo baseado em modelos sistêmicos que objetiva 

conduzir as decisões sobre ações para melhorar a parte da realidade que está sendo 

examinada, e que fazem sentido às atividades humanas. 
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Figura 3.2 – A lógica central da SSM 

Fonte: Kasper (2000, p. 150) 

 

A SSM foi projetada para ajudar a formular e resolver situações chamadas de “soft”, 

problemas complexos e geralmente com vários componentes humanos, apresentando, em 

função desta característica, diferentes percepções do mesmo problema ou objetivo, diferentes 

”Weltanschauungen” (visões de mundo) dos diversos stakeholders envolvidos no sistema. 

Conforme apresentado na Figura 3.2, o processo cíclico das fases da metodologia além de 

gerar novas idéias, contribui para o desenvolvimento das concepções sistêmicas e para o 

aprimoramento da abordagem, tendo a sistematicidade do processo de investigação (o ciclo) 

como o mais importante dentro da metodologia (CHECKLAND, 2000). 

O processo de implementação da metodologia ocorre consoante alguns pré-requisitos 

estruturais que permite aprofundar sobre determinado problema, oferecendo condições de 

avaliar de forma sistemática as demandas do mundo real em comparação ao pensamento 

sistêmico, construindo a partir da avaliação entre os cenários uma proposta diferenciada e 

adequada ao problema a ser solucionado, conforme demonstrado na Tabela 3.1 a seguir, que 
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faz uma comparação com relação aos modelos “Hard” e “Soft”, no que se refere a diferença 

de linguagens. 

 

Hard Soft 

Bem definido / estruturado 

Problema 

Objetivo 

Maximização / otimização 

Projeto de gerenciamento 

Engenharia de um sistema 

Mal definido / não estruturado 

Situação – problema 

Problemático 

Aprendizagem / dar sentido 

Projeto de investigação 

Sistema como dispositivo epistemológico 

Tabela 3.1 – Diferentes linguagens como reflexo de diferenças epistemológicas entre as abordagens 

Fonte: Kasper (2000, p. 155) 

Segundo essa perspectiva (também conhecida como interpretativa), a problemática do 

mundo real caracteriza-se por envolver incertezas na definição de metas e objetivos globais, 

múltiplos valores e interesses conduzindo a distintos julgamentos numa mesma situação 

problemática e a influência de aspectos históricos na geração e alteração da percepção da qual 

os seres humanos são parte, neste contexto, é estabelecida como componente básico da SSM 

as noções de “mundo real” e “mundo sistêmico”, a fim de distinguir os dois mundos em que 

os homens vivem como observadores (CHECKLAND e SCHOLES, 1990). A compreensão 

desta particularidade do método promove uma reconstrução do problema à luz de uma nova 

perspectiva, como demonstrado por Checklan & Scholes (1990, p. 288), ao definir a 

importância de cada mundo na etiologia do método. 

Mundo real: O desdobramento do fluxo interativo de eventos e idéias 

que experimentamos como vida cotidiana. 

Mundo do pensamento sistêmico: O mundo no qual a reflexão 

consciente sobre o  ‘mundo real’, usando idéias sistêmicas. 

 

A metodologia da SSM, denominada por Checkland é composta por sete fases, 

conforme demonstrado na figura 3.3,  onde cada fase representa um aspecto a ser avaliado. 
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Figura 3.3 – As sete fases da Metodologia Soft 

Fonte: Checkland (1981, p. 163) 

3.1.2 Descrição das fases da Metodologia Soft 

O objetivo geral da SSM pode ser formulado em termos de se constituir como uma 

metodologia para facilitar a ação, onde o processo de aprendizagem circular, é composto de 

sete fases de avaliação que se estruturam a partir de uma lógica, onde a construção da solução 

problemática é obtida entre a avaliação do mundo real e o pensamento sistêmico, enfatizando 

suas características de apoio à aprendizagem e à reformulação de hipóteses. 

 

Fase 1 – Situação problemática não estruturada (Análise) 

 

A primeira parte desta fase é a preocupação de identificar a situação problemática mal 

definida e coletar o máximo de informações sobre a mesma fornecendo uma breve descrição 

da situação atual do problema criando uma profunda representação da situação em que a 
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intervenção é desejada. Deve-se procurar observar a situação problemática mal definida e 

coletar o máximo de informações sobre a mesma, tais como estrutura organizacional, 

características funcionais e de clima organizacional, fluxos de autoridade, comunicação, 

atividade e decisões formais e informais, percepção de sua função e de outros na área e na 

organização, problemas percebidos, e todo o tipo de informação que ajude a compor uma 

‘pintura’ da situação problemática que seja o mais rica possível em detalhes. Nunca 

esquecendo de que se deve tentar captar as diferentes “Weltanschauungen” (visões de mundo) 

de todos os stakeholders envolvidos nesta situação (CHECKLAND, 2000). 

 Nesta fase, diversas técnicas de coleta de informações podem ser utilizadas, tais como: 

entrevistas, brainstorming, observações e coleta de dados, bem como algumas perguntas 

podem ser direcionadas na fase de análise, tais como: como é realizada a alocação de recursos 

nos diversos subsistemas, como ocorre o sistema de monitoramento, como funciona 

efetivamente  a gestão na organização estudada? 

 

Fase 2 – Situação problemática expressa (Definição dos propósitos do sistema) 

 

Nesta fase busca-se desenvolver cenários da situação em que o problema ocorre com a 

maior riqueza de detalhes possível, a partir das observações obtidas da realidade, sem 

estruturas pré-concebidas, valorizando os pontos relevantes, sendo importante a inclusão de  

informações tanto sobre a estrutura como sobre o processo, bem como a forma como se 

relacionam. Devem-se considerar os atores envolvidos na situação, seus sentimentos e 

convicções, o sistema e suas particularidades, assim como os potenciais conflitos dentro do 

sistema, evitando, no entanto a utilização de conceitos pré-concebidos (SHALHOUBL e 

QASIMI, 2005). 

 

Fase 3 – Definições-chave de sistemas relevantes (Conceitualização) 

 

Nesta etapa são discutidas e elaboradas as definições essenciais do sistema em questão 

bem como o modelo conceitual, que será usado para comparação com a situação atual, onde 

as definições essenciais dizem respeito à competência central de uma atividade humana, bem 

como seus componentes, neste sentido, o modelo deve trazer uma nova abordagem à situação 

atual, enfatizando-se seus principais elementos como: clientes, atores, transformação 
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desejada, visão de mundo organizacional, proprietários e restrições ambientais, entretanto, 

não podem fugir ao propósito definido para o sistema. (ATTEFALK e LANGERVIK, 2001). 

A definição-chave é avaliada pelo mnemônico inglês “CATWOE”, que se origina das 

seguintes iniciais: Cliente (customer), Ator (actor), Transformação (transformation process), 

Visão de Mundo (do alemão, Weltanschauung), Proprietário (owner) e Restrições Ambientais 

(Environmental Constraints). Conforme demonstrado na tabela 3.2, os termos usados que são 

aplicados na metodologia, servem como base de investigação de questões relevantes sobre as 

atividades humanas. 

 
 

 
CATWOE 

 
C Customer Cliente Vítimas ou beneficiários da etapa T 
A Actor Ator Aqueles que poderiam parar a etapa T 
T Transformation process Transformação Entrada � T � saída do processo 
W Weltanschauung Visão de mundo Questões gerais que podem levar a 

algumas restrições 
O Owner Proprietário Aqueles que poderiam parar a etapa T 
E Environment Restrições 

Ambientais 
Determinados elementos fora do sistema, 
mas que podem causar restrições ao 
sistema 

Tabela 3.2  – Os elementos da CATWOE e as definições essenciais 

Fonte: Adaptado de Checkland e Shoes  (1990) 

Como visto anteriormente, a maioria dos projetos, consistem em mais de um processo 

de transformação, onde as análises acima podem ser aplicadas tanto ao nível da mudança 

global, como em cada processo. 

 

Fase 4 – Modelos conceituais (Comparação e definição de possíveis mudanças) 

 

Na fase 4 deve ser construído o modelo conceitual ideal, baseados nas definições 

essenciais definidas no estágio anterior, devendo ser composto dos meios necessários para que 

o sistema represente realmente a situação desejada. Entende-se por modelo conceitual um 

conjunto estruturado de atividades necessárias para serem atingidos os objetivos esperados 

nas definições essenciais, bem como as relações existentes entre estas ações. 

Esse modelo não deve ser baseado na realidade ou em um sistema já existente e deve ser 

viável. Para tanto, deve ter um número mínimo de ações necessárias que reflita o processo 
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descrito nas definições essenciais, bem como seu fluxo, a fim de tentar organizar os 

subsistemas contidos no modelo.  

Na formulação da estruturação desta etapa, aspectos como nível de detalhamento da 

comparação e a abrangência das observações realizada pelo analista são fundamentais, onde o 

cumprimento dessas considerações facilitará ao decisor em etapa subseqüente, selecionar a 

melhor mudança (MELO, 2001). 

 

Fase 5 – Comparação da etapa 4 com a 2 (Seleção das mudanças) 

 

Na fase 5, o modelo construído tem como objetivo principal, servir de base para uma 

comparação com a realidade e que, a partir das diferenças percebidas, serão levantados pontos 

para a discussão do problema, bem como soluções e mudanças sugeridas. O processo de 

comparação ocorre entre as fases 4 e 2 a partir da observação da realidade expressa que foram 

desdobradas em cenários. É importante que todos os stakeholders envolvidos no sistema 

participem desta etapa, a fim de expressarem suas diferentes opiniões à luz de suas visões do 

mundo sobre a situação em questão. 

 

Fase 6 – Mudanças possíveis e desejáveis (Projeto e implementação) 

 

Nesta fase, as mudanças propostas no estágio anterior são discutidas, verificando se são 

viáveis, bem como desejáveis. Para tanto, deve-se considerar se as mudanças serão aceitas e 

incorporadas pela cultura existente, bem como a viabilidade econômico-financeira desta 

implementação.  

 

Fase 7 – Ações para melhorar a situação problemática (Avaliação) 

 

O propósito deste último estágio é estimular a discussão procurando-se responder a 

perguntas do tipo: qual é o escopo da ação? Quem irá participar dela? Quais tipos de ações 

são necessárias, onde e quando terão lugar? Gerando assim, uma melhor compreensão de uma 

situação-problema ajudando a identificar oportunidades para o estabelecimento de possíveis 

mudanças. Para Attefalk e Langervik (2001, p. 42) esta etapa, objetiva “estimular a discussão 

por meio de debates sobre as possíveis melhorias que conduzirão as recomendações de 

mudanças, comparando os modelos existentes no mundo real (Análise cultural) com o 



Capítulo 3                                                                                                                                               Metodologia 

 41 

pensamento sistêmico (Análise lógica)”, conforme demonstrado na figura 3.3.  Recomenda-se 

após das comparações estabelecidas, que se elabore uma agenda geral, bem como uma 

individual, com um detalhamento incluindo todos os itens discutidos.  

Como os resultados das ações não são totalmente previsíveis, segundo após a 

implementação das mesmas pode-se verificar a necessidade de reiniciar o processo do SSM, 

desta vez para verificar uma nova situação problema.  

 

3.2 Considerações sobre este Capítulo 

 

A adoção da  metodologia  SSM  permite entender o universo a partir de categorizações 

do universo, demonstradas em cada fase da metodologia. Para Mirijamdotter apud Checkland 

(1998, p. 7) “para Checkland qualquer coisa no mundo pode ser descrito como sistema, ou por 

pertencer a uma das classes, ou por estar contida no universo”, conforme demonstrado na 

Figura 3.4 a seguir. 

 

 

 
Figura 3.4 – Categorizações do universo 

Fonte: Mirijamdotter apud Checkland (1998:6, p. 7) 
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Esta condição metodológica permite ao observador reconstruir a partir do mundo real, 

mas com uma visão diferenciada e complexa do mundo observável, criando novas alternativas 

e soluções a partir de uma visão sistêmica. Essa possibilidade apresenta-se como uma solução 

menos restritiva as demandas organizacionais da atualidade, onde as instituições são 

responsáveis por todas as suas relações diretas ou indiretas. Neste sentido, as mudanças 

possíveis e desejadas, são construídas a partir da avaliação do mundo real, que servirá de 

estruturação comparativa para uma condição ideal, não existindo assim, uma superposição de 

cenários, mas uma análise cultural fundamentada no real-conceitual, gerando assim uma 

proposta de solução a problemática expressa. 
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4 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO E PROPOSIÇÃO DE UM MODELO 

INTEGRADO 

Neste capítulo, será descrito como o modelo de gestão da empresa estudada está 

estruturado no que concerne aos sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança e 

saúde ocupacional e responsabilidade social. Como base de observação e posterior análise, 

será utilizada a SSM metodologia proposta por Chekland (1981), que possibilita ter uma visão 

sistêmica do problema, permitindo soluções para problemas complexos e pouco estruturados.  

 

4.1 Situação problemática não estruturada (Análise) 

 

A etapa de análise como demonstrado na metodologia proposta, tem como característica 

fundamental identificar a situação problemática, bem como obter o máximo de informações 

sobre o funcionamento do atual sistema. Neste sentido, percebe-se que existe de forma 

estrutura uma política para atender as demandas da gestão da qualidade e ambiental, que está 

descrita no documento denominado Manual do Sistema de Gestão da Qualidade e Gestão 

Ambiental – MQA 01, com relação à política de segurança e responsabilidade social, existe 

uma prática, mas sem seguir uma proposta de sistema de gestão integrado.  

 

4.1.1 Descrição da situação atual 

A empresa pesquisada utiliza como metodologia de atuação os conceitos disseminados 

por Campos (1999, p. 12), relativos a qualidade total que na sua premissa básica compreende 

o conceito de qualidade de acordo com cinco (5) pressupostos: Qualidade intrínseca, Baixo 

custo, Atendimento, moral e segurança. Neste sentido, a sistemática de gestão da empresa, de 

certa forma, obedece a esses conceitos. Neste sentido para atender as demandas 

organizacionais o organograma da empresa está estruturado conforme apresentado na Figura 

4.1 a seguir, onde cada gerência está ligada diretamente a diretoria da empresa, tendo assim as 

gerências o mesmo poder de decisão e intervenção, sendo que a área de segurança do trabalho 

e meio ambiente, estão ligadas a gerência de recursos humanos. 
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Figura 4.1 – Organograma Geral da Empresa 

Fonte: Manual de Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental - COTEMINAS (2011, p.32) 

Como estratégia de disseminação das práticas organizacionais, a empresa possui política 

da qualidade e ambiental estruturadas e divulgadas com os funcionários da empresa. No que 

se refere a segurança do trabalho e a responsabilidade social, existem programas e roteiros 

específicos que serão discutidos ao longo da descrição da situação atual.  

 

4.1.2 Descrição do modelo atual – Gestão da Qualidade e ambiental 

Como prática de integração dos modelos, a empresa estabeleceu nove princípios da 

gestão da qualidade e Gestão Ambiental essenciais para o crescimento e para melhoria do 

desempenho da organização. Essas diretrizes gerais estão reunidas no Manual de Gestão da 

Qualidade e Gestão Ambiental, onde foram agrupadas em quatro (4) temas com as suas 

respectivas subdivisões: administração, cliente, produto e apoio. 

 

4.1.2.1 Administração 

Entende-se por administração neste caso, o processo de estruturação e fortalecimento da 

política da empresa por parte da alta direção. Esse tema está subdividido nos seguintes 

princípios: liderança, planejamento e comunicação estratégicos e análise crítica pela alta 

administração.  
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 O sistema de liderança conforme está estruturado, contempla os seguintes requisitos: 

 

• Liderança – o sistema é mantido pela diretoria da empresa que promove o 

cumprimento das diretrizes estabelecidas nos princípios e política da qualidade 

e ambiental e nas estratégias globais e específicas, visando assegurar que os 

requisitos  dos clientes e demais partes interessadas sejam atendidas. 

Este comprometimento é evidenciado através de: 

• avaliação contínua da satisfação e atendimento aos requisitos dos clientes, com 

a realização de pesquisas e consultas de satisfação dos clientes; 

•  tratamento das reclamações e sugestões dos clientes; 

• melhoria contínua das condições e equipamentos de trabalho; 

• condução sistemática das análises críticas, resultando necessário em revisões 

da política, dos objetivos  para com a gestão da qualidade e gestão ambiental e 

processos, ou, ainda, na elaboração de planos de ações para a melhoria 

contínua. 

• Indicação de um representante legal pela direção da empresa para tratar dos 

assuntos relativos a gestão da qualidade e meio ambiente 

O sistema de planejamento é composto de várias etapas e análises críticas até a 

consolidação do planejamento estratégico e econômico, envolvendo as áreas de negócios, 

diretoria e áreas centrais. No que se refere ao planejamento dos processos para a realização 

dos produtos e serviços, os responsáveis das áreas envolvidas determinam e analisam, 

conforme os objetivos abaixo especificados, seguindo o fluxograma para realização de 

produtos, conforme demonstrado na Figura 4.2. 

• Objetivos da qualidade e gestão ambiental; 

• Requisitos para os processos, serviços e produtos; 

• Necessidade de verificação, avaliação monitoramento, inspeção e critérios de 

aceitação, específicos para os produtos relacionados 
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Figura 4.2 – Fluxograma para realização de produtos 

Fonte: Manual de Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental - COTEMINAS (2011, p.15) 

• Análise crítica da alta administração: é uma atividade onde a direção da 

organização em conjunto com os setores, executam reuniões de análise crítica 

do SGQA – Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiental, onde são avaliados 

os requisitos do sistema de gestão, tais como: atendimento aos objetivos e 

metas, resultado das auditorias, melhoria da eficácia do SGQA e seus 

processos, requisitos dos clientes entre outros aspectos, conforme demonstrado 

na Figura 4.3 a seguir. 
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Figura 4.3 – Processo de gestão do SGQA 

Fonte: Manual de Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental - COTEMINAS (2011, p.18) 

 

4.1.2.2 Cliente 

Entende-se como cliente neste tema, o processo de viabilização do negócio por meio 

do cumprimento dos indicadores, principalmente aqueles relacionados aos serviços, de tal 

forma a contemplar: as especificações do cliente declarada ou não, mas necessárias a correta 

fabricação do produto, cumprimentos das cláusulas contratuais entre outros indicadores. 
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4.1.2.3 Produto 

Este tema refere-se ao processo de sistematização da execução de uma determinada 

atividade, a partir de uma referência de comunicação integrada, envolvendo áreas como: 

planejamento, projeto e desenvolvimento e aquisição. 

• Planejamento – os processos necessários à realização dos produtos, serviços e 

demandas oriundas  do escopo do SGQA, são planejados e desenvolvidos dentro de 

uma visão de integração das atividades com a participação de área envolvida, onde 

é determinado e analisado conforme o escopo do sistema de gestão. 

Este comprometimento com o sistema de gestão é evidenciado através do 

cumprimento das premissas que fundamentam o sistema de gestão que são: 

• Objetivos da qualidade e meio ambiente em função de metas específicas 

• Requisitos para os processos, serviços e produtos; 

• Necessidade para instituir ou revisar processos, documentos, registros e/ou 

recursos relativos  aos sistemas de gestão; 

• Necessidades de verificação, validação, monitoramento, inspeção e critérios de 

aceitação, específicos para os produtos e processos. 

• Projeto e desenvolvimento – no seu escopo são previstas as atividades necessárias 

para o atendimento de novas necessidades do cliente, onde são analisadas as 

entradas fornecidas pelo cliente, as saídas solicitadas, cronograma de 

desenvolvimento, análises críticas, verificações periódicas e validação do produto. 

• Aquisição – o processo de aquisição de itens críticos são definidos e 

implementados e estão previstos em procedimentos que garantem que esses itens 

adquiridos e/ou contratados têm suas especificações definidas previamente e os 

controles de recebimento e aprovação ou não, manuseio, armazenamento são 

efetuados  na extensão do efeito dos itens na realização subseqüente do serviço ou 

produto. 

4.1.2.4 Apoio 

Este tema refere-se às estruturas organizacionais, quer sejam físicas, humana ou 

documental que dá suporte (apoio) a organização na manutenção do sistema de gestão da 

empresa. Essa estrutura está subdividada em: documentos, pessoas, representante da 

qualidade da área, infra-estrutura, medição análise e melhoria, auditorias, comunicação, 

gestão dos aspectos e impactos ambientais e acompanhamento dos planos de ação. 



Capítulo 4                                                    Diagnóstico da Situação Atual e Proposição de um Modelo Integrado 

 49 

• Documentos – neste item estão estabelecidas as diretrizes para elaboração,verificação, 

aprovação, atualização e controle dos documentos e registros que compõe o sistema de 

gestão da qualidade e meio ambiente. A estruturação da documentação está 

subdividida nos seguintes níveis: 

Nível 1: Manual da Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental (Estratégico, contendo a 

política da qualidade e ambiental, objetivos, abrangência e estruturação do sistema, 

identificação e interação dos processos) 

Nível 2: é composto dos padrões de sistema (tático – gerencial) 

Nível 3: é composto de procedimentos e padrões operacionais, especificações técnicas 

e dados da qualidade (operacionais) 

Nível 4: é composto dos registros requeridos pelos sistemas de gestão da qualidade e 

gestão ambiental 

• Pessoas – este item provê a sistemática para assegurar que o pessoal comprometido 

com o sistema de gestão da qualidade e gestão ambiental tenha garantida a 

competência necessária para com as suas funções, responsabilidades e autoridades, 

com base em educação, treinamento, habilidades e experiência apropriada, bem como 

para haver disponibilidades de recursos para o desenvolvimento do pessoal. Neste 

processo, são definidas as competências necessárias através das descrições de cargos 

que compõem o cronograma funcional da organização, no âmbito do SGQA, buscando 

atender ao perfil desejado nestas descrições, anualmente é elaborado o plano de 

treinamento, que visa transmitir a cultura da organização, seus objetivos e diretrizes 

estratégicos, os requisitos dos clientes, o atendimento dos processos e a metodologia  

da realização das atividades. 

• Representante do SGQA da Área (RQA): o RQA na estrutura organizacional, é um 

colaborador que além das suas funções habituais, contribui e dá suporte em seu 

departamento ou setor para condução dos assuntos da qualidade e do meio ambiente, 

sendo também um elemento de contato departamental / interdepartamental para tais 

temas. 

• Infraestrutura: no âmbito do SGQA, são determinados, providos, mantidos e 

avaliados os recursos de infra-estrutura necessários aos processos para alcançar e 

manter a conformidade dos produtos para com os requisitos dos clientes. 

• Medição, análise e melhoria o processo de acompanhamento que contempla as 

medições, são praticadas ao longo do processo, sendo fundamentais para a tomada de 
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decisões com base em fatos. É com base nessas medições que se verifica o 

desempenho da organização e do SGQA, e a satisfação das partes interessadas. Uma 

das principais medições do desempenho do SGQA é o da satisfação das partes 

interessadas, os métodos utilizados são: pesquisa da satisfação do cliente, coleta de 

sugestão e críticas, oriundas do cliente e dos colaboradores, análise de reclamações 

escritas ou não e análise crítica pela direção.  

• Auditorias: o processo de auditoria ocorre de forma sistemática, mantém um cunho de 

aprimoramento da gestão, onde é considerada pela organização, como uma ferramenta 

da gestão importante para a manutenção e avaliação independente da política 

implementada pelo SGQA. 

• Comunicação: estão estabelecidas ferramentas e diretrizes para a comunicação da 

eficácia do sistema de gestão da qualidade e ambiental, bem como a conscientização 

dos colaboradores. O sistema de comunicação ocorre de duas (2) maneiras: 

comunicação interna e externa. 

Comunicação interna – ocorre de forma a propiciar a devida transparência nas 

informações para a força de trabalho, a fim de apoiar as atividades e os processos da 

empresa, promovendo também a conscientização dos colaboradores quanto à pertinência e 

importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da 

qualidade e meio ambiente.  

Comunicação externa: ocorre de forma sistemática em função do tipo de necessidade 

que deve ser comunicado, em linhas gerais, toda solicitação, reclamação, sugestão ou 

informação proveniente da sociedade, do consumidor final são protocoladas e direcionadas 

para as áreas pertinentes. 

• Gestão de aspectos e impactos ambientais – estão formalmente estabelecidas e 

mantidas diretrizes para a identificação, gerenciamento e definição dos objetivos e 

metas para aspectos ambientais significativos, produtos e/ou serviços sobre os quais a 

empresa exercer influência. As diretrizes relativas ao Sistema de Gestão Ambiental 

são estabelecidas pelo representante da direção, levando em consideração os requisitos 

das normas e legislações vigentes, cabendo ao representante da administração. 

• Acompanhamento de planos de ação: são processos resultantes do desdobramento 

de projetos e curto e longo prazo. Os planos de ação são estabelecidos para realizar 

aquilo que a organização deve fazer para que os projetos sejam bem sucedidos. São 

considerados planos de ação, os planos desdobrados da seguinte forma: programas de 
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redução de custos; reclamações de clientes, melhorias internas do setor, 

acompanhamento de fornecedores. 

 

4.1.3 Descrição do modelo atual – Segurança e Saúde Ocupacional 

 

O modelo conceitual de segurança e saúde ocupacional adotado pela empresa está 

fundamentado nas legislações específicas que estabelece as regras de funcionamento para 

cada tipo de organização. No que se refere ao modelo de gestão, pode-se dizer que a estrutura 

atual da organização, no que se refere à gestão,  não está totalmente integrada com as  práticas 

de gestão como ocorre com os sistemas de gestão da qualidade e ambiental, mas é perceptível 

a existência de muitas ações comuns aos diversos sistemas. 

 

4.1.3.1 Política de Saúde e Segurança do trabalho 

 

A organização dispõe de uma política de saúde e segurança do trabalho que tem como 

objetivo estabelecer mecanismos que proporcionem a preservação da integridade física, bem 

como a melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, como também cumprir as 

disposições legais regidas pelas normas de segurança e medicina do trabalho, regulamentadas 

conforme Lei no. 6.514 de 22 de julho de 1977, que altera o capítulo V do título II da 

consolidação das Leis do Trabalho (CLT), relativo a Segurança e Medicina do Trabalho, 

aprovado pela portaria no. 3.214 de 08 de junho de 1978. Como forma de atuação e 

sistematização de uma cultura organizacional voltada a prevenção e a saúde do trabalhador, 

foram estabelecidos alguns princípios que norteiam as atividades na área de segurança e saúde 

do trabalhador. 

 

Princípio 1: Os colaboradores que recebem instrução de prevenção de acidentes do 

trabalho tendem a ter melhor visão dos riscos existentes em seu posto de no ambiente 

de trabalho. Tipos de treinamento: treinamento de segurança e operacional 

Princípio 2: Quanto maior o conhecimento operacional de segurança menor a 

probabilidade de ocorrências de acidentes do trabalho. 

Princípio 3: A educação é fundamental para formação de um colaborador 

prevencionista  
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Princípio 4: Os equipamentos de proteção individual (E.P.I.) neutralizam e/ou 

eliminam a ação de agentes agressivos à saúde presentes no ambiente de trabalho, sua 

utilização é portanto de vital importância para que o colaborador não se exponha a tais 

riscos. 

Princípio 5: Uma equipe formada por especialistas de áreas diversas favorece o 

aperfeiçoamento do trabalho 

Princípio 6: Cada empresa prestadora de serviços, deverá automaticamente adotar todas 

as normas internas de segurança do trabalho uma vez que as mesmas também se 

encontram expostas aos riscos existentes no complexo fabril. 

Princípio 7: A saúde e a segurança contribuem diretamente para a melhoria da 

qualidade de vida dos colaboradores como também, para a redução de custos, através da 

diminuição das perdas diretas e indiretas envolvidas em um acidente do trabalho. 

 

4.1.3.2 Pressupostos legais - Normas regulamentadoras  

 

A lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977 regulamenta por meio da Portaria no. 3.214 de 8 

de junho de 1978, as normas Regulamentadoras  de Segurança e Medicina do Trabalho. Das 

34 Normas regulamentadoras, estabelecidas como condição mínima de atuação para as 

empresas. A organização estudada submete-se diretamente a 25 normas regulamentadoras, 

conforme demonstrado na Tabela 4.1 a seguir, com exceção das seguintes normas: Norma 

regulamentadora NR-14 – fornos, Norma regulamentadora NR-18 – Condições de Trabalho 

na indústria da Construção; Normas regulamentadoras NR-19 – Explosivos; Norma 

regulamentadora NR-22 – Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração; Norma 

regulamentadora; Norma regulamentadora  NR-29 – Segurança e saúde no trabalho portuário; 

Norma regulamentadora NR-30 – Segurança e saúde no trabalho aquaviário, Norma 

regulamentadora NR-31 – Segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, 

exploração florestal e aqüicultura e a Norma regulamentadora NR-34 – Condições e meio 

ambiente de trabalho na indústria da construção e reparação naval. 
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Tabela 4.1 – Normas Regulamentadoras aplicáveis 
NORMA DEFINIÇÃO CONCEITO SITUAÇAO ATUAL 

NR-1 Disposição Gerais Estabelece o campo de aplicação das demais 
normas 

Aplicada 
 

NR-2 Inspeção Prévia Consiste na vistoria que é realizada em todo 
ambiente físico de um estabelecimento, a fim de 
verificar se o mesmo oferece condições mínimas 
de segurança para funcionamento. 

Aplicada 

NR-3  Embargo ou Interdição Esta norma estabelece as situações em que 
poderão ocorrer a paralisação de serviços, bem 
como a aplicação de medidas punitivas no que se 
refere à Segurança e Medicina do Trabalho 

Aplicada 

NR-4  Serviços Especializados em Engenharia de 
segurança e em Medicina do trabalho 
(SESMT) 

Esta norma prescreve o dimensionamento de 
profissionais de vários níveis que formam uma 
equipe multidisciplinar, os quais irão atuar na 
implantação de medidas de prevenção de 
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. 

Aplicada 

NR-5 Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) 

Esta norma estabelece a obrigatoriedade de as 
empresas públicas e privadas manterem em 
funcionamento uma comissão cujo objetivo é 
trabalhar, preventivamente, para neutralizar  ou 
eliminar os riscos ambientais por meio de 
recomendações de medidas de segurança que 
visem melhorar as condições de trabalho.  

Aplicada 

NR-6 Equipamento de Proteção Individual Esta norma estabelece os tipos de EPIs a serem 
utilizados em função dos riscos e agentes 
existentes nos locais de trabalho, sejam eles 
físicos, químicos, biológicos ou mecânicos. 

Aplicada 

NR-7 Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) 

Esta norma estabelece a obrigatoriedade da 
elaboração e implementação a obrigatoriedade da 
elaboração e implementação, por parte de todos 
os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados, do Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), 
com o objetivo de promover e preservar a saúde 
de todos os trabalhadores. 

Aplicada 

NR-8 Edificações Esta norma estabelece os requisitos técnicos 
mínimos que devem ser observados nas 
edificações, para garantir segurança e conforto 
aos que nelas trabalham. 

Aplicada parcialmente 

NR-9 Programa de prevenção de Riscos 
Ambientais 

Esta norma estabelece a obrigatoriedade da 
elaboração e implementação, por parte de todos 
os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados , do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 
visando a preservação da saúde e da integridade 
dos trabalhadores, por meio da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e conseqüente controle 
da ocorrência de riscos ambientais existentes ou 
que venham a existir no ambiente de trabalho, 
tendo em consideração a proteção do meio 
ambiente e dos recursos naturais.  

Aplicada 

NR-10 Segurança em Instalação e Serviços em 
Eletricidade  

Esta norma estabelece os requisitos e condições 
mínimas, objetivando a implementação de 
medidas de controle e sistemas preventivos, de 
forma a garantir a segurança e saúde dos 
trabalhadores  que, direta  ou indiretamente, 
interajam em instalações elétricas e serviços com 
eletricidade. 

Aplicada 

NR-11 Transporte, Movimentação, Armazenagem e 
Manuseio de Materiais 

Esta norma estabelece  os requisitos de segurança 
para a operação de elevadores, guindastes, 
transportadores industriais e máquinas 
transportadoras, como também o transporte 
manual de cargas. 

Aplicada 

(continua) 
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(continuação da Tabela 4.1) 
NORMA DEFINIÇÃO CONCEITO SITUAÇAO ATUAL 

NR-12 Máquinas e equipamentos Esta norma estabelece as medidas de segurança a 
serem adotadas no que se refere à instalação, 
operação e manutenção de máquinas e 
equipamentos. 

Aplicada 

NR-13 Caldeiras e Vasos de Pressão Esta norma estabelece os requisitos necessários 
técnicos e legais a serem adotados na instalação, 
operação e manutenção de caldeiras e vasos de 
pressão, a fim de prevenir a ocorrência de 
acidentes de trabalho. 

Aplicada 

NR-15 Atividades e Operação Insalubres Esta norma descreve as atividades, operações, 
agentes insalubres e os limites de tolerância, além 
de definir a caracterização das atividades 
consideradas insalubres e estabelecer os meios  
para proteção dos trabalhadores.  

Aplicada 

NR-16 Atividades e Operação Perigosas Esta norma recomenda as ações prevencionistas 
às atividades consideradas perigosas.  

Aplicada 

NR-17 Ergonomia Esta norma visa estabelecer parâmetros que 
permitam a adaptação das condições de trabalho 
às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar uma 
máximo de conforto, segurança e desempenho 
eficiente. 

Aplicada 

NR-20 Líquido Combustíveis e Inflamáveis Esta norma estabelece os requisitos necessários 
para segurança no armazenamento, manuseio e 
transporte de líquidos combustíveis e inflamáveis, 
a fim de proteger a saúde e a integridade dos 
trabalhadores. 

Aplicada 

NR-21 Trabalho a Céu aberto Esta norma regulamentadora descreve os meios 
para a prevenção de acidentes nas atividades 
desenvolvidas a céu aberto. 

Aplicada parcialmente 

NR-23 Proteção contra incêndio Esta norma regulamentadora estabelece os meios 
de prevenção contra incêndio, visando garantir a 
integridade física de todos os trabalhadores e 
salvaguardar o patrimônio físico da empresa. 

Aplicada 

NR-24 Condições sanitárias e de Conforto nos 
Locais de Trabalho 

Esta norma regulamentadora determina  as 
condições de higiene e conforto a serem 
observados nos locais de trabalho, com enfoque 
no que se refere a banheiros, vestiários, cozinhas, 
alojamentos e água potável. 

Aplicada 

NR-25 Resíduos Industriais Esta norma regulamentadora estabelece as 
medidas preventivas a serem observadas pelas 
empresas quanto à destinação dos resíduos 
gerados em seus processos de trabalho. 

Aplicada 

NR-26 Sinalização de Segurança Esta norma regulamentadora tem por objetivo 
fixar as cores que devem ser usadas nos locais de 
acidentes, identificando os equipamentos de 
segurança delimitando áreas, identificando as 
canalizações empregadas nas indústrias para a 
condução de líquidos e gases, e advertindo contra 
riscos. 

Aplicada 

NR-27 Registro profissional do Técnico de 
Segurança do Trabalho no ministério do 
trabalho 

Esta norma regulamentadora estabelece os 
requisitos para o exercício da função técnico de 
Segurança do Trabalho, no que diz respeito ao 
registro a ser efetuado junto ao Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

Aplicada 

NR-28 Fiscalização de Penalidade Esta norma regulamentadora estabelece os 
procedimentos a serem adotados pela fiscalização 
do Ministério do Trabalho e Emprego, tanto na 
concessão de prazos para correção de problemas 
críticos, como também para a aplicação de multas 
por infração às Normas Regulamentadoras. 

Aplicada 

NR-32 Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços 
de Saúde 

Esta norma regulamentadora tem por finalidade 
estabelecer  as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção à 
segurança e à saúde dos trabalhadores dos 
serviços de Saúde, bem como daqueles que 
exercem  atividades de promoção e assistência à 
saúde em geral.  

Aplicada 

(continua) 
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(continuação da Tabela 4.1) 
NORMA DEFINIÇÃO CONCEITO SITUAÇAO ATUAL 

NR-33 Segurança e Saúde nos Trabalhos em 
Espaços confinados 

Esta norma regulamentadora  tem como objetivo 
estabelecer os requisitos mínimos para 
identificação de espaços  confinados e 
reconhecimento, avaliação, monitoramento e 
controle dos riscos existentes, de forma a garantir 
permanentemente a segurança a saúde dos 
trabalhadores que interagem direta ou diretamente 
nestes espaços. 

Aplicada 

Fonte: Adaptado de Araújo  (2010, p. 42-56) 

4.1.4 Descrição do modelo atual – Responsabilidade Social 

 

O modelo de gestão da Responsabilidade Social que vem sendo adotado pela 

organização, a partir do ano de 2007, refere-se à forma de gestão que visa à sustentabilidade 

da empresa e da sociedade, por meio do cuidado constante com a qualidade dos 

relacionamentos com acionistas empregados, clientes, fornecedores, comunidade e outros 

públicos de interesse, considerando o equilíbrio entre os aspectos econômicos sociais e 

ambientais. A estruturação do modelo conceitual vem sendo desenvolvido em etapas, onde a 

primeira, referiu-se a aplicação do questionário Ethos (2007) como modelo para uma auto-

avaliação, a segunda etapa teve como base o resultado da aplicação do questionário que 

demonstrou na sua aplicação necessidade de fortalecimento das ações da empresa para 

comunidade do entorno da empresa. 

4.1.4.1 Relatório de Auto-avaliação – Indicadores Ethos 

 

Os indicadores Ethos representam uma ferramenta de diagnóstico cuja principal 

finalidade é auxiliar a empresa a gerenciar os impactos sociais e ambientais decorrentes de 

sua atividade. Permitem a avaliação da gestão no que diz à incorporação de práticas de 

responsabilidade social, bem como o planejamento de estratégias e o monitoramento do 

desempenho geral da empresa. Os indicadores abrangem os temas: Valores, Transparência e 

Governança, Público Interno, Meio Ambiente, Fornecedores, Consumidores e Clientes, 

Comunidade e Governo Sociedade. 

A estrutura dos indicadores Ethos aplicado na empresa, permitiu planejar o modo de 

alcançar um grau mais elevado de responsabilidade social, apresentando-se como balizadores 

para avaliação das ações realizadas e para a definição de prioridades, garantindo o 

alinhamento da responsabilidade corporativa ao próprio modelo de gestão da empresa, 
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conforme demonstrado na Figura 4.4 abaixo que identifica e detalha o resultado da empresa 

comparativamente a outras empresas referenciais no Brasil. 

 

 

 

Figura 4.4 – Dados Comparativos - Benchmark 

Fonte: Relatório de Auto-Avaliação - COTEMINAS (2007, p.11) 

Percebe-se por análise comparativa que a média obtida da empresa pesquisada  em 

comparação com o grupo de empresas denominadas Benchmark, indica uma diferença 

significativa de 2,3 para 9,09 mostrando oportunidades de melhorias a serem desenvolvidas.  

Neste sentindo, a empresa decidiu investir no item comunidade por representar uma 

diferença de 4,64 quando comparado ao valor do Benchmark, que é de 8,27 sendo este o item 

que representou o desempenho mais baixo entre os temas abordados, refletindo a necessidade 

de uma abordagem mais proativa com a comunidade do entorno.  

 

4.1.4.2 Gestão do Investimento social Privado 

 

A auto-avaliação mostrou que havia oportunidades para a empresa melhorar o seu 

relacionamento com a comunidade e que uma das formas poderia ser a estruturação das 

práticas de investimento social. Neste sentido, a empresa pesquisada decidiu contratar uma 

COTEMINAS 

BENCHMARK 
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consultoria para direcionar as ações que deveriam ser implementadas para o estabelecimento 

de uma prática de Gestão do Investimento Social Privado. 

 

4.1.4.3 Diagnóstico da comunidade do entorno 

 

Como atividade necessária ao estabelecimento da Gestão do Investimento Social 

Privado, foi estabelecida uma metodologia de avaliação, envolvendo: entrevistas qualitativas 

com gerentes e colaboradores, visitas e entrevistas nas comunidades do entorno, levantamento 

de dados secundários e pesquisa de cases (benchmarking). 

 

4.1.4.4 Resultado das entrevistas – imagem da empresa 

 

O resultado da pesquisa demonstrou uma percepção de imagem positiva pelo porte, 

importância e influência na sociedade de João Pessoa e, principalmente, pelas atividades para 

o público interno, na educação e qualificação profissional, programas e ações sociais 

extensivos aos familiares, assim como o processo produtivo que utiliza tecnologias avançadas. 

A empresa não divulga sistematicamente o que faz, as informações chegam à comunidade por 

meio dos colaboradores, familiares e pessoas que visitam a empresa. Ainda não tem uma 

política de trabalho com a comunidade e os gerentes consideram que pelo porte e imagem 

poderia ter uma participação maior junto à sociedade de João Pessoa. 

A implantação do Investimento o Social Privado contribuirá positivamente para 

fortalecer a imagem e o relacionamento com a sociedade e demais públicos de interesse da 

empresa, particularmente os clientes, pois os aspectos sociais são cada vez mais considerados 

em auditorias, especialmente  no caso das empresas exportadoras, como é a caso da empresa 

pesquisada. Alem disso, as práticas do Investimento Social Privado poderão contribuir para 

que a empresa responda às demandas atuais da sociedade civil organizada e dos órgãos 

reguladores sociais e ambientais. 
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4.1.4.5 Resultado das entrevistas – Experiência e envolvimento na comunidade 

 

O ponto forte principal são as atividades realizadas para o público interno e seus 

familiares e a imagem positiva da empresa perante os colaboradores. Isto cria um momento 

favorável para a atuação da empresa na comunidade, como uma evolução o das atividades 

internas, legitimada pelos colaboradores. 

 As ações realizadas pela empresa para a comunidade caracterizam-se como ações 

pontuais, para suprir necessidades emergenciais. Uma das dificuldades apontadas é 

justamente a ausência de diretrizes, de um foco, de continuidade e a falta de conhecimento das 

necessidades das comunidades de entorno. Ênfase para que o trabalho da empresa junto à 

comunidade seja consistente e inovador, estruturado, que tenha uma missão, valores, objetivos 

claros, metas, estrutura necessária, continuidade, pessoas responsáveis e indicadores para o 

monitoramento dos resultados. 

 

4.1.4.6 Resultado das entrevistas – Principais desafios 

 

Os resultados das entrevistas demonstram a conscientização da diretoria, gerentes e 

colaboradores para a mudança de paradigma, de como equilibrar o foco financeiro e de 

produção à Responsabilidade Social. A iniciativa deve vir da diretoria e o projeto deve ser da 

empresa como um todo. A sensibilização e a articulação devem assegurar o envolvimento dos 

colaboradores. 

Outros desafios são a disponibilidades da empresa e colaboradores e as dificuldades das 

parcerias, definição de responsabilidades e trabalho em equipe. Os resultados intangíveis são 

mais difíceis de serem mensurados e percebidos. Outro desafio importante é o da consistência, 

da definição de missão, valores, objetivos, indicadores, estrutura, alem da manutenção das 

atividades e da conquista da confiança e respeito da sociedade. 

 

4.1.4.7 Política, missão, valores e diretrizes – Investimento Social Privado 

 

A Política de Investimento Social é entendida pela empresa como sendo um instrumento 

norteador que tem o objetivo de estabelecer iniciativas da Estratégia de Responsabilidade 



Capítulo 4                                                    Diagnóstico da Situação Atual e Proposição de um Modelo Integrado 

 59 

Social, a qual tem como premissa a busca da sustentabilidade da organização e da sociedade. 

Assim expressos na missão, valores e diretrizes: 

• Missão 

Transformar e resgatar valores pessoais e sociais de jovens e adultos da 

comunidade onde se localiza, por meio da educação, contribuindo para a geração 

de trabalho, renda e a promoção da cidadania. 

• Valores  

Compromisso com a dignidade e trabalho; 

Respeito à diversidade; 

Transparência; 

Solidariedade 

• Diretrizes 

1. Valorizar e buscar parcerias na obtenção de recursos 

humanos, financeiros, de comunidade e estrutura física 

2. Priorizar ações para as comunidades com maior vulnerabilidade social; 

3. Utilizar no trabalho com a comunidade o potencial de conhecimentos e 

experiências e valores construídos e conquistados ao longo da história da 

empresa; 

4. Priorizar e dimensionar as ações planejadas  consoante a missão e 

levantamento das reais condições da comunidade assistida. 

• Foco de atuação 

1. Educação para a qualificação profissional, através de projetos ou cursos que 

propiciem a formação profissional, a fim de aprimorar habilidades para a 

inserção e o atendimento de demandas do mercado de trabalho, propiciando 

capacitação profissional  a melhoria na qualidade da educação profissional e 

tecnológica. 

2. Geração de trabalho e renda, através de ações sistemáticas que beneficiem as 

comunidades com maior vulnerabilidade social, promovendo o exercício da 

cidadania e o desenvolvimento de forma sustentável. 

• Público – Jovens na faixa etária de: 

1. Jovens de 14 a 24 anos 

2. Adultos a partir de 25 anos através de projetos específicos 
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3. Abrangência: Comunidades de maior vulnerabilidade social do entorno da 

empresa, conforme missão e diretrizes de atuação. 

 

4.2 Situação problemática expressa (Definições dos propósitos) 

 

 A situação atual expressa demonstra que a empresa pesquisada, dispõe de uma 

estrutura de gestão sistematizada, contento política definida, estruturada e disseminada aos 

seus colaboradores permitindo a organização o estabelecimento de uma cultura voltada a 

melhoria dos seus sistemas e subsistemas. Percebe-se também que determinadas práticas não 

são adequadamente disseminadas e aplicadas, criando conseqüências negativas para 

organização. Neste sentido, descreveremos as oportunidades de melhorias existentes pela não 

adoção da empresa ao sistema integrado de gestão está demonstrado na Tabela 4.2. 

 

4.2.1 Análise entre os modelos atuais aplicados 

 

O modelo atual de gestão da qualidade e ambiental está fundamentado nas normas ISO 

9001:2008 e ISO 14001:2006 como mencionado anteriormente. Dentre as oportunidades de 

melhoria e sistematização do sistema atualmente implementado, pode-se observar os 

seguintes aspectos: 

 

Tabela 4.2  – Situações observadas x Oportunidades de melhorias 

SITUAÇÃO 

OBSERVADA 

COMENTÁRIOS CONSEQUENCIAS O QUE PRECISA 

MELHORAR? 

A empresa não é 
certificada por 
organismos oficiais 

A direção da empresa 
decidiu adotar as normas 
ISO 9001 e 14001 como 
modelos de gestão, mas 
prefere manter as práticas 
sem ser certificada 
oficialmente.  

* Acomodação no 
desenvolvimento da gestão nas 
diversas áreas da empresa por 
não gerar uma obrigatoriedade 
* Não utilização da certificação 
como imagem positiva 
* Aplicação parcial dos 
requisitos dos modelos de 
certificação adotado. 
* Possível diminuição do 
comprometimento com o sistema 
de gestão 

 Certificar oficialmente os 
modelos praticados pela 
organização. 

(continua) 
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(continuação da Tabela 4.2) 

SITUAÇÃO 

OBSERVADA 

COMENTÁRIOS CONSEQUENCIAS O QUE PRECISA 

MELHORAR? 

Estender as 
práticas 
desenvolvidas  para 
os sistema de saúde 
e segurança 
ocupacional e 
responsabilidade 
social 

Na atualidade os sistemas 
de Saúde e Segurança 
Ocupacional e 
Responsabilidade Social, 
são independentes e atuam 
isoladamente e com pouca 
sinergia 

* Baixa comunicação entre os 
sistemas 
* Sistemas de documentação e 
controle independentes 
* Diversas políticas gerando 
ações isoladas 
* Maior custo na manutenção dos 
sistemas 

Unificar as práticas 
existentes em um modelo 
de Gestão integrado 

Sistemas de 
tratamento de 
anomalias 
atendendo apenas 
os requisitos das 
normas ISO 9001 e 
14001  

O sistema de tratamento de 
anomalias não abrange o 
sistemas de saúde e 
segurança ocupacional e 
responsabilidade social  

* Baixa efetividade no 
tratamento das anomalias 
* Não há definição de ações 
sistematizadas a partir da reunião 
de análise crítica 

Unificar as práticas 
existentes em um modelo 
de Gestão integrado 

Falta de 
indicadores 
integrados ligados 
aos sistemas de 
saúde e segurança 
ocupacional e 
responsabilidade 
social 

Os indicadores de saúde e 
segurança e 
responsabilidade social não 
são acompanhados nas 
reuniões de análise crítica 

*As medidas que são tomadas 
nas reuniões de análise crítica, 
não abrange as sistemas de saúde 
e segurança do trabalho e 
responsabilidade social 

Unificar as práticas 
existentes em um modelo 
de Gestão Integrado  

Custo alto na 
manutenção dos 
diversos programas 
existentes 

A falta de integração entre  
diversos sistemas aumenta 
o custo das atividades 
(Sistema de padronização 
independentes) 

*Controle de documentação e 
dados deficitário 
*Sistema de auditoria pouco 
eficaz para os sistemas de saúde 
e segurança ocupacional e 
responsabilidade social 

Estabelecer um único 
sistema de controle e 
auditoria dos sistemas 
integrados de gestão 

Sistema de Gestão 
de Saúde e 
Segurança do 
trabalho atende 
parcialmente os 
requisitos da norma 
OHSAS 18001 

Atualmente as ações que 
são aplicadas em saúde e 
segurança ocupacional, 
estão ligadas a legalidade 

* Visão focada na execução dos 
aspectos legais determinados nas 
NRs específicas 
* Falta de visão sistêmica das 
políticas de gestão em saúde e 
segurança ocupacional 
* Baixo envolvimento das 
lideranças nas práticas 
implementadas na organização 
(modelo atual foca a figura do 
técnico e engenheiro de 
segurança como peças 
fundamentais na manutenção do 
programa de segurança) 

Unificar as práticas 
existentes ao modelo 
previsto na norma   
OHSAS 18001 

Sistema de Gestão 
da 
responsabilidade 
social atende 
parcialmente os 
requisitos da norma 
NBR 16001 

Atualmente, as ações que 
são aplicadas em 
responsabilidade social, 
não abrangem todos os 
requisitos da norma NBR 
16001 

* Na atualidade a visão está 
focada na execução em 
atividades pontuais  
* Falta de visão sistêmica das 
políticas de gestão de 
responsabilidade social 
* Na atualidade, existe baixo 
envolvimento das lideranças nas 
práticas implementadas na 
organização devido a 
inexistência de um modelo 
sistêmico de gestão. 

Unificar as práticas 
existentes ao modelo 
previsto na norma NBR 
16001 

Fonte: esta pesquisa 
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4.3 Definições-chave de sistemas relevantes (Conceitualização) 

Nesta etapa denominada definições-chave de sistemas relevantes (Conceitualização), 

de acordo com a metodologia proposta por Checkland (1981), serão estabelecidas a 

construção do modelo ideal que servirá de base comparativa entre o pensamento sistêmico 

(análise lógica) e o mundo real (análise cultural), de forma a possibilitar uma nova abordagem 

ao assunto, criando novas perspectivas e modelos de atuação para problemática expressa. 

 

4.3.1 Concepção do modelo ideal 

Partindo-se da análise entre os modelos atuais que tem como base a integração dos 

sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e 

responsabilidade social, a concepção do modelo ideal, neste sentido, pode ser estabelecida 

pela sua abrangência  e especificidade.   

No que se refere a abrangência, o modelo ideal precisa conter na sua concepção uma 

perspectiva de atuação voltada, não somente para as demandas internas da organização, mas 

precisa também abranger de forma sistemática e estruturada as demandas externas, 

conseqüentemente com os seus diversos grupos de interesse  (stakeholderes), conforme 

demonstrado na Figura 4.5 a seguir, que exemplifica de maneira clara as diversas 

interferências que a indústria moderna está submetida.  

Esse conceito que permeia a indústria moderna de certa forma, obriga as organizações 

repensar os seus modelos de gestão, transformando uma determinada limitação numa 

oportunidade de desenvolvimento e conseqüente fortalecimento da imagem perante os seus 

stakeholderes. 
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Figura 4.5 – Pressões exercidas sobre a indústria 

Fonte: Rovere (2009, p. 9) 

 

4.3.2 Descrição do modelo ideal 

O modelo ideal permite estabelece as diversas interações a partir de um modelo 

integrado e sistemático oportunizando a comunicação entre as demandas internas e externas 

da organização. Neste sentido, o modelo representa essas diversas relações, conforme 

exemplificado na Figura 4.6 a seguir que simula o modelo ideal, a partir de uma construção 

hipotética. 



Capítulo 4                                                    Diagnóstico da Situação Atual e Proposição de um Modelo Integrado 

 64 

 

Figura 4.6 – Rich Picture - Sistema Integrado de Gestão ( Modelo ideal) 

Fonte: esta pesquisa 

A reconstrução da sistemática da organização representada na Figura 4.6 acima 

estabelece o modelo ideal, onde as diversas relações da organização são firmadas e 

monitoradas de forma sistemática sem excetuar as variáveis internas e externas. 

 

4.3.2.1 Sistema integrado de gestão – Modelo ideal 

A concepção do modelo de gestão ideal estruturalmente está fundamenta numa visão 

horizontalizada de funcionamento sendo composto pelos sistemas de gestão da qualidade – 

ISO 9001, meio ambiente – ISO 14001, saúde e segurança ocupacional – OHSAS 18001 e 

responsabilidade social – NBR 16001. 

A sua interação com o meio externo, permite a organização criar soluções adequadas às 

diversas variáveis, antecipando-se a possíveis problemas de gestão, que envolvam a 

organização na sua totalidade, conforme demonstrado na Figura 4.7 a seguir, onde todas as 

informações obtidas pelo sistema de gestão integrado são viabilizadas por meio de macro 

processos que transformam as entradas em saídas efetivas e adequadas ao funcionamento da 
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organização, dando uma efetiva viabilidade ao sistema de gestão e consequentemente a 

sobrevivência da empresa. 

 O sistema de gestão integrado, demonstrado na Figura 4.7 a seguir, é responsável pelo 

estabelecimento das interfaces entre os diversos stakeholderes e a contínua sistematização das 

atividades e rotinas, onde cada atividade do sistema integrado – modelo ideal, cada entrada e 

saída e os recursos necessário para sua execução estão previstos em cada macro processo do 

sistema de gestão integrado, conforme demonstrado a partir da Figura 4.8. 

 

 
Figura 4.7 – Sistema de Gestão Integrado – Macro processos (SIG) 

Fonte: esta pesquisa 

 

 

1 2 
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• Macro processo – Análise crítica 

O macro processo - análise crítica, tem como objetivo principal manter a política de 

gestão do SIG por meio das as informações geradas pelos diversos macro processos do SIG, 

onde o aspecto decisional, ocorre entre os diversos níveis da organização de forma abrangente 

e sistemática de maneira a não excetuar nenhum aspecto da informação obtida na 

organização, conforme demonstrado na Figura 4.8 abaixo. 

 

 

Figura 4.8  – Macro processo - Análise crítica 

Fonte: esta pesquisa 

 

Esse tipo de configuração, demonstrado na Figura 4.8, permite uma maior 

confiabilidade nas decisões que são tomadas por permitir na organização um envolvimento 

dos diversos níveis da organização, permitindo assim, uma disseminação adequada da política 

de gestão. A informação decisional mantém uma sistemática de execução que privilegia todas 

as ocorrências da organização, tenham estas partidas de uma demanda estratégica ou 

operacional, conforme demonstrado na Figura 4.9 a seguir. 
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Figura 4.9 – Abrangência do Nível decisional 

Fonte: Adaptado de Campos (2009, p 26) 

 

• 1 º Nível decisional 

O primeiro nível decisional está relacionado com as demandas estratégicas da 

organização, tendo como característica principal o comprometimento da alta 

administração, por meio da sistematização da política do sistema integrado de 

gestão, bem como as resoluções oriundas dos diversos subsistemas da organização, 

não ficando nenhum aspecto da organização sem ser submetido ao staff da 

organização. 

• 2 º Nível decisional 

O segundo nível decisional, está relacionado às demandas operacionais da 

organização, onde são trabalhadas as diretrizes administrativas e as operacionais 

por meio das rotinas e melhorias dos processos e programas de melhoria. 

• 3 º Nível decisional 

O terceiro nível decisional, está relacionado exclusivamente às demandas 

operacionais da organização, tendo como principal foco a execução das atividades 

demandadas pelo primeiro nível decisional e pela execução das rotinas 

operacionais e de melhoria necessárias ao andamento das atividades.  

Nesta etapa são discutidas e elaboradas as definições essenciais e estratégicas a partir 

da perspectiva do modelo ideal constituído. Nesse sentido, a utilização da metodologia 

1
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CATWOE, por meio dos seus elementos: clientes, atores, transformação desejada, visão do 

mundo organizacional, proprietários e restrições ambientais, possibilita essa compreensão de 

maneira abrangente, neste sentido a Tabela 4.3 a seguir representa as variáveis que podem 

interferir no modelo ideal constituído. 

 

Tabela 4.3 – Restrições CATWOE x Macro processo -  Análise crítica 
PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO  

CLIENTE 

(C) 

 

ATOR  

(A) 

 

ENTRADA 

 

SAÍDA 

 

V. 

MUNDO 

(W) 

 

PROPRIETÁRIO 

(O) 

REST. 

AMBIENTAIS  

(E) 

 

Manutenção , 

monitorament

o Atendimento 

aos requisitos 

do SIG 

* Alta 

administração 

* Ausência de 

pessoal 

qualificado 

* Gerentes e 

supervisores 

* Informações geradas nos 

níveis decisionais 1, 2 e 3 

* Observações de 

desempenho do SIG, 

processos, produtos e 

serviços 

* Irregularidades no 

controle de documentação 

*  Resultados de auditorias 

*  Controle de produtos 

não-conformes 

* Respostas a emergências 

* Registros de acidentes e 

incidentes 

* Medidas de ação 

preventiva e corretivas  

* Demandas judiciais 

Demandas oriundas de 

fiscalização 

* Gestão 

adequada do 

SIG 

*  Resultados 

que permitem 

constatar as 

melhorias 

necessárias ao 

SIG 

* Avaliação 

de mercado 

e tendências 

* Imagem 

da 

organização 

* Alta 

Administração 

* Diretoria da 

organização 

* Gerentes e 

supervisores 

 

Manutenção da 

imagem da 

organização por 

meio da 

eficácia do SIG 

Fonte: esta pesquisa 

 
• Macro processo – Infraestrutura 

Neste plano são previstas as necessidades de atendimento da infraestrutura necessária 

ao funcionamento adequado do sistema integrado de gestão, no que se refere ao pleno 

atendimento as demandas oriundas do processo produtivo, bem como as motivadas pelos 

sistemas de gestão da saúde e segurança, meio ambiente e responsabilidade social. O 

funcionamento deste macro processo está demonstrado na Figura 4.10 e a forma como está  

relacionamento com os diversos atores, está demonstrado na Tabela 4.4 
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Figura 4.10 – Macro processo – Infraestrutura 

Fonte: esta pesquisa 

 

 

Tabela 4.4 – Restrições CATWOE x Macro processo – Infraestrutura 
PROCESSO DE 

TRANSFORMAÇÃO 

 

CLIENTE 

(C) 

 

ATOR  

(A) ENTRADA SAÍDA 

 

V. MUNDO 

(W) 

 

PROPRIETÁRIO 

(O) 

REST. 

AMBIENTAIS  

(E) 

Atendimento 

aos 

requisitos do 

SIG 

* Alta 

administração 

* Ausência 

de pessoal 

qualificado 

* Definição de 

necessidades de 

manutenção de 

equipamentos e 

infraestrutura 

para a adequada 

realização dos 

produtos e 

serviços do SIG 

* Realização 

dos serviços e 

gestão do SIG 

*  Itens de 

infraestrutura 

disponibilizados 

conforme 

planejamento 

de manutenção  

Retração do 

mercado 

(redução do 

investimento) 

* Alta 

Administração 

* Diretoria da 

organização 

* Gerentes e 

supervisores 

Planejamento e 

execução 

inadequada da 

infraestrutura 

que afeta 

diretamente a 

comunidade do 

entorno da 

organização 

Fonte: esta pesquisa 
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• Macro processo – Desenvolvimento de novos produtos e serviços 

Este plano objetiva sistematizar as atividades que envolvem a execução dos produtos e 

serviços, de acordo com as pré-definições do projeto estabelecido pelas demandas e 

necessidades dos clientes internos e externos, conforme demonstrado na Figura 4.11 a relação 

estabelecida deste macro processo com o meio externo, está demonstrado na Tabela 4.5  

 

Figura 4.11 – Macro processo - Desenvolvimento de novos produtos e projetos 

Fonte: esta pesquisa 
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Tabela 4.5 – Restrições CATWOE x Macro processo – Desenvolvimento de novos produtos e projetos 
PROCESSO DE 

TRANSFORMAÇÃO 

 

CLIENTE 

(C) 

 

ATOR  

(A) ENTRADA SAÍDA 

 

V. MUNDO 

(W) 

 

PROPRIETÁRIO 

(O) 

REST. 

AMBIENTAIS  

(E) 

Atendimento 

aos 

requisitos do 

SIG 

* Alta 

administração 

* Ausência 

de pessoal 

qualificado 

* Necessidade da 

criação de novos 

produtos e 

projetos nas 

diversas 

necessidades do 

SIG 

* Realização do 

produto e/ou 

projetos 

*  Produto e/ou 

projeto 

desenvolvido 

conforme 

especificações, 

prazos e custos 

aprovados  

* Retração 

do mercado 

(redução do 

investimento) 

* Avaliação 

de mercado e 

tendências 

*Avaliação 

da cadeia de 

fornecedores 

e serviços 

* Alta 

Administração 

* Diretoria da 

organização 

* Gerentes e 

supervisores 

* Cadeia de 

fornecedores  

Definição de 

fornecedores 

não 

comprometidos 

com o produto 

desenvolvido 

e/ou projeto 

Fonte: esta pesquisa 

 

• Macro processo – Aquisição de itens críticos 

Este plano prevê a execução da necessidade de aquisição de itens críticos e/ou 

fundamentais para manutenção das atividades do SIG, envolvendo produtos, serviços e/ou 

projetos condizentes com a política de responsabilidade social da organização. Esse 

funcionamento está demonstrado na Figura 4.12 abaixo. Neste sentido, também estão 

estabelecidas e demonstradas na Tabela 4.6 a forma de interação deste macro processo com o 

meio interno e externo da organização. 

 

Figura 4.12 – Macro processo – Aquisição de itens críticos 

Fonte: esta pesquisa 
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Tabela 4.6 – Restrições CATWOE x Macro processo – Aquisição de itens críticos 
PROCESSO DE 

TRANSFORMAÇÃO 

 

CLIENTE 

(C) 

 

ATOR  

(A) ENTRADA SAÍDA 

 

V. MUNDO 

(W) 

 

PROPRIETÁRIO 

(O) 

REST. 

AMBIENTAIS  

(E) 

Atendimento 

aos 

requisitos do 

SIG 

* Alta 

administração 

* Ausência 

de pessoal 

qualificado 

* Necessidade 

de aquisição 

para a realização 

dos produtos, 

serviços e 

projetos 

planejados 

* Realização do 

produto e/ou 

projetos 

*  Produto ou 

serviço 

adquirido 

conforme 

especificações, 

prazos e custos 

previamente 

definidos  

* Retração 

do mercado 

(redução do 

investimento) 

* Avaliação 

de mercado e 

tendências 

*Avaliação 

da cadeia de 

fornecedores 

e serviços 

* Alta 

Administração 

* Diretoria da 

organização 

* Gerentes e 

supervisores 

* Cadeia de 

fornecedores  

Definição de 

fornecedores 

não 

comprometidos 

com o produto 

desenvolvido 

e/ou projeto 

Fonte: esta pesquisa 

 

• Macro processo – Avaliação da satisfação do cliente 

Este plano prevê o acompanhamento por meio de medição, monitoramento e análise 

das necessidades dos clientes internos e externos, conforme previsto na política do SIG para 

os diversos sistemas integrados, conforme demonstrado na Figura 4.13 na Tabela 4.7 são 

demonstradas as relações deste macro processo com o seu meio interno e externo. 

 

 

Figura 4.13 – Macro processo – Avaliação da satisfação do cliente 

Fonte: esta pesquisa 
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Tabela 4.7  – Restrições CATWOE x Macro processo – Avaliação da satisfação do cliente 
PROCESSO DE 

TRANSFORMAÇÃO 

 

CLIENTE (C) 

 

ATOR  

(A) ENTRADA SAÍDA 

 

V. MUNDO 

(W) 

 

PROPRIETÁRIO 

(O) 

REST. 

AMBIENTAIS  

(E) 

Atendimento 

aos 

requisitos do 

SIG 

* Alta 

administração 

* Ausência 

de pessoal 

qualificado 

* Necessidade de 

avaliação dos 

clientes 

* Gestão 

adequada do 

SIG 

*  Resultados 

tabulados e 

analisados de 

avaliação da 

satisfação dos 

clientes nas 

diversas 

atividades do 

SIG  

* Retração 

do mercado 

(redução do 

investimento) 

* Avaliação 

de mercado e 

tendências 

* Imagem da 

organização 

* Alta 

Administração 

* Diretoria da 

organização 

* Gerentes e 

supervisores 

 

Definição de 

fornecedores 

não 

comprometidos 

com o produto 

desenvolvido 

e/ou projeto 

podendo 

comprometer a 

imagem da 

organização 

Fonte: esta pesquisa 

 

• Macro processo – Auditoria do sistema SIG 

Este plano visa sistematizar as rotinas do SIG por meio de auditorias das práticas de 

gestão, envolvendo o sistema de gestão da qualidade (ISO 9001), meio ambiente (ISO 14001), 

saúde e segurança ocupacional (OHSAS 18001) e responsabilidade social NBR 16001, 

conforme demonstrado na Figura 4.14  e na Tabela 4.8 que representa as principais relações 

com o meio interno e externo. 

 

Figura 4.14 – Macro processo – Auditoria do sistema SIG 

Fonte: esta pesquisa 
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Tabela 4.8 – Restrições CATWOE x Macro processo – Auditoria do sistema SIG 
PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO  

CLIENTE (C) 

 

ATOR  

(A) 

ENTRADA SAÍDA 

 

V. MUNDO 

(W) 

 

PROPRIETÁRIO 

(O) 

REST. 

AMBIENTAIS  

(E) 

Atendimento 

aos requisitos 

do SIG 

* Alta 

administração 

* Ausência 

de pessoal 

qualificado 

* Necessidade de 

avaliação do 

sistema (objetivo, 

abrangência, 

critérios) e 

monitoramento do 

sistema integrado 

* Gestão 

adequada do 

SIG 

*  Resultados 

que permitem 

constatar as 

melhorias 

necessárias ao 

SIG 

* Avaliação 

de mercado 

e 

tendências 

* Imagem 

da 

organização 

* Alta 

Administração 

* Diretoria da 

organização 

* Gerentes e 

supervisores 

 

Manutenção da 

imagem da 

organização 

por meio da 

eficácia do SIG 

Fonte: esta pesquisa 

 

• Macro processo – Ações de melhoria 

Este plano tem como objetivo principal, sistematizar as ações e medidas que possam 

gerar melhorias ao sistema integrado de gestão. A forma de funcionamento está demonstrada 

na Figura 4.15  e as suas relações com o meio interno e externo está demonstrado na Tabela 

4.9 

 

 

Figura 4.15 – Macro processo – Ações de melhoria 

Fonte: esta pesquisa 
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Tabela 4.9 – Restrições CATWOE x Macro processo – Ações de melhoria 
PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO  

CLIENTE (C) 

 

ATOR  

(A) 

ENTRADA SAÍDA 

 

V. MUNDO 

(W) 

 

PROPRIETÁRIO 

(O) 

REST. 

AMBIENTAIS  

(E) 

Atendimento 

aos requisitos 

do SIG 

* Alta 

administração 

* Ausência 

de pessoal 

qualificado 

* Observações de 

desempenho do 

SIG, processos, 

produtos e 

serviços 

* Gestão 

adequada do 

SIG 

*  Resultados 

que permitem 

constatar as 

melhorias 

necessárias ao 

SIG 

* Avaliação 

de mercado 

e 

tendências 

* Imagem 

da 

organização 

* Alta 

Administração 

* Diretoria da 

organização 

* Gerentes e 

supervisores 

 

Manutenção da 

imagem da 

organização 

por meio da 

eficácia do SIG 

Fonte: esta pesquisa 

 

• Macro processo – Recursos Humanos 

Neste plano são previstos os atendimentos das necessidades de treinamento e 

capacitação para os sistemas existentes na organização, conforme demonstrado na Figura 4.16 

as principais restrições que este macro processo está submetido, está representado na Tabela 

4.10  

 

 

Figura 4.16 – Macro processo – Recursos Humanos 

Fonte: esta pesquisa 
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Tabela 4.10 – Restrições CATWOE x Macro processo – Recursos humanos 
PROCESSO DE 

TRANSFORMAÇÃO 

 

CLIENTE (C) 

 

ATOR  

(A) ENTRADA SAÍDA 

 

V. MUNDO 

(W) 

 

PROPRIETÁRIO 

(O) 

REST. 

AMBIENTAIS  

(E) 

Colaboradores 

de todos os 

processos 

envolvidos no 

SIG 

Alta 

administração 

* Necessidades 

estratégicas 

* Ofertas de 

cursos e 

treinamentos 

* Perfil dos 

cargos baseados 

nas funções 

* Pessoal 

capacitado, 

competente 

alinhados com 

a política da 

organização 

* Treinamento 

realizado  

Retração do 

mercado 

(redução do 

investimento) 

* Alta 

Administração 

* Diretoria da 

organização 

* Gerentes e 

supervisores 

Comunidade do 

entorno com um 

baixo 

desenvolvimento 

econômico e 

social 

Fonte: esta pesquisa 

 

• Macro processo – Controle de documentos e dados 

O macro processo – controle de documentos e dados é responsável pelo tratamento das 

informações geradas a partir da interação entre os macro processos. Esse tipo de configuração, 

demonstrado na Figura 4.17 a seguir permite uma maior agilidade, no que se refere ao 

tratamento das demandas originadas do SIG por meio de uma comunicação mais eficiente, 

eficaz e abrangente. 

Neste macro processos, são integrados todos os macro processos que compõe o 

sistema de gestão integrado, tais como: sistema de auditoria, controle de documentação e 

dados, indicadores de gestão, tratamento de não conformidades, respostas a emergências, 

ações preventivas e corretivas, demandas que serão direcionadas e tratadas adequadamente 

por cada área envolvida com participação efetiva do staff  da organização, conforme 

demonstrado na Figura 4.7 que representa o sistema de gestão integrado com os seus 

respectivos macro processos. Neste sentido, também são representadas na Tabela 4.11 as 

restrições que este macro processo está submetido gerando um posicionamento crítico e 

adequado ao sistema integrado de gestão. 
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Figura 4.17 – Macro processo – Controle de documentos e dados 

Fonte: esta pesquisa 
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Tabela 4.11 – Restrições CATWOE x Macro processo – Controle de documentos e dados 
PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO  

CLIENTE 

(C) 

 

ATOR  

(A) 

 

ENTRADA 

 

SAÍDA 

 

V. 

MUNDO 

(W) 

 

PROPRIETÁRIO 

(O) 

REST. 

AMBIENTAIS  

(E) 

Manutenção, 

monitorament

o Atendimento 

aos requisitos 

do SIG 

* Alta 

administração 

* Ausência de 

pessoal 

qualificado 

* Gerentes e 

supervisores 

* Observações de 

desempenho do SIG, 

processos, produtos e 

serviços 

* Irregularidades no 

controle de documentação 

* Resultados de auditorias 

* Controle de produtos 

não-conformes 

* Respostas a emergências 

* Registros de acidentes e 

incidentes 

* Medidas de ação 

preventiva e corretivas  

* Demandas judiciais 

Demandas oriundas de 

fiscalização 

* Gestão 

adequada do 

SIG 

* Resultados 

que permitem 

constatar as 

melhorias 

necessárias ao 

SIG 

* Avaliação 

de mercado 

e tendências 

* Imagem 

da 

organização 

* Alta 

Administração 

* Diretoria da 

organização 

* Gerentes e 

supervisores 

 

Manutenção da 

imagem da 

organização por 

meio da 

eficácia do SIG 

Fonte: esta pesquisa 

 

 

4.4 Considerações sobre este capítulo 

 

Neste capítulo foi possível entender a dinâmica organizacional atual a partir da situação 

problemática expressa, possibilitando avaliar comparativamente os modelos real e ideal. Essas 

conjunções de modelos permitiram viabilizar o estabelecimento de um quadro comparativo, 

tornando possível identificar as oportunidades de melhorias no sistema atual existente. 
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5 PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO MODELO 

INTEGRADO DE GESTÃO 

 

 

Este capítulo estabelece as bases necessárias para a transferência da situação atual em 

ideal, na empresa estudo de caso, tendo como fonte de avaliação a análise comparativa entre 

os modelos atual e ideal, e o diagnóstico para as mudanças, aplicado para o modelo ideal, que 

estabelece as diretrizes de observação a partir da análise do campo de forças do modelo de 

gestão atual. 

 

5.1 Comparação entre a realidade atual x modelo ideal 

Nesta etapa da aplicação da metodologia é realizada a comparação entre a realidade 

atual e o modelo ideal. Essa comparação possibilita a geração de pontos para discussão e 

possíveis soluções sugeridas a partir do aspecto comparativo. Esse tipo de comparação 

permite ao observador, reconstruir a realidade atual, a partir de uma perspectiva que leva em 

consideração os aspectos levantados no modelo ideal construído, permitindo assim uma 

comparação coerente e adequada as necessidades de desenvolvimento da organização. 

 

 

5.1.1 Análise comparativa entre os modelos 

A exemplificação obtida a partir dos aspectos comparativos entre os modelos, permite 

avaliar adequadamente possíveis diretrizes de melhorias, criando uma condição de melhoria 

ao sistema de gestão da organização. A Tabela 5.1 a seguir demonstra de forma sintética os 

principais aspectos comparativos entre os modelos estudados. 
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Tabela 5.1 – Comparação modelo atual x modelo ideal 

SITUAÇÃO 

OBSERVADA 

 

COMENTÁRIOS 

 

MODELO ATUAL 

 

MODELO IDEAL 

 Acomodação no 
desenvolvimento da gestão nas 
diversas áreas da empresa por 
não gerar uma obrigatoriedade 
 

 Estabelecimento de uma 
cultura de gestão 
comprometida com o 
resultado da organização  

Não utilização da certificação 
como imagem positiva 

 

A organização poderá 
utilizar a imagem positiva  
gerada a partir da 
integração dos diversos 
sistemas de gestão 

Aplicação parcial dos requisitos 
dos modelos de certificação 
adotado. 
 

Não existirá aplicação 
parcial dos requisitos dos 
modelos de certificação 
propostos pelo SIG 

A empresa não é 
certificada por 
organismos oficiais 

A direção da empresa 
decidiu adotar as normas 
ISO 9001 e 14001 como 
modelos de gestão, mas 
prefere manter as práticas 
sem ser certificada 
oficialmente.  

Possível diminuição do 
Comprometimento com o 
sistema de gestão 

Espera-se um aumento do 
comprometimento das 
pessoas com o sistema de 
gestão – SIG 

Baixa comunicação entre os 
sistemas 
 
 

Aumento da comunicação 
entre os diversos sistemas 
do SIG 

Sistemas de documentação e 
controle independentes 

 

Sistemas de documentação 

e controle integrados 

Diversas políticas gerando ações 
isoladas 

 

Estabelecimento de 
políticas unificadas 

Estender as 
práticas 
desenvolvidas  para 
os sistema de saúde 
e segurança 
ocupacional e 
responsabilidade 
social 

Na atualidade os sistemas 
de Saúde e Segurança 
Ocupacional e 
Responsabilidade Social, 
são independentes e atuam 
isoladamente e com pouca 
sinergia 

Maior custo na manutenção dos 
sistemas 

Redução de custos na 
manutenção dos sistemas 

Baixa efetividade no tratamento 
das anomalias 
 
 

Aumento da efetividade no 
tratamento das anomalias 

Sistemas de 
tratamento de 
anomalias 
atendendo apenas 
os requisitos das 
normas ISO 9001 e 
14001  

O sistema de tratamento de 
anomalias não abrange o 
sistemas de saúde e 
segurança ocupacional e 
responsabilidade social  Não há definição de ações 

sistematizadas a partir da reunião 
de análise crítica 

As ações são 
sistematizadas em função 
dos requisitos do SIG 
 

(continua) 
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(continuação da Tabela 5.1) 
SITUAÇÃO 

OBSERVADA 

 

COMENTÁRIOS 

 

MODELO ATUAL 

 

MODELO IDEAL 

Falta de 
indicadores 
integrados ligados 
aos sistemas de 
saúde e segurança 
ocupacional e 
responsabilidade 
social 

Os indicadores de saúde e 
segurança e 
responsabilidade social não 
são acompanhados nas 
reuniões de análise crítica 

As medidas que são tomadas nas 
reuniões de análise crítica, não 
abrange as sistemas de saúde e 
segurança do trabalho e 
responsabilidade social 

As ações dos diversos 
sistemas são integradas e 
unificadas 

Controle de documentação e 
dados deficitário 
 
 
 

O modelo de 
documentação e controle 
de dados é unificado 

Custo alto na 
manutenção dos 
diversos programas 
existentes 

A falta de integração entre  
diversos sistemas aumenta 
o custo das atividades 
(Sistema de padronização 
independentes) 

Sistema de auditoria pouco eficaz 
para os sistemas de saúde e 
segurança ocupacional e 
responsabilidade social 

O modelo de auditoria 
integrado permite 
acompanhar os diversos 
sistemas de gestão de 
forma adequada e eficaz 

Visão focada na execução dos 
aspectos legais determinados nas 
NRs específicas 
 
 

Visão abrangente 
compreendendo os 
aspectos legais e os de 
gestão 

Falta de visão sistêmica das 
políticas de gestão em saúde e 
segurança ocupacional 
 

 

Está estruturado a partir de 
uma visão sistêmica, 
estruturada a partir do SIG 

Sistema de Gestão 
de Saúde e 
Segurança do 
trabalho atende 
parcialmente os 
requisitos da norma 
OHSAS 18001 

Atualmente as ações que 
são aplicadas em saúde e 
segurança ocupacional, 
estão ligadas a legalidade 

Baixo envolvimento das 
lideranças nas práticas 
implementadas na organização 
(modelo atual foca a figura do 
técnico e engenheiro de 
segurança como peças 
fundamentais na manutenção do 
programa de segurança) 

Aumento do grau de 
envolvimento das 
lideranças com todos os 
processos previstos no SIG 
(Visão integrada) 

Sistema de Gestão 
da 
responsabilidade 
social atende 
parcialmente os 
requisitos da norma 
NBR 16001 

Atualmente as ações que 
são aplicadas em 
responsabilidade social, 
não abrange todos os 
requisitos da norma NBR 
16001 

Na atualidade a visão está focada 
na execução em atividades 
pontuais  
 
 

Com a aplicação do 
modelo ideal (SIG), a 
organização manterá o seu 
foco a manutenção do 
sistema integrado de 
gestão  
 

(continua) 
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(continuação da Tabela 5.1) 

SITUAÇÃO 

OBSERVADA 

 

COMENTÁRIOS 

 

MODELO ATUAL 

 

MODELO IDEAL 

 
Falta de visão sistêmica das 
políticas de gestão de 
responsabilidade social 

 

 
Visão sistêmica aplicada as 
diversas políticas de 
gestão, tais como: ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, e NBR 16001 

 
Sistema de Gestão 
da 
responsabilidade 
social atende 
parcialmente os 
requisitos da norma 
NBR 16001 

 
Atualmente, as ações que 
são aplicadas em 
responsabilidade social, 
não abrangem todos os 
requisitos da norma NBR 
16001  

Na atualidade, existe baixo 
envolvimento das lideranças nas 
práticas implementadas na 
organização devido a 
inexistência de um modelo 
sistêmico de gestão. 

 
A adoção de um modelo 
sistêmico (SIG), permitirá 
a organização envolver as 
lideranças nas práticas 
implementadas pela 
organização. 

 

Fonte: esta pesquisa 

 

 

5.1.2 Análise do campo de forças - Plano de ação 

 

O processo de mudança numa organização, e implantação de um novo sistema de 

gerenciamento, não abrange somente as questões técnicas da implantação, as variáveis 

comportamentais também interferem, e necessitam de avaliação, de certa forma estabelecendo 

uma análise das potencialidades existentes na organização que viabilizam ou não a 

implantação do projeto. Neste sentido, a organização utilizou a análise de campo de forças 

como ferramenta de avaliação do nível de atividade como ponto de partida na identificação de 

problemas e sua análise para fins de diagnóstico, procurando identificar à intensidade dos 

fatores impulsores ou restritivos as mudanças propostas. Para Lewin (1965, p. 228), o espaço 

fase é a representação social destas variáveis intervenientes expostas de maneira gráfica. 

 

O espaço fase é um sistema de coordenadas, cada uma das quais 

corresponde a quantias diversas de intensidade de uma “propriedade”. 

O espaço fase não procura representar o esquema de um campo 

composto de grupos, indivíduos e seus ambientes ecológicos, mas se 

concentrar em um ou alguns fatores. Representa, por meio de gráficos 

ou equações, a relação quantitativa, entre essas poucas propriedades 

variáveis ou aspectos do campo, ou um fato dentro dela. 
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Neste contexto, participaram da análise de campo de forças quinze (15) colabores da 

organização pesquisada, envolvendo os níveis estratégico, tático e operacional. O resultado 

obtido está demonstrado na tabela 5.2 que sintetiza os resultados no que se refere às forças 

restritivas e impulsionadoras à implantação do SIG. 

 

Tabela 5.2 – Resumo forças restritivas  x  forças impulsionadoras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: esta pesquisa 

 

Neste sentido, pode-se dizer que os fatores que podem obstaculizar a implantação do 

sistema de gestão integrado estão demonstrados nas forças restritivas, e consequentemente os 

aspectos que podem viabilizar a implantação do SIG estão representados nas forças 

impulsoras, conforme demonstrado na Figura 5.1 que representa o espaço fase do estudo 

realizado.  

Para Lewin (1965, p. 252) a análise do campo de força não deve apenas referir-se ao 

espaço fase, como uma relação de causa e efeito, mas, é de fundamental importância 

compreendê-lo como totalidade das variáveis que interferem no campo social pesquisado.  

 

As técnicas para modificar um campo de força não podem ser 

completamente deduzidas da representação no espaço fase. [...] Para 

decidir qual é a melhor forma de realizar uma mudança, não é 

suficiente considerar uma única propriedade. Devem-se examinar as 

circunstâncias totais. [...] A análise por meio do espaço fase indica 

mais que tipo de efeito tem que ser obtido do que como este pode ser 

obtido. 
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Figura 5.1 – Espaço fase implantação do SIG: Forças restritivas x  Forças impulsionadoras 

Fonte: esta pesquisa 

Analisando as forças restritivas atuantes no espaço fase, a baixa comunicação entre os 

sistemas de gestão identificada na pesquisa, mesmo não representando um possível obstáculo 

à implantação do SIG, pelo seu nível de significância ao sistema de gestão, esta variável deve 

ser considerada como fundamental ao processo de implantação e sistematização de uma 

cultura de gestão integrada. Neste sentido, percebe-se que a execução dos programas 

implementados na visão dos participantes sofre um desnivelamento chegando ao ponto de 

comprometer a implantação do sistema de gestão na sua integralidade, existindo assim, ações 

isoladas entre setores. Esse tipo de restrição pode colocar em risco a implantação do SIG, 

percebe-se que a baixa comunicação entre os sistemas de gestão em conjunto com o 

desnivelamento entre áreas na execução dos programas vem gerando ações isoladas e de certa 

forma descomprometidas com o sistema na sua totalidade. Esse tipo de restrição mantém 

íntima relação com a necessidade de capacitação específica em sistema de gestão integrado, a 

falta de conhecimento específico, dificulta o entendimento das práticas de gestão essa variável 

também influencia restritivamente podendo gerar as ações isoladas e de baixa disseminação 

na organização. 

Pode-se dizer que a baixa disseminação dos sistemas de gestão existentes, pode estar 

relacionada a política de não certificação das práticas implementadas pela organização, 

embora não exista uma relação direta entre a obtenção da certificação como garantia de um 
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sistema de gestão eficaz, mesmo assim, pode-se dizer que a adoção da norma em algumas 

empresas pode criar uma necessidade de atualização compulsória,  de certa forma, essa 

necessidade estabelece uma obrigatoriedade na execução e cumprimento das atividades 

inerentes aos sistema existentes na organização, em todos os níveis, fortalecendo a política de 

gestão como uma  necessidade estratégica e de sobrevivência da organização. 

As forças restritivas existentes, embora representem um número considerável de fatores 

inibidores à implantação do SIG, pode-se dizer que estas forças estão intimamente 

correlacionadas, ou seja, esse tipo de situação pode facilitar a construção de uma relação de 

equilíbrio. Neste sentido, a redução do impacto das forças restritivas R1, R2, R3, R5 e R6, em 

linhas gerais estão relacionadas a disseminação do SIG, a relação de equilíbrio pode ser obtida 

pela ação das forças impulsoras I1, I3, I5, I7.  

Avaliando a atuação de cada força impulsora, merece especial destaque a força 

impulsora I7 comprometimento da alta administração esta força,  consegue estabelecer por 

acompanhamento das demandas administrativas a efetiva sistematização e implantação do 

SIG nos diversos setores, a força impulsionadora I1, permite a alta administração, 

consequentemente as diversas áreas ter uma visão mais abrangente da organização, essas 

forças correlacionadas promovem na organização uma atuação mais adequada e baseada em 

indicadores de gestão, neste sentido, a existência de uma prática integrada envolvendo os 

sistemas de gestão da qualidade e meio ambiente (ISO 9001 e ISO 14001)  representada na 

força impulsionadora I5, pode agir como agente de facilitação no processo de implantação do 

SIG, ou seja, a existência de uma base de informação comum aos diversos setores da empresa 

sobre o SIG, pode promover uma adaptação mais segura e adequada, cabendo a organização 

unificar os programas de gestão adotados pela empresa, evitando fragmentação do 

conhecimento existente nos diversos setores, a força I3 representa esta unificação das práticas 

de gestão na organização.  

No que se refere a força restritiva R4, necessidade de capacitação específica (Sistema de 

gestão integrado), pode-se dizer que as forças impulsionadoras I2, existência de verba 

específica e I4, otimização dos recursos aplicados em sistema de gestão, garantem a 

neutralização desta força restritiva. 

Cabe a organização sistematizar as suas ações em prol da implantação do SIG, de 

preferência levando-se em consideração os aspectos levantados neste estudo. Pode-se dizer 

que as variáveis restritivas apresentadas no estudo não representam um efetivo bloqueio à 

implantação do SIG, efetivamente a organização conta com uma estrutura de implantação 
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adequada, conforme demonstrado no estudo, onde conta com o comprometimento da alta 

administração, força impulsionadora I7, existência de verba específica para implantação do 

projeto, força impulsionadora I2 e equipe motivada e comprometida representada na força 

impulsionadora I6. Neste sentido, cabe a organização planejar adequadamente a implantação 

do SIG especificando adequadamente o seu cronograma de execução conforme a temática 

exposta neste estudo estabelecendo de forma clara para organização a sistemática de 

implantação. 

 

 

5.2 Considerações sobre este capítulo 

 

Neste capítulo, foram aplicadas as bases conceituais necessárias à implantação do SIG, 

a partir da comparação entre a realidade atual e o modelo ideal, estabelecendo pontos de 

convergência e vulnerabilidades existentes entre os sistemas, criando assim possibilidades 

reais de melhoria para o SIG proposto.  

Dentre os aspectos levantados neste capítulo, o diagnóstico obtido a partir da aplicação 

da análise do campo de forças, retrata os cuidados necessários que a organização deve ter no 

momento da implantação do SIG, deixando claro quais as forças restritivas e impulsionadoras 

ao sistema, devem ser equilibradas antes de iniciar a implantação do modelo proposto. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Neste capítulo serão descrito os aspectos conclusivos deste trabalho e as recomendações 

para trabalhos futuros. 

 

6.1 Conclusões 

A intenção de adoção de um sistema integrado de gestão SIG por parte da empresa 

pesquisada, tem como principal motivação a sistematização das suas atividades, de forma a 

obter uma maior sinergia entre os programas atualmente desenvolvidos. Neste sentido, ao 

longo deste trabalho, procurou-se avaliar a possibilidade de integração dos sistemas de gestão 

da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social 

existentes na empresa sob a ótica dos modelos de certificação, ISO 9001 para gestão da 

qualidade, ISO 14001 para gestão ambiental, OHSAS 18001 para o sistema de gestão de 

saúde ocupacional e segurança e NBR 16001 para questões relacionadas à gestão da 

responsabilidade social. 

Ao longo dos capítulos a proposta de integração dos sistemas foi discutida e 

estruturada, levando-se em consideração as particularidades da implantação na empresa 

estudo de caso. Neste sentido, no Capítulo 1, introdução, procurou-se apresentar um 

panorama das indústrias têxteis no Brasil e na região nordeste procurando caracterizar o nível 

de implantação destas práticas sustentáveis nos processo produtivos na atualidade e quais os 

principais desafios que esta indústria vem sofrendo ao longo dos anos.  

No Capítulo 2, conceituação de sistema de gestão, por meio de uma breve incursão 

sobre os conceitos que acompanham a evolução da administração moderna, foi dada uma 

especial atenção à teoria geral dos sistemas, criada pelo biólogo Karl Ludwig Von 

Bertalanffy, essa teoria surge da não aceitação da visão cartesiana do universo, que como 

contraponto, imprimiu na sua teoria, uma abordagem orgânica da biologia onde tentou fazer 

aceitar a idéia de que o organismo é um todo maior que a soma das suas partes. Esse 

reordenamento do pensamento administrativo atual, também foi discutido sobre o seu impacto 

nas atuais teorias da administração e a sua importância na criação de um modelo de gestão 

participativo e voltado para  práticas de sustentabilidade. Neste sentido os modelos de gestão, 
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tais como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e NBR 16001, oriundas deste pensamento 

sistêmico, permitem as organizações sistematizar os seus processo de uma forma mais 

abrangente, atendendo assim aos seus principais stakholderes. Em seguida, foi discutido sobre 

as vantagens da integração entre sistemas de gestão, a partir do pensamento de 

KARAPETROVIC (2008), como estratégias para ganhar mobilidade na organização, 

possibilitando uma maior difusão das diversas práticas existentes. 

No Capítulo 3, destinado a metodologia procurou-se demonstrar a importância da 

Soft Systems Methodology desenvolvida por Peter Checkland (1981), como alternativa às 

metodologias de sistemas rígidos e como alternativa aos sistemas tradicionais mecanicista-

cartesiano. No desenvolvimento do capítulo, procurou-se demonstrar como a SSM pode 

estabelece uma nova linha onde a atividade humana é incluída e avaliada como variável 

significativa a partir de um enfoque sistêmico, usando a experiência adquirida para modificar 

situações estruturadas. 

No Capítulo 4, diagnóstico da situação e proposição de um modelo integrado 

procurou-se descrever o modelo de gestão atual da empresa e a descrição do modelo ideal a 

partir da aplicação das sete fases previstas na Soft Systems methodology, onde cada fase 

representa um aspecto a ser avaliado. Inicialmente foi analisada a situação problemática não 

estruturada, onde se procurou catalogar o máximo de informações sobre o funcionamento do 

sistema atual, descrevendo o funcionamento de cada modelo existente na organização, 

estabelecendo as oportunidades existentes a partir da comparação entre os modelos aplicados, 

onde foram resgatados os objetivos específicos propostos neste trabalho, a partir da 

sistematização das atividades no âmbito do SIG, onde foram verificadas a adaptabilidade dos 

procedimentos nos moldes dos modelos certificáveis ISO 9000, 14000, OHSAS 18000 e NBR 

16001 demonstrados em cada macro processo proposto  em seqüência foram estabelecidas às 

definições-chave de sistemas relevantes (Conceitualização), onde foram discutidas e 

elaboradas as definições essenciais do sistema a partir da aplicação da metodologia CATWOE, 

que se origina das seguintes iniciais: Cliente (customer), Ator (actor), Transformação 

(transformation process), Visão de Mundo (do alemão, Weltanschauung), Proprietário 

(owner) e Restrições Ambientais (Environmental Constraints), estabelecendo os pressupostos 

necessários ao funcionamento do sistema integrado de gestão para o modelo ideal. 

No quinto capítulo, foi avaliada a possibilidade de integração dos sistemas de gestão 

da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social, onde 

foram analisados as diversas variáveis que poderiam impactar na adoção do modelo proposto, 
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neste sentido, foi estabelecido um  plano de ação para implantação do modelo integrado de 

gestão procurando-se demonstrar por meio de comparação as similaridades e oportunidades 

de melhorias entre a realidade atual e o modelo ideal proposto demonstrando quais as forças 

restritivas e impulsionadoras à implantação do SIG poderiam representar um efetivo bloqueio 

à implantação do modelo.  

Atendendo as premissas propostas nos objetivo específico e geral, ficando claramente 

demonstrado o enquadramento do trabalho realizado com as premissas iniciais estabelecidas. 

Acredita-se que o estudo apresentado neste trabalho se mostra útil, de fácil aplicação, 

cabendo a organização planejar adequadamente a sua implantação, tomando como base, os 

pressupostos levantados neste estudo. 

  

6.2 Limitações e Dificuldades Encontradas 

A principal dificuldade encontrada neste trabalho se restringe à análise do campo de 

forças. Também pode-se citar com destaque a baixa disseminação do sistema de gestão 

existente e as ações isoladas entre setores como fatores limitadores na Empresa para uma 

política de gestão sistematizada. 

Quanto às limitações, este trabalho utilizou os modelos ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001 e NBR 16001 para os Sistemas de Gestão, que apesar de conhecidos e aplicados 

mundialmente por grandes empresas, tem suas limitações por serem modelos genéricos. 

 

6.3 Sugestões para trabalhos futuros 

Como sugestões para a Empresa, recomendam-se as seguintes ações: 

• Aplicação do sistema de gestão integrado, conforme descrito no objetivo deste 

trabalho a unidade estudada. 

• Elaboração de um modelo de gestão integrado COTEMINAS, a partir deste estudo 

piloto. 

• Fazer uma avaliação da viabilidade de adoção do modelo proposto para outras 

unidades. 

Como sugestões para novos trabalhos, recomendam-se: 
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• Estabelecer outras linhas de pesquisa, visando a integração com outros tipos de 

sistemas existentes, como por exemplo a gestão financeira e a gestão da 

manutenção. 

• Adotar outros modelos para os Sistemas de Gestão, como o GRI, por exemplo, para 

a Gestão Ambiental. 
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