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RESUMO 

 

 

O presente trabalho aborda a associação entre os sistemas de informação e de gestão da 
qualidade. O sistema de informação em conjunto com as tecnologias de informação compõem 
a ferramenta capaz de implementar um fluxo de informação do primeiro ao último processo e 
o seu intercâmbio com fornecedores de serviços ou de produtos, e clientes, consolidando 
todas as informações pertinentes ao negócio. O sistema de gestão da qualidade baseado na 
norma ISO 9000 assegura a fabricação de produtos de maneira consistente, por meio de um 
conjunto de procedimentos que mencionam, dentre outros pontos, sobre a necessidade de 
padronizar os processos, disponibilizar recursos e informações pertinentes para apoiar a sua 
operação e monitoramento e estabelecer processos de comunicação apropriados interna e 
externamente à empresa; com o objetivo principal de satisfazer o cliente. Por meio desta 
pesquisa objetivou-se identificar a importância dos sistemas de informação como suporte a 
implantação da ISO 9000 a partir da compatibilidade dos requisitos da Norma com a 
funcionalidade destes sistemas. Para tanto, foi realizado um estudo de caso numa empresa 
siderúrgica, cuja coleta de dados ocorreu por meio da entrevista com quatro coordenadores, 
cinco supervisores, cinco colaboradores do chão-de-fábrica, cinco fornecedores e cinco 
clientes, além da observação direta. Os dados coletados foram analisados por meio de 
software estatístico e à luz do aporte teórico considerado. A primeira análise assegurou a 
convergência das respostas dos coordenadores (de tecnologia de gestão e de tecnologia da 
informação) com as dos facilitadores, dos colaboradores do chão-de-fábrica, dos parceiros de 
negócio (fornecedores e clientes) e com o que foi observado nas unidades de negócio 
(produção, tecnologia da informação e recursos humanos) após submeter a quantidade de 
respostas convergentes de cada grupo ao software R e utilizar o Teste Exato de Fisher. A 
segunda análise demonstrou o encadeamento das evidências ao revelar as claras ligações entre 
as questões elaboradas, os dados coletados e as conclusões resultantes da teoria investigada. 
Desta maneira, conclui-se que o sistema de informação desta empresa, foi de suma 
importância para a implementação, e é, atualmente, relevante para a manutenção do sistema 
de gestão da qualidade fundamentado na ISO 9000. Adicionalmente, o sistema de informação 
promoveu alguns benefícios ao sistema de gestão da qualidade, como: reação mais rápida a 
problemas e oportunidades, aprimoramento dos processos de informação, estabelecimento de 
uma rede de informação com todas as partes interessadas e o domínio da informação. 
 
Palavras-chaves: Sistema de Informação. ISO 9000. Convergência. Estudo de Caso. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper addresses the relationship between information systems and quality management. 
The information system in conjunction with information technology make up the tool able to 
implement a flow of information throughout the process and its exchange with suppliers of 
services or products, and customers, consolidating all information pertinent to the business. 
The quality management system based on ISO 9000 ensures the manufacturing of products 
consistently, through a set of procedures that mention, among other points, about the need to 
standardize processes, provide resources and relevant information to support its operation and 
monitoring and establish appropriate processes communication both internally and externally 
to the company; with the primary aim of satisfying customer. Through this survey aimed to 
identify the importance of information systems as support the ISO 9000 implementation from 
compatibility of the standard requirements with the functionality of these systems. For both, 
was conducted a case study in a steel company, whose data was collected through interview 
with four coordinators, five supervisors, five employees of the shop floor, five suppliers and 
five customers, in addition to the direct observation. The collected data were analyzed using 
statistical software and in the light of theoretical contribution considered. The first analysis 
ensured the convergence of the coordinators’ responses (technology management and 
information technology) with the facilitators, the employees of the shop floor, the business 
partners (suppliers and customers) and what was observed business units (production, 
information technology and human resources) after submitting the number of convergent 
responses of each group to software R and use the Fisher's exact test. The second analysis 
demonstrated the linkage of evidence to reveal the clear links between the questions prepared, 
collected data and findings from the theory investigated. Thus, we conclude that the 
information system of this company, it was extremely important to the implementation, and is 
currently relevant to the maintenance of quality management system based on ISO 9000. 
Additionally, the information system promoted some benefits to the quality management 
system, such as: quickest reaction to problems and opportunities, improving information 
processes, establishment of an information network with all stakeholders, and domain 
information. 
 
Keywords: information system. ISO 9000. Convergence. Case study. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

Este capítulo apresenta uma visão geral do tema desse projeto, sua justificativa e 

relevância, os objetivos da pesquisa e a estrutura do trabalho. Aborda as mudanças sofridas no 

mundo, que culminou com a globalização, a qual exigiu, juntamente com outras pressões 

externas, novas medidas das empresas para se tornarem competitivas, como a gestão da 

qualidade baseada na ISO 9000, a gestão da informação através da utilização de sistemas de 

informação para uma tomada de decisão mais eficiente, e atualmente, a sinergia entre estas 

duas soluções. 

 

 

1.1 Contextualização e definição da situação problema 

 

 

Nas últimas quatro décadas, o mundo tem presenciado mudanças no contexto 

econômico, tecnológico, político, social e cultural. A configuração que o capitalismo vem 

assumindo a partir dos anos 1970 denuncia a crise do padrão de acumulação capitalista 

estruturado sob o binômio taylorismo-fordismo, e sua alteração ou substituição por formas 

produtivas flexibilizadas, o que se convencionou nomear como a especialização flexível ou 

toyotismo (DELUIZ, 2001). 

A produção em massa fordista, que vigorou a partir de 1913 e atingiu seu auge entre 

anos pós II Guerra e o início da década de 1970, era um padrão de organização industrial 

baseado na produção em série; na mecanização do processo através de equipamentos 

altamente especializados, no uso intensivo de materiais e na racionalização do trabalho, tanto 

no nível horizontal (parcelamento de tarefas) como no nível vertical (separação entre 

concepção e execução) que resultou um modelo de gestão da mão-de-obra fundado na 

extrema divisão do trabalho e na fragmentação do saber. 

Mas a crise que devastou o sistema capitalista em meados da década de 1970 revelou 

as fragilidades do modo de organização da produção e do trabalho industrial baseado no 

taylorismo/fordismo. O mercado consumidor tornou-se instável e individualizado, 

demandando a produção de bens de formas as mais variadas possíveis, de acordo com gostos 

específicos, requerendo também a produção de pequenas séries e a renovação frequente de 

produtos. Neste ambiente de mudança tecnológica, os equipamentos tornaram-se rapidamente 
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obsoletos, sendo necessária a sua renovação acelerada; e a concorrência ficou acirrada, 

fazendo com que as empresas se reestruturassem, adotando estratégias de diminuição de 

custos e de aumento da produtividade e qualidade de seus produtos e serviços. 

Segundo Deluiz (2001), nos anos 1990, as mudanças na dinâmica do capitalismo 

internacional aprofundam-se e expandem-se. A internacionalização dos mercados e sua 

crescente integração, a tendência à formação de blocos regionais para o intercâmbio industrial 

e comercial, a fusão de empresas que formam grandes conglomerados, e o deslocamento de 

plantas industriais para distintas regiões do mundo em busca de mão-de-obra barata para obter 

menores custos de produção e maiores lucros, são alguns dos elementos de sinalização das 

transformações estruturais que configuram a globalização econômica. 

Segundo Siqueira (2009), a globalização é a conexão entre diferentes regiões ou 

contextos sociais, formando-se uma "rede de relações" entre formas sociais e eventos locais e 

distantes, o que quer dizer uma aproximação como nunca entre os indivíduos e uma 

ressonância instantânea dos fatos, eventos, ações e produtos neste sistema global. 

A globalização atinge qualquer tipo de empresa, direta ou indiretamente, ao redor do 

mundo. Mas, além dela, existem outros fatores do ambiente organizacional que criam 

pressões sobre as empresas. Estes fatores foram divididos por Turban et al. (2002) em:  

• Pressões de mercado: composta por economia globalizada e forte concorrência, 

natureza mutante da força de trabalho, clientes com maior poder e Gestão do 

Relacionamento com o Cliente (CRM); 

• Pressões tecnológicas: composta por inovações tecnológicas e excesso de 

informação; e 

• Pressões sociais: composta por responsabilidade social, regulamentos 

governamentais e desregulamentação governamental. 

Diante desta realidade as empresas são compelidas a tomarem atitudes que as tornem 

mais competitivas. Para agir competitivamente, uma das principais decisões foi tornar a 

informação um dos principais recursos, criando uma necessidade de valorização, retenção e 

divulgação nas empresas de forma plena e organizada. 

 Mas para a informação ser matéria-prima básica para a realização do trabalho nas 

organizações, assegurando a boa integração e o funcionamento dos vários setores, ela deve 

circular entre os departamentos da empresa e entre ela mesma e o exterior. 

A estrutura de suporte ao fluxo de informações na empresa é o Sistema de Informação 

(SI), ferramenta que coleta, processa, organiza, armazena e distribui a informação de modo 

que a tomada de decisão seja realizada de maneira oportuna e precisa. Mas, para que isso 
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aconteça, ele precisa ter [...] uma boa estrutura para aplicativos que envolva toda a 

organização, ao mesmo tempo que permita o desenvolvimento, do mais baixo ao mais alto 

nível organizacional, de aplicativos departamentais (GATES, 1999). 

Segundo o mesmo autor, a empresa não deve usar um sistema de informação para 

resolver problemas específicos, mas para disparar instantaneamente informações para os 

pontos em que elas são necessárias. Um sistema de informação une todos os processos numa 

infra-estrutura comum, viabilizando o fluxo de informações e gerando altos incrementos em 

eficiência e lucros (SIMÕES, 2000). 

Desta maneira, quando a empresa apresenta uma estrutura adequada, os tomadores de 

decisão podem tomar resoluções apropriadas, analisar as mudanças do ambiente externo; 

planejar e formular ações, visando mudar os processos dentro da organização e torná-los mais 

efetivos para gerar maior produtividade. 

Para Laurindo (2005), a Tecnologia da Informação (TI) é vista como um fator de 

criação de novas estratégias de negócios, de novas estruturas organizacionais e de novas 

formas de relacionamento entre as empresas e entre empresas e seus consumidores; tornando-

se uma das principais respostas das organizações para enfrentar às pressões externas. 

Para superar estas pressões, as empresas podem empregar as seguintes atitudes: 

• dar mais atenção ao treinamento dos funcionários, pois o emprego de novas 

técnicas organizacionais e da automação requer maior preparo e educação 

permanentes para o desempenho de funções que estão em constante mudança; 

• investir mais em inovação pois a concorrência está mais acirrada, os clientes 

mais exigentes e o mercado mais dinâmico; 

• organizarem-se em rede, quando pequenas, para beneficiarem-se por meio da 

economia de escala e tornarem-se competitivas; 

• maior flexibilização interna, substituindo a grande quantidade de trabalhadores 

polivalentes por menores quantidades de trabalhadores especializados; 

favorecendo, assim, a formação de uma nova estrutura organizacional, composta 

por empresas a seu redor, denominada de satélites, as quais oferecem seus 

serviços; 

• buscar alternativas para melhorar sua produtividade e sua posição competitiva, 

tais como: a implementação do sistema de Gestão da Qualidade Total e a 

aquisição da certificação da International Organization for Standardization (ISO), 
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conferida às empresas que adotam a sua norma para evidenciar a eficácia do seu 

sistema de gestão da qualidade, neste caso a ISO 9001; 

• investir em comércio eletrônico; 

• gerenciar o conhecimento da organização. 

Dentre as medidas citadas, a gestão da qualidade é a que mais tem evoluído com o 

passar do tempo e sempre foi vista pelas empresas como solução para se atingir 

competitividade, e assim enfrentar o ambiente turbulento, cada vez mais desafiador, desde o 

surgimento do capitalismo. 

A gestão da qualidade evoluiu ao longo do século XX, passando por quatro estágios 

marcantes: a inspeção do produto, o controle do processo, os sistemas de garantia da 

qualidade e a gestão da qualidade total. A gestão da qualidade total ou Total Quality 

Management (TQM) e os sistemas de gestão da qualidade da série ISO 9000 são efeitos 

importantes dessa evolução, que tem sido largamente seguida por inúmeras organizações 

mundiais, como parte da estratégia das empresas para ganhar ou aumentar a competitividade 

(CARPINETTI et al., 2008). 

Este ganho ou aumento da competitividade é evidenciado pelas empresas certificadas 

ISO 9000, pois seu sistema de gestão da qualidade possibilita a racionalização dos processos e 

o aumento da produtividade, permite maior acesso dos produtos ao mercado externo (em 

alguns deles é condição imprescindível para a realização do negócio); evidencia garantia de 

atendimento aos requisitos do cliente; e tornar-se pré-requisito para a aquisição de produto ou 

serviço por meio de empresas também certificadas. 

Segundo Figueredo e Cunha (2005), um fator cada vez mais relevante para negociar a 

nível mundial, assumido pelas organizações como uma forma de elevar a produtividade, é a 

implementação e certificação do sistema de gestão da qualidade por padrões 

internacionalmente reconhecidos como os da série de normas ISO 9000. 

Em pesquisa realizada nas empresas de capital nacional do interior do estado de São 

Paulo, segundo informações de Tamashiro (2003), resultados demonstram que, a certificação 

ISO 9000 dá as condições de que elas precisam, para se manterem no mercado, em função da 

padronização dos processos, gerando os seguintes benefícios: 

• eleva a qualidade dos produtos; 

• eleva a satisfação dos clientes; 

• eleva a produtividade, dada à redução de desperdícios de matérias-primas; 

• proporciona maior participação no mercado externo; 
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• proporciona maior faturamento. 

O propósito da ISO 9000 é fornecer garantia aos compradores de produtos ou serviços 

de que eles foram produzidos ou serão realizados de maneira a atender a suas exigências. A 

melhor forma de fazer isso é definir os procedimentos, padrões e características do sistema de 

controle administrativo que governa a operação. Assim, tal sistema ajudará a garantir que a 

qualidade é “construída” dentro dos processos de ocorrência da operação (SLACK et al, 

2007). 

Em virtude da ISO 9000 proporcionar às empresas orientações detalhadas sobre como 

desenvolver seus procedimentos de controle, mas, principalmente, prover segurança aos seus 

clientes, ao garantir que os produtos e serviços que compram sejam feitos segundo um padrão 

definido, torna a certificação ISO 9000 fornecedora de benefícios para as organizações que as 

adotam. 

De acordo com a ISO 9004, norma que determina as diretrizes para melhoria de 

desempenho, um dos exemplos de atividades para determinar que uma organização é 

orientada para clientes é o da obtenção e do uso continuados de dados e informações de 

processos. Neste contexto fica difícil considerar o bom funcionamento do sistema de gestão 

da qualidade (SGQ), sem a determinação de processos de comunicação apoiados por 

tecnologia adequada, em todas as áreas e interfaces da organização (VARVAKIS & 

SORATTO, 2005). 

Para os autores supracitados, a eficácia de um SGQ alcança o entendimento de 

assuntos relacionados às disciplinas de ciências da informação e da comunicação, pois o 

comando e controle de uma organização necessitam que as informações internas e externas 

sejam bem administradas. 

Basicamente, a ISO 9000 é uma ferramenta de comunicação baseada em 

documentação. Quando todos os funcionários documentam seus procedimentos de trabalho e 

analisam suas operações, eles estão mais preparados para reunir, classificar e selecionar a 

informação de todos os processos da organização e melhor capacitados para monitorar o fluxo 

de informação por toda a cadeia de suprimento organizacional. Então, em longo prazo, o 

compartilhamento da informação dentro da organização está no cerne da implementação dos 

processos da ISO 9000. (HUNG et al, 2000, p. 666, tradução nossa). 
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De acordo com Zuckerman (2000 apud HUNG et al, 2003) as organizações que 

efetivamente utilizam a ISO 9000 devem ter um sistema de informação desenvolvido que 

permita a classificação, seleção e utilização de documentos e informação1. 

Conforme Moresi (2000), o sistema de informação deverá servir aos objetivos 

previstos, fornecendo melhoria e otimização ao processo decisório, vantagem competitiva, 

aumento de lucratividade, melhor efetividade no gerenciamento da empresa, etc. A obtenção e 

manutenção destes aspectos é uma necessidade para a sobrevivência das empresas. 

Hung et al (2003)2 propôs um sistema de informação da qualidade, estruturado 

segundo todos os requisitos da ISO 9001:2000, mais especificamente, composto por quatro 

subsistemas (informação sobre gestão documental, comunicação de mensagens, assistência à 

administração e melhoria da qualidade); por meio do qual as organizações podem integrar 

todos os seus dados e informações necessárias, num ambiente baseado em rede, favorecendo a 

implementação e manutenção deste modelo de sistema de gestão da qualidade. 

Chin et al. (2004)3, ao desenvolver um sistema de informação gerencial da qualidade 

baseado na norma ISO 9000, para aplicar em projetos de construção, constatou após a 

realização de testes, que todas as pessoas envolvidas no projeto eram capazes de compartilhar 

informações efetivamente; a possibilidade de integrar informação, reduzindo a produção de 

documentos e melhorando a produtividade; e a possibilidade de manter evidência de inspeção, 

de relatórios e ações ao longo do projeto, melhorando o controle de qualidade, com efetiva 

reusabilidade da informação. Dessa maneira, demonstrou a importância dos sistemas de 

informação na implantação do sistema de gestão da qualidade baseado na ISO 9000. 

Considerando a abordagem por processos defendida pela norma, pode-se considerar a 

organização como um processo de grande dimensão (figura 1), no qual o sistema de 

informação é simultaneamente uma infra-estrutura da organização e parte do sistema de 

gestão da qualidade, transformando-se no veículo principal para a aplicação dos 

procedimentos da organização. Como a informação que circula na organização é de vital 

importância para normalizar o funcionamento dos dois sistemas, pode-se dizer que 

organização, SI e SGQ perseguem objetivos comuns, facilitando uma associação destes 

sistemas numa relação de benefícios mútuos (FIGUEREDO & CUNHA, 2005). 

                                                           
1
 HUNG H. et al. An ISO 9000:2000 quality information system in e-commerce environment. Industrial 

Management & Data Systems, vol. 103, n. 9, p. 666 – 676, 2003, tradução nossa. 
2  (p. 675, tradução nossa) 
3  CHIN, S. et al. A process-based quality management information system. Automation in Construction, vol. 
13, p. 241 – 259, 2004, tradução nossa. 



25 

 

 
Figura 1 – Modelo da organização baseado na abordagem por processos da ISO 9001:2000. 
Fonte: Figueredo e Cunha (2005) 

Ademais, muitas empresas, dentre as quais se incluem as do setor siderúrgico, utilizam 

a NBR ISO 9000 e o SI com vistas a conseguir um diferencial competitivo. As empresas 

siderúrgicas, assim como um grande número de empresas dos demais setores, decidem pela 

implantação de um sistema de gestão da qualidade, com base nos critérios da norma da série 

ISO 9000, com o objetivo de melhorar a sua competitividade, a qualidade dos produtos, e 

buscar novos mercados. 

Este modelo de sistema de gestão da qualidade promove estes benefícios porque 

requer o comprometimento da alta direção com a sua implementação; a avaliação dos 

fornecedores e o estabelecimento de benefícios nas relações com estes; um canal de 

comunicação eficaz entre os processos e com os clientes; a fabricação de produtos de maneira 

consistente, por meio da padronização dos processos e da identificação de condições que 

evitam a sua variabilidade; a necessidade de medir o desempenho deste sistema, e de 

providenciar a melhoria contínua, entre outras atitudes. 

A empresa siderúrgica também precisa implantar um sistema de informação, que em 

conjunto com as tecnologias de informação, formariam a ferramenta capaz de implementar 

um fluxo de informações do primeiro ao último processo e o seu intercâmbio com 

fornecedores de serviços ou de produtos, e clientes, consolidando todas as informações 

pertinentes ao negócio, tornando-se de grande relevância no planejamento e controle dos 

processos e na tomada de decisão. 

Diante do exposto acima, é fundamental para melhorar a competitividade das 

empresas siderúrgicas a implantação da norma NBR ISO 9000, buscando o perfeito 

delineamento do gerenciamento da informação. Então, surge a pergunta: Como os sistemas 
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de informação auxiliam a implantação da ISO 9000, numa empresa do setor 

siderúrgico? 

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

Atualmente, existe o consenso de que na sociedade pós-industrial, cuja economia 

assume tendências globais, a informação passou a ser considerada um capital precioso 

equiparando-se aos recursos de produção, materiais e financeiros; e assumiu um novo 

significado, tornando-se o recurso-chave de competitividade, de diferencial de mercado e de 

lucratividade (MORESI, 2000).  

A capacidade e a necessidade das organizações de coletar, gerenciar e utilizar 

informações referentes ao negócio passou a ter, sob certas condições, relevância muito maior 

que outros fatores considerados indispensáveis para o processo empresarial (FIDELIS & 

BORGES, 2003). 

Segundo Moresi (2000), a importância da informação para as organizações é 

amplamente aceita, significando, pelo menos um dos recursos cuja gestão e aproveitamento 

estão diretamente relacionados com o sucesso desejado. Portanto, a gestão efetiva de uma 

organização demanda a percepção objetiva e exata dos valores da informação e do sistema de 

informação. 

Um sistema de informação, segundo Gattes (1999), apresenta várias vantagens em 

uma organização e, dentre elas, destacam-se as seguintes: 

• proporciona ação mais rápida em virtude da eliminação de vários processos em 

papel, ao mostrar informações sobre novas tendências disponibilizando dados para 

impulsionar idéias, e ao possibilitar a inserção de fatos e idéias dos colaboradores 

que têm informações sobre determinadas questões, e provavelmente, muitas das 

respostas; 

• condições de reagir com mais rapidez a problemas e oportunidades através do 

acesso mais rápido à informações sobre vendas, sobre as atividades dos parceiros 

e, principalmente, dos clientes; 

• aprimoramento dos processos de informação, como: aumento da qualidade do 

projeto dos produtos, uso inteligente do feedback dos clientes para melhorar 
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produtos e serviços, melhoria rápida dos processos de produção, habilidade na 

comercialização e eficácia na gerência da distribuição e dos estoques; 

• elimina trabalho extra, assegura consistência, mensuração fácil e autorização 

apropriada ao disponibilizar formulários eletrônicos desde o início do processo; 

• permite que os funcionários controlem diretamente seus processos, como os 

relacionados às funções de recursos humanos, possibilitando que o pessoal deste 

departamento possa empregar mais energia e tempo em processos estratégicos; 

• permite trabalhar de modo transparente com profissionais que atuam fora dos 

limites da empresa; 

• contribui para aumentar a velocidade que uma empresa leva para ir do conceito 

até a distribuição inicial do produto; 

• dissemina informações a todas as partes interessadas, através da qual todos os 

funcionários poderão, por exemplo, ver a situação das queixas e pedidos dos 

clientes; 

• permite o domínio da informação ao criar o seu fluxo digital do primeiro ao 

último processo empresarial, quando os dados coletados são analisados a cada 

momento crítico de todos estes processos; e 

• estabelece uma rede de informação conectando de forma coordenada as 

diversas unidades empresariais.  

Desta maneira, os sistemas de informação têm um papel fundamental e sempre 

crescente em todas as organizações de negócios, pois, o seu entendimento auxiliará a lidar 

com o ambiente concorrente, adaptar-se a ele e prosperar nele (STAIR & REINOLDS, 2006) 

ao possibilitar o uso da informação para criar significado, construir conhecimento e apoiar a 

tomada de decisões (CHOO, 2003 apud VARVAKIS & SORATTO, 2005). 

Nesta conjuntura de busca por sobrevivência no mercado global, novas metodologias, 

sistemas e técnicas de gestão, como a Gestão da Qualidade Total e a certificação ISO 9000 

emergiram, não apenas como uma metodologia de padronização de processos, mas como 

caminhos de se obter maior participação no mercado (TAMASHIRO, 2003). 

De acordo com Carmo e Pontes (1999), metodologias e técnicas de apoio à tomada de 

decisão com base em informações estratégicas que antecipem estas mudanças estão sendo 

amplamente desenvolvidas e divulgadas no âmbito das diversas ciências relacionadas com a 

administração estratégica da informação. 
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Muitas empresas no mundo empregam com utilidade as normas da série ISO 9001 

como suporte ao desenvolvimento e à manutenção de seu sistema de gestão da qualidade, 

porém um dos grandes obstáculos destas empresas é mantê-los eficazes na busca dos 

resultados planejados (VARVAKIS & SORATTO, 2005). 

Para apoiar a implementação e manutenção do sistema de gestão da qualidade baseado 

na ISO 9000, pesquisadores como, Hung et al. (2003) e Chin et al. (2003), desenvolveram 

modelos de sistemas de informação da qualidade baseados nos requisitos da norma 

supracitada, sendo o sistema proposto pelo último validado satisfatoriamente através de teste 

piloto. Já, Figueredo e Cunha (2005), analisaram detalhadamente a norma ISO 9001:2000 e 

verificaram a compatibilidade entre o sistema de informação e o sistema de gestão da 

qualidade. 

Diante do exposto e apesar das várias aplicações e pesquisas envolvendo estes dois 

sistemas, principalmente a tecnologia da informação e o Sistema de Gestão da Qualidade 

Total, pode-se perceber uma lacuna nos estudos sobre como o processo de sistema de gestão 

da qualidade baseado na ISO 9000 pode ser apoiado por sistemas de informação de modo a 

aproveitar as vantagens mencionadas acima. 

De fato, Figueredo e Cunha (2005) comprovam isso quando, a despeito da definição 

particular de sistema de gestão da qualidade e de informação na organização, afirmam que 

pouco foi feito ainda para evidenciar e aproveitar o potencial de sinergia e simbiose entre 

ambos, sendo os seus projetos tratados separadamente, cada um com as suas próprias 

metodologias.  

Verifica-se, portanto, a relevância da pesquisa, uma vez que a sinergia entre sistema de 

informação e sistema de gestão da qualidade baseado na ISO 9000, e a proposição de modelos 

envolvendo estes sistemas e sua respectiva validação tem sido pouco estudada. 

Vale ressaltar que esta sinergia é de suma importante para a empresa, uma vez que o 

ambiente atual cheio de mudanças, de intensa concorrência, e com consumidores cada vez 

mais exigentes, requer o cumprimento de requisitos técnicos e tecnológicos em relação à 

qualidade de seus serviços e produtos, o uso adequado da informação como insumo para a 

tomada de decisões, e a utilização de modernas tecnologias de informação para permitir uma 

leitura do mercado mais rápida e precisa. 

Desta maneira, este estudo contribui com a área acadêmica ao servir de referência para 

novas pesquisas sobre um assunto de bibliografia tão escassa: o alinhamento entre sistema de 

informação e sistema de gestão da qualidade baseado na ISO 9000.  
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Também poderá contribuir com a gestão da qualidade na empresa, objeto do estudo de 

caso, bem como possivelmente servir de generalização para outras empresas, ao divulgar um 

modo provavelmente mais efetivo de implantar o sistema de gestão da qualidade baseado na 

ISO 9000, que ocorre quando este processo é realizado em consonância com a funcionalidade 

de um sistema de informação; possibilitando assim, um meio das empresas tornarem-se mais 

competitivas. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

• Verificar como o sistema de informação auxilia a implantação da ISO 9000, numa 

empresa siderúrgica. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Contextualizar o papel e a importância da gestão da informação para as organizações; 

• Mostrar os requisitos contemplados na ISO 9000; 

• Descrever os passos para implantação da ISO 9000; 

• Descrever o SI implantado na empresa; 

• Analisar como o SI implantado pela empresa se alinha com a ISO 9000; 

• Mostrar os benefícios conseguidos pela empresa a partir da implantação da ISO 9000 e 

do alinhamento entre SI e ISO 9000. 

 

 

1.4 Estrutura do trabalho  

 

 

A dissertação é composta de cinco capítulos, estruturados da seguinte forma: 

O primeiro capítulo abordou o problema a ser estudado, justifica a relevância do 

estudo e apresenta os objetivos propostos. 
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O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica sobre o tema, elegendo os 

conceitos teóricos que serviram como base para o desenvolvimento do trabalho. A 

fundamentação teórica enfocou os sistemas de informação, definindo-o e classificando 

conforme estrutura organizacional, arquitetura de sistema, área funcional, nível 

organizacional e os sistemas baseados na web; os métodos e ferramentas para a gestão da 

informação; as visões da qualidades; a norma ISO 9000, ao abordar os princípios, os seus 

requisitos e o processo de implementação e; finalmente, a inter-relação entre SI e o sistema de 

gestão da qualidade. 

O terceiro capítulo refere-se aos aspectos metodológicos que caracterizam e 

operacionalizam a pesquisa. Apresenta a classificação da pesquisa; as variáveis, constituídas 

pela norma ISO 9000 e pelo sistema de informação; os indicadores; os métodos de coleta de 

dados; e como serão analisados os dados de modo a alcançar os objetivos da pesquisa. 

O quarto capítulo apresenta a análise dos dados a partir dos métodos de coleta 

aplicados na empresa, objeto da pesquisa, e o suporte da fundamentação teórica. 

O quinto capítulo fornece as considerações finais acerca do tema pesquisado, e as 

limitações e propostas para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo aborda todos os assuntos pertinentes a pesquisa objetivando dar uma 

base teórica que auxiliará no seu desenvolvimento. Entre os assuntos abordados destacam-se: 

sistema de informação, ISO 9001 e a interação e integração entre sistema de informação e 

sistema de gestão da qualidade.  

 

 

2.1 Sistemas de Informação – Uma Visão Geral 

 

 

2.1.1 Abordagem sistêmica 

 

Sistema pode ser definido simplesmente como um grupo de elementos inter-

relacionados que formam um todo unificado. Muitos exemplos de sistemas podem ser 

achados nas ciências físicas e biológicas, na tecnologia moderna e na sociedade humana 

(O’BRIEN, 2004). 

Para Stair e Reynolds (2006), um sistema é um conjunto de elementos ou 

componentes que interagem para atingir objetivos. Os elementos em si e as relações 

entre eles estabelecem como funciona o sistema. Os sistemas têm entradas, mecanismos 

de processamento, saídas e realimentação. 

Segundo O’Brien (2004) um sistema é um grupo de componentes inter-

relacionados que trabalham em direção a uma meta comum, admitindo insumos e 

produzindo resultados em um processo organizado de transformação. Um sistema dessa 

ordem (às vezes chamado sistema dinâmico) possui três componentes em interação: 

• entrada: abrange a coleta e reunião de elementos que entram no 

sistema para serem processados. Por exemplo, matérias-primas, energia, 

dados e esforço humano; 

• processamento: abrange processo de transformação que convertem 

insumo (entrada) em produto. Entre os exemplos se encontram um 

processo industrial, ou cálculo matemático; e 

• saída: abrange a transferência de elementos produzidos por um 

processo de transformação até seu destino final. Por exemplo, produtos 

acabados e serviços humanos. 
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De acordo com Gouveia e Ranito (2004), um sistema é definido como um conjunto de 

elementos e subsistemas que forma um todo e que, interagindo, são úteis à obtenção de 

objetivos comuns. Registre-se que um destes elementos pode ele próprio formar um sistema, 

normalmente denominado por subsistema. A divisão de um sistema em subsistemas é que 

determina o desempenho do próprio sistema, facilitando a sua operação e controle. 

Um sistema não existe em um vácuo; na verdade, ele existe e trabalha em um 

ambiente composto por outros sistemas. Se um sistema for um dos elementos de um 

sistema maior, ele é um subsistema, e o sistema maior é seu ambiente. Além disso, a 

fronteira de um sistema o separa de seu ambiente e de outros sistemas. Diversos 

sistemas podem participar do mesmo ambiente. Alguns podem ser ligados entre si por 

meio de uma fronteira compartilhada ou interface (O’BRIEN, 2004). 

 Gouveia e Ranito (2004) afirmam que ao ser considerada a existência de um 

ambiente, admite-se designar o sistema em causa por sistema aberto. Todos os sistemas 

abertos são dependentes da sua interação com o mundo exterior. Uma organização pode ser 

traduzida por um sistema aberto, pois comunica, observa e atua, de forma eficaz (de modo a 

seguir os objetivos propostos para a organização), flexível (para se adaptar a mudanças de 

ambiente que possam ocorrer) e eficiente (respondendo a pressões exteriores que requerem a 

rentabilidade dos diferentes subsistemas e das correspondentes capacidades). 

Para O’Brien (2004) o conceito de sistema torna-se ainda mais útil pela admissão 

de dois componentes adicionais: feedback e controle. Um sistema dotado desses 

componentes é conhecido, às vezes, como um sistema cibernético, ou seja, um sistema 

auto-regulado. 

- Feedback: são dados sobre o desempenho de um sistema. Os dados sobre o 

desempenho da produção, por exemplo, são feedback para um gerente de 

produção; 

- Controle: abrange monitoramento e avaliação do feedback para estabelecer 

se um sistema está se dirigindo para a realização de sua meta. Em seguida, a 

função de controle faz os ajustes necessários aos componentes de entrada e 

processamento de um sistema para garantir que seja atingida a produção 

adequada. 
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2.1.2 Sistemas de informação 

 

Um sistema de informação pode ser de três tipos: manual, computadorizado ou 

híbrido, ou seja, uma junção dos dois tipos. 

Segundo Laudon e Laudon (2003), um sistema de informação é uma parte integrante 

da organização e um produto composto por tecnologia, organizações e pessoas. 

Desta maneira percebe-se que a diferença principal entre os dois sistemas de 

informação está na tecnologia adotada. No sistema de informação manual a tecnologia 

utilizada é a caneta e o papel, enquanto no sistema de informação computadorizado é o 

hardware, o software, os recursos de dados, os recursos de rede e os recursos de 

telecomunicações. 

Num passado não tão distante, o sistema de informação manual era usado por muitas 

empresas. Nessas empresas muitos processos como controle de estoques, contas a receber, 

contas a pagar e cadastros de cliente eram realizados manualmente. Ademais toda a 

documentação referente ao Sistema de Gestão da Qualidade, que descreve a estrutura 

organizacional, a política e os objetivos, o funcionamento e os resultados atuais e passados da 

empresa; como: manuais, procedimentos, instruções de trabalho e registros estava também 

disponibilizada por meio deste sistema de informação. 

Trabalhar com a geração e acesso a documentos, como os do Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ), usando um sistema de informação manual têm as seguintes limitações 

(UNISYS CORPORATION, 1993 apud VIEIRA, 2004): 

• necessidade de muito espaço e controle adequado das condições climáticas 

para impedir a deterioração do material; 

• dificuldade de controle de mudanças no conteúdo dos documentos; 

• desperdício de papel com cópias xerográficas e despercídio do tempo do 

usuário até conseguir recuperar o documento e usar a informação contida no 

mesmo; 

• dificuldade do usuário em examinar se a revisão do documento do qual utiliza-

se é a mais atual, podendo levar a tomada de decisão baseada em informações 

incorretas; 

• dificuldade em executar medidas de segurança para controlar o acesso aos 

documentos. 
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Assim, entende-se que um sistema de informação manual não é prático e está sujeito a 

erros, o que o torna ineficiente. Portanto, o foco do nosso estudo será em sistemas de 

informação baseado em computadores. 

Um sistema de informação baseado em computadores pode ser definido tecnicamente 

como um conjunto de componentes inter-relacionados que coleta ou recupera, processa, 

armazena e distribui informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o 

controle de uma organização, além de ajudar os gerentes e trabalhadores a examinar, 

considerar assuntos complexos e criar novos produtos (LAUDON & LAUDON, 2004). 

Para estes autores, hoje, os sistemas de informação, oferecem a comunicação e o poder 

de análise de que as empresas necessitam para conduzir o comércio e administrar negócios em 

escala global. Controlar a corporação global remota – comunicar-se com distribuidores e 

fornecedores, operar 24 horas por dia em diferentes ambientes nacionais, coordenar equipes 

globais de trabalho e satisfazer às necessidades locais e internacionais de divulgação de 

informações – é um importante desafio empresarial que requer respostas de poderosos 

sistemas de informação.  

 

2.1.2.1 Componentes 

 

Um sistema de informação depende dos recursos humanos, de hardware, 

software, dados e redes para efetuar atividades de entrada, processamento, produção, 

armazenamento, controle e distribuição que transformam recursos de dados em produtos 

de informação (O’BRIEN, 2004). A figura 2 ilustra um modelo de sistema de 

informação que revela uma forma conceitual fundamental para os principais 

componentes e atividades dos sistemas de informação. 
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Figura 2 – Componentes de um sistema de informação4 
Fonte: adaptado de O’Brien (2004) 

Para o autor citado, esse modelo de sistema de informação realça as relações 

entre seus componentes e atividades. Fornece uma estrutura referencial que ressalta 

quatro definições principais que podem ser aplicados a todos os tipos de sistemas de 

informação: 

• pessoas, hardware, software, dados e redes são os cinco recursos 

característicos dos sistemas de informação; 

• os recursos humanos compõe-se em usuários finais e especialistas em SI; 

os recursos de hardware compõe-se em máquinas e mídia; os recursos de 

software compõe-se em programas e procedimentos; os recursos de dados 

compõe-se em bancos de dados e bases de conhecimento; e os recursos de 

rede compõe-se em mídia e redes de comunicações; 

• os recursos de dados são transformados por atividades de processamento 

de informação em uma variedade de produtos de informação para os usuários 

finais; 

• processamento de informação compõe-se em atividades de entrada, 

processamento, saída, armazenamento e controle. 

                                                           
4
 Todos os sistemas de informação utilizam recursos humanos de hardware, software, dados e recursos de rede 

para executar atividades de entrada, processamento, saída, armazenamento e controle que transformam recursos 
de dados em produtos de informação. 
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De acordo com Stair e Reynolds (2006), um sistema de informação baseado em 

computador (CBIS-Computer-Based Information System) é formado por hardware, 

software, bases de dados, telecomunicações, pessoas e procedimentos configurados para 

capturar, manipular, guardar e processar dados em informações. Os sistemas de folha de 

pagamento, entrada de pedidos e controle de estoques de uma empresa são exemplos de 

um CBIS. As definições de cada um dos componentes são apresentadas a seguir. 

 

a) Hardware 

 

Segundo Stair & Reinolds (2006), o hardware consiste no equipamento 

computacional usado para realizar atividades de entrada, processamento e saída. Além 

destes componentes, o hardware é constituído por dispositivos de armazenamento 

primário (interno), armazenamento secundário (externo) e de comunicação. 

O dispositivo de armazenamento primário armazena provisoriamente os dados e 

as instruções de programa durante o processamento, o dispositivo de armazenamento 

secundário armazena dados e programas para futuras instruções, e os dispositivos de 

comunicação promovem o fluxo de dados a partir de redes de computadores externos 

(por exemplo, internet) para a unidade de processamento central (CPU) e, dela para as 

redes de computadores (TURBAN ET AL., 2003). 

  

b) Software 

 

“Software consiste nos programas de computador que governam a operação do 

computador.” (STAIR & REINOLDS, 2006). Turban et al. (2003) classifica o software 

em dois tipos: software de aplicação e software de sistema. 

O software de aplicação é um conjunto de instruções de computador, escrito em 

linguagem de programação, que orienta o hardware a realizar atividades de 

processamento de informações que fornecem funcionalidade ao usuário. O software de 

sistema age principalmente como um intermediário entre o hardware e os programas de 

aplicação, fornecendo funções auto-reguladoras importantes para sistemas de 

computador, como o próprio carregamento quando o computador é ligado pela primeira 

vez (TURBAN et al, 2003). 
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c) Bases de dados 

 

Uma base de dados é uma coleção organizada de fatos e informações. A base de 

dados de uma organização pode conter informações de clientes, funcionários, estoques, 

fornecedores, aquisições on-line e muito mais. A maioria dos gerentes e executivos 

acredita que uma base de dados é uma das partes mais importantes de um sistema de 

informação computadorizado (STAIR & REINOLDS, 2006).  

O´Brien (2004) identifica este componente dos SIs como recursos de dados e 

afirma que dados são mais do que a matéria-prima dos sistemas de informação, são fatos 

ou observações cruas, normalmente sobre fenômenos físicos ou transações de negócios. 

Mais especificamente, os dados são medidas objetivas dos atributos (as características) 

de entidades (como pessoas, lugares, coisas e eventos). 

 O autor supracitado afirma que o conceito de recursos de dados tem sido 

ampliado pelos grandes profissionais de sistemas de informação. Eles compreendem que 

os dados constituem um valioso recurso organizacional. Dessa maneira, você deve 

encarar as bases de dados como recursos de dados que devem ser efetivamente 

administrados para favorecer todos os usuários finais de uma organização.  

De acordo com este autor os recursos de dados dos sistemas de informação 

normalmente são organizados em: 

• Bancos de dados que guardam dados processados e organizados; e 

• Bases de conhecimento que guardam conhecimento em uma variedade de 

formas como fatos, regras e exemplos ilustrativos sobre práticas de negócios 

bem-sucedidas. 

 

d) Telecomunicações, Redes e a Internet  

 

Segundo Stair e Reinolds (2006) estes componentes dos sistemas de informação 

são definidos da seguinte maneira. 

Telecomunicações é a transmissão eletrônica de sinais para comunicações que 

torna possível às organizações executar seus processos e tarefas através de redes 

eficazes de computadores. Já as redes são usadas para conectar computadores e 

equipamentos em um edifício, pelo país ou pelo mundo para tornar possível 

comunicações eletrônicas. 
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Telecomunicações e redes tornam possível que as pessoas se comuniquem usando 

o correio eletrônico e o correio de voz. Esses sistemas também ajudam as pessoas a 

trabalhar em equipe.  

Internet é a maior rede de computadores do mundo. Ela oferece acesso a 

literalmente milhões de documentos e disponibiliza muitos serviços, dentre eles a teia 

mundial que é uma rede de ligações na Internet para documentos compostos por texto, 

gráfico, sons e imagens. As informações sobre os documentos e o acesso a eles são 

controlados e providos por milhares de computadores especiais, denominados servidores 

de internet.  

A tecnologia usada para criar a Internet está agora sendo empregada dentro de 

empresas para criar uma intranet, ou seja, uma rede baseada em tecnologias da Internet 

que possibilitam às pessoas, em uma organização, trocar informações e trabalhar em 

projetos.  

As empresas também podem criar uma extranet, uma rede baseada em tecnologias 

da teia mundial que torna possível a terceiros, como fornecedores e clientes de negócios, 

acessar recursos autorizados da sua internet. Muitas pessoas utilizam extranets 

diariamente para acompanhar bens em trânsito ou pedir produtos de seus fornecedores, 

dentre outras utilidades  

 

e) Pessoas 

 

As pessoas são o componente mais importante na maioria dos sistemas de 

informação computadorizados. O pessoal de sistemas informação é composto por todos 

aqueles que gerenciam, usam e mantêm o sistema. Os usuários são qualquer pessoa que 

empregue sistemas de informação para obter resultados, incluindo executivos, 

representantes, operadores de manufatura e muitos outros (STAIR & REINOLDS, 

2006). 

 

f) Procedimentos 

 

Procedimentos são compostos por estratégias, políticas, métodos e regras para 

serem usados num CBIS. Eles descrevem quando cada programa deve ser executado, 

quem pode acessar fatos na base de dados e ainda o que fazer quando um desastre como 



39 

 

um incêndio, um terremoto ou um furacão inutiliza um CBIS (STAIR & REINOLDS, 

2006). 

O quadro 1 apresenta exemplos de componentes típicos dos sistemas de 

informação (O’BRIEN, 2004). 

 

Recursos Humanos 

Especialista Analista de sistema, programadores, operadores de computador. 

Usuários Finais Todos os demais que utilizam sistema de informação. 

Recursos de Hardware 

Máquinas 
Computadores, monitores de vídeo, unidades de disco magnético, impressoras, 
scanners óticos. 

Mídias 
Disquetes, fita magnética, disco óticos, cartões de plástico, formulários em 
papel. 

Recursos de Software 

Programas 
Programas de sistemas operacionais, programa de planilhas eletrônicas, 
programas de processamento de textos, programas de folha de pagamento. 

Procedimentos 
Procedimentos de entrada de dados, procedimentos de correção de erros, 
procedimentos de distribuição de contracheques. 

Recursos de Dados 

Descrição de produto, cadastro de clientes, arquivo de funcionários, bancos de dados de estoque. 

Recursos de Rede 

Meios de comunicação, processadores de comunicação, acesso à redes e software de controle. 

Recursos de Informática  

Relatórios administrativos e documentos empresariais utilizando texto e demonstrativo gráficos, 
respostas em áudio e formulários em papel. 

Quadro 1 – Exemplos de componentes dos sistemas de informação. 
Fonte: adaptado de O’Brien (2004) 

 

2.1.2.2 Atividades dos SI 

 

Três atividades em um sistema de informação criam as informações de que as 

organizações precisam para tomar decisões, controlar operações, analisar problemas e 

produzir novos produtos ou serviços. Essas atividades são: a entrada, o processamento e a 

saída (LAUDON & LAUDON, 2004).  

Para estes autores a entrada é a coleta de dados brutos de dentro da organização ou de 

seu ambiente externo. O processamento transforma esses dados brutos em uma forma mais 

significativa. A saída transmite as informações processadas às pessoas que as utilizarão ou às 

atividades na qual serão empregadas. Os sistemas de informação também solicitam um 
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feedback, que é a entrada que volta a determinados membros da organização para ajudá-los a 

avaliar ou  corrigir o estágio de entrada. 

O’Brien (2004) considera as seguintes atividades como básicas nos sistemas de 

informação: entrada, processamento, saída, armazenamento e controle. Logo abaixo se 

observam as características de cada atividade definidas pelo autor supracitado. 

 

a) Entrada de recursos de dados  

 

Os dados sobre transações de negócios devem ser coletados e preparados para 

processamento pela atividade de entrada. Os usuários finais normalmente registram 

dados sobre transações em algum tipo físico de mídia como um formulário de papel ou 

os colocam diretamente em um sistema de computador. Feito isso, os dados podem ser 

transferidos para uma mídia que pode ser lida por máquina, como um disco magnético, 

até serem requeridos para processamento. 

 

b) Transformação de dados em informação 

 

Os dados são submetidos a atividades de processamento como cálculo, 

comparação, separação, classificação e resumo. Essas atividades organizam, analisam e 

manipulam dados, transformando-os em informação para os usuários finais. A qualidade 

de todos os dados guardados em um sistema de informação também deve ser mantida 

por um processo contínuo de atividades de correção e atualização. 

 

c) Saída de produtos de informação 

 

A informação é comunicada de várias formas para os usuários finais e colocada à 

disposição deles na atividade de saída. A meta dos sistemas de informação é a produção 

de produtos de informação adequados para os usuários finais. Incluem-se entre os 

produtos comuns da informação mensagens, relatórios, formulários e imagens gráficas, 

que podem ser fornecidos por monitores de vídeo, respostas em áudio, produtos de papel 

e multimídias. 
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d) Armazenamento de recursos de dados 

 

O armazenamento é um componente básico dos sistemas de informação. É a 

atividade na qual os dados e informações são armazenados de forma organizada para uso 

posterior. Os dados armazenados geralmente são constituídos por campos, registros, 

arquivos e bancos de dados, facilitando seu uso posterior no processamento ou na 

recuperação como saída, quando requisitados pelos usuários de um sistema. Esses 

elementos lógicos dos dados são mostrados na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
Figura 3 – Elementos lógicos de dados.  
Fonte: adaptado de O’Brien (2004) 

 

 

 

Campo do nome 

Registro da folha de 
pagamento 

Banco de dados de 
pessoal 

Um campo é um grupo de caracteres que representam uma 
característica de uma pessoa, lugar, objeto ou evento. Por 
exemplo, o campo do nome de um funcionário.   

Um registro é um conjunto de campos inter-relacionados. Por 
exemplo, o registro da folha de pagamento de um funcionário 
pode compor-se em um campo do nome, um campo do 
número da previdência social e um campo do salário.   

Um arquivo é um conjunto de registros inter-relacionados. 
Por exemplo, um arquivo da folha de pagamento compõe-se 
num registro da folha de pagamento de todos os funcionários 
de uma firma. 

Um banco de dados é um conjunto integrado de registros ou 
arquivos inter-relacionados. Por exemplo, o banco de dados 
de pessoal de uma empresa pode apresentar arquivos de folha 
de pagamento, ação de pessoal e habilidades de funcionários. 

Arquivo da folha de 
pagamento 
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e) Controle de Desempenho do Sistema 

 

Uma relevante atividade dos sistemas de informação é o controle de seu 

desempenho. Um sistema de informação deve gerar feedback e ele deve ser monitorado 

e avaliado para determinar se o sistema está satisfazendo aos padrões de desempenho 

estabelecidos. Em seguida, as atividades do sistema devem ser ajustadas de forma que os 

produtos de informação sejam devidamente produzidos para usuários finais. 

O’Brien (2004) cita os seguintes exemplos de atividades dos sistemas de 

informação: 

 

Entrada Escaneamento ótico de etiquetas com códigos de barras em mercadorias  

Processamento 
Calcular salário, impostos e outras deduções na folha de pagamento dos 
funcionários. 

Saída Produzir relatórios e demonstrativo de desempenho das vendas. 

Armazenamento Manter registro sobre clientes, empregados e produtos. 

Controle Gerar sinais audíveis para indicar entrada adequada de dados de vendas.  

Quadro 2 – Exemplos das atividades básicas dos sistemas de informação. 
Fonte: adaptado de O’Brien (2004). 
 

 

2.2 Classificação dos SIs 

 

 

Turban et al. (2003) classifica os sistemas de informação de diversas maneiras, 

como: 

• Classificação por estrutura organizacional; 

• Classificação por arquitetura de sistema 

• Classificação por área funcional; 

• Classificação por nível organizacional; 

• Sistemas baseados na Web. 

Cada uma delas é descrita a seguir. 

 

2.2.1 Classificação por estrutura organizacional 

 

Para Turban et al. (2003), uma maneira de classificar os sistemas de informação é 

observando-o através da estrutura da organização. Dessa maneira eles podem ser 
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desenvolvidos para as divisões, departamentos, unidades operacionais e até mesmo para 

funcionários específicos. Eles podem trabalhar individualmente ou integrados. 

São classificados em:  

 

a) Sistemas de informações por departamento 

 

Quando uma empresa utiliza diversos programas aplicativos num 

departamento. O programa aplicativo é geralmente projetado para realizar uma função 

específica para o usuário da empresa. 

 

b) Sistemas de informações empresariais (EIS) 

 

É a combinação de vários aplicativos departamentais, entre áreas funcionais. 

O mais conhecido é o Enterprise Resource Planning (ERP) ou sistema integrado de 

gestão. 

Segundo Laudon e Laudon (2004), a maioria dos sistemas de informação é 

preparada com base em funções, níveis organizacionais e processos de negócios 

diferentes que não interagem entre si, podendo dificultar a união dos dados de que 

necessitam os gerentes para ter uma visão geral abrangente das operações da 

organização. Para solucionar esse problema muitas organizações agora estão montando 

sistemas integrados, também conhecidos como sistemas de planejamento de recursos 

empresariais. 

O ERP é um conjunto de programas integrados capaz de administrar as operações 

de negócios vitais de uma empresa, mesmo no caso de organizações globais com instalações 

distribuídas. (STAIR & REYNOLDS, 2006). 

Através do ERP a informação, que anteriormente era fragmentada em sistemas 

diferentes, pode fluir continuamente através da empresa, podendo ser compartilhada 

pelos processos dos setores de fabricação, contabilidade, recursos humanos e outras 

áreas, os quais podem ser integrados em processos de negócios que envolvem a empresa 

inteira e fluem através de níveis e funções organizacionais. Uma plataforma técnica de 

esfera empresarial atende todos os processos e níveis (LAUDON & LAUDON, 2004).  

Segundo Stair e Reynolds (2006), a implementação de um sistema de ERP pode 

implicar em muitas vantagens, como: abolir sistemas legados custosos e inflexíveis; oferecer 

processos de trabalho aperfeiçoados; possibilitar o acesso a dados úteis para a tomada de 
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decisão operacional e a criar oportunidades de atualizar a infra-estrutura tecnológica. 

Algumas das desvantagens associadas à sua implementação são: o consumo de tempo, a 

dificuldade e o custo. 

Para os autores supracitados, os aplicativos desse tipo de sistema modelam e 

automatizam muitos processos de negócios, como preencher um pedido ou programar 

uma expedição, com o objetivo de integrar a informação através da empresa e extinguir 

links complexos e dispendiosos entre sistemas de computadores em diferentes áreas da 

empresa. A figura 4 ilustra como funcionam os sistemas integrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 4 – Sistemas integrados 
Fonte: adaptado de Laudon e Laudon (2004) 

 

c) Sistemas interorganizacionais 

 

São sistemas de informação que fazem a interconexão entre duas ou mais 

empresas. São sistemas que usam a internet, extranets e outras redes, para conectar os 

computadores da empresa com seus fornecedores e clientes, promovendo novas 

parcerias empresariais (O’BRIEN, 2004). 

 

2.2.2 Classificação por arquitetura de sistema 

 

“A organização de um sistema depende daquilo a que deverá dar suporte” 

(TURBAN et al. 2003). Assim, antes de projetar um sistema de informação, é essencial 
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definir as necessidades de informação do negócio central da empresa e conceituar 

arquitetura da informação, ou seja, de que forma estas necessidades serão supridas. 

Para este autor, uma forma de classificar a arquitetura da informação está 

relacionada à função desempenhada pelo hardware. Desta maneira, os sistemas de 

informação podem ser classificados em: 

 

a) Sistema baseado em mainframe 

 

O processamento é feito por um mainframe e os usuários trabalham com 

terminais burros5, usados para introduzir ou modificar dados e obter informações a partir 

do mainframe. Foi o tipo de arquitetura que dominou até o início década de 80. 

 

b)  Sistema baseado em computador pessoal (PC) autônomo: 

 

Esta arquitetura, comum a pequenas e médias empresas, é composta somente 

por PCs que estão normalmente interligados por redes eletrônicas. 

 

c)  Sistema computadorizado distribuído ou em rede: 

 

Este sistema é formado por dois tipos de processamento, o processamento 

distribuído e o processamento cooperativo. 

No processamento distribuído, o trabalho é dividido entre dois ou mais 

computadores, sendo na maioria dos casos uma combinação de mainframes e 

computadores de porte médio ou micro, conectados por uma rede de comunicações para 

executar um processamento. Uma configuração amplamente usada deste tipo de 

processamento é o arranjo cliente/servidor. Nele, ambos fazem parte da rede, mas cada 

máquina esta indicada para realizar a função específica que estiver mais apta. O cliente, 

normalmente um computador de mesa, estação de trabalho ou laptop, é o ponto de 

entrada de dados do usuário ou de requisição para posterior análise.  

O servidor pode ser um mainframe ou um computador de mesa, mas é 

geralmente a máquina que desempenha um papel de servidor as mais indicadas para 

provê serviços ao cliente (LAUDON & LAUDON, 2004). 

                                                           
5
 Terminal que contém apenas teclado e monitor. 
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No processamento cooperativo, o trabalho é dividido entre dois ou mais 

computadores geograficamente dispersos para realizar uma tarefa específica. 

 

2.2.3 Classificação por nível funcional 

 

Vários tipos de sistemas de informação funcionais apóiam vários níveis de tomada de 

decisão, desde a estratégica, que estabelece os objetivos, recursos e políticas da empresa, até à 

decisão operacional, que aloca tarefas, passando pela decisão no controle de gestão, que 

examina como os recursos são utilizados e qual o desempenho dos vários setores, e pela 

decisão ao nível do conhecimento, que avalia e implementa novas idéias (GOUVEIA & 

RANITO, 2004). 

Para Laudon e Laudon (2004) sistemas de informação também servem às 

principais funções empresariais. Os principais sistemas de informação funcionais são: 

 

a) Sistemas de vendas e marketing 

 

Estes sistemas dão suporte às atividades de vendas e marketing. A área de 

venda preocupa-se em estabelecer contato com os clientes, propor produtos e serviços, 

concretizar pedidos e realizar o monitoramento das vendas. A área de marketing tem 

interesse na identificação dos clientes para produtos e serviços da empresa, no 

planejamento e desenvolvimento de produtos e serviços para atender suas necessidades e 

na realização de propaganda e promoções dos mesmos (LAUDON & LAUDON, 2004). 

Como exemplos deste sistema, tem-se (verificar) o sistema de processamento 

de pedidos, de análise de produtos, análise de promoções e previsão de tendências de 

vendas. 

 

b) Sistemas de produção 

 

Estes sistemas apóiam as atividades de planejamento, desenvolvimento e 

manutenção das instalações de produção; desenvolvimento de planos de produção, 

controle do nível de estoque; aquisição, armazenamento e distribuição de materiais de 

produção, a programação de instalações, maquinários, materiais e trabalho necessário 

para a fabricação e o monitoramento da qualidade dos produtos. 
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Como exemplos deste sistema, tem-se: projeto assistido por computador 

(CAD), manufatura assistida por computador (CAM), manufatura integrada com 

computador (CIM), planejamento de necessidades de materiais (MRP I) e planejamento 

dos recursos de produção (MRP II). 

 

c) Sistemas de informação financeira e contábil  

 

Estes sistemas auxiliam as atividades da área financeira e contábil. Na área 

financeira são usados para determinar as melhores fontes e usos de fundos, 

administrarem ativos financeiros da empresa, como dinheiro em caixa, ações e outros 

investimentos e identificar novos ativos financeiros. Na área contábil apóiam a execução 

de auditorias para assegurar que a empresa esteja financeiramente sob controle e que 

todos os registros financeiros da empresa, como recibos, desembolsos, folha de 

pagamento, sejam precisos (STAIR & REINOLDS, 2006). 

Como exemplos deste sistema, tem-se: contas à receber, análise de índice 

financeiro, controle de orçamento, planejamento de lucratividade e controle de custos. 

 

d) Sistemas de recursos humanos 

 

Estes sistemas dão suporte à seleção, ao treinamento e ao desenvolvimento da 

mão-de-obra da empresa; a negociação de contratos de trabalho, a concessão de 

benefícios aos funcionários; à manutenção dos registros completos dos funcionários e a 

elaboração de programas de desenvolvimento de talentos. 

Como exemplos deste sistema, tem-se: treinamento e desenvolvimento de 

funcionários, avaliação de desempenho e análise salarial. 

 

2.2.4 Classificação por nível organizacional 

 

De acordo com Laudon e Laudon (2004), existem quatro tipos principais de 

sistemas de informação que servem aos diferentes níveis organizacionais: sistemas do 

nível operacional, do nível de conhecimento, do nível gerencial e do nível estratégico, 

como apresentam a figura 5. 
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Figura 5 – Tipos de sistemas de informação. 
Fonte: adaptado de Laudon e Laudon (2004) 

 
A seguir, são descritos os principais tipos de sistemas de informação, específicos 

para cada nível organizacional. 

 

a) Sistemas do nível operacional 

 

Para Laudon e Laudon (2004), os sistemas do nível operacional auxiliam aos 

gerentes operacionais no acompanhamento de atividades e transações básicas da 

organização, como contas à receber, depósitos à vista, folha de pagamento e fluxo de 

matérias-primas dentro de uma fábrica. Neste nível, tarefas, recursos e metas são pré-

determinadas e muito estruturadas. 

Os Sistemas de Nível Operacional são sistemas de informação que registram 

dados produzidos pelas atividades e transações básicas na organização. São exemplos deste 

tipo de sistemas os SPTs típicos, como os normalmente empregados num operador de 

telecomunicações, em que são registradas todas as chamadas (call record), ou num 

hipermercado, onde são registradas todas as vendas, entradas e saídas do estoque (GOUVEIA 

& RANITO, 2004).  
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A principal finalidade de um sistema do nível operacional é responder a 

perguntas de rotina, e acompanhar o fluxo de transações pela organização. Para 

responder esse tipo de pergunta, geralmente a informação deve ser de fácil acesso, 

atualizada e precisa (LAUDON & LAUDON, 2004).  

Segundo Gouveia e Ranito (2004), os SPTs são sistemas que armazenam 

tipicamente milhões de registros, e o foco principal está na eficiência, na inserção rápida de 

transações, em prejuízo da pesquisa sofisticada de dados, quer do ponto de vista de interface 

com o usuário, quer mesmo do ponto de vista da arquitetura técnica subjacente.  

Para estes autores, os sistemas de nível operacional são sistemas normalmente 

desenvolvidos sob medida, uma vez que atuam muito perto do negócio principal da 

organização e devem ser perfeitamente apropriados à função, assim como aos recursos 

tecnológicos existentes, para maximizar o desempenho e minimizar as necessidades de 

armazenamento. 

 

b) Sistemas do nível do conhecimento 

 

Sistemas de nível do conhecimento dão suporte aos trabalhadores do 

conhecimento e de dados da organização. A finalidade desses sistemas do nível do 

conhecimento é ajudar a empresa comercial a unir novas tecnologias ao negócio e 

auxiliar a organização a controlar o fluxo de documentos. Aplicações desses sistemas, 

especialmente sob a forma de estações de trabalho e sistemas de automação de 

escritório, estão entre as que mais aumentam no ambiente empresarial de hoje 

(LAUDON & LAUDON, 2004).  

Sistemas de nível do conhecimento são sistemas de informação que apóiam o 

trabalho de quem lida com dados e com conhecimento. Têm que possibilitar a integração de 

novo conhecimento ao negócio, logo, devem ser muito flexíveis, bem como possibilitar o 

controle de fluxo do trabalho, sendo assim, fáceis de utilizar e não obrigando a grande 

«desvios» do trabalho normal para que se faça a coleta da informação; caso contrário, as 

pessoas tendem a não usá-las, o que elimina todo o interesse num sistema deste tipo 

(GOUVEIA & RANITO, 2004).  

Segundo estes autores, estes sistemas são, normalmente, baseados em soluções já 

existentes, em pacotes que propiciam grande parte das funcionalidades exigidas, sendo a sua 

implementação baseada na adaptação à organização. Como exemplos deste tipo de sistema 

têm-se o Knowledge Work System (KWS) e o Office Automation System (AOS)  
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• Sistemas de Suporte ao Conhecimento (Knowledge Work Systems) 

 

Os KWS são sistemas de informação que ajudam os especialistas e 

profissionais qualificados na criação e integração de novos conhecimentos na organização. 

São exemplos: as empresas de engenharia, empresas gráficas e empresas de gestão; 

coordenadas por pessoal especializado tais como engenheiros, técnicos e economistas que 

utilizam este tipo de sistemas como suporte para criação e projeto de novos produtos, serviços 

e atividades baseadas em conhecimento. 

 

• Sistemas de automação de escritório (Office Automation Systems) 

 

Os Office Automation Systems são sistemas destinados ao incremento da 

produtividade do trabalhador de dados, que tende a processar informação em vez de criar. 

Este tipo de sistema satisfaz a uma vasta quantidade de aplicações, como aplicações de 

correio eletrônico, processadores de texto, publicação assistida por computador, sistema de 

documentação e imagem (gestão documental) e calendários eletrônicos (implicação de 

recursos/tempo). 

 

c) Sistemas do nível gerencial 

 

Os sistemas de nível gerencial consideram as atividades de monitoramento, 

controle, tomada de decisões e procedimentos administrativos dos gerentes. A principal 

consulta a esses sistemas é: as coisas estão indo bem? Os sistemas gerenciais têm a 

característica de criar relatórios periódicos sobre as operações, em vez de 

transformações instantâneas (LAUDON & LAUDON, 2004). 

Um Sistema de Informação Gerencial é um conjunto organizado de pessoas, 

procedimentos, software, bases de dados e dispositivos, usados para prover informações 

rotineiras a gerentes e tomadores de decisões. Os sistemas de informação gerencial em 

geral apresentam relatórios-padrão criados com dados e informações do sistema de 

processamento de transações e têm, basicamente, como foco a eficiência operacional 

(STAIR & REYNOLDS, 2006). 

De acordo com os mesmos autores, marketing, produção, finanças, qualidade 

e outras áreas funcionais recebem apoio de sistemas de informação gerencial e são 

ligadas por uma base de dados em comum. 
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Para Laudon e Laudon (2004), um exemplo de sistema de nível gerencial é 

um aplicativo de controle de realocação que comunica os custos totais da mudança, 

procura de moradia e financiamento imobiliário para funcionários de todas as divisões 

da empresa e revela se os custos reais excederam os orçados. 

Para estes autores alguns sistemas gerenciais suportam à tomada de decisões 

não-rotineiras, visando a focalizar decisões menos estruturadas. São os SADs (Sistemas 

de Apoio à Decisão), também chamados de DSS (Decision Support System). Eles 

frequentemente respondem a pergunta do tipo “E se?”: qual seria o impacto sobre os 

programas de produção se as vendas dobrassem no mês de dezembro? As respostas para 

perguntas como essa quase sempre requerem novos dados de fora da organização, bem 

como dados internos, que não podem ser facilmente extraídos dos aplicativos do nível 

operacional existente. 

 

d) Sistemas do nível estratégico 

 

Por fim, há os sistemas que apóiam atividades do nível estratégico, destinados aos 

gestores de topo. Estamos falando de sistemas que possibilitam o planejamento de longo 

prazo, tipicamente integrando informação histórica, multidimensional, hierárquica e que 

compreende várias áreas da organização (GOUVEIA & RANITO, 2004).  

Sistemas do nível estratégico ajudam a gerência sênior a atacar e enfrentar 

questões estratégicas e tendências de longo prazo tanto dentro da empresa quanto fora 

dela. Seu principal trabalho é compatibilizar as mudanças no ambiente externo com a 

capacidade da organização. Quais serão os níveis de emprego em cinco anos? Que 

produtos deveremos está fazendo em cinco anos (LAUDON & LAUDON, 2004)? 

De acordo com Gouveia e Ranito (2004), não existem muitas organizações onde o 

nível estratégico está diretamente apoiado por sistemas de informação, sendo que muitos dos 

sistemas desenvolvidos para este nível de interação se fundamentam em tecnologias simples 

(folhas de cálculo, etc.), muito flexíveis e com grande capacidade de definição e avaliação de 

cenários e simulação (what-if). Devem ainda ser capazes de trabalhar com informação ad hoc 

e pouco estruturada; sendo as opções estratégicas que, na grande maioria dos casos, 

determinam a diferenciação e, assim, a competitividade de uma empresa ao longo prazo. 

O quadro 3 resume as características dos seis tipos de sistemas de informação 

supramencionados. 
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Sistema do nível estratégico 
Previsão 
quinzenal 
de 
tendência 
de vendas. 

Plano 
operacional 
quinzenal. 

Previsão 
qüinzenal 
de 
orçamento. 

Planejam
ento de 
lucros. 

Planejam
ento de 
pessoal. 

 
Sistema do nível gerencial 

Gerenciam
ento de 
vendas. 
 
Análise das 
vendas por 
região. 

Controle de 
estoque. 
 
Programação 
da produção. 

Orçamento 
anual. 
 
 
Análise de 
custo. 

Análise de 
investimento 
de recursos. 
Análise de 
preços e 
lucratividade. 

Análise de 
realocação. 
 
Análise de 
custo de 
contratos. 

 
Sistema do nível do conhecimento 

Estações de trabalho 
de engenharia. 
 
Edição de texto. 

Estações de trabalho 
gráficas. 
 
Tratamento de imagem 
(digitalização) de 
documentos. 

Estações de trabalho 
administrativas. 
 
Agendas eletrônicas. 

 
Sistema do nível operacional 

Acompanhamen
to de pedidos. 
 
Processamento 
de pedidos. 

Controle do 
maquinário. 
 
Programação 
industrial. 
 
Controle de 
movimentação de 
materiais. 

Negociação de 
seguros. 
 
Gerenciamento 
do caixa. 

Folha de 
pagamento. 
 
Contas a 
pagar. 
 
Contas a 
receber. 

Remuneração 
 
 
Treinamento e 
desenvolvime
nto. 
 
Manutenção 
do registro de 
funcionários. 

 
 
 
Quadro 3 – Os seis tipos mais importantes de sistemas de informação.  
Fonte: adaptado de Laudon e Laudon (2004). 
 

Os tipos mais comuns de sistemas de informação usados em organizações de 
negócios são os sistemas de comércio eletrônico, sistemas de processamento 
de transações, sistemas de informação gerencial e sistemas de apoio a 
decisões. Adicionalmente, algumas organizações usam sistemas de uso 
específico como sistemas de inteligência artificial, sistemas especialistas e 
sistemas de realidade virtual (STAIR & REYNOLDS, 2006, p. 17).  

De acordo com os mesmos autores, esses sistemas, juntos, auxiliam os 

funcionários das organizações a realizarem suas tarefas rotineiras e especiais – registros 

de vendas, processamentos de folhas de pagamentos, apoio a decisões em diversos 

departamentos, dentre outras.  
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2.2.5 Sistemas baseados na web 

 

Para Turban et al (2003), o conceito da arquitetura cliente/servidor predominou 

durante a década passada, mas suas aplicações estão tornando-se obsoletas devido ao rápido 

desenvolvimento de sistemas baseados na Web, tais como a Internet, as intranets e as 

extranets. Tecnicamente, o termo ‘sistemas baseados na web’ significa serviços localizados 

em um servidor que pode ser acessado através de um browser, de qualquer lugar, via World 

Wide Web (WWW).  

A World Wide Web (Web), ou a capacidade da internet, é um sistema de informações 

em ambiente de rede com padrões mundialmente aceitos, utilizando uma arquitetura 

cliente/servidor. Ela associa texto, hipermídia, elementos gráficos e som; e pode administrar 

todos os tipos de comunicação digital e promover a conexão com recursos presentes no outro 

lado do mundo (LAUDON & LAUDON, 2004). 

A seguir, a descrição de alguns exemplos deste sistema: 

 
a) Internet 

 
A internet é a maior rede de computadores do mundo, constituída por milhares de 

redes interligadas, na qual usuários de qualquer computador podem, caso tenham permissão, 

obter informação ou comunicar-se com usuários de qualquer outro computador ao utilizar um 

protocolo comum de comunicação entre computadores, o Transmission Control Protocol/ 

Internet Protocol (TCP/IP). 

A internet, um ambiente de negócios livre de fronteiras e limites tradicionais, 

apresenta uma infra-estrutura globalizada on-line que proporciona às empresas uma 

possibilidade inédita para expandir mercados, diminuir custos e elevar as margens de lucro, 

com pouquíssimo investimento (STAIR & REYNOLDS, 2006). 

 
b)  Intranets 

 
Uma intranet é uma rede empresarial interna estabelecida conforme os padrões e 

produtos adotados pela internet e pela Web (STAIR & REYNOLDS, 2006). A intranet 

proporciona um portal de informação à empresa que apóia a comunicação e colaboração 

por e-mail, fóruns de discussão, bate-papo e conferências; a publicação na rede; o acesso 

universal e seguro para ver e utilizar dados corporativos e externos; e o gerenciamento 
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de forma centralizada clientes, servidores, segurança, conteúdo e movimento (O’BRIEN, 

2004). 

c) Extranets 

 
São conexões de rede que empregam as tecnologias da internet para interligar a 

intranet de uma empresa com as de seus clientes, fornecedores, outros parceiros. A extranet 

proporciona acesso mais fácil e rápido para o cliente e o fornecedor aos recursos da intranet, 

permite que novos tipos de serviços interativos que operam em rede sejam oferecidos pela 

empresa aos parceiros de negócio, e facilitam o desenvolvimento de produtos, o marketing e 

um processo direcionado ao cliente, podendo disponibilizar produtos melhores mais 

rapidamente no mercado (O’BRIEN, 2004). 

O quadro 4 apresenta alguns usos normais das intranets e extranets. 

 

Intranets Extranets 

Notícias de interesse do público 
interno. 

Comércio eletrônico. 

Acesso a procedimentos e políticas 
da empresa. 

Monitoramento do fornecimento de 
produtos. 

Localização de pessoas. Integração entre sistemas de 
informação. 

Integração com o setor de Recursos 
Humanos (inscrições em 
treinamentos, avaliação de 
desempenho, etc.). 

Disponibilização de catálogos de 
produtos, tabelas de preços, 
contratos, etc. 

Compartilhamento de 
compromissos e calendário 
empresarial. 

Desenvolvimento de projetos 
específicos de acordo com a 
necessidade dos clientes. 

Quadro 4 – Usos das intranets e extranets 
Fonte: adaptado de Caiçara Júnior e Paris (2007) 

 

d) Comércio eletrônico 

 

É a execução de operações tradicionais de compra e venda utilizando recursos 

tecnológicos da informática e de comunicação. Realiza-se o comércio eletrônico quando 

paga-se por uma compra com cartão de crédito ou quando se compra por telefone um produto 

anunciado na televisão, dentre outras maneiras (CRUZ E FREITAS, 2000). Turban et al 

(2003) citam que as principais infra-estruturas utilizadas pelas empresas para realizar o 

comércio eletrônico são: a Internet, as intranets, as extranets e o intercâmbio eletrônico de 

dados (Eletronic Data Interchange – EDI). 
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Segundo os autores supracitados, há vários tipos de comércio eletrônico. Dentre 

eles destacam-se os seguintes: 

• Empresa-a-empresa (B2B – business to business): negócio de compra e 

venda realizado em empresas.  

• Empresa-a-consumidor (B2C – business to consumer) – negócio 

realizado entre a empresa (vendedor) e o consumidor (comprador). 

• Consumidor-a-consumidor (C2C – consumer to consumer) – negócio de 

compra e venda entre pessoas. 

• Comércio móvel (m-commerce) – negócio de compra e venda realizado 

em um ambiente sem fio. 

 

e) Portal corporativo 

 

O portal corporativo pode ser entendido como uma forma ampliada de intranet, 

disponibilizando a funcionários e clientes um local exclusivo e organizado para interagir com 

determinada empresa (CAIÇARA JÚNIOR E PARIS 2007). De acordo com Moura (2007), o 

portal corporativo originou-se a partir da intranet e desenvolveu-se com a incorporação de 

tecnologia, tornando possível o acesso dos profissionais de uma instituição a várias 

informações produzidas por fontes internas e externas a ela. 

 

 

2.3 Métodos e ferramentas para a gestão da informação  
 

 

Para Valentim e Carvalho (2008) compreende-se a gestão da informação como um 

conjunto de ações que visa desde a identificação das necessidades informacionais, o 

mapeamento dos fluxos formais de informação nos diferentes ambientes da organização, até a 

captura, filtragem, análise, organização, armazenamento e distribuição, objetivando apoiar o 

desenvolvimento das atividades diárias e a tomada de decisão no ambiente corporativo.  

Segundo estas autoras, essa massa informacional, formada por diferentes tipologias e 

fontes de informação deve, necessariamente, ser coletada e monitorada, filtrada, organizada, 

analisada, propagada para os colaboradores da organização, pois o sistema será o grande 

alimentador da gestão da informação. A gestão da informação, portanto, deve se preocupar 
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com os documentos gerados, recebidos e aproveitados para as atividades do negócio 

corporativo.  

Pereira (2003), afirma que a Gestão da Informação pode-se dar em três situações:  

a) como teoria: um conjunto de conhecimentos interdisciplinares das áreas de 

Administração de Empresas, Ciência da Informação e da Computação, que 

culmina numa “formação discursiva” complexa;  

b) como prática: um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas voltadas para a 

captura, processamento, transmissão e uso das informações pelas organizações, 

com o objetivo de transformar dados em informações relevantes e objetivas, que 

sirvam à tomada de decisões;  

c) como processo: um recurso estratégico de interferências governamentais nos 

universos da Ciência e Tecnologia e econômico das nações, que precisam da 

informação para a transferência de conhecimentos entre indivíduos, organizações 

ou mesmo, países, para aumentar a sua competitividade global. 

Para a autora, estuda-se e utiliza-se pouco no Brasil a Gestão da Informação nas 

indústrias, no comércio e nos serviços, embora seja reconhecida sua importância. Percebe-se, 

portanto, a necessidade de investigar a informação que está presente nas organizações, como 

são utilizados e gerenciados os recursos informacionais e o apoio das tecnologias de 

informação às suas atividades. 

Gestores de informação devem está constantemente atentos à utilização de métodos, 

metodologias, e ferramentas modernas, além de dar ênfase à abordagem de processo 

estratégico à tomada de decisões, como forma de identificar as atividades de geração, 

disseminação e uso da informação; e assim administrar os processos de negócio efetivamente 

e se antecipar as tendências mercadológicas.  

A maneira de pôr uma estratégia em funcionamento difere muito de empresa para 

empresa. Assim, não será enfatizado um método em especial, mas alguns métodos e 

ferramentas que os gestores podem usar em suas atividades. 

De acordo com Valentim e Carvalho (2008) os componentes principais que devem 

obrigatoriamente participar da gestão da informação são: 

a) Componentes operativos: hardware, software, base de dados, procedimentos e 

operações; 

b) Componentes de apoio à decisão: rotinas de decisão programadas e não 

programadas; 
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c) Atividades gerenciais: planejamentos estratégicos, táticos e operacionais e seus 

acompanhamentos e avaliações; 

d) Funções organizacionais: produção, mercado, serviços, pessoal, administração, 

processamento da informação, dentre outras. 

Dentre os elementos operativos, pertencentes à Tecnologia de Informação (TI), pode-

se mencionar, segundo Stair e Reinolds (2006), como os mais significantes, os seguintes: os 

dispositivos de entrada e de saída, os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD), 

Data Warehouse (DW), recursos de Inteligência Artificial (IA), Sistemas Especialistas, Data 

Mining (DM); On-Line Analytic Processing (OLAP), On-Line Transaction Processing 

(OLTP), entre outros (REZENDE & GUAGLIARDI, 2005). Além desses pode-se acrescentar 

o EDI, o Data Mart, o Customer Relationship Management (CRM), o Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos (GED), o Manufacturing Execution System (MES) e o Business 

Intelligence (BI), além de algumas técnicas. 

 

2.3.1 Dispositivos de entrada e saída 

 

De acordo com Stair e Reynolds (2006) os dispositivos de entrada e saída possibilitam 

aos usuários fornecer ao computador dados e instruções para processamento e possibilitam 

armazenamento e saída subseqüentes. Esses dispositivos são parte de uma interface de usuário 

pela qual as pessoas interagem com os sistemas computacionais. Dispositivos de entrada e 

saída são bastante variados, mas compartilham características comuns de velocidade e 

funcionalidade. 

Para estes autores os dados são, então, inseridos em um sistema computacional num 

processo de dois estágios: a entrada de dados transforma os dados em forma legível para 

pessoas e máquinas; o fornecimento de dados então os transfere para o computador. A 

automação de dados fonte envolve automatizar a entrada e o fornecimento de dados para que 

os dados sejam coletados perto de sua origem e em uma forma que possa ser provida 

diretamente para o computador.  

De acordo com Laudon e Laudon (2004) os principais dispositivos de entrada e saída 

são apresentados, respectivamente, nos quadros abaixo: 
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Dispositivos de entrada Descrição 

Teclado  Principal meio de entrada para dados de texto e numéricos. 
Mouse de computador Dispositivo manual com capacidade de indicar e clicar geralmente ligado 

ao computador por um cabo. O usuário pode usá-lo para controlar a posição 
do cursor na tela do monitor e para selecionar um comando. No caso de 
Personal Computers (PCs) do tipo laptop, muitas vezes são usados 
dispositivos de toque (touch pads) e track balls ao invés do mouse 
tradicional.  

Tela sensível ao toque Permite que usuários insiram vasta quantidade de dados tocando a 
superfície sensível de um monitor de vídeo com um dedo. É 
freqüentemente encontrada em quiosques de informações instaladas em 
lojas de varejo, restaurantes e centros comerciais. 

Reconhecimento óptico de 
caracteres 

Dispositivos que podem transformar marcas, caracteres e códigos 
especialmente projetados para formato digital. Os códigos podem possuir 
dados de identificação, data, dentre outros. 

Reconhecimento de 
caracteres de tinta 
magnética (MICR) 

Usado principalmente no setor bancário para processamento de cheques. 
Os caracteres na parte inferior de um cheque determinam o banco, a conta e 
o número do cheque e são antecipadamente impressos com uma tinta 
magnética especial. O dispositivo de MICR transforma esses caracteres em 
formato digital para processamento por computador. 

Entrada por caneta Dispositivos de reconhecimento de escrita à mão, como pranchetas, e 
blocos de anotação com canetas, que transformam para formato digital os 
movimentos feitos por uma caneta pressionada sobre uma tela sensível ao 
toque. 

Dispositivo de varredura 
digital (scanner digital) 

Transforma imagens, como figuras e documentos, para formato digital e é 
um elemento essencial dos sistemas de processamento de imagens. 

Entrada de áudio Dispositivos de entrada por voz que transformam palavras faladas para 
formato digital, para processamento por computador. Microfones e toca-
fitas cassete podem servir como dispositivos de entrada para o som. 

Sensores Dispositivos que captam dados diretamente do ambiente para entrada em 
um sistema de computador. Por exemplo, os fazendeiros hoje podem usar 
sensores para acompanhar a umidade do solo em suas lavouras e tomar 
decisões em cima dessa informação. 

Quadro 5 – Principais dispositivos de entrada. 
Fonte: adaptado de Laudon e Laudon (2004) 
 

Dispositivos de saída Descrição 
Tubo de raios catódicos 
(cathode ray tube – CRT 
– monitores) 

Canhão eletrônico que lança um feixe de elétrons que ilumina os pixels em 
uma tela de monitor.  

Impressoras Fazem uma cópia impressa da informação de saída. Abrangem impressoras de 
impacto (como as de matriz de pontos) e impressoras sem impacto (laser, jato 
de tinta e transferência térmica) 

Saída de áudio Dispositivos de saída de voz que reconvertem dados digitais de saída para fala 
compreensível. Outras saídas de áudio (música) podem ser reproduzidas por 
caixas de som conectadas ao computador. 

Microfilme e microficha Usados para guardar grandes quantidades de dados de saída sob forma de 
documentos microscópicos filmados. Estão sendo trocados por tecnologia de 
disco óptico. 

Quadro 6 – Dispositivos de saída. 
Fonte: adaptado de Laudon e Laudon (2004) 

 

 

 

 



59 

 

2.3.2 Sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM Systems) 

 

Um sistema CRM é um repositório de informações do cliente que contém todos os 

perfis de clientes. Além disso, para as funções tradicionais de banco de dados, ele tem a 

capacidade de personalizar as necessidades de clientes individuais ao diferenciar produtos ou 

serviços para cada cliente exclusivo (PHAN & VOGEL, 2010, p. 70, tradução nossa). 

Para Bygstad (2003)6, um sistema CRM apresenta três resultados para a organização 

com base no conhecimento. São elas: 

a) dá a cada trabalhador uma ferramenta para gerenciar seus contatos pessoais, 

atividades, documentos, etc.; 

b) permite à empresa individualizar atividades de marketing, através da qual o 

cliente recebe apenas as informações que ele quer e precisa; 

c) e, finalmente, representa um potencial de sinergia para a empresa. Se todas 

estas informações forem utilizadas em análises de mercado e desenvolvimento do 

conceito do produto, poderá ser uma base para novos produtos e mercados, 

ultrapassando as barreiras de funções empresariais e locais. 

 

2.3.3 Sistema de Execução de Manufatura (Manufacturing Execution System - MES) 

 

MES é uma ferramenta projetada para o processo de fabricação. Ela é mais do que 

uma ferramenta de planejamento, como ERP ou MRP II, é uma extensão on-line do sistema 

de planejamento com ênfase na execução do plano. Uma vez desenvolvido o plano, ele deve 

ser inserido no sistema e traduzido numa linguagem que ajuste-se ao chão de fábrica e aos 

recursos requeridos para executar o plano (MCCLELLAN, 2001, p. 03, tradução nossa). 

Segundo Meyer et al (2009)7, um MES deve ter um processo de produção inteiro sob 

controle, para tanto, é necessário o mapeamento da seguintes funções, quando integrado: 

a) Descrição técnica completa do produto e sua gestão; 

b) Gestão de todos os recursos requeridos para o produto e sua alocação dentro da 

agenda de tarefas; 

c) Planejamento de um conjunto de pedidos e determinação de uma sequência; 

d) Registro de desempenho integrado e monitoramento do desempenho; 
                                                           

6
 BYGSTAD, B. The implementation puzzle of CRM systems in knowledge-based organizations. Information 

Resources Management Journal, vol. 16, n.04, 2003, tradução nossa. 
7
 MEYER, H.; FUCHS, F; THIEL, K. Manufacturing Execution Systems: Optima Design, Planning and 

Deployment. USA: McGraw Hill Professional, 2009, tradução nossa. 
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e) Documentação dos dados de desempenho da produção, para rastreabilidade; e 

f) Gestão da informação.  

 

2.3.4 BI (Business Intelligence) 

 

O termo Business Inteligence (BI), nasceu na década de 80 no Gartner Group e refere-

se ao processo inteligente de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento 

de dados presentes em Data Warehouses / Data Mart, infra-estrutura básica deste sistema, 

produzindo informações para apoiar a tomada de decisões na empresa (PRIMAK, 2008). 

O BI pode ser traduzido como inteligência nos negócios. Suas ferramentas devem 

possuir como principal característica a facilidade de uso, pois os principais favorecidos pela 

informação gerada são gestores não técnicos que geralmente não possuem muito 

conhecimento em sistemas de informação (CAIÇARA JÚNIOR, 2008).  

Soluções em BI envolvem muitos elementos tais como banco de dados, segurança, 

acesso via comunicação de locais remotos (Internet, extranet, dentre outros), além de 

ferramentas como OLAP, OLTP, Data Mining e DSS (Decision Support System). 

 

ERP x BI 

 

Para Caiçara Junior (2008), os sistemas ERP também têm o objetivo de fornecer as 

informações relevantes para a tomada de decisão, porém sua base de dados nem sempre 

oferece todas as informações relevantes, pois muitas delas não estão contidas lá; encontra-se 

em outros sistemas internos ou externos ou em planilhas ou caixas de e-mails. Enquanto isso 

o BI transforma grande quantidade de dados, independente de sua origem para suportar as 

decisões estratégicas. 

 

2.3.5 Gestão Eletrônica de Documentos - GED (Eletronic Document Management – 

EDM) 

 

A GED é a captura, estocagem, gestão e controle de imagens de documentos 

eletrônicos para suportar a tomada de decisão da gestão e facilitar o processamento de dados 

de eventos do negócio (GELINAS & DULL, 2009, p. 78, tradução nossa). 
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De acordo com Giandon et al (2002)8, o sistema GED é frequentemente baseado em 

dois sistemas principais: Document Management, que gerencia a dinâmica dos documentos, 

como um arquivo processador de textos, e o Document Imaging, que lida com documentos 

estáticos, como imagens de documentos obtidas pela utilização de scanner. 

Sistemas GED são como armazéns de conhecimento explícito (Davenport e Prusak 

(1998) apud Carvalho e Ferreira (2001)), resultado da organização e combinação de 

documentos. Em algumas organizações, a gestão de documentos pode ser o passo inicial para 

promover a gestão do conhecimento. 

 

2.3.6 Sistema de informação terceirizado no exterior (Information systems offshore 

outsourcing – IS OffOut ) 

 

Sistema de informação terceirizado no exterior implica contratar todas as funções de 

tecnologia de informação ou parte delas com um fornecedor localizado em outro país, que 

ajudará através da provisão de recursos tangíveis ou intangíveis, humanos ou não 

(GONZALEZ ET AL, 2006, p. 1235 , tradução nossa). 

Para estes autores, alguns fatores explicam a emergência e crescimento deste sistema 

de informação. São eles: 

a) globalização econômica e do mercado; 

b) economias de custo; 

c) escassez da mão de obra qualificada nos Estados Unidos e até mesmo na 

Europa; 

d) necessidade de encurtar os tempos de ciclo dos projetos deste sistema; e 

e) o desenvolvimento das telecomunicações e a generalização da internet. 

 

2.3.7 Banco de dados analítico (Data Warehouse – DW) 

 

Em termos simples, um Data Warehouse, ou em português, Armazém de Dados, pode 

ser definido como um banco de dados especializado, que recupera, integra e gerencia o fluxo 

de informações periodicamente a partir dos bancos de dados corporativos e fontes de dados 

externos. Um Data Warehouse é estruturado para que tais dados possam ser armazenados e 

                                                           
8
 GIANDON, A. C.; JÙNIOR, R. M.; SCHEER, S. Implementing electronic document management system for a 

lean design process. Proceedings of the 10th Congress of the International Group of Lean Construction, 
Brazil, 2002, tradução nossa. 
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obtidos de forma que não sejam restringidos por tabelas e linhas estritamente relacionais 

(DAL’ALBA, 2008).  

Para Palmisano e Rosini (2003), o Data Warehouse não pode ser identificado apenas 

como uma ferramenta ou tecnologia, mas sim como um conjunto delas, de alto valor 

organizacional que vem destacando-se nas empresas nos últimos anos. Tem como principal 

função tornar as informações corporativas disponíveis para gerar novos conhecimentos a 

serem utilizados estrategicamente pela organização. As tecnologias que estão associadas ao 

Data Warehouse são: o Data Mart e as ferramentas Data Mining, OLAP e OLTP. 

 

2.3.8 Banco de dados departamentalizado (Data Mart) 

 

São bancos de dados departamentalizados, que podem apresentar visões relacionais ou 

multidimensionais. O DBM (Data Base Marketing) é um exemplo de Data Mart 

(PALMISANO E ROSINI, 2003). O DBM tem por finalidade o gerenciamento de um sistema 

dinâmico de base de dados compreensíveis, atualizados, com dados importantes sobre os 

clientes atuais e potenciais, de forma a identificar aqueles mais inclinados a responder ações 

de marketing e estabelecer padrões de consumo para o produto ou serviço da empresa 

(BRETZKE, 2008). 

 

2.3.9 Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) 

 

Segundo Rezende e Gagliardi (2005) um Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(SDGB) é um sistema que possibilita que os dados sejam armazenados em um só lugar, 

possibilitando o uso dos dados por diferentes recursos tecnológicos de interface. Possui três 

componentes básicos: linguagem de definição de dados, linguagem de manipulação de dados 

e dicionário de dados. Um SGBD permite a uma empresa gerenciar seus dados mais 

eficientemente, suprimindo problemas como redundância de dados e possibilitando que estes 

estejam mais integrados (CAIÇARA JÚNIOR E PARIS, 2007). 

 

2.3.10 Data Mining 

 

Data Mining é uma tecnologia usada para descobrir a informação estratégica oculta 

em grandes massas de dados. É usada em várias áreas, como análise de riscos, marketing 

direcionado, controle de qualidade, análise de dados científicos, dentre outras. O Data Mining 
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define o processo automatizado de captura e análise de enormes conjuntos de dados para 

extrair um significado. (GIMENES, 2000). 

O DM pode descobrir novas correlações, padrões e tendências em vasta quantidade de 

dados das empresas, armazenados em Data Warehouse. (O’BRIEN, 2004, p.143). 

De acordo com Vercellis (2009)9, as atividades de Data Mining podem ser 

subdivididas em duas correntes de investigação principal, de acordo com a proposta principal 

de análise: interpretação e predição. 

• Interpretação – esta proposta visa identificar padrões regulares nos dados e 

expressá-los através de regras e critérios que podem ser facilmente entendidos por 

especialistas no domínio de aplicação. Exemplo: para uma empresa pode ser 

vantajoso agrupar aqueles clientes que têm retirado os cartões de fidelidade de 

acordo com o seu perfil de compra. Os segmentos gerados dessa maneira podem 

ser úteis na identificação de novos nichos e direcionar futuras campanhas de 

marketing. 

• Predição – esta proposta visa antecipar o valor que uma variável aleatória 

assumirá no futuro ou estimar a probabilidade de eventos futuros. Exemplo: uma 

empresa pode predizer as vendas de um dado produto durante semanas 

subsequentes.  

O software de Data Mining utiliza algoritmos avançados de reconhecimento de 

padrões, assim como uma diversidade de técnicas matemáticas e estatísticas para selecionar 

montanhas de dados e retirar informação empresarial estratégica anteriormente desconhecida. 

Sua utilização propicia avanços tecnológicos e descobertas científicas, além de garantir uma 

vantagem competitiva invejável. 

 

2.3.11 Processamento analítico em tempo real (On-Line Analytic Processing – OLAP) 

 

O processamento analítico em tempo real (OLAP), também chamado análise 

multidimensional de dados, possibilita aos usuários ver os mesmos dados de maneiras 

diferentes, utilizando múltiplas dimensões. Esses dados são usados para identificar tendências 

em compras e relacionar volumes de vendas a promoções e condições de armazenamento, 

como prateleiras, e até mesmo o clima. Companhias de bens de consumo usam OLAP para 

                                                           
9
 VERCELLIS, C. Business intelligence: data mining and optimization for decision making. United Kingdom: 

John Wiley & Sons Ltd., 2009. 
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analisar os milhões de registros de compra de consumidores coletados por sistemas de 

varredura em pontos de cobrança.  

No OLAP, cada aspecto da informação, por exemplo, (produto, preço, custo, região ou 

período de tempo) representa uma dimensão diferente. Dessa forma, um gerente de produto 

poderia utilizar uma ferramenta de análise multidimensional de dados para obter informações 

de vendas de acordo com o aspecto mais relevante e do seu interesse, e a partir delas fazer 

comparações (LAUDON & LAUDON, 2004). 

 

2.3.12 Processamento de transação em tempo real (On-Line Transaction Processing – 

OLTP) 

 

Segundo Rezende e Guagliardi (2005) o OLTP é um recurso que se constitui em uma 

recente abordagem do que se pode fazer com relação aos sistemas de informação como 

suporte à tomada de decisão. O recurso OLTP apoia as operações quotidianas das cidades, 

prefeituras e organizações (privadas ou públicas) por meio de processamento operacional. O 

OLTP trabalha com dados que movimentam as organizações em tempo real, a fim de criar 

informações e conhecimentos para analisar as organizações.  

O OLTP – On-LineTransaction Processing – é um tipo de processamento essencial 

para empresas que precisam de dados rapidamente e os atualizam com freqüência, como as 

linhas aéreas, as empresas de investimento em ações, dentre outras. Muitas companhias 

perceberam que o OLTP as ajuda na prestação de serviços mais rápidos e eficientes – uma 

maneira de adicionar valor as suas atividades, aos olhos do cliente (STAIR & REYNOLDS, 

2006). 

 

2.3.13 Intercâmbio eletrônico de dados (Eletronic Data Interchange – EDI) 

 

De acordo com Turban et al (2003), EDI é o movimento eletrônico de documentos-

padrão de negócio especialmente formatados como pedidos, faturas e confirmações, trocados 

por parceiros de negócio. A implantação do EDI permite enviar e receber mensagens entre 

computadores conectados por um link de comunicação, como o e-mail, além de alguns 

benefícios como (ANGELES et al, 2001, p. 330, tradução nossa): 

• compradores e fornecedores podem interagir num ambiente de tempo real, 

assim reduzindo o tempo de aquisição; 
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• permitem rápido acesso a informações relevantes resultando em melhorias nos 

serviços do cliente; 

• melhoram na precisão das transações, expedem pagamentos e facilitam a 

conformidade com os requisitos dos clientes. 

 

2.3.14 Inteligência Artificial (IA) e Sistema Especialista (SE) 

 

Para O’Brien (2004) a Inteligência Artificial (IA) é um área da ciência e da tecnologia 

baseada em disciplinas como informática, biologia, psicologia, lingüística, matemática e 

engenharia. 

A Inteligência Artificial (IA) pode plenamente ser empregada como tecnologia de 

funcionamento dos sistemas de informação, por meio de seus recursos, tais como sistemas 

especialistas, data mining e demais ferramentas e algoritmos. A inteligência artificial pode ser 

generalizada como a simulação da “inteligência humana”, na execução de atividades 

realizadas por pessoas, que podem ser substituídas pelo uso dos recursos da ciência da 

computação e seus respectivos algoritmos inteligentes (REZENDE & GAGLIARDI, 2005). O 

objetivo da IA é produzir computadores que consigam pensar, ver, ouvir, andar, falar e sentir 

(O’BRIEN, 2004). 

As pesquisas realizadas em Inteligência Artificial (IA) durante as duas últimas décadas 

estão resultando em sistemas que exploram novas oportunidades de negócios, melhoram a 

lucratividade como um todo, reduzem custos e oferecem serviços superiores para os clientes 

(STAIR & REYNOLDS, 2006).  

“Sistema Especialista (SE) é uma aplicação da IA. São chamados assim porque 

contêm o conhecimento de um especialista na área de aplicação dentro de um programa” 

(RABELLO, 2010). 

Um sistema especialista é um programa computacional que permite, por meio de 

linguagem formal própria expor, dados de um banco de memória com grande quantidade de 

informações relacionadas a certa especialidade. Refere-se a codificar conhecimentos humanos 

próprios de uma área do conhecimento para que a máquina faça uma associação deles 

(PALMISANO E ROSINI, 2003). 

Para os autores supracitados, estes sistemas podem ser usados pelo menos para dois 

fins: simular os melhores especialistas humanos de uma determinada área do conhecimento e 

treinar os funcionários que estão iniciando sua atuação em determinada área do conhecimento. 
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Sistemas especialistas computadorizados têm sido desenvolvidos para diagnosticar 

problemas, prever eventos futuros, resolver problemas de energia, projetar novos produtos e 

sistemas, identificar possíveis problemas de reparo, desenvolver planos de marketing para um 

novo produto, dentre outras atividades (STAIR & REYNOLDS, 2006). 

 

2.3.15 Mapeamento Informacional – Infomap / Infomapping 

 

Segundo Pereira (2003), a metodologia do Infomap, de Burk e Horton (1988) – 

também conhecidos como os criadores do conceito de mapeamento da informação – tem a sua 

importância no fato de servir à identificação dos recursos informacionais (fontes, serviços e 

sistemas) nas organizações.  

Valentim e Carvalho (2008) consideram o mapeamento informacional um instrumento 

que pode ser utilizado na área da gestão da informação. Para fazer o mapeamento 

informacional, pode-se utilizar o método denominado “Infomapping”, criado por Burk Jr. e 

Horton Jr., que consiste numa valiosa ferramenta para gerenciar os recursos informacionais de 

uma organização, quer pública, quer privada.  

O “Infomapping” é um processo que consiste em gerar um levantamento de todas as 

informações, permitindo descobrir com exatidão o grau de desconhecimento que se tem sobre 

as fontes, serviços e sistemas não tradicionais com os quais se desenvolve o trabalho 

informacional da organização. Ele mostrará os problemas e oferecerá as oportunidades, bem 

como as forças e fraquezas relativas à qualidade da informação, acessibilidade, desempenho, 

uso, efetividade e valor, causado pelo uso inadequado da informação. 

 Resumidamente, quando o mapeamento dos recursos de informação for totalmente 

processado, a organização terá a possibilidade de examinar suas fontes, serviços e sistemas, 

assim como de definir os meios mais indicados para controlar e obter as informações 

(VALENTIM & CARVALHO, 2008). 

“O método pode ser estruturado em quatro etapas básicas: mapeamento preliminar; 

determinação de custos e atribuição de valor; preparo das técnicas do mapeamento da 

informação; identificação dos recursos da organização.” (VALENTIM & CARVALHO, 

2008, p. 190). 

1ª Etapa – Mapeamento preliminar: consiste em desenvolver um conjunto de ações 

com vistas a identificar de modo preliminar as fontes, serviços, produtos e sistemas que sejam 

considerados recursos informacionais importantes para a organização. Um processo relevante 
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nessa fase é o estudo da documentação gerada na organização, assim como outras medidas 

que possibilitem conhecer a organização e seus líderes. 

2ª Etapa – Determinação de custos e atribuição de valor: nessa etapa o objetivo é 

coletar um conjunto de elementos relativos aos recursos de informação identificados na 

primeira etapa. Entre eles, o custo de cada uma das entidades de recursos de informação 

importantes para a organização, às quais se confere um determinado valor. Em seguida, se 

dispõe as informações identificadas segundo dois critérios: 

Custos: baseia-se em examinar os custos do acesso às informações, como, por 

exemplo, bancos e bases de dados (criação, manutenção e atualização), remuneração do 

profissional responsável, material de escritório, entre outros.  

Atribuição de valores: baseia-se em agregar valor às informações. Consiste na 

transferência de informação como resposta intensiva a um processo humano, tanto nas 

atividades formalizadas, quanto nas não formalizadas. O enfoque deste critério está na reação 

entre os sistemas e os usuários, usando cinco categorias: qualidade da informação, utilidade 

da informação, impacto na produtividade organizacional, impacto na eficácia organizacional e 

impacto na situação financeira. 

3ª Etapa – Preparo das técnicas de mapeamento de informação: essa etapa consiste em 

alcançar os seguintes objetivos: a) definir critérios para reconhecer as fontes, serviços e 

sistemas compreendidos como recurso informacional importante; b) identificar as dificuldades 

e fraquezas da organização em relação a estas fontes, serviços e sistemas; c) especificar a 

natureza e as características desses recursos informacionais; d) avaliar, a partir dos elementos 

examinados, a política de informação da organização. 

4ª Etapa – Identificação dos recursos de informação da organização: identifica os 

recursos de informação da organização e visa também identificar as fortalezas e fraquezas dos 

recursos. É importante relatar que não se trata de um exercício de planejamento estratégico, 

cujo objetivo é identificar as fortalezas e as fraquezas da organização; o objetivo é identificar 

os recursos. 

A aplicação do Infomap precisa de um planejamento antecipado, de forma que os 

envolvidos tenham clareza quanto aos objetivos a serem atingidos; visto que o método pode 

ser direcionado para apenas um determinado problema informacional, como também, para 

diferentes problemas informacionais, ao mesmo tempo, tornando a aplicação mais complexa 

(VALENTIM & CARVALHO, 2008). 
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2.3.16 Métodos e Técnicas de Tarapanoff 

 

Para Tarapanoff (1995 apud PEREIRA, 2003) os conceitos de métodos e técnicas 

descritos no seu livro, são resultados de pesquisa utilizados na prospecção estratégica e no 

acompanhamento administrativo de sistemas de informação, dentro da linha de pesquisa da 

autora no âmbito do tema “Macroplanejamento e Planejamento Estratégico para Sistemas de 

Informação”. 

Essas técnicas de prospecção e acompanhamento que se incluem em abordagens 

teóricas de natureza sistêmica, dentro de métodos consagrados de levantamento 

(experimental, descritivo, histórico e outros), apresentam uma visão geral de técnicas que 

podem ser utilizadas na prospecção e no acompanhamento administrativo, auxiliando a 

formação do Sistema de Informações Gerenciais e no estabelecimento de indicadores de 

desempenho organizacional (PEREIRA, 2003). 

Evidenciam-se no livro de Tarapanoff (1995) três técnicas, que são referidas como 

“métodos”, a saber: 

Delfos: método de pesquisa e determinação de probabilidades de ocorrência de 

eventos futuros. 

Monitoramento Tecnológico: método de monitoramento e vigilância constantes, 

centrado nos aspectos tecnológicos e científicos, que objetivam acompanhar as oportunidades 

e ameaças das organizações. 

Pesquisa Histórica: método que busca reconstruir fatos passados através da atividade 

de levantamento de dados retrospectivos sobre determinado assunto. 

 

2.3.17 Métodos e Técnicas de Davenport e Prusak 

 

Davenport e Prusak (1998 apud PEREIRA, 2003) creem que algumas técnicas 

tradicionais podem ajudar no desenvolvimento de métodos ou iniciativas específicos. 

Exemplos: a análise dos negócios ou de um setor, uma abordagem funcional e o 

benchmarking. 

• Análise de Negócios e de Setor: uma análise estratégica fundamental pode 

perceber o tipo de informação mais importante: a posição básica da empresa no 

mercado; concorrentes tradicionais e alternativos; estrutura e função da 

organização; dentre outros; 
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• Abordagem Funcional: quando uma empresa enfatiza as diversas funções que 

agregam valor a seus produtos e serviços como parte da estratégia de negócios, 

existem efeitos correspondentes na estratégia informacional. Se a estratégia da 

cadeia de valor enfatiza a distribuição e as relações de parceria com varejistas, por 

exemplo, então a estratégia informacional deve focar em produtos e transporte e 

deve ser coordenada com a estratégia de seus principais varejistas; 

• Benchmarking: embora o gerenciamento de dados, geralmente, não envolva as 

avaliações quantificáveis necessárias à realização do benchmarking, existem 

algumas exceções. Além de providenciar acesso à informação, muitas empresas 

começam a oferecer análises e interpretações úteis das informações. 

 

2.3.18 Ferramentas e Técnicas de Ponjuàn Dante  

 

Ponjuàn Dante (1998 apud PEREIRA, 2003) classifica as ferramentas e técnicas em 

dois tipos: ferramentas para dados numéricos e ferramentas para dados não numéricos. 

Os Quadros 7 e 8 exemplificam estes tipos. 

 

Ferramentas e Técnicas Utiliza-se para 

Diagrama de afinidade Juntar um número grande de idéias, opiniões ou aspectos sobre 
um tópico. 

Benchmarking Comparar um processo de uma empresa reconhecidamente líder 
e identificar oportunidades para o melhoramento da qualidade. 

Brainstorming Identificar soluções e oportunidades potenciais para o 
melhoramento da qualidade. 

Diagrama de causa e efeito Analisar relações de causa e efeito que facilita a solução de 
problemas a partir de indícios que levam as causas.  

Diagrama de fluxos Expor um processo existente ou desenhar um novo processo. 

Diagrama de árvore Mostrar as relações entre um tópico e seus elementos. 

Quadro 7 – Ferramentas e técnicas para dados não-numéricos 
   Fonte: adaptado de Ponjuàn Dante (1998 apud Pereira, 2003) 
 

Ferramentas e Técnicas Utiliza-se para 

Gráfico de controle Avaliar a estabilidade dos processos; determinar quando um 
processo requer ou não ajustes e confirmar o melhoramento de 
um processo. 

Histograma Reproduzir o padrão de variação de dados. 
Diagrama de Pareto 
 

Reproduzir em ordem de importância a contribuição de cada 
aspecto ao efeito total, ordenando as oportunidades de 
melhoramento. 

Diagrama de dispersão Identificar e confirmar relações entre dois conjuntos de dados 
associados. 

Quadro 8 – Ferramentas e técnicas para dados numéricos. 
Fonte: adaptado de Ponjuàn Dante (1998 apud Pereira, 2003) 
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Muitos dos métodos e ferramentas relevantes para uma troca efetiva de informação, e 

que são utilizados a exaustão  na gestão da qualidade para o controle dos processos (ciclo 

PDCA) e identificação e análise dos problemas (Diagrama de Pareto, Diagrama de Causa e 

Efeito, Fluxograma, Cartas de Controle, dentre outras), foram desenvolvidas por estudiosos 

que através das suas filosofias, disseminaram e impulsionaram o movimento da Qualidade, e 

ficaram conhecidos como os gurus da qualidade. 

 

 

2.4. Visões da qualidade 

 

 

A filosofia que orienta as diversas estratégias da qualidade está fundamentada na visão 

de alguns estudiosos do assunto, e que pela sua contribuição, são conhecidos como ‘gurus’ da 

qualidade. 

 

2.4.1 Walter Shewhart e o gráfico de controle 

 

A era industrial se deslocava para o seu segundo século quando um jovem engenheiro 

chamado Walter A. Shewhart surgiu e modificou o curso da história industrial. Ele foi o 

pioneiro no emprego da metodologia estatística no controle de qualidade, que resultou no 

desenvolvimento do gráfico de controle (ou carta de controle), uma ferramenta simples, mas 

altamente eficaz que representa o passo inicial em direção ao que Shewhart denominou “a 

formulação de uma base científica para assegurar o controle econômico”, cujo conteúdo é 

descrito no seu livro, Economic Control of Quality of Manufactured Product (SOUZA, 1997), 

que servirá de base para as demais referências. 

Para Shewhart a qualidade era a busca de obter um processo operando dentro de certos 

limites, contudo, com base na teoria estatística, a previsão do desempenho futuro de um 

processo ocorre em geral devido a um conjunto de causas desconhecidas que provocam uma 

distribuição estatística típica. O pressuposto básico é que não se consegue chegar às últimas 

causas dos fenômenos e então sempre restará um conjunto de causas desconhecidas que 

resultarão em flutuações nos fenômenos; flutuações estas previsíveis através de leis 

estatísticas. 

As variações anormais ou fora dos limites devem-se a causas assinaláveis, e podem ser 

identificadas e excluídas. Colocar um processo sobre controle significa, então, excluir as 
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causas assinaláveis e deixá-lo, dentro dos limites admissíveis, entregue às flutuações devidas 

às leis do acaso (ou causas desconhecidas). 

A apresentação da variação de determinada característica objetiva de um produto ou 

processo em um gráfico, é uma das contribuições de Shewhart (1980) para o controle da 

qualidade. O mesmo foi denominado carta ou gráfico de controle, hoje largamente utilizado 

na indústria. 

Segundo Souza (1997), Shewhart (1980) desenvolveu também um método para a 

abordagem sistemática de um processo que foi denominado originalmente de PDSA (Plan, 

Do, Study, Act), que posteriormente foi difundido por Deming como Ciclo PDCA (Plan, Do, 

Check, Act). 

 

2.4.2 William Edwards Deming e os quatorze princípios da qualidade 

 

Deming adaptou um método de abordagem sistemática para a melhoria contínua, 

conhecido como PDCA (Plan, Do, Check, Act), ciclo de Shewart ou ciclo de Deming, 

conforme a figura 6, o qual foi introduzido no Japão após a segunda guerra. 

 

 
Figura 6 – Ciclo PDCA 
Fonte: QUALIDADE (f)  

 

O ciclo de Deming tem por princípio tornar mais claros e ágeis os processos 

envolvidos na execução da gestão, como por exemplo na gestão da qualidade, dividindo-a em 
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quatro principais passos. O PDCA é aplicado para se atingir resultados dentro de um sistema 

de gestão e pode ser utilizado em qualquer empresa de forma a garantir o sucesso nos 

negócios, independentemente da área de atuação da empresa (DATALYZER, 2010). 

De acordo com o mesmo site, o ciclo inicia-se pelo planejamento, em seguida realiza-

se a ação ou conjunto de ações planejadas, checa-se constantemente se o que foi executado 

estava de acordo com o planejado, e toma-se uma ação para eliminar ou ao menos reduzir os 

defeitos no produto ou na execução. Seus passos são melhor esclarecidos a seguir: 

− Plan (planejar): estabelecer uma meta ou identificar o problema (um problema 

tem o sentido daquilo que impede o alcance dos resultados esperados, ou seja, o 

alcance da meta); analisar o fenômeno (analisar os dados relacionados ao 

problema); analisar o processo (descobrir as causas fundamentais dos problemas) e 

elaborar um plano de ação. 

− Do (executar): realizar, executar as atividades conforme o plano de ação. 

− Check (verificar): monitorar e avaliar periodicamente os resultados, avaliar 

processos e resultados, confrontando-os com o planejado, objetivos, especificações 

e estado desejado, consolidando as informações, eventualmente confeccionando 

relatórios. Atualizar ou implantar a gestão à vista. 

− Act (agir): Agir de acordo com o avaliado e de acordo com os relatórios, 

eventualmente determinar e confeccionar novos planos de ação, de forma a 

melhorar a qualidade, eficiência e eficácia, aprimorando a execução e corrigindo 

eventuais falhas. 

Deming (1990) elaborou os 14 princípios de Administração para a melhoria da 

qualidade, que são referência universal na prática e no ensino da qualidade. São eles 

(DEMING, 1990):  

1. Crie constância de propósitos para a melhoria do produto e do serviço; 

2. Adote a nova filosofia; 

3. Cesse a dependência de inspeção em massa; 

4. Acabe com a dependência de aprovar orçamentos apenas com base no preço; 

5. Melhore constantemente o sistema de produção e de serviço; 

6. Institua o treinamento; 

7. Adotar e instituir a liderança; 

8. Afaste o medo; 

9. Rompa as barreiras entre os diversos setores de pessoal; 
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10. Eliminar slogans, exortações e metas para a mão-de-obra; 

11. Suprima as quotas numéricas para a mão-de-obra e elimine objetivos 

numéricos para o pessoal de administração; 

12. Remova as barreiras que privam as pessoas do justo orgulho pelo trabalho 

bem executado; 

13. Estimule a formação e o auto-aprimoramento de todos; 

14. Tome iniciativa para realizar a transformação. 

 

2.4.3 Joseph Moses Juran e a sua trilogia 

 

Definiu qualidade como adequação ao uso, e a situou em dois contextos diferentes, 

ambos vantajosos para a organização: o relacionado à satisfação do cliente (gerando mais 

lucros), e o relacionado à ausência de defeitos (gerando menores custos) (QUALIDADE, 

2010a). 

Segundo Souza (1997), Juran (1997) estabeleceu que a gestão da Qualidade tem 3 

pontos fundamentais, contextualizados por uma trilogia, composta assim: o planejamento da 

qualidade, o controle da qualidade e a melhoria da qualidade. A seguir a descrição de cada 

um. 

− Planejamento da qualidade 

Ponto referendado pelos clientes. Neste contexto procura-se identificar 

algumas das características: a formação de indicadores de produto que 

satisfaçam determinadas necessidades do usuário, criação de processos que 

respondam as necessidades do consumidor e agir para que a transferência da 

liderança desses processos permita alcançar um determinado nível operacional. 

− Controle da qualidade 

Mensurar o nível de desempenho operacional atual, comparar o desempenho 

real com as metas fixadas e tomar medidas para reduzir a diferença entre o 

desempenho atual e o previsto. 

− Melhoria da qualidade 

Reconhecer as necessidades de melhoria, transformar as oportunidades de 

melhoria em uma tarefa que seja abrangente a todos os trabalhadores, criação 

de um conselho de qualidade que selecione projetos de melhoria, promoção de 

um esforço que valide a qualidade no processo produtivo, avaliação de forma 
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continua da progressão dos projetos, premiação das equipes vencedoras, 

divulgação dos resultados, revisão dos sistemas de recompensa para aumentar 

o nível de melhorias e inclusão dos objetivos de melhoria nos planos de 

negócio do jogo empresarial. 

 

2.4.4 Kaoru Ishikawa e as Ferramentas da Qualidade 

 

É considerado o mais representativo entre os autores japoneses relacionados à 

qualidade, e é associado aos Círculos de Controle de Qualidade (Grupos de pessoas da mesma 

área de trabalho, que se reúnem voluntária e periodicamente para analisar e solucionar os 

problemas concretos dessa área). Participante da União dos Cientistas e Engenheiros 

Japoneses (Union of Japanese Scientists and Engineers – JUSE), onde Deming ministrou seus 

primeiros treinamentos no Japão, aprendeu sobre controle de qualidade com os norte-

americanos, e com base nisso desenvolveu uma estratégia de qualidade para uso no Japão. 

Sistematizou os 7 instrumentos do controle de qualidade (análise de Pareto; diagramas causa-

efeito; histogramas; folhas de controle; diagramas de escala; gráficos de controle e fluxos de 

controle), e com os quais acreditava poder resolver 95% dos problemas de qualidade 

(QUALIDADE, 2010a). Segue abaixo uma descrição deles (QUALIDADE, 2010b): 

a) Folha de coleta de dados: O objetivo desta ferramenta é gerar um quadro 

claro dos dados, que facilite a análise e tratamento posterior. Para tanto, é 

necessário que os dados obtidos correspondam à necessidade da empresa.  

b) Gráfico de Pareto: este método é utilizado para dividir um problema grande 

em vários problemas menores. Ele parte do princípio de Pareto, que defende que 

os problemas são causados por muitas causas triviais, ou seja, que contribuem 

pouco para a existência dos problemas, e por poucas causas vitais, que são as 

grandes responsáveis pelos problemas. Desta forma, separando-se os problemas 

em vitais e triviais pode-se priorizar a ação corretiva. A figura 7 apresenta esta 

ferramenta. 
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Figura 7 – Gráfico de Pareto 
Fonte: QUALIDADE (j) 

 
c) Diagrama de causa e efeito: este diagrama, também chamado de diagrama de 

lshikawa ou espinha-de-peixe, é utilizado para mostrar a relação entre causas e 

efeitos ou uma característica de qualidade e fatores. As causas principais podem 

ainda serem ramificadas em causas secundárias e/ou terciárias. Esta ferramenta é 

representada pela figura 8. 

 

 
Figura 8 – Diagrama de Ishikawa 
Fonte: QUALIDADE (e) 

 
d) Fluxograma: esta técnica é utilizada para representar sequencialmente as 

etapas de um processo de produção, sendo uma fonte de oportunidades de 

melhorias para o processo, pois fornece um detalhamento das atividades 
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concedendo um entendimento global do fluxo produtivo, de suas falhas e de seus 

gargalos. Um exemplo de fluxograma é mostrado na figura 9. 

 

 
Figura 9 – Fluxograma de processo 
Fonte: QUALIDADE (d) 

 
e) Histograma: é um instrumento que possibilita ao analista uma visualização 

global de um grande número de dados, através da organização destes dados em 

um gráfico de barras separado por classes. A figura 10 apresenta esta ferramenta. 

 

 

 

Figura 10 – Histograma 
Fonte: QUALIDADE (g) 

 
f) Diagrama de Dispersão: é uma técnica gráfica utilizada para descobrir e 

mostrar relações entre dois conjuntos de dados associados que ocorrem aos pares. 
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As relações entre os conjuntos de dados são inferidas pelo formato das nuvens de 

pontos gerado. Os diagramas podem apresentar diversas formas de acordo com a 

relação existente entre os dados. Um tipo de diagrama de disspersão é apresentado 

na figura 11. 

 

 
Figura 11- Diagrama de dispersão 
Fonte: QUALIDADE (h) 

 
g) Gráfico de controle: é uma ferramenta utilizada para avaliar a estabilidade do 

processo, distinguindo as variações provenientes de causas assinaláveis ou 

especiais das variações casuais inerentes ao processo. As variações casuais 

repetem-se aleatoriamente dentro de limites previsíveis. As variações decorrentes 

de causas especiais necessitam de tratamento diferenciado. É necessário, então, 

identificar, investigar e colocar sob controle alguns fatores que afetam o processo. 

A figura 12 apresenta um exemplo de gráfico de controle. 

 
Figura 12 – Gráfico de controle 
Fonte: QUALIDADE (i) 
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2.4.5 Armand V. Feigenbaum e o Controle da Qualidade Total 

 

É o autor do TQC – Total Quality Control ou Controle da Qualidade Total e o pioneiro 

no estudo dos custos da Qualidade (QUALIDADE, 2010a). Em 1983, escreveu o livro Total 

Quality Control, que foi traduzido para o português em 1994, e cujo conteúdo será utilizado 

para transcrever o seu entendimento sobre qualidade; sendo apresentado em seguida. 

Feigenbaum (1994) definiu, nos anos 50, o conceito de controle da qualidade total: 

"um sistema eficiente para a integração do desenvolvimento da qualidade, da manutenção da 

qualidade e dos esforços de melhoramento da qualidade dos diversos grupos numa 

organização, para permitir produtos e serviços mais econômicos que levem em conta a 

satisfação total do consumidor".  

Uma característica primordial do programa de qualidade total proposto por 

Feigenbaum é a de que ele controla a qualidade desde o começo, em todas as etapas dos 

processos de produção e serviço. Este programa garante a qualidade do produto por meio de 

quatro atividades básicas: 

− Controle do novo projeto; 

− Controle do recebimento de material; 

− Controle do produto; 

− Estudo de processos especiais. 

 

2.4.6 Philip B. Crosby e o Zero Defeito 

 

Segundo Souza (1997), Crosby (1984) entende que a qualidade é algo de vital 

relevância, necessitando de documentação e determinação, talvez até mais do que outras 

funções, caso contrário, todos acreditarão que poderão ditar regras próprias. 

Philip Crosby está associado à idéia de “zero defeito”, cuja base é a atitude de acertar 

desde a primeira vez o padrão de desempenho desejado. Para ele a qualidade significa 

cumprimento dos requisitos, e estes variam para cada organização, conforme estas percebem 

as necessidades de seus clientes. 

O movimento em busca do Zero Defeito começa com a observação dos erros 

cometidos; e a seguir, questiona-se por que eles foram cometidos e passa-se a acompanhar a 

evolução das suas causas para garantir que elas não serão criadas. Assim, os erros são 

evitados (QUALIDADE, 2010a). 
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Crosby (1984) sugere que a função da qualidade seja exercida por profissionais 

capacitados, onde estejam incluídas em suas responsabilidades: aceitação dos produtos em 

todos os níveis, qualidade do fornecedor, qualidade da engenharia (análise de dados e 

comunicação de status, ação corretiva, planejamento, aprovação da qualificação de produtos, 

processos e procedimentos, auditoria, treinamento da qualidade), melhoria da qualidade, setor 

de consumo e segurança do produto (SOUZA, 1997). 

Segundo Crosby (1996), existem 5 ilusões fundamentais sobre a qualidade que 

provocam insucesso na tentativa de implantar uma cultura de prevenção (e não de controle e 

resolução) de problemas. São elas (QUALIDADE, 2010a): 

Ilusão 1: A qualidade significa luxo ou notoriedade.  

Ilusão 2: A qualidade é algo intangível e não mensurável.  

Ilusão 3: É impossível fazer bem na primeira vez.  

Ilusão 4: Os problemas de qualidade partem dos trabalhadores.  

Ilusão 5: A qualidade é criada pelos departamentos de qualidade.  

 

2.4.7 Shigeo Shingo a Troca Rápida de Ferramenta 

 

Deve-se a Shingo (1996) uma estratégia para a melhoria contínua através do 

envolvimento criativo de todos os trabalhadores. 

Shingo (1996) desenvolveu um sistema em paralelo e de muitas maneiras conflitante 

com a abordagem do CEQ, cujo método, para ele, não evitavam defeitos, embora 

proporcionassem informações para, probabilisticamente, indicar quando um defeito iria 

ocorrer. Dois aspectos do seu sistema receberam bastante atenção: os procedimentos da Troca 

Rápida de Ferramentas (Sistema SMED – Single-minute Exchange of Die) e o conceito de 

“zero defeitos” (CHASE et al, 2006). 

Shingo (1996) definiu oito técnicas principais de Troca Rápida de Ferramenta para 

reduzir o tempo de setup. Elas são as seguintes: 

1. Separação das operações de setup internas e externas; 

2. Converter setup interno em externo; 

3. Padronizar a função, não a forma; 

4. Utilizar grampos funcionais ou eliminar os grampos; 

5. Usar dispositivos intermediários; 

6. Adotar operações paralelas; 

7. Eliminar ajustes; 
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8. Mecanização 

 

2.4.8 Genichi Taguchi e o conceito da “ausência de qualidade” 

 

Ganhou 4 vezes o Prêmio Deming. Define a “ausência de qualidade” em termos das 

perdas geradas pelo produto à sociedade, ao longo do seu ciclo de vida (desde a expedição do 

produto acabado até o final da sua vida útil, inclusive), e aplica esta idéia a todo o ciclo de 

produção, desde o design até o produto acabado. Mede isto em valores monetários, para 

facilitar a comunicação com os não-iniciados (QUALIDADE, 2010a). 

Para Taguchi (2010), a chave da redução de perdas não é a simples conformidade com 

as especificações, mas sim a redução da variação estatística em si, em relação ao objetivo 

especificado, ou às medidas ideais (QUALIDADE, 2010a). Ele usa extensivamente projetos 

experimentais como uma ferramenta para projetar produtos mais robustos à variação 

estatística.  

Projeto robusto é uma metodologia de engenharia para otimizar as condições de 

produto e processo que são minimamente sensíveis a várias causas de variação, e que 

produzem produtos de alta-qualidade com pouco desenvolvimento e custo de fabricação 

(TAGUCHI, 2010, p. 04, tradução nossa). 

Em termos gerais há quatro conceitos de qualidade atribuídos ao autor supracitado10: 

• A qualidade deve ser incorporada no produto desde o início e não através das 

inspeções. Os melhoramentos devem ocorrer na fase de projeto de um produto ou 

processo e continuar durante a fase de produção. 

• A falta de qualidade não pode ser melhorada através da tradicional inspeção. 

Atinge-se melhor a qualidade minimizando os desvios em relação às metas. 

• O produto deve ser projetado de forma robusta e imune aos fatores ambientais 

não controláveis. Devem ser especificados os valores para os parâmetros críticos e 

assegurado que a produção satisfaz essas metas com o mínimo desvio. 

• A qualidade não deve ser baseada no desempenho ou características do 

produto. Isso faz variar o seu preço e/ou o mercado, mas não a qualidade. O 

desempenho e as características do produto podem estar relacionados com a 

qualidade, mas não são a base da qualidade. Pelo contrário o desempenho é uma 

medida das capacidades do produto. Os custos da qualidade devem ser medidos 
                                                           

10
 TAGUCHI, G. Introduction to quality engineering. Disponível em: 

http://www.worldscibooks.com/etextbook/6655/6655_chap01.pdf. Acesso em: maio de 2010, tradução nossa. 
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em função dos desvios do desempenho do produto. Isto inclui custos de 

"retrabalho", inspeção, garantias, devoluções e substituições. 

 

2.4.9 Tom Peters e a excelência nos negócios 

 

Introduziu o conceito de "excelência" juntamente com Waterman no livro de gestão 

mais vendido até hoje - "In Search of Excellence". 

Nele, os autores relatam que a excelência nos negócios depende basicamente de oito 

ingredientes e que as empresas que desejam ser excelentes em suas áreas de atuação devem 

buscar (LIMA, 2010): 

1. A pró-atividade com incentivo às pessoas para melhorar o que se está fazendo 

através de uma fórmula de ensaio e erro: “fazem, consertam e tentam fazer 

melhor”; 

2. Aprender com os clientes. Empresas excelentes “aprendem com as pessoas que 

a estão servindo”; 

3. Estimular a independência promovendo o empreendedorismo e a autonomia 

dos colaboradores; 

4. Gestão se aprende gerindo. Só fazendo se é possível aprender algo novo e 

capaz de movimentar a empresa no caminho da excelência; 

5. Produtividade só se alcança com trabalhadores motivados e produtivos, 

portanto eles são avaliados como peças-chave para o sucesso; 

6. Foco. Empresas excelentes se atêm às suas competências, e não saem atirando 

para todos os lados; 

7. Simplicidade. Manter a forma simples e a equipe a mais enxuta possível; 

8. Mobilidade. As empresas excelentes podem sair de um formato compacto para 

a expansão rapidamente, adequando-se às necessidades do mercado e dos clientes. 

Segundo o mesmo autor, o ingrediente número um da sua teoria é o ensaio-erro, ou 

seja, é melhor fazer algo errado do que não fazer nada: as pessoas não devem ter medo de 

fazer algo errado, pois numa próxima tentativa irão aprender com erros passados e melhorar. 

Além disso, é favorável a delegação ao afirmar que o grande chefe não pode saber e conhecer 

tudo, por isso mesmo deve buscar auxiliares confiáveis. E vai além ao assegurar que quem 

tentar conhecer tudo acabará se perdendo. 

Os gurus da qualidade ao elaborarem e estabelecerem as suas filosofias promoveram 

uma base para a implementação do sistema de gestão da qualidade nas empresas. As mesmas 
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possibilitariam um aumento da produtividade por meio do emprego do conceito “Zero 

Defeito” proposto por Crosby; da satisfação dos clientes, através da aplicação dos três pontos 

fundamentais de Juran; a melhoria contínua ao utilizar as técnicas de análises de problemas 

sistematizadas por Ishikawa; e ainda, impulsionariam a transição dos sistemas de gestão da 

qualidade das empresas para um sistema reconhecido internacionalmente fundamentado na 

norma ISO 9000. 

 

 

2.5 ISO 9000  

 

 

ISO é a sigla da Organização Internacional de Normalização (International 

Organization for Standardization), com sede em Genebra, Suíça e que atenta para a 

normalização em nível mundial. A ISO produz normas nos mais diferentes segmentos, 

variando de normas e especificações de produtos, matérias-primas, em todas as áreas (por 

exemplo, para classificação de hotéis, café, usinas nucleares, etc). A ISO ficou popularizada 

pela série 9000, ou seja, as normas que tratam de Sistemas para Gestão e Garantia da 

Qualidade nas empresas (ISO, 2008d). 

Em 1987 a ISO editou a série 9000 com a finalidade de estabelecer critérios para 

implantação de Sistemas de Garantia da Qualidade. A primeira versão gerou uma estrutura de 

três normas sujeitas à certificação, a ISO 9001, 9002 e 9003, além da ISO 9000 que era uma 

espécie de guia para seleção da norma mais adequada ao tipo de organização. Com 3 anos de 

atraso, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) emitiu a primeira versão 

(tradução) da série no Brasil. A mesma foi "batizada" com o nome de série NBR 19000 (ISO, 

2008d).  

Em 1994, a série foi revisada, porém sem grandes modificações, apenas com uma 

pequena ampliação e algumas explicações em seus requisitos, mantendo a mesma estrutura, 

ou seja, três normas sujeitas à certificação; em paralelo, agora sem os três anos de atraso, a, 

ABNT revisou as normas brasileiras, adotando o nome "série NBR ISO 9000", alinhando-se 

com o resto do mundo que já adotava nomenclatura similar para suas versões nacionais (ISO, 

2008d).  

Em dezembro de 2000 a série foi totalmente revisada; além das mudanças em sua 

estrutura, agora há apenas uma norma sujeita à certificação, a ISO 9001, e a norma trouxe o 

enfoque de gerenciamento de processos (ISO, 2008d).  
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A série ISO 9000:2005 é constituída por três normas, conforme mostrado abaixo (ISO, 

2008a, tradução nossa): 

 

a) ISO 9000:2005 – Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocabulário11: 

 

Esta norma descreve fundamentos do sistema de gestão da qualidade que formam o 

escopo da família ISO 9000. Ela se aplica a: organizações que buscam vantagem competitiva 

através da implementação de um sistema de gestão da qualidade, organizações que buscam a 

confiança dos seus fornecedores através da satisfação dos requisitos de seus produtos, aos 

usuários dos produtos e auditores internos ou externos que avaliam ou auditam o sistema de 

gestão da qualidade da organização para verificar a conformidade com os requisitos da ISO 

9001. 

 

b) ISO 9001:2000 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos12: 

 

Esta norma especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade no qual uma 

organização: precisa demonstrar sua capacidade em fornecer produtos que satisfaçam aos 

requisitos dos clientes ou aos regulamentares e estatutários aplicáveis e visa aumentar a 

satisfação dos clientes através da implantação de um sistema eficaz, incluindo processo para 

melhoria contínua do sistema e a garantia de conformidade com os requisitos do cliente, 

regulamentares e estatutários aplicáveis. Todos os requisitos desta norma são genéricos e 

aplicáveis a qualquer organização, independentemente do tipo, tamanho e produto fornecido. 

 

c) ISO 9004:2000 – Sistema de Gestão da Qualidade – Diretrizes para Melhoria de 

Desempenho13: 

 

Esta norma proveem diretrizes, além dos requisitos da ISO 9001, a fim de aumentar a 

eficiência e a eficácia do sistema de gestão da qualidade, e consequentemente, o potencial de 

melhoria do desempenho de uma organização. Comparada a ISO 9001, os objetivos de 

satisfação do cliente e a qualidade do produto são estendidos para incluir a satisfação das 

partes interessadas e o desempenho da organização. Esta norma não é destinada para fins de 

                                                           
11

 Todo o conteúdo do item foi traduzido pelo autor do projeto. 
12

 Todo o conteúdo do item foi traduzido pelo autor do projeto. 
13

 Todo o conteúdo do item foi traduzido pelo autor do projeto. 
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certificação, regulamentar ou uso contratual, nem como um guia para implementação da ISO 

9001. 

Em 14 de novembro a ISO publicou a ISO 9001:2008, a mais recente edição da norma 

internacional utilizada pelas organizações em 175 países como estrutura para os seus sistemas 

de gestão da qualidade (ISO, 2008c, tradução nossa).  

A ISO 9001:2008 não contém novos requisitos em comparação com a edição de 2000, 

a qual substitui. Ela fornece esclarecimentos aos requisitos existentes na norma ISO 

9001:2000 baseados em oito anos de experiência de aplicação da norma em todo o mundo e 

introduz alterações destinadas a aumentar a consistência com a série 9000 e a sinergia com a 

norma do sistema de gestão ambiental, a ISO 14001:2004 (ISO, 2008b, tradução nossa). 

A ISO 9001:2008 mantém sua essência inalterada, isto é, os oito princípios de gestão, 

a abordagem de processos, os títulos e campo de aplicação e estrutura continuam vigentes, só 

que aperfeiçoados, com maior clareza e melhoria na tradução. Diferentemente das transições 

anteriores, esta nova versão deverá ter seu prazo de adequação limitado a um ano (ISO, 

2008b, tradução nossa).  

Todas as normas ISO - atualmente mais de 17.400 - são revistas periodicamente. 

Vários fatores se combinam para tornar um padrão fora da validade, tais como a evolução 

tecnológica, novos métodos e materiais, novas exigências de qualidade e segurança, ou 

questões de interpretação e aplicação. Por levar em conta tais fatores e garantir que as normas 

ISO sejam mantidas no estado da arte, a ISO tem uma regra exigindo que elas sejam 

periodicamente revisadas, uma decisão tomada para confirmar, revogar ou rever os 

documentos (ISO, 2008b, tradução nossa). 

A família ISO 9000 também é composta por algumas outras normas que são usadas 

como guias, ou destinadas à implementação do sistema de gestão da qualidade em setores 

específicos. Alguns exemplos são mostrados a seguir (ISO, 2008a, tradução nossa); 

a) ISO 10002:2004: Gestão da Qualidade – Satisfação do Cliente – Diretrizes 

para tratamento das reclamações de clientes; 

b) ISO 10005:1995: Gestão da Qualidade – Diretrizes para planos da qualidade; 

c) ISO 10006:2003: Sistema de Gestão da Qualidade – Diretrizes para qualidade 

na gerência de empreendimentos; 

d) ISO 10007:2003: Sistema de Gestão da Qualidade – Diretrizes para gestão da 

configuração; 

e) ISO 10012:2003: Gestão do Sistema de Medição – Requisitos para medição de 

processos e equipamentos de medição; 
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f) ISO/TR 10013:2001: Diretrizes para documentação do Sistema de Gestão da 

Qualidade; 

g) ISO/TR 10014:1998: Diretrizes para gestão de aspectos econômicos da 

qualidade; 

h) ISO 10015:1999: Diretrizes para treinamentos; 

i) ISO/TR 10017:2003: Diretrizes para técnicas estatísticas para a ISO 

9001:2000; 

j) ISO/TS 16949:2002: Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos particulares 

para aplicação da ISO 9001:2000 para organização de produção automotiva e 

peças de reposição pertinentes; 

k) ISO 19011:2002: Diretrizes para auditorias de sistema de gestão qualidade e/ou 

ambiental. 

 

2.5.1 Princípios da Gestão da Qualidade 

 

Para Carpinetti et al (2008), com a revisão editada em 2000, o modelo de sistema de 

gestão da qualidade determinado pela ISO foi amplamente revisto e passou a ter como base os 

princípios de gestão da qualidade total. Portanto, para se ter uma compreensão global sobre o 

modelo de gestão da qualidade da ISO 9001:2000, deve-se inicialmente abordar os oito 

princípios de gestão fundamentais para a implementação dos requisitos estabelecidos pela ISO 

9000:2000. São eles (ABNT, 2000b, p. 06): 

 

a) Foco no cliente 

Organizações dependem de seus clientes e, portanto, concordam em 

compreender as suas necessidades atuais e futuras, em atender aos requisitos e 

procuram superar as suas expectativas. 

b) Liderança 

Líderes determinam unidade de propósitos e o rumo da organização. É 

fundamental que eles criem e mantenham um ambiente interno no qual as 

pessoas possam estar totalmente envolvidas no propósito de alcançar os 

objetivos da organização. 

c) Envolvimento de pessoas 
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Pessoas de todos os níveis são primordiais a uma organização e seu total 

envolvimento possibilita que as suas habilidades sejam usadas em favor da 

organização. 

d) Abordagem de processo 

Um resultado é atingido mais eficientemente quando as atividades e os 

recursos referentes são gerenciados como um processo. 

e) Abordagem sistêmica para a gestão 

Identificar, entender, e gerenciar processos inter-relacionados, como um 

sistema, colabora para a eficácia e eficiência da organização no sentido desta 

alcançar seus objetivos. 

f) Melhoria contínua 

Convém que a melhoria contínua do desempenho global da organização seja 

seu objetivo contínuo. 

g) Abordagem factual para tomada de decisão 

Decisões eficazes são fundamentadas na análise de dados e informações. 

h) Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores 

Uma organização e seus fornecedores são interdependentes e uma relação de 

benefícios mútuos eleva a habilidade de ambos em conseguir valor. 

 

2.5.2 ISO 9001:2000 e ISO 9001:2008 

 

A ISO 9001 é um sistema de gestão da qualidade padrão que determina que uma 

organização satisfaça seus próprios requisitos, os dos seus clientes e os regulamentares. 

Baseia-se na metodologia PDCA, o que auxilia as organizações a estabelecer, implementar, 

monitorar e medir seus processos para apresentar resultados que se alinhem com as exigências 

da organização e melhore continuamente o desempenho ao tomar medidas adequadas 

(JAFFREY, 2004, tradução nossa).  

O propósito da ISO 9000 é oferecer garantia aos compradores de produtos ou serviços 

de que eles foram produzidos ou serão realizados de maneira a atender a suas exigências. A 

melhor forma de fazer isso é determinar os procedimentos, padrões e características do 

sistema de controle gerencial que conduz a operação. Assim, tal sistema ajudará a garantir que 

a qualidade seja concebida durante o processo de realização do produto (SLACK et al, 2007).  

De acordo com estes autores, a série ISO 9000 é vista como provedora de benefícios 

para as organizações que a aplicam (por dar-lhes orientações detalhadas sobre como 
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desenvolver seus procedimentos de controle), e para os consumidores (que têm a segurança de 

saber que os produtos e serviços que adquirem são feitos segundo um padrão definido).  

A norma ISO 9001:2000 destaca a abordagem de processo do sistema de qualidade, 

que significa que todos os processos, sua gestão, e suas interações mútuas são inter 

relacionadas. A abordagem de processo possibilita interligações do processo dentro do 

sistema de qualidade, onde cada processo funciona baseado no ciclo PDCA. Os processos-

chaves do sistema de qualidade incluem responsabilidade da gestão; gestão de recursos; 

gestão de processos; e medição, análises, e melhoria (CHIN et al., 2004, tradução nossa). 

Para uma organização funcionar de maneira eficaz, ela tem que identificar e 
gerenciar diversas atividades interligadas. Uma atividade que usa recursos e que é 
gerenciada de forma a possibilitar a transformação de entradas em saídas pode ser 
considerada um processo. Frequentemente a saída de um processo é a entrada para o 
processo seguinte (ABNT, 2000a). 
 

A ISO 9001:2000 promove uma abordagem de processos para desenvolver o SGQ 

(Figura 13). O princípio de abordagem por processo deve ser usado para se compreender o 

enfoque da ISO quanto à realização do produto. (CARPINETTI et al., 2008). 

 

 
Figura 13 – Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processo 
Fonte: adaptado de ABNT(2000a). 

 

A mudança da abordagem por procedimentos para a abordagem por processos procede 

da compreensão que todo trabalho é um processo e que para se conseguir os resultados 
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desejados, as pessoas que realizarão o trabalho precisam ter: habilidade, motivação e recursos 

(NASCIMENTO, 2008).  

Para este autor processo significa controle. Um processo precisa das entradas 

apropriadas para produzir as saídas apropriadas aos objetivos pré-determinados. Para se 

alcançar os objetivos, os recursos têm que ser usados na medida e na sequência correta. Ou 

seja, um processo controla o que, quanto, quando, e como fazer para se obter o resultado 

desejado, ou o objetivo a ser atingido. 

Numa organização tipicamente industrial, os processos produtivos envolvem o 

processamento de materiais e a transformação em produtos acabados/semi-acabados. Em 

outros tipos de organizações, como as voltadas à prestação de serviços, o processo produtivo 

envolve as atividades de produção dos serviços (CARPINETTI et al., 2008). 

Segundo Jaffrey (2004, tradução nossa) a ISO 9001:2000 é formada por oito secções: 

escopo, referência normativa, termos e definições, sistema de gestão de qualidade, 

responsabilidade da direção, gestão de recursos, realização do produto e medição, análise e 

melhoria. As três primeiras seções apresentam informações gerais sobre a norma, e as últimas 

cinco concentram-se em como implementá-la.  

Todas estas seções da norma ISO 9001:2000 são detalhadas a seguir, em tabelas, onde 

também serão citadas as mudanças que ocorreram na versão 2008.  

Seção 1 – Escopo  

Especifica que a organização necessita satisfazer os requisitos regulamentares e dos 

clientes e garantir que os colaboradores seguem as suas políticas e procedimentos, enquanto 

promovem a qualidade através da melhoria contínua (JAFFREY, 2004, tradução nossa).  

 

  REQUISITOS O QUE SE REQUER: MUDANÇAS 

1.1 Generalidades A organização precisa demonstrar 
capacidade para prover 
coerentemente produtos que atendam 
aos requisitos do cliente e requisitos 
regularmente aplicáveis, e deseja 
elevar a satisfação do cliente por 
meio da efetiva aplicação do sistema 
(ABNT, 2000a). 

Reforço na preocupação com o 
atendimento a requisitos 
regulamentares e estatutários para o 
produto final, produto adquirido e o 
resultante dos estágios intermediários 
da produção (SGS, 2008). 

 

1.2 Aplicação - 

Quadro 9 – ISO 9001:2000 x ISO 9001:2008 
Fonte: próprio autor 
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Seção 2 - Referência normativa 

Fornecem referências normativas - aquelas que estão em conformidade com as normas 

mencionadas na ISO 9000 - para constituir os termos da ISO 9001 (JAFFREY, 2004, tradução 

nossa).  

Seção 3 - Termos e definições 

Define os termos utilizados na norma e enfatiza as diferenças entre a versão atual e a 

anterior. Na ISO 9001:2008 foi eliminada a definição: fornecedor x organização x cliente 

(JAFFREY, 2004, tradução nossa). 

Seção 4 - Sistema de Gestão da Qualidade 

Apresenta os requisitos gerais da norma, que compreendem todas as atividades da 

documentação do manual da qualidade e controle de documentos e registros para determinar a 

sequência e interação dos processos que implementarão ações para atingir os resultados 

planejados (JAFFREY, 2004, tradução nossa).  

 
REQUISITOS O QUE SE REQUER MUDANÇAS 

4.1 Requisitos gerais A organização precisa: identificar os 
processos necessários para o sistema de 
gestão da qualidade e sua aplicação; 
definir a seqüência e interação desses 
processos; definir critérios e métodos 
necessários para garantir a eficácia 
desses processos; garantir a 
disponibilidade de recursos necessários; 
monitorar, medir e analisar esses 
processos, e implementar ações 
necessárias para alcançar os resultados 
planejados e a melhoria contínua desses 
processos (ABNT, 2000a). 

Texto mais explicativo, permitindo às 
organizações determinarem os 
controles a serem aplicados aos 
processos terceirizados. Uso do 
requisito 7.4 como controle aos 
processos terceirizado (SGS, 2008).  

4.2 Requisitos de 
documentação 

A documentação do SGQ precisa incluir: 
declarações documentadas da política da 
qualidade e dos objetivos da qualidade, o 
manual da qualidade, o controle de 
documentos e o controle de registros 
(ABNT, 2000a). 

Melhoria no entendimento e 
liberdade para as organizações 
determinarem os documentos e 
registros necessários para assegurar a 
eficácia dos seus processos, além dos 
já requeridos pela norma. Exclusão 
da letra g e na sub-cláusula 4.2.3, 
ficou definido que os documentos de 
origem externa que precisam estar 
sob controle são os necessários para o 
planejamento e operação do SGQ. O 
item 4.2.4 – controle de registros foi 
completamente revisado, e 
determinou-se que “os registros 
estabelecidos para fornecer evidência 
de conformidade com os requisitos e 
da efetiva operação do SGQ devem 
ser controlados” (SGS, 2008). 

Quadro 10 – ISO 9001:2000 x ISO 9001:2008 
Fonte: próprio autor 
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Seção 5 - Responsabilidade da direção 

Exige o compromisso da alta direção com o Sistema de Gestão da Qualidade e 

esclarece que a gestão deve ser dedicada aos produtos da organização, aos clientes e ao 

planejamento e revisão dos processos (JAFFREY, 2004, tradução nossa).  

 

REQUISITOS O QUE SE REQUER: MUDANÇAS 

5.1 Comprometimento 
da direção 

A organização precisa prover evidência 
do seu comprometimento com o 
desenvolvimento e com a implementação 
do SGQ e com a melhoria contínua de 
sua eficácia (ABNT, 2000a). 

- 

5.2 Foco no cliente A Alta Direção precisa garantir que os 
requisitos do cliente são definidos e 
atendidos com o objetivo de elevar a 
satisfação do mesmo (ABNT, 2000a). 

- 

5.3 Política da 
qualidade 

A Alta Direção precisa garantir que a 
política da qualidade é adequada ao 
propósito da organização, é analisada 
criticamente e é comunicada e 
compreendida por toda a organização 
(ABNT, 2000a). 

- 

5.4 Planejamento A Alta Direção precisa garantir que o 
planejamento do SGQ é realizado de 
acordo com o estabelecido no item 4.1, 
com os objetivos da qualidade, e a 
integridade do SGQ é mantida caso 
modificações aconteçam no mesmo 
(ABNT, 2000a). 

- 

5.5 Responsabilidade, 
autoridade e 
comunicação 

A Alta Direção precisa garantir que as 
responsabilidades e autoridades são 
definidas e comunicadas; a indicação de 
um membro da organização que precisa 
ter responsabilidade e autoridade para 
garantir a implementação eficaz dos 
processos do SGQ, expor o desempenho 
dos mesmos, garantirem a promoção da 
conscientização sobre os requisitos dos 
clientes; e que seja estabelecida 
comunicação interna referente ao SGQ 
(ABNT, 2000a). 

- 

5.6 Análise crítica pela 
direção 

A Alta Direção precisa analisar 
criticamente o SGQ periodicamente para 
garantir a melhoria e eficácia do mesmo 
(ABNT, 2000a). 

- 

Quadro 11 – ISO 9001:2000 x ISO 9001:2008 
Fonte: próprio autor 

 

Seção 6 - Gestão de recursos 

Fornece os critérios necessários para realizar um trabalho com competência e num 

ambiente seguro. Recursos humanos, planejamento da infra-estrutura e ambiente de trabalho 

são tratados nesta seção (JAFFREY, 2004, tradução nossa).  
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REQUISITOS O QUE SE REQUER: MUDANÇAS 

6.1 Provisão de 
recursos 

A organização precisa conseguir recursos 
necessários para implementar e manter o 
SGQ, predizendo sua melhoria contínua, 
e elevar a satisfação dos clientes (ABNT, 
2000a). 

- 

6.2 Recursos humanos O pessoal que realiza atividades que 
afetam a qualidade do produto deve ser 
competente, com base em educação, 
treinamento, habilidade e experiência 
adequada (ABNT, 2000a). 

Significativamente modificada 
quanto ao foco na atividade de 
treinamento. É entendida agora como 
condição necessária para os 
colaboradores alcançarem as 
capacidades necessárias. Eliminada a 
avaliação de eficácia dos 
treinamentos, focando o alcance das 
competências (SGS, 2008). 

6.3 Infra-estrutura A organização precisa determinar, 
fornecer e manter a infra-estrutura 
necessária (espaços de trabalho, 
equipamentos e serviços de apoio), para 
alcançar a conformidade com os 
requisitos do produto (ABNT, 2000a). 

Inclusão de mais um exemplo dentro 
do item (c): 

Serviços de apoio como sistemas de 
informação (SGS, 2008). 

6.4 Ambiente de 
trabalho 

A organização precisa determinar e 
gerenciar as condições do ambiente de 
trabalho necessárias para atingir a 
conformidade com os requisitos do 
produto (ABNT, 2000a). 

Incluída nota: O termo ambiente de 
trabalho refere-se às condições 
necessárias para alcançar a 
conformidade com os requisitos do 
produto, tais como: salas limpas e 
precauções anti-estática (SGS, 2008). 

Quadro 12 – ISO 9001:2000 x ISO 9001:2008 
Fonte: próprio autor 
 

Seção 7 - Realização do produto 

Define as etapas no desenvolvimento do produto. Essas etapas compreendem tudo, 

desde a fase de projeto inicial até a fase final de entrega. Por exemplo: planejamento da 

realização do produto, processos relatados do cliente, projeto e desenvolvimento, o processo 

de compra do produto, produção e fornecimento de serviços e o controle do monitoramento e 

os instrumentos de medição (JAFFREY, 2004, tradução nossa).  

 

REQUISITOS O QUE SE REQUER: MUDANÇAS 

7.1 Planejamento da 
realização do 
produto 

A organização precisa planejar e 
desenvolver os processos necessários 
para a realização do produto, 
coerentemente com os requisitos de 
outros processos do SGQ (ABNT, 
2000a). 

- 

7.2 Processos 
relacionados ao 
cliente 

A organização precisa: definir os 
requisitos especificados pelo cliente, os 
requisitos não declarados pelo cliente, os 
requisitos estatutários, regulamentares e 
qualquer outro; analisar criticamente os 
requisitos referentes ao produto antes da 
organização aceitar qualquer 

7.2.1 – Determinação dos requisitos 
relacionados ao produto - foi inserida 
uma nota para esclarecimento: 
Atividades de pós-entrega podem 
compreender ações durante o período 
de fornecimento de garantia, 
obrigações contratuais tais como 
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compromisso; e providenciar 
eficazmente uma comunicação com o 
cliente (ABNT, 2000a). 

serviços de manutenção, serviços 
complementares como reciclagem ou 
disposição final (SGS, 2008). 

7.3 Projeto e 
desenvolvimento 

O projeto e desenvolvimento precisam 
possuir as seguintes etapas: 
planejamento, definição de entradas e 
saídas, análise crítica, verificação, 
validação e controle de alterações 
(ABNT, 2000a).  

7.3.1 Planejamento de Projeto e 
Desenvolvimento: 
Feito esclarecimento: “Análise 
crítica, verificação e validação de 
projeto têm propósitos diferentes. 
Eles podem ser dirigidos e 
registrados separadamente assim 
como em qualquer combinação 
apropriada ao produto e à 
organização”  

7.3.3 Saídas de Projeto: pequena 
modificação na redação do texto para 
“as saídas de P&D devem estar em 
um formato adequado para 
verificação contra as entradas de 
P&D”, além de: “fornecimento de 
serviços inclui preservação do 
produto” (SGS, 2008). 

7.4 Aquisição A organização precisa: garantir que o 
produto adquirido está de acordo com os 
requisitos especificados de aquisição, 
avaliar e selecionar os fornecedores, ter 
atenção quanto às informações de 
aquisição e avaliar o produto adquirido 
através de inspeção (ABNT, 2000a).  

- 

7.5 Produção e 
Fornecimento de 
serviço 

A organização precisa: planejar e realizar 
a produção e o fornecimento do serviço 
sob condições controladas, validar 
qualquer de seus processos onde a saída 
resultante não possa ser verificada por 
monitoramento ou medição posterior, 
identificar o produto por meios 
adequados, ter cuidado com a 
propriedade do cliente enquanto estiver 
sob o controle da organização (ABNT, 
2000a). 

7.5.2 Validação de Processos: Foram 
inseridas duas notas relevantes: 
Nota 1: Para muitas organizações de 
serviços, o serviço realizado não 
possibilita a imediata verificação 
antes da entrega. Estes tipos de 
processos precisariam ser 
considerados e identificados durante 
o estágio de planejamento (ver 7.1). 

 
Esta nota retrata uma interpretação 
aprovada da ISO atual que traz como 
exemplo a venda de balcão como um 
destes processos. 

 
Nota 2: Processos tais como 
soldagem, esterilização, treinamento, 
tratamento térmico, serviços de call 
center ou atendimento de 
emergências podem exigir validação. 
 
7.5.3 Identificação e Rastreabilidade: 
Foi esclarecido que a organização 
precisa identificar a situação de 
inspeção do produto durante a sua 
realização. 

7.5.4 Propriedade do Cliente: 
Explicado em nota que dados 
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pessoais também são propriedade do 
cliente (SGS, 2008). 

7.6 Controle de 
dispositivos de 
medição e 
monitoramento 

A organização precisa: definir as 
medições e monitoramentos a serem 
realizados e os dispositivos de medição e 
monitoramento necessários para 
comprovar a conformidade do produto 
com os requisitos determinados e 
estabelecer processos para garantir que 
esses dispositivos sejam calibrados a fim 
de garantir a confiabilidade das medições 
(ABNT, 2000a). 

7.6 Controle de Equipamentos de 
Medição e Monitoramento: Foi 
explicado que o equipamento precisa 
estar identificado para possibilitar 
que a sua situação de calibração seja 
conhecida. 
 
Inclusão de duas notas: 
Equipamentos de medição 
compreendem equipamentos para 
medir ou monitorar que são utilizados 
para monitorar conformidade com 
requisitos; e comprovação da 
habilidade de software de 
computador em assegurar a intenção 
de uso incluiria o gerenciamento de 
sua configuração e verificação para 
manter sua adequação ao uso (SGS, 
2008). 

Quadro 13 – ISO 9001:2000 x ISO 9001:2008 
Fonte: próprio autor 

 

Seção 8 - medição, análise e melhoria 

Centra-se na medição, análise e melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade através 

da realização de auditorias internas periódicas nas empresas, monitoramento da satisfação do 

cliente, controle de produto não conforme, análise de dados, e adoção de ações corretivas e 

preventivas (JAFFREY, 2004, tradução nossa).  

 

REQUISITOS O QUE SE REQUER: MUDANÇAS 

8.1 Generalidades A organização precisa planejar e implementar 
os processos de monitoramento, medição, 
análise e melhoria para revelar a 
conformidade aos requisitos do produto, 
garantir a conformidade do SGQ e melhorar 
continuamente a sua eficácia (ABNT, 2000a). 

- 

8.2 Medição e 
monitoramento 

A organização precisa: monitorar 
informações referentes à satisfação dos 
clientes, aos processos e produtos e fazer 
auditorias internas do SGQ periodicamente 
(ABNT, 2000a). 

8.2.1 Satisfação do cliente: 
Passou a ser considerado um 
indicador e não mais uma medição de 
desempenho do SGQ. Se a tradução 
conservar a raiz da palavra significa 
que a satisfação do cliente não 
precisa ser necessariamente medida, 
entretanto, deve haver meios que 
revelem como está sua satisfação. 
 
8.2.2 Auditoria Interna: Foi inserida a 
obrigatoriedade de manter registros 
da auditoria e de seus resultados. 
 
8.2.3 Medição e Monitoramento dos 
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Processos: 
Foi inserida uma nota para explicar 
que tipo de monitoramento a ser 
aplicado está sujeito ao impacto do 
processo no atendimento aos 
requisitos do produto (SGS, 2008).  

8.3 Controle de 
produto não 
conforme 

A organização precisa assegurar que os 
produtos não-conformes sejam identificados e 
controlados para impedir seu uso ou entrega 
não intencional (ABNT, 2000a). 

8.3 Controle de Produto não 
Conforme: 

Foi incluído o item (d), que exige 
que, quando praticável, a organização 
precisa tomar as ações apropriadas 
aos resultados ou potenciais 
resultados de uma não conformidade 
detectada após a entrega ou uso do 
produto (SGS, 2008). 

8.4 Análise de 
dados 

A organização precisa coletar e analisar 
dados relacionados à satisfação dos clientes, 
conformidade com os requisitos dos produtos, 
características e tendências dos processos e 
avaliar onde se podem realizar melhorias 
contínuas do SGQ (ABNT, 2000a). 

- 

8.5 Melhorias A organização precisa continuamente 
melhorar a eficácia do SGQ através do uso da 
política da qualidade, objetivos da qualidade, 
resultados de auditorias, análise de dados, 
ações corretivas e preventivas e análise crítica 
pela direção (ABNT, 2000a). 

8.5.2 e 8.5.3 Ação Corretiva e Ação 
Preventiva:   

Foi explicado que análise de ação 
corretiva e preventiva relaciona-se à 
análise da eficácia de tais ações 
(SGS, 2008). 

Quadro 14 – ISO 9001:2000 x ISO 9001:2008 
Fonte: próprio autor 

 

Os principais impactos no SGQ com a ISO 9001:2008 devem referir-se a simplificação 

na interpretação dos requisitos e a necessidade de atendimento aos requisitos estatutários e 

regulamentares relacionados aos produtos. Foi aumentado o foco para os resultados e a 

melhoria contínua (SGS, 2008). 

 

2.5.3 Processo de Implementação  

 

Antes de se decidir pelo processo de implementação da norma ISO, a organização 

interessada precisa fazer um levantamento completo de todos os pontos a favor e contra, 

considerando sempre o fato de estar diante de um mecanismo complexo, que irá acarretar 

profundas modificações. Não se pode restringir o objetivo ao adorno da organização com 

meros enfeites para impressionar o mercado (MOREJÓN, 2005). 

Não existe um jeito único de se implementar um sistema da qualidade ISO 9001. No 

entanto, independentemente da maneira escolhida, o planejamento do processo de 

implementação é de importância fundamental (CARPINETTI et al., 2008, p.31).  
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A implementação da norma somente é possível por meio de uma sequência pré-

concebida de etapas, sucintamente representadas por: a) escolha da norma; b) diagnóstico da 

situação no momento da implementação; c) definição da norma a ser utilizada; d) 

desenvolvimento do plano da implementação; e) adequação e implementação; f) 

aprimoramento do sistema; e g) manutenção (auditoria) (MOREJÓN, 2005). 

Este autor esclarece que a implementação de um sistema da qualidade é um processo 

de grande complexidade e, portanto, apresenta inúmeras vantagens, mas também traz 

desvantagens; assim, é necessária a elaboração de um levantamento preciso de todas as 

variáveis, atentando-se para todos os riscos possíveis. As exigências dos clientes e a mudança 

estrutural da organização são, por exemplo, dois fatores fundamentais que não podem deixar 

de ser observados no processo. 

Carpinetti et al.(2008) sugere que o planejamento do processo de implementação do 

sistema da qualidade ISO 9000, considerando as etapas fundamentais necessárias tenha as 

seguintes fases: avaliação pré-implementação e implementação do sistema de gestão da 

qualidade, que é composta de quatro etapas: levantamento de necessidades, projeto do 

sistema, implantação e auditoria de certificação. 

Os mesmos autores descrevem cada uma dessas etapas logo a seguir:  

 

1. Avaliação pré-implementação 

 

Antes de iniciar a implementação de um sistema de gestão da qualidade aos moldes da 

ISO 9001:2000, é interessante que a organização realize uma avaliação pré-implementação, 

para conferir o grau de ajuste das práticas de gestão da qualidade da organização em relação 

aos requisitos da ISO 9001:2000. 

Deve-se ressaltar ainda que, dependendo do setor de atuação, a empresa tenha que, por 

força de legislação, considerar aspectos relacionados à gestão ambiental. Nesse caso, o 

diagnóstico inicial pode servir para identificar essas práticas de gestão ambiental e incluí-las 

no sistema da qualidade a ser implementado, colaborando para a integração das atividades de 

gestão da qualidade e ambiental, na eventualidade da organização se decidir futuramente pela 

implementação de um sistema de gestão ambiental aos moldes da ISO 14000. 

 

2. Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 
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O processo de implementação descrito a seguir considera que a organização 

inicialmente não atenda a nenhum dos requisitos da ISO 9001:2000. Portanto, a partir da 

avaliação prévia das práticas de gestão da qualidade na organização, é possível observar mais 

claramente a dimensão do processo de implementação do sistema da qualidade e a partir daí 

adaptar o processo proposto às reais necessidades da empresa. 

O processo de implementação pode divide-se em quatro etapas: 

• Etapa I: Levantamento de Necessidades; 

• Etapa II: Projeto do Sistema; 

• Etapa III: Implantação; 

• Etapa IV: Auditoria de Certificação. 

Essas etapas são detalhadas a seguir. 

 

Etapa I: Levantamento de Necessidades 

 

Esta etapa abrange: 

a) Definição do coordenador da qualidade e do conselho da qualidade: essa 

equipe deve ser empreendida pela direção da organização e pela pessoa nomeada 

como representante da direção para assuntos da qualidade, além de outras pessoas 

envolvidas que podem ser convocadas pela direção da empresa para contribuir 

com o projeto e implantação do sistema; 

b) Identificação dos requisitos dos clientes: a partir dos produtos fornecidos e 

mercados atendidos, busca-se perceber quais são os requisitos qualificadores (sem 

os quais a organização não atende minimamente aos requisitos dos clientes) e os 

requisitos ganhadores de pedidos (que são aqueles que fazem a diferença); 

c) Identificação de atividades críticas para a garantia da qualidade. Para a 

identificação dessas atividades, propõem-se os seguintes passos: 

• mapeamento dos processos primários e de suporte: o mapeamento dos 

processos é um dos requisitos da norma que auxilia a definir todas as 

atividades da organização para a fabricação do produto, primário e de 

suporte; 

• mapeamento da estrutura funcional: objetiva identificar as áreas 

funcionais e as pessoas ligadas a elas. Esse mapeamento corresponde ao 

organograma da organização; 
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• identificação dos processos e atividades críticas para garantia da 

qualidade e responsabilidade funcional: processos e atividades críticas são 

aqueles que mais interessam aos requisitos dos clientes. Esse 

relacionamento é, na maioria das vezes, bastante explícito. Pode-se 

também elaborar uma matriz de relacionamento entre os requisitos dos 

clientes e os processos e atividades realizados pela empresa. 

 

Etapa II: Projeto do Sistema 

 

É nesta etapa que começa realmente o projeto da qualidade, sendo que essa etapa de 

projeto subdivide-se em outras três, como segue: 

 

A. Política e objetivos da qualidade 

 

O projeto do sistema deve iniciar pela definição da política e dos objetivos da 

qualidade. A divulgação da política da qualidade deve ser feita a partir desse 

momento com palestras e comunicados de conscientização para os funcionários. É 

ela que sinaliza o início do projeto de implementação do sistema e, portanto, deve 

ser totalmente divulgada. 

 

B. Estrutura do Sistema Documental 

 

Nesta etapa, o objetivo é planejar a estrutura do sistema documental e, portanto, a 

primeira tarefa baseia-se em determinar qual será o padrão de documentação do 

sistema da qualidade, o critério para codificação dos documentos e para 

elaboração, aprovação, validação e distribuição dos documentos. Essa atividade 

culmina com a elaboração do procedimento de controle de documentos e 

registros. 

Uma vez determinados o formato e o procedimento de controle da documentação 

e de registros, deve-se planejar o conteúdo do sistema da qualidade, ou seja, quais 

serão os procedimentos e instruções que deverão fazer parte do sistema da 

qualidade.  

Ainda nesta etapa, convém fazer uma primeira versão do manual da qualidade. A 

antecipação da elaboração do manual da qualidade auxilia a planejar o sistema da 
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qualidade, seus procedimentos e instruções. Entretanto, essa primeira edição deve 

ser oportunamente atualizada ao longo do processo de implementação do sistema. 

 

C. Procedimento de Gestão da Qualidade 

 

Esta é a etapa de maior duração, pois nela todos os documentos (procedimentos, 

instruções de trabalho e modelos de registros) precisam ser desenvolvidos. Não há 

uma sequência mais apropriada para o desenvolvimento desses procedimentos, 

mas recomenda-se a seguinte: 

• realização do produto; 

• produto não conforme; 

• gestão de recursos físicos; 

• gestão de recursos humanos; 

• procedimentos de auditoria interna; 

• análise crítica para a melhoria contínua do sistema; 

• ação corretiva e ação preventiva. 

 

Etapa III: Implantação 

 

A terceira etapa do processo consiste na implantação do sistema, ou seja, a colocação 

dos procedimentos em prática. A implantação deve ser conduzida à medida que os 

procedimentos estão sendo desenvolvidos, o que permite a identificação de necessidades de 

ajustes nos mesmos. Assim, nessa etapa de implantação, as seguintes atividades precisam ser 

desenvolvidas: 

1. treinamento nos procedimentos e instruções de trabalho; 

2. implantação dos procedimentos e instruções; 

3. revisão dos procedimentos, instruções e documentos; 

4. treinamento de auditores internos; 

5. auditoria interna; 

6. análise de auditorias e definição de planos de ações; 

7. acompanhamento de ações de melhoria (análise crítica). 

 

 



Etapa IV: Auditoria de Certificação

 

Esta etapa finaliza 

qualidade. As seguintes atividades 

1. definição do organismo certificador;

2. planejamento e realização das auditorias;

3. análise de resultados e tomada de ações para a melhoria do sistema.

 

É recomendável a realização de pré

organismo certificador na fase final de implantação do sistema. Dessa 

oportunidade de perceber 

auditoria final de certificação.

 

3 – Cronograma de implementação

 

Na realidade, não existe um tempo definido para cada uma das etapas de 

implementação. De acordo com o 

implementação pode variar de alguns meses a mais de um ano. 

recomendar uma ordem de realização das atividades, como ilustrado na Figura 

 

Figura 14 – Cronograma de implementação do Sistema da Qualidade ISO 9001:2000.
Fonte: adaptado de Carpinetti et al.

 

      
  Pré-Avaliação 
    
  Lev. Necessidade 
    
  Política e Objetivo 
    
  Estrut. do Sist. Doc. 
    
  Procedimentos 
    
  Implantação 
    
  Certificação 

   
 
 
 

    
      

Auditoria de Certificação 

 o processo de implementação com a certificação do sistema da 

s seguintes atividades precisam ser realizadas: 

nição do organismo certificador; 

planejamento e realização das auditorias; 

e resultados e tomada de ações para a melhoria do sistema.

recomendável a realização de pré-auditorias, que devem ser 

organismo certificador na fase final de implantação do sistema. Dessa 

 possíveis não-conformidades, que podem ser corrigidas antes da 

auditoria final de certificação. 

Cronograma de implementação do Sistema da Qualidade 

, não existe um tempo definido para cada uma das etapas de 

De acordo com o tamanho e a complexidade da organização, o tempo de 

implementação pode variar de alguns meses a mais de um ano. 

de realização das atividades, como ilustrado na Figura 

Cronograma de implementação do Sistema da Qualidade ISO 9001:2000.
et al. (2008) 
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o processo de implementação com a certificação do sistema da 

e resultados e tomada de ações para a melhoria do sistema. 

auditorias, que devem ser executadas pelo 

organismo certificador na fase final de implantação do sistema. Dessa maneira, tem-se a 

conformidades, que podem ser corrigidas antes da 

, não existe um tempo definido para cada uma das etapas de 

a complexidade da organização, o tempo de 

implementação pode variar de alguns meses a mais de um ano. No entanto pode-se 

de realização das atividades, como ilustrado na Figura 14. 

Cronograma de implementação do Sistema da Qualidade ISO 9001:2000. 
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Mello et al. (2009) sugerem um método de implementação da norma ISO 9001:2000, 

que obedece aos princípios de abordagem por processos, seguindo a sistemática mostrada a 

seguir: 

                                      
Figura 15 – Estratégia de implementação da ISO 9001:2000 
Fonte: adaptado de Mello et al. (2009) 

 

1) Definição da unidade de negócio: pode-se definir unidade de negócio como 

uma unidade organizacional, com definição de autoridade sobre processos afins e 

responsabilidades sobre resultados operacionais, que colabora para a realização da 

missão da empresa. As pessoas responsáveis pela unidade de negócio devem agir 

como donos desse negócio representando sua unidade com relação à missão, 

fornecedores, insumos, macro-processos, produtos e clientes (Figura 16). 

 

 
Figura 16 – Definição da unidade de negócio 
Fonte: Mello et al. (2009) 
 

2) Definição da política e dos objetivos da qualidade: a Política da Qualidade 

considera intenções e diretrizes globais de uma organização, relativas à qualidade, 

manifestadas pela alta direção. A sua formulação deve considerar a visão, a missão 

e a sua estratégia com relação aos concorrentes. A declaração da Política da 

Qualidade deve ser um consenso entre Direção e Gerências. Os objetivos da 
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qualidade necessitam ser consistentes com a Política da Qualidade e com o 

comprometimento para a melhoria contínua, e seus resultados devem ser 

mensuráveis. 

3) Gerenciamento e mapeamento de processos: um processo possui entradas, 

saídas, tempo, espaço, ordenação, objetivos e valores que, interligados logicamente, 

irão resultar em uma estrutura para fornecer produtos e serviços para o cliente. As 

organizações precisam identificar e gerenciar os processos inter-relacionados e 

interativos (abordagem de processos). A abordagem de processos emprega os 

princípios do Ciclo PDCA (“Plan, Do, Check, Act”) (Figura 17). 

 

 
Figura 17 – Ciclo PDCA 
Fonte: Mello et al. (2009, p.38) 
 
4) Padronização dos processos: a padronização assegura a manutenção do 

domínio tecnológico da empresa. A padronização dos processos complementará o 

mapeamento dos processos críticos, providenciando os detalhes a respeito da 

operacionalização de cada atividade, definindo quem, onde, como, quando, por que 

e como. Para determinar um padrão, inicia-se escolhendo a atividade do processo a 

ser padronizado, por meio de um fluxograma para descrever as interfaces e 

identificar as atividades críticas que devem ser padronizadas (Figura 18). 
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Figura 18 – Padronização de Processos 
Fonte: Mello et al. (2009) 
 

5) Delineamento do Sistema de Gestão da Qualidade: depois de executadas as 

etapas anteriores, os processos exigidos pela norma ISO 9001:2000 e que dão 

sustentação ao Sistema de Gestão da Qualidade devem ser descritos e padronizados. 

O Quadro 12 apresenta os processos que devem ser padronizados na etapa de 

padronização (item 4) e os que devem ser padronizados na etapa de delineamento 

do Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

À medida que os procedimentos vão sendo elaborados, devem ser realizados 

treinamentos para a implementação. Além disso, devem ser programadas pequenas auditorias 

(internas ou externas) para avaliar o sistema e retificar eventuais falhas (MELLO et al., 2009). 

 

Etapas de padronização 
(Exemplos de Processos) 

Etapa de Delineamento 

- Controle de documentos 
- Projeto e desenvolvimento de produtos 
- Controle de processos produtivos 
- Aquisição (compras) 
- PCP 
-Vendas e serviços associados 
- Instalação de obras 
- Admissão e demissão de funcionários 
- Contas a pagar e a receber 
- Treinamento 
- Custos industriais 
- Recebimento de materiais 
- Inspeção de produtos 
- Definição de organograma 
- Identificação de produtos 

- Controle de registros 
- Manual da qualidade 
- Descrição de cargos 
- Análise crítica pela direção 
- Planejamento da qualidade 
- Controle de dispositivos de medição / 

monitoramento 
- Rastreabilidade de produtos 
- Propriedade do cliente 
- Análise de dados e técnicas estatísticas 
- Auditoria interna 
- Medição da satisfação de clientes 
- Controle de produto não-conforme 
- Ação corretiva e ação preventiva 
- Melhoria contínua 

Quadro 15 – Processos e etapas de padronização e delineamento do SGQ 
Fonte: Mello et al.(2009, p.48) 
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2.6 SI e Qualidade 

 

 

Com o desenvolvimento da economia social e da produtividade, a competição no 

comércio torna-se mais e mais severa, o nível de qualidade dos produtos industriais torna-se 

fator crítico de economia e tecnologia, que reflete o nível de desenvolvimento e a taxa de 

economia nacional. Para uma empresa de manufatura, qualidade é arma estratégica poderosa 

na competição por mercado e lucro, e é também a chave para atingir a sobrevivência e 

benefício para a empresa (ZHENG & CHEN, 2004, p. 2819, tradução nossa).  

Para estes autores14, nos últimos anos, o sistema de manufatura integrado por 

computador (Computer Manufacturing Integrated System – CIMS) foi desenvolvido e 

implementado gradualmente pela indústria global. Junto com ele foi desenvolvido um 

componente imprescindível, o sistema de controle de qualidade assistida por computador 

(Computer Aided Quality Control – CAQC). O sistema CAQC utiliza computador para 

realizar a automatização da coleta dos dados da qualidade, análise, disposição e transferência, 

ao mesmo tempo em que realiza a automação do controle de qualidade, garantia da qualidade 

e gerenciamento da qualidade. 

O objetivo de todo sistema CAQC contém dois aspectos, um é satisfazer as demandas 

do mercado e do cliente por produto de qualidade, e o outro é perceber melhor estas demandas 

por qualidade em projetos reais, desenvolvimento e produção. Por isso, deve o CAQC ser um 

sistema de controle de qualidade que envolva produção, atividade econômica e inclua 

pesquisa de mercado, projeto de produto e desenvolvimento, montagem, análise e os serviços 

tecnológicos (ZHENG & CHEN, 2004, p. 2820, tradução nossa). 

O uso de TI na gestão da qualidade pode ajudar na melhoria da qualidade por meio do 

seguinte (MJEMA et al, 2005, p. 365, tradução nossa): 

1) aumento da consciência sobre qualidade; 

2) redução de custos da qualidade; 

3) velocidade de processamento dos dados; e 

4) informação online sobre o nível de qualidade. 

 

                                                           
14

 ZHENG, X.; CHEN, D. Computer aided quality control system for manufacturing process. Proceedings 
of the 5th World Congress on Intelligent Control and Automation, Hangzhou, China, 2004, p. 2819, tradução 
nossa. 
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Segundo este autor15 a TI influência a qualidade da seguinte maneira: 

a) TI e consciência sobre qualidade em uma empresa16 

 

A TI pode aumentar o valor de muitas partes distintas de uma organização. O valor-

chave é integrar os núcleos isolados de atividades para melhorar a meta estratégica global do 

negócio. Pelo uso de TI, líderes podem comunicar com seus colaboradores a visão e missão 

correta em direção à qualidade, e colaboradores podem realizar seus trabalhos virtualmente 

em qualquer lugar e a qualquer hora que a TI permitir. Os fundamentos de tecnologia 

permitem-nos explorar muitas maneiras de fornecer informação precisa e acessível para 

aumentar a consciência com relação à qualidade dentro de uma organização. 

 

b) TI e custos da qualidade17 

 

Gestão da qualidade nas atividades tais como prevenção e avaliação ajudam a manter 

ou exceder no atendimento dos requisitos do cliente, propiciando lucratividade, mas ao 

mesmo tempo adiciona custos contínuos.  

O perfil de desempenho ao implantar TI pode ser visto nos seguintes aspectos: 

aumento na velocidade do processamento de dados, simplificação de documentos, menor taxa 

de erros, aumento da segurança dos dados e proteção dos dados, aumento na qualidade de 

comunicação, melhor transparência do processo de trabalho e melhoria nos serviços do 

cliente. Todos esses benefícios impactam na qualidade, que são difíceis para quantificar, mas 

um esforço persistente pode freqüentemente mostrar o benefício da TI na redução do custo. 

A TI pode ser aplicada para atividades de prevenção tais como planejamento da 

qualidade, projeto e desenvolvimento, implementação e manutenção do sistema de TQM, 

assim o esforço e tempo usado para realizar essas atividades pode ser reduzido, portanto 

reduzindo custos das atividades de prevenção. 

 

c) TI e melhoria da qualidade18 

 

                                                           
15 MJEMA, E. A. M. et al. Analysis of roles of TI on quality management. The TQM Magazine, vol. 17, n. 4, p. 
364-374, 2005, tradução nossa. 
16 Todo o conteúdo do item foi traduzido pelo autor do projeto. 
17

 Todo o conteúdo do item foi traduzido pelo autor do projeto. 
18 Todo o conteúdo do item foi traduzido pelo autor do projeto. 
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Marler (1998 apud MJEMA et al., 2005), depois de estudarem os efeitos do 

treinamento na melhoria contínua, sugeriram que a melhoria contínua do colaborador é 

contingente em relação à como o trabalho é concebido e integrado na TI das organizações.  

Melhoria contínua da qualidade é uma técnica de gestão baseada em fato na qual o uso 

atualizado de dados é um pré-requisito para identificar problemas, suas causas profundas, e as 

soluções (DIMANCESCU, 1992 apud MJEMA et al. 2005, p. 367, tradução nossa). O uso de 

TI nos sistemas de gestão da qualidade não só gera grande quantidade de informações 

necessárias relacionadas à melhoria da qualidade, mas também oferece capacidades analíticas 

para melhorar processos e auxilia a integração das soluções da empresa ao problema 

(DAVENPORT E SHORT, 1990 apud MJEMA et al., 2005, p. 367, tradução nossa). 

Após a apresentação dos resultados da pesquisa conduzida por Ang et al. (2000) numa 

empresa da Tanzânia, Mjema et al.(2005) concluem que a introdução de TI no gerenciamento 

da qualidade melhorou a qualidade do produto ao ajudar a organização a estabelecer os 

requisitos da qualidade do produto e o seu uso pode reduzir o custo de avaliação ao reduzir o 

esforço e tempo de análise no laboratório, a inspeção e teste, processamento de dados, e 

preparação de registros do teste19 

A TI pode ser usada para: apoiar a liderança da direção, facilitar a disseminação dos 

valores da TQM; e gerir informações sobre a qualidade, que por sua vez facilita a aplicação da 

TQM e, consequentemente, promove os seus benefícios; facilita a pesquisa dos consumidores, 

realiza análises sofisticadas das necessidades, expectativas e comportamentos do consumidor, 

como alvo para consumidores específicos e produtos (DEWHURST et al., 2003 apud 

DEWHURST et al.,2006, p. 499, tradução nossa).  

O uso de TI nas ferramentas da qualidade tal como fluxogramas, histogramas, e o 

gráfico de Pareto para o controle de qualidade ajudou a controlar o processo de trabalho na 

produção e a entregar produto com qualidade consistente (MJEMA et al, 2005, p. 372 e 373, 

tradução nossa). 

A TQM faz uso de TI para apoiar os esforços de coleta de dados, tais como medir os 

custos da qualidade, facilitar outras tarefas comuns relacionadas à qualidade, tais como 

coletar informações sobre os processos de produção, colaboradores, clientes, fornecedores, e 

proporcionar informação atualizadas sobre o desempenho de qualidade (DEWHURST et al., 

2003 apud DEWHURST et al., 2006, p. 499, tradução nossa). 

                                                           
19 MJEMA, E. A. M. et al. Analysis of roles of TI on quality management. The TQM Magazine, vol. 17, n. 4, p. 
364-374, 2005, tradução nossa. 
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Após pesquisa realizada em Médias e Pequenas Empresas (MPE’s) de um único 

município brasileiro, Lunardi e Dolci (2006) verificaram o impacto das TI’s nos processos de 

negócio da empresa, dentre eles, a qualidade, e concluíram que os principais benefícios delas 

estão relacionados principalmente à redução de perdas e à expansão das operações.  

Quanto à redução de perdas, constataram que a informática vem sendo utilizada 

principalmente para ajudar no controle interno da empresa, assim como para facilitar o seu 

gerenciamento. Cada vez mais a TI tem sido utilizada pelas MPEs na realização de várias 

operações rotineiras, o que favorece a um maior controle sobre as informações referentes à 

organização, consequentemente facilitando o gerenciamento da mesma ao identificar a falta 

de produtos, ou os principais produtos vendidos, bem como o próprio fluxo de caixa da 

empresa.  

Quanto à expansão das operações perceberam que a TI possibilita ganhos de 

produtividade na realização das tarefas rotineiras, o que permite atender, com certo nível de 

qualidade, um número maior de clientes, ou ainda, possibilita aos usuários a execução de uma 

tarefa de forma mais rápida. 

A grande motivação para que as pequenas empresas estejam buscando adquirir 

recursos da tecnologia de informação é a sua sobrevivência num mercado cada vez mais 

global e competitivo. Essas empresas esperam que, com a aquisição de modernas tecnologias 

para tratamento de informação, sua agilidade e flexibilidade melhorem significativamente, 

além do aumento da qualidade de seus produtos (BERALDI & ESCRIVÃO FILHO, 2000). 

A literatura contém numerosos exemplos de como as TI’s podem ser utilizadas para 

apoiar o relacionamento com o fornecedor, tal como a melhoria dos links de comunicação. 

Por exemplo, a troca eletrônica de dados (Electronic Data Interchange - EDI) pode ser 

utilizado para efetuar encomendas, enviar especificações de produtos, detalhes de projetos, 

etc., juntamente com a confirmação e pagamento de faturas dos fornecedores (JONSCHER, 

1994 apud DEWHURST et al.,2006, p. 489, tradução nossa) e a internet pode ser usada para 

identificar novas fontes de fornecimento. 

Investimentos em TI têm sido amplamente utilizados na gestão de fluxo do processo. 

Por exemplo, o Controle Estatístico de Processo (CEP) pode ser facilitado pela introdução de 

TI, através da medição automática dos produtos e parâmetros do processo e o registro e 

processamento de dados (GONG et al., 1997 apud DEWHURST et al.,2006, p. 490, tradução 

nossa). TI pode auxiliar na manutenção através do uso de sistemas automáticos para detectar a 

necessidade de manutenção da máquina e diagnosticar o que precisa ser feito (DILGER, 1997 

apud DEWHURST et al., 2006, p. 180, tradução nossa). 
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A TI também pode ser aplicada ao Controle Estatístico da Qualidade – CEQ 

(composto de CEP, Estudos de Capabilidade de Processos, Aceitação por Amostragem e 

Planejamento de Experimentos), ferramenta usada para conquistar, manter e melhorar a 

qualidade de produtos e serviços produzidos por uma organização. Ela pode incrementar o 

ensino do CEQ em cursos técnicos, superiores e treinamentos nas empresas, aonde vem sendo 

empregado de forma inadequada (REIS et al, 2001). 

Após pesquisar sobre o emprego e o ensino do CEQ, além de todos os conceitos 

envolvidos na sua aplicação, determinou-se o conteúdo e a metodologia, e percebeu-se a 

ocasião favorável para a incorporação de uma interface computacional, para viabilizar a 

prática dos conceitos e habilidades essenciais para o eficiente uso do CEQ.  

Desta maneira, optou-se por utilizar uma abordagem de Inteligência Artificial no 

desenvolvimento da interface, redundando em um Sistema Tutorial Inteligente, chamado de 

STCEQ, o qual apresentou bons resultados, sendo considerada uma ferramenta muito útil para 

auxiliar o ensino de CEQ em virtude de seu ambiente amigável, do acompanhamento 

contínuo e personalizado das ações do usuário que permite identificar deficiências na 

aprendizagem e expor sugestões para reparar tais problemas, além de ajudar na interação com 

o mesmo ao apresentar as atividades prévias do usuário. 

 

2.6.1 SI e SGQ baseado na ISO 9000 

 

Segundo Figueredo e Cunha (2005) da análise detalhada da norma ISO 9001:2000 

podem-se retirar algumas conclusões relativas à possibilidade de associação dos sistemas de 

gestão da qualidade e de informação da organização, nomeadamente a compatibilidade dos 

requisitos da norma com a existência de um SI.  

De acordo com estes autores o quadro 16 apresenta o resumo desta análise, indicando 

os aspectos com potencial de sinergia entre os sistemas. Uma das principais conclusões da 

análise da norma é a subordinação que o sistema de gestão da qualidade tem de um sistema de 

comunicações que corresponda às expectativas e necessidades da organização, dos 

fornecedores e dos clientes. 

 

Requisitos ISO 9001:2000 Potencial sinergia 
5.1 Comprometimento 
5.3 Política da qualidade 
5.5.1 Responsabilidade e autoridade 
5.5.3 Comunicação interna 
6.2.2 Competência, conscientização e treinamento 

Comunicação da Informação 
A organização precisa implementar formas de 
comunicação eficazes, o que pressupõe a existência 
de mecanismos que facilitem a comunicação com os 
clientes em todas as fases do processo: antes, durante 
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7.1 Planejamento da realização do produto 
7.2.3 Comunicação com o cliente 
8.2.1 Satisfação dos clientes 

e depois da realização do produto. 
• Criar áreas na intranet da organização como 

veículo de comunicação de informação 
relacionada às políticas da qualidade, definição 
de procedimentos e atribuição de 
responsabilidades. 

• Formulários eletrônicos na Intranet (dados 
internos à organização) e Internet (dados 
externos), compreendendo questionários de 
satisfação, reclamações, informação sobre 
produtos, contratos, encomendas e alterações. 

5.6 Análise crítica pela direção 
7.2.2 Revisão dos requisitos relacionados ao 

produto 
7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento 

Revisão da Informação 
Pressupõe determinar a metodologia de suporte da 
análise de desempenho, adequação, eficácia e 
melhoria do SGQ. São necessárias análises críticas 
regulares para avaliar a sua maturidade e os 
problemas novos ou anteriormente encontrados. 

• Facilitada pelo SI através da criação, edição, 
armazenamento, controle de versões, consulta e 
distribuição eletrônica dos documentos. 

• Trabalho em grupo diretamente nesse formato, 
definição de listas de distribuição via e-mail, 
definição de diferentes níveis de acesso na 
Intranet. 

5.6.2 Entradas para a análise crítica 
5.6.3 Saídas da análise crítica 
6.2.2 Competência, conscientização e treinamento 
7.1 Planejamento da realização do produto 
7.2.2 Revisão dos requisitos relacionados ao 

produto 
7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento 
7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento 
7.3.5 Verificação de concepção e desenvolvimento 
7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento 
7.3.7 Controle de alterações de projeto e 

desenvolvimento 
7.4.1 Processo de aquisição 
7.5.2 Validação dos processos de produção e 

fornecimento de serviço 
7.5.3 Identificação e rastreabilidade 
7.5.4 Propriedade do cliente 
7.6 Controle de dispositivos de medição e 

monitoramento 
8.2.2 Auditoria interna 
8.2.4 Medição e monitoramento de produto 
8.3 Controle de produto não-conforme 
8.5.2 Ação corretiva 
8.5.3 Ação preventiva 

Registro de Dados 
A norma requer que sejam efetuados registros para 
todos estes requisitos, de modo a demonstrar a 
conformidade dos processos do SGQ. Os registros são 
úteis, mas não são suficientes para evidenciar a 
eficácia dos processos, o que pressupõe em formular 
os registros estritamente necessários. 

• Aproveitar os registros originados do SI: 
registros da base de dados ou auditoria de 
ações. 

• Os procedimentos, que necessitam de registro, 
relacionados aos processos destes requisitos, 
podem ter a sua implementação associada às 
funcionalidades do SI, para validar o seu 
funcionamento, evitando imediatamente 
determinadas não conformidades. 

7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento 
7.5.2 Validação dos processos de produção e 

fornecimento de serviço 
8.4  Análise de dados 

Análise de Dados 
A norma refere-se à possibilidade da organização de 
converter dados em informação capaz de ser utilizada 
para apoiar a decisão. Os dados coletados precisam 
também contribuir para mostrar que o SGQ é 
apropriado e eficaz, e, portanto, para validar ou 
confirmar (através de evidências) que foram 
satisfeitos os requisitos. 

• Diretamente por meio dos registros do SI: 
medição de desempenho dos processos, eficácia 
do treinamento, reclamações, análise de 
benchmarking, avaliações externas, etc. 
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• Criação de Data Warehouses e aplicação de 
técnicas de Data Mining. 

4.2.2 Manual da qualidade 
4.2.3 Controle de documentos 
4.2.4 Controle de registros 
8.2.2 Auditoria interna 
8.3 Controle de produto não-conforme 
8.5.2 Ação corretiva 
8.5.3 Ação preventiva 

Evidência de Conformidade 
Comprovar a realização e controle dos processos 
relacionados ao cumprimento dos requisitos da 
norma. A norma determina que os procedimentos 
relacionados a estes requisitos sejam documentados, 
constituindo um registro obrigatório para a 
certificação do SGQ. Mas a norma também diz que a 
organização poderá dispor a documentação em 
qualquer tipo de suporte, incluindo o informático, e, 
portanto, estas evidências não têm que ser em papel. 

• Usar os dados do SI (nomeadamente registros 
da base de dados). 

• Repositório de documentos criados total ou 
parcialmente, de forma eletrônica. 

Quadro 16 – Aspectos com potencial de sinergia entre a ISO 9000:2000 e o SI. 
Fonte: adaptado de Figueredo e Cunha (2005). 
  

2.6.2 Qualidade no Setor de Serviços 

 

A internet e o comércio eletrônico estão expandindo-se rapidamente. Apesar de 

algumas barreiras, clientes, empresas ou consumidores individuais estão fazendo mais e mais 

uso da Internet quando compram serviços e produtos (MUIR & DOUGLAS, 2001, p. 180, 

tradução nossa). 

O comércio eletrônico empresa/consumidor (e-comerce B2C) deslocou o foco do uso 

de TI das ferramentas de gestão interna para aplicações dirigidas ao cliente, e tem compelido 

a expansão radical da TI para a prestação de todos os tipos de serviço ao cliente (STRAUB E 

WATSON, 2001 apud CENFETELLI et al.,2008, p. 161, tradução nossa).  

Para estes autores20, o ambiente online fornece uma oportunidade única para utilização 

das tecnologias na oferta de serviços, para ajudar no apoio ou complemento dos produtos ou 

serviços principais de uma empresa. Por exemplo, o cliente que compra um martelo pode ter o 

objetivo final de pendurar uma pintura. Vendedores B2C podem apoiar este produto e a meta 

usando TI para: sugerir o tamanho correto do martelo; fornecer hiperlinks de vídeos para o 

uso seguro e apropriado da ferramenta; e sugerir produtos complementares como pregos.  

Em alguns casos, a TI pode fornecer serviços de apoio que não seriam práticos no 

mundo off-line. Estes serviços de apoio por intermédio da TI são chamados de funcionalidade 

dos serviços de apoio (Supporting Services Functionality - SSF), que é a medida de quanto 

um web-site usa TI para fornecer serviços que suportam uma transação de um produto ou 

                                                           
20

 CENFETELLI, R. T. et al. Addressing the what and how of online services: Positioning Supporting – Services        
Functionality and Service Quality for Business-to-Consumer Success. Information Systems Research, vol. 
19, n.02, p. 161-181, 2008, tradução nossa. 
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serviço principal, e para ajudar clientes a alcançarem seus objetivos comerciais 

(CENFETELLI et al., 2008, p. 161 e 162, tradução nossa). 

As empresas tipicamente fazem investimentos em tecnologia da informação para 

melhorar a qualidade, que ocorre quando este investimento leva a criação de novos produtos, 

ou de novas características em produtos já existentes, provocando, diretamente, o aumento no 

desejo humano em consumir esses produtos (THATCHER & OLIVER, 2001, p. 1, tradução 

nossa). 

Estes autores21 afirmam que investimentos em TI nos serviços de saúde são 

freqüentemente devotados a melhorar a qualidade dos cuidados médicos (ex.: precisão no 

diagnóstico e estratégias de tratamento). Adicionalmente, muitos investimentos na indústria 

de telecomunicações são dedicados ao desenvolvimento de novos e melhores serviços (ex.: tv 

interativa e serviços de internet). Desde que esses tipos de investimentos aumentam a 

demanda por produtos e serviços, eles estão freqüentemente associados ao aumento no preço 

de equilíbrio para um produto. 

 

2.6.3 Sistema de Informação da Qualidade Integrado 

 

Está claro que, com a finalidade de projetar e fabricar os produtos corretos para os 

clientes há a forte necessidade de um sistema de informação para apoiar todas as funções 

básicas de qualidade, desde o estágio de pré-produção até o estágio de pós-produção. E 

considerando a garantia da qualidade como um sistema dentro de uma organização que tem 

outros subsistemas, e que todas as áreas têm que trabalhar juntas como um sistema eficaz para 

atingir a satisfação de todas as expectativas dos clientes e custos de qualidade total mínimo, 

foi proposto o sistema de informação para a garantia da qualidade integrada (NOOKABADI 

& MIDDLE, 2006, p. 174, tradução nossa). 

 

2.6.3.1 Conceito de Sistema da Qualidade Integrado  

 

Um sistema de qualidade integrado (Integrated Quality System – IQS) é um sistema de 

gestão da qualidade relacionado às responsabilidades que se estendem da identificação da 

                                                           
21

 THATCHER, M. E.; OLIVER, J. R. The impact of information technology on quality improvement, 
productivity, and profits: an analytical model of a monopolist. Proceedings of the 34th Havaii International 
Conference on System Science, 2001, tradução nossa. 
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necessidade do cliente até a integração das funções relacionadas à qualidade em todos os 

níveis (STEEL, 1998 apud NOOKABADI E MIDDLE, 2006, p. 175, tradução nossa). 

Para esses autores22 o objetivo do IQS é integrar todas as fases, da identificação inicial 

até o atendimento final dos requisitos e expectativas dos clientes, a fim de atingir a máxima 

eficácia e a satisfação total dos clientes. 

 

2.6.3.2 Dimensões da Integração do Sistema da Qualidade 

 

Segundo Nookabadi e Middle (2006), num negócio integrado, para prevenir o 

isolamento do módulo de sistema da qualidade e alcançar o objetivo por trás do IQS, o 

mesmo deve ser integrado com as outras áreas funcionais e, do mesmo modo, todas as 

funções da qualidade dentro do sistema da qualidade tem de ser integradas mutuamente: 

integração vertical e integração funcional23. Além destas duas dimensões, Goranson (1992 

apud NOOKABADI e MIDDLE, 2006) propuseram a integração da cadeia de valor24. A 

seguir as suas definições: 

 

a. Integração Vertical 

Um sistema de qualidade deve ser integrado internamente e focado em direção 

das necessidades e expectativas do cliente (NOOKABADI & MIDDLE, 2006, 

p. 176, tradução nossa). 

b. Integração Funcional 

Um sistema de qualidade deve ser integrado com outras áreas funcionais 

(NOOKABADI & MIDDLE, 2006, p. 177, tradução nossa). 

c. Integração da Cadeia 

Essa dimensão envolve a integração entre todos os parceiros e usuários numa 

cadeia configurada dinamicamente. (GORANSON, 1992 apud NOOKABADI 

& MIDDLE, 2006, p. 177, tradução nossa). 

 

Weston (1993 apud NOOKABADI e MIDDLE, 2006) apresenta todos os tipos de 

integração na empresa de manufatura num diagrama (Figura 19)25. 

                                                           
22 NOOKABADI, A. S.; MIDDLE, J. E. An integrated quality assurance information system for design-to-order 
manufacturing environment. The TQM Magazine, vol. 18, n. 2, p. 174 – 189, 2006, tradução nossa. 
23 (p. 176, tradução nossa) 
24 (p. 176, tradução nossa) 
25 (p. 177, tradução nossa) 
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2.6.3.3 Níveis de Integração 

 

Ao considerar as dimensões da integração, esta integração pode ser atingida em três 

níveis: nível de sistema físico, nível de aplicação e nível funcional (PATANKAR & ADIGA, 

1995; VERNADAT, 1996; WU et al., 1992 apud NOOKABADI & MIDDLE, 2006, p. 177, 

tradução nossa). 

 

 

Figura 19 – Tipos de integração. 
Fonte: adaptado de Weston (1993 apud Nookabadi e Middle, 2006). 
 

2.6.3.4 Sistema de Informação da Qualidade Integrado 

 

Segundo Nookabadi e Middle (2006) a melhoria na qualidade dos produtos e serviços 

aumenta a demanda por informação sobre clientes, fornecedores, competidores, produtos e 

processos26. Também aumenta a necessidade em transferir informação horizontalmente 

através das fronteiras departamentais e de um lado para outro na cadeia de produção para 

fornecedores e clientes (KHALIL, 1998 apud NOOKABADI & MIDDLE, 2006, p. 178, 

tradução nossa).  

De acordo com os mesmos autores27, numa organização integrada, o sistema de 

informação da qualidade troca informação com outras funções. Apesar da grande quantidade 

de dados que devem ser tratados e traduzidos pelo sistema de informação da qualidade, há 

                                                           
26NOOKABADI, A. S.; MIDDLE, J. E. An integrated quality assurance information system for design-to-order 
manufacturing environment. The TQM Magazine, vol. 18, n. 2, p. 174 – 189, 2006, tradução nossa. 
27 (p. 178, tradução nossa) 
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somente umas poucas classes de dados que são geradas especificamente pelas funções da 

qualidade. 

 

2.6.3.5 Estrutura do Sistema de Informação da Qualidade 

 

Para Nookabadi e Middle (2006) o diagrama mostrado na figura 20 é usado para 

modelar o fluxo de informação entre a organização e o mundo externo28. Como pode ser visto 

o sistema de informação coleta e distribui dados para as três categorias seguintes de entidades 

externas: cliente, fornecedor e concorrentes. 

 

 
Figura 20 – Fluxo de informação entre a organização e o mundo externo 
Fonte: adaptado de Nookabadi e Middle (2006). 

 

Um sistema de informação da qualidade deve cobrir as funções baseadas em qualidade 

do estágio de pré-produção até o estágio de pós-produção. Baseado neste contexto, a 

informação intra-organizacional de um sistema de informação de garantia da qualidade 

integrado (Integrated Quality Assurance Information System – IQAIS) mostrado na Figura 21, 

foi modelado (NOOKABADI & MIDDLE, 2006, p.178, tradução nossa). 

                                                           
28 NOOKABADI, A. S.; MIDDLE, J. E. An integrated quality assurance information system for design-to-order 
manufacturing environment. The TQM Magazine, vol. 18, n. 2, p. 174 – 189, 2006, tradução nossa.  
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Figura 21 – Estrutura esquemática e interfaces entre subseções do IQAIS 
Fonte: adaptado de Nookabadi e Middle (2006). 
 

Segundo estes autores29 o IQAIS coleta, distribui, coordena e analisa informação e 

dados através das subseções abaixo. 

 

a) Gestão da Qualidade 

 

Nookabadi e Middle (2006)30 afirmam que a responsabilidade da gestão com respeito 

ao sistema de informação de garantia da qualidade abrange todas as atividades da função 

gerencial global, incluindo:  

a) definição e documentação da política e objetivos da qualidade; medição para 

verificar a implementação da política da qualidade em todos os níveis da 

organização;  

                                                           
29 NOOKABADI, A. S.; MIDDLE, J. E. An integrated quality assurance information system for design-to-order 
manufacturing environment. The TQM Magazine, vol. 18, n. 2, p. 174 – 189, 2006, tradução nossa.  
30 (p. 179, tradução nossa) 
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b) análise do desempenho da organização através da avaliação do custo da 

qualidade total;  

c) desenvolvimento, estabelecimento e implementação das expectativas da 

organização sobre a qualidade, para acompanhar efetivamente o estado das 

políticas e objetivos e estabelecer a parcerias cliente-fornecedor. 

 

Para estes autores31 a Figura 22 representa as funções de gestão da qualidade e suas 

interfaces com outras seções no IQAIS. 

 

 
Figura 22 – Funções esquemáticas da gestão da qualidade e seu fluxo de informação. 
Fonte: adaptado de Nookabadi e Middle (2006). 

 

b) Sistema de Informação no Estágio Pré-Produção 

 

O sistema de informação para apoiar a garantia da qualidade na fase de pré-produção 

deve garantir que o produto que está projetado satisfaz os requisitos do cliente e pode ser 

produzido sem defeitos e de modo confiável. Este passo incluirá os seguintes assuntos, dentre 

outros (NOOKABADI & MIDDLE, 2006, p. 181-182, tradução nossa):  

                                                           
31 NOOKABADI, A. S.; MIDDLE, J. E. An integrated quality assurance information system for design-to-order 
manufacturing environment. The TQM Magazine, vol. 18, n. 2, p. 174 – 189, 2006, tradução nossa. 
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• uma companhia deve saber sobre seus clientes e seus concorrentes principais. 

Através de uma pesquisa de mercado, uma empresa deve estabelecer requisitos 

que irão satisfazer clientes e então propor suas próprias estratégias; 

• antes da submissão de uma proposta, ou aceitação de um contrato ou pedido, 

cada um será revisado com relação aos requisitos do cliente e à capacidade de 

realização dos mesmos; 

• identificação daquelas características da qualidade que são cruciais à segurança 

e ao próprio funcionamento do produto por meio da análise da árvore de 

falhas(Fault Tree Analysis – FTA), análise do modo e efeito de falha (Failure 

Mode and Effect Analysis – FMEA), dentre outros; 

• revisão do projeto, e de seus documentos antes da liberação para produção; 

• assegurar que o processo planejado produzirá o produto desejado e em acordo 

com a política e os objetivos da qualidade, planos da qualidade, padrões de 

qualidade, e procedimentos de inspeção devem ser desenvolvidos. 

 

De acordo com estes autores32 a figura 23 mostra uma perspectiva da informação e do 

fluxo de informação no estágio de pré-produção. 

 

c) IQAIS no Estágio de Produção 

 

Segundo Nookabadi e Middle (2006)33o sistema de informação para apoiar a garantia 

da qualidade na fase de produção deve considerar os seguintes assuntos, dentre outros: 

• O processo deve ser verificado como sendo capaz de produzir produtos 

conforme especificações; 

• Verificação, tipicamente por inspeções ou testes, deve ser considerada em 

pontos apropriados no processo para verificar a conformidade. Localização e 

freqüência dependem da importância das características e facilidade de verificação 

durante o processo; 

 

                                                           
32 NOOKABADI, A. S.; MIDDLE, J. E. An integrated quality assurance information system for design-to-order 
manufacturing environment. The TQM Magazine, vol. 18, n. 2, p. 174 – 189, 2006, tradução nossa. 
33 (p. 183, tradução nossa) 
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Figura 23 – Perspectiva da informação da qualidade e fluxo de informação durante o estágio de pré-produção. 
Fonte: adaptado de Nookabadi e Middle (2006). 
 

• O desempenho do processo deve ser checado por análise histórica ou atual dos 

dados, para detectar casos especiais fora das condições de controle num processo 

e evitar novas ocorrências do problema. Tais análises podem também ser usadas 

para identificar tendências no desempenho do processo e iniciar as medidas 

preventivas de controle; 

• Fornecer confiança nas decisões ou ações baseadas nos dados medidos, 

procedimentos documentados devem ser determinados e mantidos para controlar, 

calibrar, e manter inspeção, medição e teste de equipamento; 

• Os resultados das auditorias de processo e de produto serão cuidadosamente 

analisados para identificar áreas específicas que requeiram investigação de 

projeto, processo, métodos de controle ou procedimentos. 
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Para estes autores34 a figura 24 mostra um esquema do IQAIS durante o estágio de 

produção. 

 

 
Figura 24 – Esquema de informação e fluxo de informação durante o estágio de produção.  
Fonte: adaptado de Nookabadi e Middle (2006). 

 

d) IQAIS no Estágio de Pós-Produção 

 

O sistema de informação para apoiar a garantia da qualidade na fase de pós-produção 

deve abranger os seguintes assuntos, dentre outros (NOOKABADI & MIDDLE, 2006, p. 184-

185, tradução nossa): 

• Pesquisa tem mostrado que a maioria das reclamações dos clientes é causada 

pelas atividades de estocagem, particularmente na embalagem do produto do que 

causado por problemas na produção (AU AND HO, 2002 apud NOOKABADI E 

MIDDLE, 2006). Os aspectos mais críticos de qualidade da embalagem são: a 

aquisição de materiais efetivos de embalagem, o projeto da embalagem e o 

processo de embalagem. 

 

 
                                                           

34 NOOKABADI, A. S.; MIDDLE, J. E. An integrated quality assurance information system for design-to-order 
manufacturing environment. The TQM Magazine, vol. 18, n. 2, p. 174 – 189, 2006, tradução nossa. 
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• Procedimentos documentados para manuseio, estocagem, embalagem devem 

ser determinados e mantidos. 

• As condições do produto no estoque devem ser avaliadas em intervalos 

adequados para detectar deterioração. 

• Todos os dados técnicos necessários e instruções, incluindo instruções de 

instalação, devem ser entregues aos clientes em formato adequado. 

• As causas das falhas devem ser identificadas e refletidas em novas análises de 

tipo e efeito de falha. 

De acordo com estes autores35 a figura 25 é uma perspectiva do IQAIS no estágio de 

pós-produção. 

 

 
Figura 25 – Perspectiva do fluxo de informação da qualidade durante o estágio de pós-produção.  
Fonte: adaptado de Nookabadi e Middle (2006). 

 

 

 

 

                                                           
35 NOOKABADI, A. S.; MIDDLE, J. E. An integrated quality assurance information system for design-to-order 
manufacturing environment. The TQM Magazine, vol. 18, n. 2, p. 174 – 189, 2006, tradução nossa. 
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2.7 Considerações finais do capítulo 

 

 

A fundamentação teórica teve como objetivo orientar a pesquisa sobre a importância 

dos sistemas de informação como suporte a implantação da ISO 9000, destacando-se a 

proposta de associação entre estes sistemas feita por Figueredo e Cunha (2005). 

O embasamento teórico sobre sistema de informação apresentou os conceitos, as 

atividades, os componentes, as diversas maneiras de classificação, segundo Turban (2003) e a 

descrição de todos os sistemas mencionados. Além dos sistemas de informação foram 

também apresentadas algumas das tecnologias de informação mais utilizadas na atualidade e 

alguns métodos e técnicas para a gestão da informação. 

Deste conjunto de assuntos, destacou-se aqueles que foram usados na descrição do 

processo produtivo de barras laminadas e do sistema de informação da empresa, e na análise 

dos resultados. A descrição deste processo produtivo foi executada utilizando-se um diagrama 

de fluxo (ou fluxograma), que é uma das ferramentas de Ponjuàn Dante para representar 

dados não numéricos; a descrição do sistema de informação da empresa foi feita com base na 

apresentação do fluxo de informação, durante o estágio de produção, adaptado de Nookabadi 

e Middle (2006), nos tipos de classificação destes sistemas, na identificação e aplicação dos 

mesmos, na definição de alguns sistemas, como, o GED e o MES, e ao relacionar as 

tecnologias de informação utilizadas; e durante a análise dos resultados empregou-se a 

aplicação dos sistemas de informação e a definição de algumas tecnologias de informações, 

como, o Data Warehouse e o Data Mining. 

Dando continuidade à fundamentação teórica, abordou-se as visões da qualidade; as 

normas da série ISO 9000, destacando os princípios da gestão da qualidade, as alterações nos 

requisitos da ISO 9001 com a mudança de versão ocorrida em 2008 e o processo de 

implementação da ISO 9001; a interação entre tecnologia de informação e qualidade, 

enfatizando-se o potencial de sinergia dos requisitos da ISO 9001 com a funcionalidade dos 

sistemas de informação descoberto após estudos de Figueredo e Cunha (2005), tornando-se 

elementos fundamentais para o desenvolvimento do estudo e análise dos dados da pesquisa. 

Dos vários assuntos citados acima, salienta-se aqueles que apoiaram a descrição da 

empresa e do seu sistema de gestão da qualidade, e a análise dos resultados. A descrição da 

empresa utilizou, de forma abrangente, a proposta de Mello (2009) para descrever uma 

unidade de negócio da empresa; a descrição do SGQ da empresa foi feita com base no 

atendimento aos requisitos da ISO 9001:2008, nas aplicações do sistema de informação, e 
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ainda, foi apresentada de acordo com o modelo baseado em processo da ISO 9000; e a análise 

dos resultados foi resumida ao utilizar-se o diagrama de causa e efeito, no qual, as causas são 

os fatores, representados pela interação entre a funcionalidade dos sistemas de informação e 

os requisitos da ISO 9001:2008, que revelam como se atingir o efeito, a implantação da ISO 

9001:2008. 

Concluindo, a fundamentação teórica favoreceu a criação de indicadores relevantes 

para se verificar a implantação efetiva da ISO 9001:2008 e do sistema de informação; e a 

descoberta de um modelo que indicou que a empresa se beneficia do uso de sistemas de 

informação para apoiar a implantação da ISO 9000. 
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CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo trata da metodologia da pesquisa. Neste intuito, a define como o caminho 

do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade, ocupando um lugar central no 

interior das teorias e estando sempre referenciada a elas (MINAYO et al., 2001). Além disso, 

aborda os procedimentos metodológicos adotados durante a realização da pesquisa, ao 

descrever a sua natureza, suas características quanto aos fins e quanto aos meios, ao 

identificar as variáveis e os indicadores, os sujeitos da pesquisa, as técnicas utilizadas para a 

coleta dos dados, a forma de tratamento dos dados e como serão analisadas as informações 

que orientaram os resultados da pesquisa. 

 

 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

 

Segundo Godoy (1995a), algumas características básicas identificam os estudos 

denominados “qualitativos”. Por esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor entendido no 

contexto em que ocorre, e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada.  

Neste sentido, a pesquisa realizada é de natureza qualitativa, pois o fenômeno a ser 

entendido, ou seja, o alinhamento entre o SGQ baseado na ISO 9000 e o sistema de 

informação, é verificado numa empresa que tem os dois sistemas implantados, os quais foram 

analisados a partir de informações conseguidas por meio de algumas técnicas de coletas de 

dados, de modo a abranger todas as suas nuances. 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado, pois trabalha com o universo de 

significados, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo dos processos 

e fenômenos que não podem ser restringidos à operacionalidade de variáveis (MINAYO, 

1994).  
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3.2 Características da pesquisa 

 

 

Godoy (1995b) enumera um conjunto de características essenciais necessárias para 

identificar uma pesquisa qualitativa, a saber: 

a) o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental; 

b) o cárater descritivo; 

c) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do 

investigador; 

d) enfoque indutivo. 

Utilizando os critérios propostos por Vergara (1997), quanto aos fins a pesquisa é 

descritiva e exploratória; e quanto aos meios a pesquisa é bibliográfica, documental, pesquisa 

de campo e estudo de caso. 

Na pesquisa realizada buscou-se descrever a associação entre o sistema de informação 

da empresa e os vários processos de negócios relacionados com o SGQ, como, o 

gerenciamento da documentação, a aquisição de produto, a comunicação interna e com o 

cliente, a medição e o monitoramento do processo e do produto, a medição do desempenho e 

a melhoria contínua, dentre outros. 

Por meio desta pesquisa procurou-se a aquisição de mais conhecimento sobre os 

assuntos abordados, pois permitiria verificar na prática a compatibilidade entre o sistema de 

informação estruturado pela empresa e os requisitos do SGQ da norma ISO 9001:2008. 

Esta pesquisa baseou-se em livros, artigos de revistas especializadas e publicados em 

congressos, trabalhos científicos e sites, fornecendo-lhe o aporte teórico necessário. Ou seja, a 

pesquisa foi gerada com base em material já elaborado. 

A pesquisa documental, segundo Gil (2002), é aquela elaborada a partir de materiais 

que não receberam tratamento analítico. Nesse trabalho, a pesquisa documental foi baseada na 

análise de informações disponíveis no sítio da empresa, ou seja, material que apenas descreve 

poucos processos da empresa, de relevância qualitativa. 

Segundo Roesch (1999), a pesquisa de campo é aquela em que o pesquisador utiliza 

questionários, entrevistas, protocolos verbais e observações para coletar seus dados e 

investigar os pesquisadores no seu meio. Dessa maneira, a pesquisa de campo teve por 

objetivo, colher informações relevantes ao tema analisado e observar as atividades realizadas 

na empresa, para encontrar explicações quanto aos fenômenos investigados. 
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A presente pesquisa utilizou-se de entrevistas estruturadas e da observação direta para 

identificar a associação entre os sistemas de informação e a gestão da qualidade fundamentada 

na ISO 9001:2008.  

De acordo com Yin (2005), em geral, o estudo de caso é a estratégia preferida quando 

há questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

eventos e o foco está em fenômenos atuais inseridos em alguma situação da vida real. “As 

evidências para um estudo de caso podem vir de seis fontes distintas: documentos, registros 

em arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos (YIN, 

2005, p. 109)”. 

O pesquisador procurou realizar um estudo de caso, porque pretendeu investigar as 

causas e as conseqüências relacionadas ao tema, foi o melhor método para alcançar os 

objetivos da pesquisa, não tinha domínio sobre os acontecimentos que ocorrem na empresa 

alvo; e tinha interesse no assunto, por ser atual e fazer parte do contexto das empresas que 

buscam por melhor desempenho. 

O estudo de caso pode ser aplicado a caso único ou a casos múltiplos. Segundo Yin 

(1994), a decisão por um dos métodos deve considerar: o nível de criticidade do caso no teste 

de uma teoria bem formulada; o quão único ou extremo é o caso em relação a uma dada 

situação; o quão reveladora é a natureza do caso e se o pesquisador conseguiu ou não observar 

e analisar antecipadamente o fenômeno; e o tipo de lógica mais adequada para explicar o 

fenômeno: replicação ou amostragem. 

Uma vez que, na atual pesquisa, tentou-se investigar um caso de natureza reveladora 

no ramo industrial, que fornecesse evidências específicas e pudesse servir junto a outros 

estudos referentes ao mesmo tema, de ponto de partida para a proposição de estudos 

posteriores, decidiu-se por realizar um estudo de caso único. 

Quanto aos critérios utilizados para a seleção da empresa, levou-se em consideração os 

seguintes: ter um sistema de gestão da qualidade certificado pela norma ISO 9001:2008 e um 

sistema de informação estruturado. 

 

 

3.3 Objeto e ambiente da pesquisa 

 

 

O estudo de caso, foi realizado numa empresa siderúrgica, designada empresa A. 
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Esta foi fundada em 11 de novembro de 1976, em Maracanaú, Ceará, e tem o seu 

sistema gestão da qualidade fundamentado na ISO 9001:2008 e no sistema de Gestão da 

Qualidade Total. A empresa, objeto do estudo de caso, fabrica produtos laminados longos 

para os setores da indústria (vergalhão) e da construção civil (barra chata, barra redonda e 

cantoneira) e também oferece, associados a eles, serviços que tornam seus clientes mais 

competitivos, como: consultoria técnica e serviço de corte e dobra que promove inúmeras 

vantagens aos clientes, a começar pela redução do desperdício no uso do produto e pela 

economia de tempo. 

 

 

3.4 Sujeitos da pesquisa 

 

 

É um grupo formado por quatro coordenadores (dois da área de Tecnologia de Gestão 

– envolvidos com a gestão da qualidade, do meio ambiente, da produção e com a segurança 

no trabalho, uma coordenadora de recursos humanos, um coordenador da área de tecnologia 

da informação), cinco facilitadorores (supervisores), cinco colaboradores que atuam no chão-

de-fábrica, cinco clientes e cinco fornecedores. 

 

 

3.5 Identificação das variáveis de investigação e dos indicadores 

 

 

De acordo com a revisão bibliográfica inerente ao tema, definiu-se as variáveis e os 

indicadores utilizados como referência. Os mesmos são apresentados no Quadro17. 
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VARIÁVEL DEFINIÇÃO INDICADORES 

Norma ISO 9001:2008  
É a norma principal, que apresenta os 
requisitos de gestão da qualidade que 
compõe o sistema de gestão da 
qualidade estabelecido como modelo 
pela ISO e que tem por finalidade a 
certificação deste sistema de acordo 
com os seus requisitos. 
 

• Requisitos da ISO 9001:2008 
− Sistema da qualidade; 
− Responsabilidade da 

direção; 
− Gestão de recursos; 
− Realização do produto; 
− Medição, análise e 

melhoria. 
• Comprometimento da direção; 
• Satisfação do cliente; 
• Verificar a existência dos 

procedimentos obrigatórios que 
ser documentados: 

− Controle de documentos; 
− Controle de registros; 
− Auditoria interna; 
− Controle de produto não 

conforme; 
− Ação corretiva; 
− Ação preventiva 

Sistema de Informação  
É um sistema composto por vários 
componentes como computadores, 
pessoas, processos, etc., que permite 
coletar, produzir e armazenar dados, 
objetivando tomadas de decisão mais 
precisas e oportunas. 

- Tipo de SI utilizado; 
- Atividades do SI: 

− Coleta; 
− Processamento 
− Armazenamento; 
− Distribuição. 

- Tecnologias da informação; 
−  Internet; 
−  Intranet; 
− Data mining; 
− Data Warehouse, 
− ERP, dentre outras. 

- Funcionalidade. 
− Alinhamento entre o SI e 

o SGQ baseado na ISO 
9000. 

Quadro 17 – Variáveis da pesquisa 
Fonte: próprio autor 
 

 

3.6 Instrumentos de coleta de dados 

 

 

O estudo de caso foi realizado utilizando-se os seguintes instrumentos de coleta de 

dados: registros em arquivo, entrevistas e observação direta. 

Segundo Yin (2005), além da atenção que se dá a essas fontes individualmente, alguns 

princípios predominantes são relevantes para o trabalho de coleta de dados na realização dos 

estudos de caso, aumentando substancialmente a sua qualidade. São eles: 
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a) usar várias fontes de evidências (evidências provenientes de duas ou mais 

fontes, mas que convergem ao mesmo conjunto de fatos ou descobertas); 

b) usar um banco de dados para o estudo de caso (uma reunião formal de 

evidências distintas a partir do relatório final do estudo de caso); 

c) usar um encadeamento de evidências (ligações explícitas entre as questões, os 

dados coletados e as conclusões a que se chegou). 

 

3.6.1 Entrevistas Estruturadas 

 

A entrevista trata-se de uma técnica de grande importância para a investigação, que 

serve não somente para a coleta de dados, mas também para o diagnóstico e orientação acerca 

das informações repassadas pelos entrevistados (GIL, 2002). 

Segundo Lakatos (1986), a entrevista estruturada é realizada mediante um formulário, 

que foi elaborado em decorrência de um planejamento; e as perguntas são feitas a indivíduos 

predeterminados. A entrevista estruturada é padronizada para permitir comparação entre o 

mesmo conjunto de perguntas, cuja diferença nas respostas ocorre apenas devido à diferença 

entre os participantes (BONI & QUARESMA, 2005). 

O formulário é um tipo de documento com campos pré-impressos onde são 

preenchidos os dados e as informações, permitindo a formalização das comunicações, o 

registro e o controle das atividades da organização (OLIVEIRA, 2005). Ele é formado por 

questões que são perguntadas e anotadas por um entrevistador, quando na presença do 

entrevistado (SANTOS, 2010).  

Nesta pesquisa, a entrevista estruturada foi realizada utilizando-se formulário e 

questionário. Utilizou-se formulário quando a entrevista foi presencial e questionário quando 

foi realizada a distância. Segundo Santos (2010), o questionário é um instrumento de coleta de 

dados constituído por perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo entrevistado, sem 

a presença do pesquisador. 

A pesquisa realizada coletou os dados por meio de questões fechadas e abertas, as 

quais foram elaboradas previamente e aplicadas com cinco grupos. O primeiro grupo foi 

formado por quatro coordenadores (uma coordenadora de recursos humanos, dois 

coordenadores de tecnologia de gestão e um coordenador de tecnologia da informação), o 

segundo por cinco facilitadores (supervisores), o terceiro grupo por cinco colaboradores do 

chão-de-fábrica, o quarto grupo por cinco fornecedores, e o quinto grupo por cinco clientes. 
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O formulário foi aplicado a 3 grupos pesquisados. O primeiro grupo foi denominado 

coordenador. Neste grupo, a coordenadora de recursos humanos respondeu a 10 perguntas, 

todas relacionadas a caracterização da empresa; enquanto os demais coordenadores, 

responderam a 54 perguntas, sendo 28 relacionadas a ISO 9000 e 25 referentes a SI. O 

segundo grupo, denominado facilitador, respondeu a 11 perguntas elaboradas a partir das 

perguntas do coordenador; e o terceiro grupo, denominado colaborador, respondeu a 12 

perguntas, que foram preparadas a partir das perguntas respondidas pelos coordenadores. Na 

entrevista com o segundo e terceiro grupos buscou-se informações acerca da implementação 

da ISO 9001 e do sistema de informação. 

O questionário foi aplicado a 2 grupos: o quarto grupo, denominado fornecedor, teve 7 

perguntas e o quinto grupo, denominado cliente, respondeu também a 7 perguntas. Dentre as 7 

perguntas feitas aos fornecedores, apenas 4 foram preparadas com base nas perguntas do 

formulário aplicado aos coordenadores; enquanto todas as perguntas dos clientes foram 

baseadas nas perguntas dos coordenadores. 

Na entrevista com o quarto grupo objetivou-se verificar como foi a qualificação do 

fornecedor, como está sendo a sua avaliação e como a empresa tem se comunicado com ele. E 

a entrevista com o quinto grupo foi dedicada a identificar se o SI da empresa promove uma 

boa comunicação com o cliente e coleta informações referentes a sua satisfação. Os 

questionários aplicados a todos os grupos tiveram questões baseadas nas perguntas dos 

coordenadores devido o interesse em se verificar a convergência das informações. 

As entrevistas com o primeiro, segundo, terceiro grupos foram conduzidas de forma 

presencial, e as entrevistas com o quarto e quinto grupos foram conduzidas a distância, via 

internet. Caso ocorresse alguma incongruência nas informações coletadas, buscaria-se reduzir 

parte ou todos os vieses identificados por meio de telefonemas. 

Ressalte-se que a grande maioria das questões do formulário e do questionário foi 

formada por perguntas fechadas, com várias opções para seleção do entrevistado, o qual 

poderia indicar mais de uma delas. Em muitas destas perguntas fechadas havia uma opção que 

indicava um espaço, através do qual o entrevistado podia mencionar uma outra resposta. 

Nas entrevistas procurou-se mostrar, ao comparar as respostas dos facilitadores, 

colaboradores do chão-de-fábrica, fornecedores e clientes com as dos coordenadores, uma 

convergência de evidências que indicasse como o sistema de informação estruturado pela 

empresa auxilia na implementação da ISO 9000. Adicionalmente, ao examinar as questões 

elaboradas, as respostas dadas e as conclusões obtidas – a partir da comparação das respostas 
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com as proposições teóricas – buscou-se um encadeamento das evidências, que pudesse 

assegurá o alcance do objetivo da pesquisa. 

 

3.6.2 Observação Direta 

 

São observações feitas em campo, direcionadas ao tema da pesquisa. Nesta pesquisa 

foi observado como o sistema de gestão da qualidade da empresa se beneficia da 

funcionalidade do sistema de informação e da utilização de outras tecnologias de informação. 

A observação direta foi operacionalizada por meio de um roteiro envolvendo os dois 

assuntos-chave e a sua inter-relação. Este roteiro foi aplicado junto aos coordenadores dos 

setores de tecnologia da informação, tecnologia de gestão e recursos humanos; e tinha 47 

perguntas, mas apenas 31 foram preparadas a partir das perguntas do coordenador, de modo a 

verificar a convergência das respostas. 

Por meio da aplicação deste instrumento objetivou-se corroborar as informações 

obtidas durante as entrevistas, ao confrontar as respostas do coordenador com o resultado da 

observação direta. 

 

3.6.3 Documentos e registros em arquivo 

 

Segundo Godoy (1995a), documentos referem-se à materiais escritos (jornais, revistas, 

obras científicas e técnicas, e relatórios), às estatísticas e aos elementos iconográficos (sinais, 

imagens, filmes). 

Como é difícil a aquisição de documentos e registros organizacionais, em virtude da 

segurança empreendida a dados e informações, não autorizando o acesso para pesquisas a 

serem publicadas; os registros em arquivos são todas as informações disponibilizadas no 

portal corporativo. Essas informações foram utilizadas na descrição da empresa. 

 

 

3.7 Tratamento e análise dos dados 

 

 

Minayo (2001) destaca três finalidades na etapa de análise dos dados qualitativos: 

estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os pressupostos da 
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pesquisa e/ou responder às perguntas elaboradas, e estender o conhecimento sobre o assunto 

pesquisado, relacionando-o ao contexto cultural da qual faz parte. 

O tratamento e a análise dos dados puderam ser feitos por meio do esquema proposto 

pela análise de conteúdo de Bardin (2009) que é apresentado na figura 26. 

 
Figura 26 – Método para desenvolvimento da análise de conteúdo 
Fonte: Bardin (2009) 
 

Como pode-se perceber o método da análise de conteúdo é constituído de três fases: 

pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados e interpretações. Na fase de 

pré-análise destacam-se três etapas: escolha dos documentos, formulação das hipóteses e dos 

objetivos e a referenciação dos índices (ou das variáveis). Analisando-se cada uma das etapas 

verifica-se o seguinte: na pesquisa realizada a escolha dos documentos para a elaboração do 
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referencial teórico originou-se de livros, artigos de revistas especializadas e publicados em 

congressos, trabalhos científicos e sites; os objetivos foram elaborados de modo a abranger 

todo o tema e com base no conteúdo pertinente ao referencial teórico; e as variáveis foram 

definidas ao se indentificar os asuntos mais relevantes para o atingimento dos objetivos. 

Dando sequência a esta fase, do referencial teórico foram separados os assuntos mais 

importantes para análise dos resultados, e a partir deles foram preparados os formulários, os 

questionários e o roteiro para observação direta, contituindo-se assim, o corpus. Do material 

separado, que também faz parte do corpus junto com os instrumentos de coletas de dados, 

pode-se destacar: as classificações, tipos, definições e aplicações do sistema de informação, os 

requisitos da ISO 9001:2008, e o modelo que revela o potencial de sinergia entre os requisitos 

da ISO 9001:2008 e o SI.  

Após a coleta dos dados, todo o material, composto pelas respostas emitidas por todos 

os grupos, pelas respostas provenientes de dúvidas, pelas observações obtidas durante a 

aplicação dos formulários e observações diretas, foi reunido formando um banco de dados. 

A partir das variáveis foram elaborados os indicadores, os quais devem ser 

representativos e pertinentes quanto ao alcance dos objetivos. E com base nos indicadores 

estabeleceram-se os recortes que deveriam alcançar o sentido profundo do conteúdo. Estes 

recortes foram relacionados aos seguintes assuntos: requisitos da ISO 9001:2008 e o potencial 

de associação entre os requisitos da ISO 9001:2008 e o SI. Tais assuntos constituiram as 

unidades de análise, cuja seleção concluiu a primeira fase. 

A segunda fase, denominada exploração do material, consiste no cumprimento das 

decisões tomadas na pré-análise. Desta maneira, a análise se procedeu ao correlacionar cada 

um dos requisitos da ISO 9001:2008 com as aplicações do sistema de informação da empresa, 

contidas no banco de dados, e os aspectos de potencial sinergia entre os sistemas, apontados 

por Figueredo e Cunha (2005). 

Na terceira fase, denominada tratamento dos resultados e interpretações, realizou-se 

análises estatísticas. A mesma foi providenciada pelo software R, utilizando-se o teste exato 

de Fisher. Ao término, esta análise comprovou o apoio do sistema de informação para a 

implementação da ISO 9000; e gerou interpretações que culminou com o fornecimento de 

orientações para análises futuras. 
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CAPÍTULO 4 –ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos durante a fase de coleta de dados, a 

análise dos mesmos, com o apoio do referencial teórico; além das análises estattísticas. 

Inicialmente, apresentam-se estes resultados, os quais estão contidos na descrição da empresa 

e na descrição do seu sistema de informação e do seu sistema de gestão da qualidade. Em 

seguida são feitas análises, com vistas a evidenciar a associação entre o sistema de informação 

e o sistema de gestão da qualidade; e finalmente, são mostrados os benefícios oriundos desta 

associação. 

 

 

4.1 Caracterização da empresa 

 

 

O estudo de caso foi realizado numa empresa siderúrgica. Ela foi designada empresa 

A. Esta empresa é de grande porte e pertence a um grupo familiar, fundado em 1901, que 

assume uma administração profissional e destaca-se na produção de aços longos. 

Foi fundada em 11 de novembro de 1976, mas o inicio das operações somente ocorreu 

em 28 de outubro de 1982, com uma capacidade instalada de 60.000 toneladas anuais de aço 

bruto. Em 1997,  foi desenvolvido um projeto de duplicação da capacidade. Atualmente, esta 

empresa tem 296 funcionários, sendo 58 na área administrativa, 127 na área de Produção, 59 

trabalhando na manutenção e 03 nos serviços gerais. Além disso, conta com 47 empregados 

terceirizados distribuídos nos setores de Manutenção, de Aciaria e na área Administrativa. 

A empresa, objeto do estudo de caso, fabrica produtos laminados longos para os 

setores da indústria (vergalhão) e da construção civil (barra chata, barra redonda e cantoneira), 

os quais são vendidos para a região Norte e Nordeste do Brasil e para países da África, 

América do Sul e Central. Além disso, oferece ao seus clientes serviços que os tornam mais 

competitivos, como: consultoria técnica e serviço de corte e dobra que possibilita inúmeras 

vantagens, a começar pela redução do desperdício no uso do produto e pela economia de 

tempo.  

O processo produtivo é formado pelos processos de Aciaria e Laminação, os quais 

apresentam capacidade instalada, respectivamente, de 16.000 toneladas/mês e 14.500 

toneladas/mês. A produção mensal média destinada à indústria é de 3.600 toneladas e à 
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construção civil é de 8.400 toneladas. Desta maneira configura-se uma produção anual média 

de 144.000 toneladas. 

Esta empresa gerencia através de processos padronizados, e em virtude das 

implementação das melhores práticas, promove a padronização dos processos de negócios, 

potencializando os resultados globais e assegurando competitividade a empresa. Para auxiliar 

no gerenciamento de todos os processos operacionais e de suporte, a empresa define políticas, 

diretrizes, melhores práticas e indicadores globais, os quais viabilizam o atendimento da visão 

e dos objetivos estratégicos. 

A empresa A vem desenvolvendo seu sistema de gestão por meio de novos métodos 

com o objetivo de melhorar os seus resultados. No início da década de 80, esta empresa 

incorporou à sua gestão os conceitos e ferramentas de Qualidade Total. Na década de 90, a 

Empresa passou a utilizar o método de Gestão com Foco no Operador, onde cada operador é 

responsável pelo gerenciamento do seu processo; e na chegada do século XXI implantou a 

Metodologia Seis Sigma e o Sistema de Segurança Total. 

A empresa está estrategicamente posicionada para atender às demandas dos mercados 

internos e externo. 

O quadro 18, adaptado da figura de Mello et al. (2009) e que foi explicada na p.101, 

apresenta de forma sistematizada a abordagem de processo da empresa em análise. 

 

Missão 
é uma empresa com foco em siderurgia que busca satisfazer as necessidades dos clientes 
e criar valor para os acionistas, comprometida com a realização das pessoas e com o 
desenvolvimento sustentado da sociedade. 

Fornecedores Insumos Macroprocessos Produto Cliente 
Fornecedores de 
matéria-prima 

Ligas metálicas  
Seleção da sucata ferrosa 

 
 

Limpeza e fragmentação 
da sucata 

 
 

Refino 
 
 

Conformação mecânica 
 
 

Corte 
 
 

Embalagem 

Laminados 
longos 

Expedição 
 

Prestador de 
serviço 

Auditoria interna 

Setor de recursos 
humanos 

Levantamento das 
necessidades de 
treinamento 

Certificação 
da qualidade 

Setor de compras Avaliação de 
fornecedores 

Setor de 
produção 

Medição e 
monitoramento do 
processo e do 
produto  

Construtoras e 
fábricas 

Sistema integrado 
(qualidade, meio 
ambinte e 
segurança) 

Relatório de não 
conformidade 

Certificação 
ambiental 

Diretoria Prover recursos 
Quadro 18 – Descrição da empresa A 
Fonte: adaptado da figura de Mello et al. (2009), apresentada nesta dissertação na p.101. 
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Este quadro também mostra, de forma abrangente, a proposta de Mello et al. (2009) ao 

utilizá-lo para descrever não a unidade de negócio da empresa, mas a própria empresa, em 

termos de missão, fornecedores, insumos, macroprocesso, produtos e clientes. Onde a missão 

é a descrição do compromisso e dever da empresa, os fornecedores são aqueles que abastecem 

e proporcionam os insumos, podendo agir interna ou externamente, os insumos correspondem 

as entradas que são transformadas durante a execusão de um processo, o macroprocesso é a 

representação esquemática da sequência de processos que levam a um resultado esperado, 

produtos são as saídas do processo que devem satisfazem às necessidades e expectativas dos 

clientes, e cliente é aquele que recebe um produto ou serviço e é afetado direta ou 

indiretamente por sua qualidade 

 

4.1.1 Descrição do processo produtivo de barras laminadas 

 

A empresa A é uma usina siderúrgica do tipo semi-integrada. 

Usinas deste tipo trabalham com as etapas de refino e conformação mecânica. O aço é 

produzido a partir de sucata e ferro-gusa ou ferro-esponja. 

Nelas, a produção inicia-se com a seleção da melhor sucata. Parte desta sucata passa 

pelo Shredder, equipamento que limpa e fragmenta a sucata. Um mega Shredder proporciona 

uma maior qualidade e produtividade no processo de produção do aço, pois aumenta a 

densidade da sucata processada. A sucata ferrosa será usada como matéria-prima no processo 

de fusão e refino. 

Na figura 27, é apresentado o fluxograma do processo produtivo, conforme sugerido 

por Mello et al. (2009) e apresentado nesta dissertação na p.102, de barras laminadas da 

Empresa. 
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Abastecimento do 
“cestão” com: sucata, 
cal e ferro-gusa. 

Despejamento da matéria-prima 
no forno-elétrico. 

Fusão da matéria-prima a 1700 ºC.  

Injeção do oxigênio para produzir 
o aço. 

Refino secundário do aço com a 
adição de ligas metálicas. 

Vazamento do aço em um 
distribuidor que o separa em 
vários leitos. 

Solidificação do aço na forma de 
tarugo após resfriamento. 

Corte do tarugo na forma 
adequada à laminação. 

 

 

REFINO DO AÇO (ACIARIA) 

Transporte do aço 
para o formo-panela. 
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Figura 27 – Fluxograma do processo produtivo de barras laminadas da empresa A 
Fonte: próprio autor 

 

Passagem do tarugo pelas “gaiolas” 
de desbaste, onde sofre as primeiras 
deformações. 

Passagem do tarugo pelas 
“gaiolas” intermediárias. 

Passagem das barras laminadas 
pelo leito de resfriamento. 

Corte no comprimento 
especificado. 

 

Aquecimento dos tarugos entre 
1000ºC e 1200ºC. 

Embalagem 

 

Passagem do tarugo pela “gaiola” 
de acabamento onde obtem a 
forma final (barra ou rolo) e a 
tolerância dimensional. 

Estocagem 
de PA 

CONFORMAÇÃO MECÂNICA 
(LAMINAÇÃO) 
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− Descrição 

 

− Refino do aço (Aciaria) 

 

A sucata, a cal e o ferro-gusa ou o ferro-esponja abastecem o “cestão”. O mesmo é 

transportado para o forno elétrico, onde é despejada a matéria-prima. A uma temperatura de 

1700ºC, ocorre a fusão. Em seguida, injeta-se oxigênio para produzir o aço. O aço é vazado 

numa “panela”, e transportado para outro forno, o Forno-panela. Nele, passa por um refino 

secundário para ajustar a temperatura e a composição química, que acontece com a adição de 

ligas metálicas. 

Esta etapa garante ao aço qualidade, que é constantemente avaliada através de testes 

químicos definidos mediante normas estabelecidas. Após o refinamento secundário, o aço é 

conduzido ao lingotamento contínuo.  

Nesta fase, o aço é vazado em um distribuidor que o separa em vários leitos. Depois 

passa por moldes de resfriamento para solidificar-se na forma de tarugo, que serão cortados na 

forma adequada à laminação. 

 

− Conformação mecânica (Laminação) 

 

A laminação é um processo contínuo de conformação mecânica.  

Inicia-se no forno de aquecimento, onde os tarugos têm a sua temperatura elevada para 

1000ºC a 1200ºC para permitir a laminação a quente. 

Nas “gaiolas” de desbaste são feitas as primeiras deformações do tarugo que é então 

preparado para o processo. Nas “gaiolas” intermediárias vai sendo conformado. Quem dá a 

forma ao produto final é a “gaiola” de acabamento. Ela estabelece a tolerância dimensional do 

produto que pode ser acabado na forma de barra e de rolo. 

As barras laminadas após passarem pelas “gaiolas” de acabamento são levadas ao leito 

de resfriamento. Em seguida, são cortadas no comprimento especificado e embaladas. 

Assim são produzidos vergalhões, barras e cantoneiras. Após passarem por esse 

processo, os produtos são encaminhados para o estoque e, em seguida, podem ser enviados ao 

cliente. 
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4.1.2 Sistema de Informação da Empresa 

 

O atual sistema de informação da Empresa é completo e dinâmico, e foi estruturado a 

partir de um processo de reengenharia, que resultou na mudança das células de trabalho e no 

ambiente de informação, e num fluxo de informações ágil e extensivo a todos os  processos e 

parceiros de negócios, antes da implementação da ISO 9001:2008. Na figura 28 mostra-se um 

esboço do fluxo de informação no processo produtivo. 

 

 
Figura 28 – Fluxo de informação durante o período de produção 
Fonte: Adaptado de Nookabadi e Middle (2006), apresentado na dissertação na p.119 

Esta figura mostra um fluxo de informação por todo o processo produtivo e com os 

parceiros de negócio (fornecedores e clientes) por meio do ERP e do SGI, que compartilham 

informação através da integração dos processos de negócio, e assim geram registros mais 

rapidamente; da intranet e do GED, que disponibilizam todos os procedimentos e instruções 

de trabalho, os dados do processo e do produto, e a política da qualidade e as metas. Desta 

maneira, as informações de que precisam todos na área de produção, para a condução das suas 
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atividades, surge em condições para se efetuar o planejamento e o controle das operações e a 

tomada de decisões. 

A empresa A coleta a informação por meio de formulários, terminais, notebooks, 

scanners, leitores de código de barra, cartão magnético e Internet; efetua o seu processamento 

utilizando notebook (somente na área de vendas e de assistência técnica), estação de trabalho 

e servidor; faz o armazenamento da informação em fitas DDS (backup), em Storages 

(servidores de banco de dados composto por vários HDs) e em banco de dados analítico (Data 

Warehouse); e as distribui através de material impresso (jornal, cartaz, banners), e-mail e 

sistema de informação. 

O sistema de informação analisado apresenta uma arquitetura distribuída ou em rede, 

com processamento distribuído, e é composto por um sistema de informação inter-

organizacional, por sistema de informação integrado (ERP), por sistemas classificados de 

acordo com o tipo de suporte proporcionado, quais sejam: SPT, sistema de automação de 

escritório (processador de texto, planilha eletrônica, etc.), sistema de trabalhadores do 

conhecimento (estações de trabalho), sistemas baseados na web: Internet, intranet, extranet, e 

portal corporativo; do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos (GED), do sistema 

de informação de gestão integrada (SGI); do Customer Relationship Management (CRM); dos 

sistemas especialistas: Manufacturig Execution System (MES) e Logistic Execution System 

(LES); e do Data Metric; entretanto nenhuma aplicação destes módulos foi vista. 

A empresa A dispõe das seguintes tecnologias de informação: dispositivos de rede, 

Data Warehouse (DW), sistemas gerenciadores de banco de dados, Business Intelligence (BI), 

Data Mining (DM), OLAP, OLTP, e Minitab. 

Analisando separadamente cada módulo do sistema de informação, quanto a sua 

finalidade, percebe-se o seguinte: 

A Empresa dispõe do sistema de GED para veicular a comunicação da política da 

qualidade, dos procedimentos e dos atributos de responsabilidade; gerar os documentos e 

registros do SGQ, e distribuí-los de forma segura, ao permitir a definição de listas de 

distribuição e a aplicação de níveis e senhas de acesso; dar suporte a realização das análises 

críticas, por meio da captura, estocagem, gestão e controle de imagens de documentos 

eletrônico do SGQ, (funcionalidades citadas por Gelinas e Dull (2009) e apresentada nesta 

dissertação na p.61) além do controle de versões; validar o funcionamento dos procedimentos 

do SGQ, que necessitam de registro, quando estes têm a sua implementação associada às 

funcionalidades deste sistema de informação; comprovar a realização e o controle dos 

processos relacionados ao cumprimento dos requisitos do SGQ ao providenciar a 
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implementação dos procedimentos para controle de documentos e controle de registros, e 

auxiliar na execução dos procedimentos de auditoria interna, controle de produto não 

conforme, ação corretiva e ação preventiva. 

O MES é um sistema de informação utilizado na área de produção a nível gerencial 

(SIG), que controla todo o processo de produção (como mencionado por Meyer et al. (2009) e 

apresentado nesta dissertação na p. 60), quando coleta os dados dos parâmetros de controle 

por meio do sistema supervisório, integrado a ele, e os transforma em informação referente a 

situação de controle. 

O BI é uma tecnologia de informação usada na Empresa como um sistema de 

informação de apoio a tomada de decisões (SAD), para tanto, apresenta informações aos 

gestores que possam auxiliá-los nessa função, como aquelas relacionadas ao controle do 

processo produtivo. 

O ERP é utilizado como sistema de informação de apoio ao executivo (SAE). Ele 

informa sobre a provisão de recursos destinados a manter e melhorar o SGQ; divulga as 

reclamações dos clientes, obtidas pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), aos 

responsáveis pelo seu tratamento, disponibiliza os registros apropriados para educação, 

treinamento, habilidade e experiência, exigidos pela ISO 9001:2008; realiza o PCP; executa a 

ordem de produção; gera a ordem de serviço de manutenção e o registro das informações de 

cada processo produtivo, além de processar e distribuir as informações correspondentes; e 

providencia registros mostrando que o SGQ é apropriado e eficaz. 

O sistema de informação SGI integra as informações sobre Qualidade, Meio Ambiente 

e Segurança do Trabalho. Ele é usado para providenciar os registros que mostram que o SGQ 

é apropriado e eficaz, como: tratamento de reclamações (promovendo o controle da execução 

dos planos de ação, presentes nas solicitações de ação corretiva, além da coleta dos dados 

pertinentes oriundos do relatório de não conformidade) e de auditorias externas; controlar a 

realização dos planos de ação provenientes dos relatórios de análise crítica, das solicitações de 

ação preventiva e dos relatórios de não conformidades; gerar registros de incidentes 

relacionados a segurança do trabalho e ao meio ambiente, de inspeção de recebimento, de 

inspeção no processo produtivo e de inspeção final, e armazenar e distribuir as informações 

oportunamente; e armazenar os requisitos legais de normas. 

O portal corporativo é utilizado para promover uma comunicação mais efetiva com o 

cliente, ao disponibilizar fichas de especificação do produto, formulário para encomenda, 

formulário para reclamação, fluxo do processo produtivo, e linha de aplicação de produtos; 

auxiliando-o numa tomada de decisão mais ágil na hora de comprar e tornando-se um meio 



141 

 

para ele fazer o pedido e para a Empresa confirmar os requisitos do cliente antes da aceitação 

do pedido. Adicionalmente, o portal corporativo disponibiliza um canal de comunicação com 

os fornecedores, que conta um sistema para o gerenciamento global do processo de compras e 

do relacionamento com os mesmos; e outro para os acionistas. 

Apresentam-se no quadro 19 os tipos de sistemas de informação, as aplicações de cada 

um e a inter-relação entre eles. 

 

TIPOS DE SISTEMAS x APLICAÇÕES NA EMPRESA A 

Sistema do nível estratégico (SAE – ERP) 

Aplicações: Disponibiliza os registros apropriados para 
educação, treinamento, habilidade e experiência, exigidos pela 
ISO 9001:2008; executa a ordem de produção; gera a ordem de 
serviço de manutenção e o registro das informações de cada 
processo produtivo, além de processar e distribuir as 
informações correspondentes. 

 
Sistema do nível gerencial 

SIG SAD 

MES BI 

Aplicações: Monitoramento do 
desempenho do processo 
produtivo; documentação dos 
dados de desempenho da 
produção, dentre outras. 

Aplicações: Apresenta as 
informações sobre o controle do 
processo produtivo, dentre outras. 

 
Sistema do nível do conhecimento 

Sistema dos trabalhadores do conhecimento – STC 

Sistemas de Automação de Escritório (GED) 

Aplicações: comunica a política da qualidade, os procedimentos e os 
atributos de responsabilidade; gera os documentos e registros do SGQ, e os 
distribuí de forma segura, ao permitir a definição de listas de distribuição, 

e a aplicação de níveis e senhas de acesso; dá suporte a realização das 
análises críticas, por meio da criação, armazenamento, edição e 

distribuição dos documentos do SGQ; dentre outros.  

Sistemas de Suporte ao Conhecimento (estações de trabalho de engen.) 

Aplicações: ajuda a quantificar, articular e continuamente melhorar os 
processos de negócio, fornece status gráfico de tarefas, monitoramento de 

execução de orçamento, dentre outras. 
 

Sistema do nível operacional (SPT) 

Aplicações: Processamento e acompanhamento de pedidos; controle do maquinário; 
programação industrial; controle de movimentação de materiais; folha de pagamento; e 

manutenção do registro de funcionários; dentre outros. 

Quadro 19 – Tipos de sistema x aplicações x inter-relações 
Fonte: Adaptado de Laudon (2003), apresentado na dissertação na p.53 
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Os sistemas de informação estão dispostos desta maneira pois estão classificados de 

acordo com o nível organizacional. Assim, inicia-se esta representação com o sistema do nível 

operacional na base, em seguida apresenta-se, respectivamente os sistemas do nível do 

conhecimento e do nível gerencial e concluí-se com o sistema do nível estratégico, no topo. 

Quanto as inter-relações entre os sistemas de informação, estas estão baseadas nas funções de 

cada um, como descrito a seguir: 

• os sistemas de informação do nível operacional, os SPTs, devem ser utilizados no 

acompanhamento de atividades básicas, dando suporte aos usuários quanto à resposta 

a perguntas de rotina;  

• os sistemas do nível do conhecimento auxiliam a empresa a agregar novas 

tecnologias ao negócio, criar e integrar novos conhecimentos e a controlar o fluxo dos 

documentos, portanto, podem precisar de informações processadas pelo SPTe SIG. Na 

empresa em questão, estes STC dão suporte a realização das análises críticas, por meio 

da coleta, armazenamento, edição e distribuição dos documentos do SGQ; que 

somente será possível ao recuperar registros do sistema de controle da qualidade, 

como, o de inspeção de recebimento e o registro de desempenho da produção, 

processados, respectivamente, pelo SPT e SIG; 

• o sistema do nível gerencial cria relatórios periódicos sobre as operações, a partir 

do SPT, com ênfase na eficiência operacional, e o SAD apoia as tomadas de decisão 

não rotineiras, ao focalizar decisões menos estruturadas. O primeiro sistema pode 

requerer informações geradas pelo STC para auxiliar em atividades, como por 

exemplo, de planejamento da produção de novos produtos, que requerá dados sobre o 

seu projeto, os quais são conseguidos por meio de um de seus módulos; e o segundo 

precisa de informações provenientes do SPT, do STC e do SIG, pois apesar de 

trabalhar com uma quantidade menor de informações, estas devem ser bem 

abrangentes, de maneira a possibilitarem uma tomada de decisão precisa; 

• o sistema do nível estratégico, ou SAE, integra informação histórica, hierárquica e 

de várias áreas da organização, visando atacar e enfrentar questões estratégicas e 

tendências de longo prazo, dentro ou fora da empresa. Para tanto depende do apoio do 

SIG e do SAD, o primeiro para fornecer dados internos da organização e o segundo, os 

dados externos, que são obtidos através do Data Warehouse. Como exemplo, foi 

verificado na empresa que a decisão sobre onde instalar uma nova unidade fabril, 
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exigiu o uso de fontes internas ou externas à organização, por intermédio do SIG e do 

SAD. 

 

4.1.3 Descrição do Sistema de Gestão da Qualidade 

 

A Empresa valoriza bastante a instalação de uma cultura de qualidade em todos os 

seus processos, para tanto implantou no início da década de 80 o sistema de Gestão da 

Qualidade Total, sistema que enfatiza o gerenciamento da qualidade, com destaque para o 

planejamento por toda a empresa, visando estabelecer e atingir metas de qualidade, definir 

claramente as responsabilidades em vários níveis, e a criação de recursos exclusivos para 

qualidade; e, atualmente, adota como modelo base do seu sistema de gestão, o TQC (Controle 

da Qualidade Total). 

No ano passado, a Empresa obteve a certificação ISO 9001:2008, que abrange as 

atividades de fabricação e comercialização de laminados longos, mas não é válida para 

projeto. A empresa também possui certificação ISO 14000:2004. 

Segundo esta empresa, os motivos que levaram a implantação da ISO 9001 foram: 

melhoria da competitividade, melhoria da imagem da empresa, qualidade organizacional, 

busca de novos mercados, ampliação da capacidade de inovação e orientação estratégica. 

Quanto aos obstáculos para a implantação, os principais foram: monitoramento do 

sistema após a certificação, aparente perda da flexibilidade, ações corretivas e preventivas 

ineficazes e dificuldade em controlar os documentos. 

A empresa considera que os benefícios conseguidos com a implantação da ISO 9001 

foram: elevação da qualidade do produto, da produtividade e da satisfação do cliente; 

melhoria na capacitação dos colaboradores; organização e melhoria dos processos; otimização 

da gestão da produção; redução dos custos e aumento da participação no mercado externo e 

do faturamento. 

Analisando-se a implementação da ISO 9001:2008, a partir da percepção dos 

colaboradores, identifica-se o seguinte: 

− os obstáculos apontados foram: elaborar os procedimentos de rotina, 

documentar todas as informações referentes a fabricação dos produtos, cumprir 

rigorosamente os procedimentos, impossibilidade de realizar a atividade conforme 

entendesse como correto, e aumento na quantidade de trabalho; e 
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− os benefícios conquistados foram: conseguiu realizar melhor a função, 

conquistou reconhecimento, aumentou o nível de aceitação das ideias, e melhorou 

a comunicação e o comportamento do superior. 

A empresa conta com dois gestores na área de Tecnologia de Gestão, além do 

representante da direção (RD) para atuar nos assuntos referentes ao atendimento dos 

requisitos da norma ISO 9000. Além disso, esta área promove a melhoria contínua dos 

processos, ao implementar e gerenciar os conceitos, métodos e ferramentas de gestão, criando 

assim processos padronizados e de alta qualidade. 

A área de Tecnologia de Gestão utiliza ferramentas destinadas a Gestão de Rotina e a 

Gestão de Melhorias e Inovação. As ferramentas de Gestão de Rotina são: 5S, Análise da 

Causa Fundamental – 5 Porquês, Auditoria de padrões, Avaliação de processos, CEP, 

Kanban, Mapa de processo, Método de Cumbuca, Padronização, Tratamento de Falhas e 

Troca Rápida de Ferramentas. As ferramentas de Gestão de Melhorias e Inovação são: 5W1H, 

7 Ferramentas da Qualidade, 7 Ferramentas do Planejamento, Análise do Fluxo de Valor, 

Benchmarking, Brainstorming, FMEA, Gerenciamento de Projetos; Grupo de solução de 

problemas, MASP (Método de Análise e Solução de Problemas), Plano de Ação Anual, 

Desdobramento da Função Qualidade (Quality Function Deployment – QFD) e Seis Sigma. 

Destas ferramentas o PDCA é a mais importante, pois é a base para todo o sistema de gestão. 

De forma resumida, a empresa A descreveu seu sistema de gestão da qualidade da 

seguinte maneira: 

 

a) Sistema documental 

 

A documentação do sistema da qualidade inclui o manual, procedimentos, instruções 

de trabalho e registros, além de outros documentos internos (desenhos) e documentos externos 

(normas, especificações técnicas do cliente). Alguns procedimentos são documentados na 

forma de fluxogramas de atividades, com indicação , quando necessário, das instruções de 

trabalho usadas, dos responsáveis e dos registros que serão gerados na atividade.  

A gestão dos documentos e dos registros é realizada mediante o sistema de Gestão 

Eletrônica de Documentos (GED). Os documentos do SGQ são disponibilizados somente para 

os funcionários. Quase todos os documentos estão em meio eletrônico, a exceção refere-se aos 

procedimentos em papel disponibilizados aos colaboradores que trabalham num setor que não 

tem computador, em virtude do ambiente ser inadequado; e ao registro (check-list) de 

avaliação de produto no seu recebimento. 
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b)  Responsabilidade da direção 

 

A alta direção evidencia o seu comprometimento com a implementação do SGQ 

baseado na ISO 9001:2008 quando: 

• comunica à organização da importância de atender aos requisitos dos clientes, 

os regulamentares e estatutários; 

• estabelece a política da qualidade; 

• assegura o estabelecimento dos objetivos da qualidade; 

• analisa criticamente o sistema da qualidade;  

• assegura a disponibilidade de recursos humanos e materiais. 

A comunicação interna é implementada por meio de mini-palestras (conduzidas pelo 

RD), reuniões informativas, quadro de avisos, jornais, caixa de sugestão, pesquisa com 

empregados, e-mail, pop-ups e sistema de informação. Informação que foi corroborada por 

todos os níveis da organização. 

A política da qualidade está definida e é comunicada nos locais de trabalho e no pátio, 

por meio da intranet, do GED, de banners e quadros de aviso. 

Segundo a Empresa, os objetivos da qualidade estão sendo alcançados. A evidência 

desse fato decorre do atendimento às metas, definidas no planejamento estratégico, pelos 

indicadores, o qual é monitorado durante uma mini-reunião com gestores e facilitadores, 

realizada semanalmente. 

A reunião de análise crítica é realizada semestralmente. Além dela, é realizada 

semanalmente uma reunião com os gestores para verificar o cumprimento das metas do 

planejamento estratégico e a tomada de decisão contra medidas (novas ações). 

Como evidências deste comprometimento, podemos ainda destacar, a partir da 

percepção dos colaboradores, o investimento em treinamentos, em recursos para melhorar o 

ambiente físico de trabalho; em insumos, equipamentos e em métodos de manutenção. 

 

c) Gestão de recursos 

 

A Empresa evidencia a provisão de recursos para manter e melhorar o SGQ numa 

planilha disponibilizada no ERP, onde apresentam-se vários pontos, dentre eles, os referentes 

a gestão da melhoria da qualidade. Semestralmente, na reunião de análise crítica, a direção 
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analisa quais dos pontos, mencionados acima, necessitam de investimento. Geralmente é 

reservado, em média, 20% para manter o SGQ. 

Quanto aos recursos humanos, esta área está armazenando em meio eletrônico os 

registros apropriados para treinamento, educação, habilidade e experiência; e providenciando, 

anualmente, o levantamento das necessidades de treinamento e o plano de treinamento. Ao 

final dos treinamentos é executada a avaliação de eficácia, que ocorre três meses após a sua 

realização. Ainda, a nível gerencial, existe o ciclo anual de avaliação de desempenho. Além 

disso, os colaboradores devem obedecer ao cronograma de treinamento setorial, elaborado 

conforme as necessidades funcionais de cada setor. Os treinamentos podem ser realizados na 

Empresa ou externamente. Quando ocorrem na Empresa podem ser ministrados por 

funcionários capacitados, pela área de RH e por empresas de consultoria. 

Quanto a infraestrutura, a empresa dispõe de vários módulos de sistemas de 

informação e tipos de tecnologia de informação, para prover informação tratada, correta, 

precisa e oportuna; auxiliando no planejamento e controle dos processos e na tomada de 

decisão. 

No que se refere à melhoria do ambiente de trabalho, a empresa adota o programa 5S 

de organização e o Sistema de Segurança Total que reforça a idéia, sempre presente, de que a 

segurança das pessoas está acima de qualquer coisa; promove programas de Responsabilidade 

Social, de preservação do meio ambiente (reciclagem, tecnologias para redução do uso de 

recursos naturais e pesquisas para maximizar o reaproveitamento de co-produtos) e o bem 

estar no relacionamento entre os funcionários e entre eles e os stakeholders, a comunidade e 

os concorrentes através das diretrizes éticas, definidas para consolidar seus valores que têm 

por base a integridade, a seriedade e a coerência. 

 

d) Realização do produto 

 

O sistema da qualidade estabelece procedimentos para as atividades de: 

− Elaboração de propostas 

O cliente pode fazer o seu pedido por meio de telefone, fax, portal corporativo e 

em ambiente físico (loja). A organização confirma os seus requisitos, antes da 

aceitação, utilizando e-mail ou telefone ou portal eletrônico. O resultado da 

análise crítica destes requisitos e as ações resultantes dela são registrados no 

pedido, na proposta e no protocolo técnico; documento usado para formalizar o 
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comprometimento da empresa com os requisitos exigidos pelo cliente para a 

fabricação do produto. 

O cliente pode se comunicar com a empresa através do SAC (Serviço de 

Atendimento ao Cliente), de catálogo ou manual (com informações sobre o 

produto), de funcionários (designados para resolver problema), da Internet, do 

portal corporativo, telefone e fax. 

− Aquisição 

Os critérios de qualificação dos fornecedores são: preço, qualidade (de produto e 

serviço), condições de embalagem e de transporte e análise de alguns documentos, 

além de avaliação externa (visita técnica) conforme a categoria de risco do serviço 

(categoria 1 – relativo a risco mínimo, categoria 2 – relativo a baixo risco, 

categoria 3 – relativo a risco moderado e categoria 4 – relativo a  alto risco). Caso 

a categoria seja 1, 2 ou 3 serão necessários os seguintes documentos: termo de 

recebimento de cadastro e qualificação assinado pelo representante legal da 

empresa, uma relação contendo os serviços similares executados anteriormente 

em outras empresas, e os recursos da empresa (equipamento, pessoas). As 

empresas que prestam serviço, cuja categoria seja 3, poderão passar por visita 

técnica, se assim desejar a empresa A. Caso a categoria seja 4, a empresa será 

qualificada por meio da análise dos documentos exigidos para as categorias 1, 2 e 

3, terá que preencher o questionário de qualificação e passar por visita técnica. 

O fornecedor, mesmo que tenha o seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado 

pela norma ISO 9000, não está automaticamente qualificado. 

O fornecedor já homologado será avaliado com base no seu histórico de 

fornecimento, que é monitorado através do Índice de Qualidade do Fornecedor - 

IQF; pelo resultado da inspeção de recebimento, e no desempenho do seu sistema 

de gestão da qualidade. 

− Produção 

A realização das inspeções, que começa no recebimento de matéria–prima e 

finaliza na conclusão do produto, ocorre mediante o plano de inspeção. Este 

solicita as mais variadas informações de modo a auxiliar na sua execução. Dentre 

estas informações, pode-se citar: componente ou operação a ser inspecionadas, 

características a serem inspecionadas, o tamanho da amostra, e as normas de 

aceitação, dentre outras. A Empresa também investe no monitoramento do 
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processo produtivo ao disponibilizar sistemas de informação apropriados a essa 

função, como os sistemas supervisórios, o MES e o Data Metric. 

Os métodos de manutenção realizados na empresa são: corretiva, preventiva e 

preditiva. 

O cadastro individual e geral dos equipamentos de medição e monitoramento está 

armazenado em rede. Além disso, a empresa estabelece um plano de calibração 

para garantir que a medição e o monitoramento dos processos e produtos sejam 

efetivos. O SGI auxilia na execução deste plano. 

Adicionalmente, a calibração dos equipamentos de medição e monitoramento é 

realizada por empresa terceirizada e por empresa credenciada na Rede Brasileira 

de Calibração (RBC). Os certificados das calibrações são armazenados na forma 

física. 

 

e) Medição, Análise e Melhoria 

 

A Empresa mensura a satisfação do cliente por meio de relatórios do revendedor 

(enviado para a assistência técnica), das reclamações (enviadas pelo portal corporativo), 

pesquisa de opinião dos usuários, pesquisa de satisfação do cliente (realizado por consultoria), 

pós-venda, e matriz de posicionamento (do produto da empresa frente a concorrência, 

considerando o atendimento aos parâmetros técnicos e a satisfação do cliente). 

Esta empresa monitora e mede o atendimento aos requisitos da norma ISO 9001:2008 

e aos requisitos do SGQ estabelecidos pela organização, além de assegurar que o mesmo é 

eficiente e eficaz, mediante a realização de auditorias internas que acontecem anualmente com 

a participação de uma equipe própria de auditores e por auditores terceirizados. 

O controle de produto não conforme, resultante de reclamações internas (processo 

produtivo, sistema), e ou externas, surgidas em auditorias externas ou através de reclamações 

do cliente é feito através de relatórios de não-conformidade. Na primeira situação são abertos 

em planilhas de Excel® e na segunda situação, em sistema de informação.  

A Empresa avalia o desempenho global do seu SGQ e identifica oportunidades de 

melhoria quando analisa dados provenientes das seguintes fontes: resultados de satisfação do 

cliente, o IQF, relatórios de auditoria nos fornecedores, registro de inspeção de matéria-prima 

e componentes, e monitoramento e medição de processo e de produto. 

Quanto ao processo de melhoria contínua a Empresa atua através da implementação de 

ações corretivas e preventivas. As ações corretivas são abertas de acordo com a gravidade da 
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não-conformidade, e apresentará algumas informações preenchidas automaticamente, em 

virtude da integração promovida pelo sistema de informação SGI; e as ações preventivas são 

realizadas como resultado da descoberta de tendências, após pesquisa em conjunto de dados. 

Adicionalmente, a empresa fomenta a participação dos funcionários por meio de 

grupos de trabalho (utilizando a ferramenta MASP), treinamentos, incentivo à sugestão de 

ideias (caixa de sugestões) e sua implementação; e participação em projetos de melhoria do 

SGQ e em empreendimentos (como o reparo de um equipamento). 

A seguir, o sistema de gestão da qualidade da empresa pesquisada é apresentado de 

forma resumida, a partir da abordagem de processo da ISO 9001. 
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Requisitos 

Clientes  

Melhoria contínua do sistema  
de gestão da qualidade 

Responsabilidade da direção 

Realização do produto 

Gestão de 
recursos 

Satisfação 

A alta direção evidencia o seu 

comprometimento com a implementação do 

SGQ quando: estabelece a política da 

qualidade, ao definí-la, comunicá-la e ao 

verificar a sua adequação; estabelece os 

objetivos da qualidade ao desdobrá-lo em 

indicadores, cujas metas são analisadas 

semanalmente; analisa criticamente o SGQ a 

cada seis meses; prover recursos 

necessários. 

A empresa evidencia a provisão de recursos 

para implementar, manter e melhorar o 

SGQ numa planilha disponibilizada no 

ERP. Quanto aos recursos humanos, esta 

área busca providenciar o treinamento 

necessário a todos os funcionários. Quanto 

ao recurso tecnológico, a empresa dispõe de 

SIs e TIs para auxiliar na tomada de 

decisão. Quanto ao ambiente de trabalho a 

empresa implanta o programa 5S de 

organização, o Sistema de Segurança Total, 

dentre outros. 

O cliente  faz o seu pedido e a organização 

confirma os seus requisitos por meio do 

portal corporativo, dentre outros meios. O 

resultado da análise crítica destes requisitos 

é registrado no pedido. Os critérios de 

qualificação do fornecedor são: preço, 

qualidade do pedido e do produto, dentre 

outros; e os de avaliação são: o histórico de 

fornecimento e o desempenho do seu SGQ. 

A empresa mede e monitora os processos e 

os produtos através do MES e do Data 

Metric.. 

A empresa mede a satisfação do cliente 

por meio de relatórios do revendedor e da 

pesquisa de satisfação do cliente, dentre 

outros. A empresa assegura que o SGQ é 

adequado e eficaz mediante a realização 

anual de auditorias internas. O controle de 

produto de não conforme é feito mediante 

o uso de relatórios de não conformidade. 

A empresa avalia o desempenho global do 

seu SGQ e identifica oportunidades de 

melhoria quando analisa os resultados 

relativos à satisfação do cliente, os 

registros de  inspeção de recebimento, 

dentre outros. Quanto ao processo de 

melhoria contínua a empresa adota ações 

corretivas e preventivas e promove a 

participação dos colaboradores por meio 

de grupos de trabalho, dentre outros.  

PRODUTO 

Medição, 
análise e 
melhoria 

Entrada 

Saída 

Figura 29 – Sistema de gestão da qualidade da empresa A baseado em processo  
Fonte: Adaptado de ABNT (2000a), apresentado na dissertação na p.88. 

Clientes  
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A figura 29 descreve o sistema de gestão da qualidade da empresa pesquisada, e 

mostra por meio da abordagem de processo, como conduziu o seu negócio de modo a 

demonstrar a sua capacidade em fornecer os produtos que atendem os requisitos do cliente, os 

regulamentares e os estatutários e deseja elevar a satisfação do cliente através da efetiva 

aplicação do sistema. 

O processo começa com o pedido do cliente, o qual pode ser realizado utilizando-se o 

portal corporativo ou telefone, dentre outros meios. Caso os requisitos não sejam 

compreendidos, a organização irá confirmá-los para que então possa analisar as condições em 

atendê-lo. Após assegurada a capacidade da empresa em atender ao pedido do cliente, as 

características do produtos e as requisições do cliente são enviadas para a área de produção, 

onde será providenciada a sua fabricação. 

Durante a fabricação do produto a empresa coleta, processa e armazena várias 

informações relativas às fases do processo produtivo, por meio do SGI, do MES e do ERP. 

Após o final da primeira etapa, realização do produto, o mesmo é enviado ao cliente. 

Na próxima etapa do processo, a organização deve medir o desempenho do seu 

sistema de gestão da qualidade ao realizar auditoria interna do sistema, para verificar a sua 

adequação e eficácia; fazer pesquisa de satisfação com o cliente; controlar os produtos não 

conformes; implementar ações corretivas e preventivas, dentre outras atitudes; e analisar 

estatisticamente os dados dos registros coletados nesta etapa, além de informações 

relacionadas aos fornecedores, para mensurar o desempenho global do sistema e identificar 

oportunidades de melhoria contínua. Em seguida, com estes dados, deve-se realizar a reunião 

de análise crítica do SGQ, a qual ocorre anualmente. 

Neste momento inicia-se a terceira etapa, e nesta, a alta direção deve evidenciar o seu 

comprometimento com a manutenção e melhoria do SGQ ao analisá-lo criticamente e prover 

os recursos necessários para solucionar as não conformidades detectadas e/ou implementar as 

ações destinadas a melhoria contínua deste sistema.  

Finalmente, na quarta etapa os recursos (humanos, materiais, de infraestrutura e os 

relacionados ao ambiente de trabalho) devem ser providenciados, para que a organização 

possa cumprir com todos os requisitos e conquistar os resultados esperados. 
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4.2 Evidências encontradas na interação entre os sistemas 
 

 

Após a utilização dos instrumentos de coleta de dados, consolidação e apresentação 

das informações, e análise dos resultados, compreende-se que a empresa, objeto do estudo de 

caso, apresenta um sistema de informação que apoiou a implantação da ISO 9001:2008 e 

que na atualidade apoia a sua manutenção. Esta afirmação está fundamentada na 

convergência e no encadeamento das evidências tratadas a seguir.  

Confirma-se a tendência, mencionada no parágrafo anterior, após confrontar as 

respostas dadas na entrevista com os coordenadores (de tecnologia de gestão e de tecnologia 

da informação), com as dos facilitadores (supervisores), com as dos colaboradores do chão-

de-fábrica, com as dos parceiros de negócio (fornecedores e clientes); e ao comparar as 

respostas da entrevista com os coordenadores com o que foi observado nas unidades de 

negócio (produção, tecnologia da informação e recursos humanos). 

A convergência das afirmações entre os respondentes mostrando que o SI apoiou a 

implantação da ISO 9001 estão em diferentes níveis organizacionais, pois quando se 

comparam as respostas dos coordenadores com as dos facilitadores ocorre o fato em 11 

perguntas, ou seja, em todas as questões aplicadas. 

Já quando comparadas as respostas dos coordenadores com as dos colaboradores, 

também ocorre convergência em 100% das questões, ou seja, há uma congruência entre as 

respostas dos coordenadores, dos facilitadores e dos colaboradores. 

Essa convergência também se deu em 4 das 7 perguntas feitas aos fornecedores, sendo 

que apenas estas quatro perguntas eram relevantes para a análise; em 100% das perguntas (7) 

quando se compara as respostas dos coordenadores com as dos clientes; e em 30 das 47 

perguntas que apoiaram a execução da observação direta, ao confrontar com as respostas dos 

coordenadores, sendo que apenas 31 perguntas eram relevantes para a análise. 

Para corroborar os resultados citados acima, realizou-se uma análise estatística. Os 

dados foram analisados no Software R, através do Teste Exato de Fisher, a fim de verificar a 

existência de associação entre as variáveis: Norma ISO 9001:2008 e Sistema de Informação. 

As hipóteses testadas foram determinadas da seguinte forma: 

H0: Existe convergência entre as variáveis  

H1: Não existe convergência entre as variáveis 

A utilização do Teste Exato de Fisher é justificada pelo tamanho da amostra, que é 

pequena, e pelo fato de existirem valores esperados menores que 1 e menores que 5 numa 
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porcentagem em que o teste Quiquadrado não é recomendado. O resultado do teste é baseado 

no valor p que é a probabilidade da hipótese nula (H0) ser verdade, e compara-se com o nível 

de significância, que é o nível especificado pelo pesquisador em que começamos a rejeitar H0. 

Analisando-se as respostas dadas pelos coordenadores e facilitadores criou-se a tabela 

1, que mostra a convergência entre elas. 

 

Tabela 1 – Convergência entre Coordenador e Facilitador 

 
Convergência do 

Facilitador 

Convergência do 
Coordenador 

Sim Não 

Sim 11 0 

Não 0 0 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Usando o Teste Exato de Fisher obtêm-se o valor p igual a 1,000 que é maior que 0,05, 

logo o resultado representa uma convergência entre as perguntas respondidas pelos 

coordenadores e os facilitadores, tendo um percentual de convergência de 100%. 

Confrontando-se as respostas dadas pelos coordenadores e colaboradores do chão-de-

fábrica produziu-se a tabela 2 que mostra a convergência entre elas. 

 

Tabela 2 – Convergência entre Coordenador e Colaborador 

 
Convergência do 

Colaborador 

Convergência do 
Coordenador 

Sim Não 

Sim 12 0 

Não 0 0 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Realizando o Teste Exato de Fisher obtêm-se o valor p igual a 1,000. Como o valor p é 

maior que 0,05 pode-se concluir que há convergência entre as perguntas respondidas pelos 

coordenadores e os colaboradores, tendo um percentual de convergência de 100%. 

Comparando-se as respostas relevantes para a análise de convergência, dadas pelos 

coordenadores e fornecedores, criou-se a tabela 3, que mostra o seguinte resultado. 
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Tabela 3 – Convergência entre Coordenador e Fornecedor 

 
Convergência do 

Fornecedor 

Convergência do 
Coordenador 

Sim Não 

Sim 4 0 

Não 0 0 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Aplicando o Teste Exato de Fisher obtêm-se o valor p igual a 1, sendo o mesmo maior 

que 0,05 podemos concluir que há uma convergência entre as perguntas respondidas pelos 

coordenadores e os fornecedores, com um percentual 100%. 

Examinando-se as respostas dadas pelos coordenadores e consumidores gerou-se a 

tabela 4, que mostra a convergência entre elas. 

 

Tabela 4 – Convergência entre Coordenador e Consumidor 

 
Convergência do 

Consumidor 

Convergência do 
Coordenador 

Sim Não 

Sim 7 0 

Não 0 0 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Realizando o Teste Exato de Fisher obtêm-se o valor p igual a 1,000 que é maior que 

0,05, assim conclui-se que há convergência entre as perguntas respondidas pelos 

coordenadores e os consumidores, com um percentual de convergência de 100%. 

Comparando-se as respostas provenientes apenas das perguntas relevantes para análise 

de convergência, e que serviram de apoio para a observação direta, com as respostas dadas 

pelos coordenadores, criou-se a tabela 5, que mostra os seguintes resultados. 
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Tabela 5 – Convergência entre Coordenador e Observação direta 

 
Convergência usando 

observação direta 

Convergência do 
Coordenador 

Sim Não 

Sim 30 0 

Não 0 1 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Com o Teste Exato de Fisher tem-se que o valor p é igual a 0,03226. Como este valor 

é maior que 0,03 é possível concluir que há uma convergência entre as perguntas respondidas 

pelos coordenadores e as perguntas que apoiaram a realização da observação direta, com um 

percentual de convergência de 96,77%. Segue na figura 30 a representação gráfica desta 

convergência. 

 

 
Gráfico 1 – Convergência entre as respostas dos coordenadores e a observação direta 
Fonte: Pesquisadireta 

 
Diante dos resultados apresentados pela análise estatística assegura-se a convergência 

entre as respostas dos coordenadores e as respostas dos facilitadores, colaboradores do chão-

de-fábrica, fornecedores, clientes e observação direta. 

Ademais, demonstra-se o encadeamento de evidências ao perceber as claras ligações 

entre as questões formuladas, os dados coletados e as conclusões resultantes da teoria 

investigada. As evidências de que o sistema de informação apoiou a implantação da ISO 

9001:2008, em virtude da compatibilidade com os requisitos da norma (de acordo com a 

p.107); e que apoia a sua manutenção, são apresentadas a seguir: 
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a) SUPORTE DO SI NA IMPLANTAÇÃO DOS REQUISITOS 1, 2, 3: ESCOPO, 

REFERÊNCIA NORMATIVA, TERMOS E DEFINIÇÕES 

 

REQUISITO 

 

O QUE REQUER 
A NORMA ISO 

9001:2008 

COMO A EMPRESA 
O IMPLEMENTA 

COMO O SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO 

APOIA A SUA 
IMPLEMENTAÇÃO 

1 Escopo  Esta norma especifica 
requisitos para um 
SGQ, quando uma 
organização precisa 
manifestar a sua 
capacidade para 
fornecer produtos que 
satisfaçam de forma 
consistente aos 
requisitos dos cliente e 
requisitos estatutários 
e regulamentares 
aplicáveis, e pretente 
aumentar a satisfação 
do cliente por meio da 
aplicação eficaz do 
sistema, incluindo 
processos para a sua 
melhoria contínua, e 
garantir o atendimento 
dos requisitos do 
cliente, os estatutários 
e os regulamentares 
aplicáveis (ABNT, 
2008).  

Todos os requisitos 
desta Norma são 
genéricos, e quando 
alguns não puderem 
ser aplicados, devido à 
natureza de uma 
organização e seu 
produto, ele(s) 
pode(m) ser 
considerado(s) para 
exclusão. 

A Empresa assegura a 
capacidade em fornecer 
produtos de acordo com os 
requisitos do cliente 
quando: 

− estabelece meios 
para confirmar os seus 
requisitos antes da 
aceitação do pedido;  
− analisa criticamente 
os requisitos, cujo 
resultado é registrado no 
pedido, ou na proposta, 
ou no protocolo técnico;  
− planeja a realização 
do produto de maneira 
consistente por meio da 
determinação dos 
objetivos da qualidade, 
cujos indicadores são 
analisados 
semanalmente, dos seus 
requisitos, dos processos 
(como o descrito na 
seção 4.1.1 desta 
dissertação), dos 
procedimentos do SGQ,  
da provisão de recursos 
(analisada na reunião de 
análise crítica), da 
realização de inspeção 
de matéria-prima 
durante o seu 
recebimento e de 
atividades de ensaio 
como análises químicas 
para identificar a 
composição do aço e os 
ensaios mecânicos para 
verificar as suas 
propriedades, e dos 
registros que são 
processados por meio de 
SIs. 
− quando planeja e 
realiza a produção e a 
prestação de serviço sob 
condições controladas, a 
qual deve incluir, 
quando aplicável: a 

Um dos meios de 
comunicação usados para 
confirmar os requisitos do 
cliente é o portal 
corporativo. 
Os procedimentos do SGQ 
são processados por meio do 
GED. 
Os registros  são 
processados, armazenados e 
distribuídos com o auxílio 
do ERP, do SGI, do CRM, 
do MES e do GED. 
As características do produto 
são disponibilizadas no 
portal corporativo. 
A implementação do 
monitoramento e medição 
do processo ocorre por meio 
do sistema supervisório e do 
MES, e do produto por meio 
do sistema  Data Metric e do 
software Minitab. 
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disponibilidade de 
informações acerca das 
características do 
produto; a 
disponibilidade de 
instruções de trabalho, 
cuja maioria está em 
meio eletrônico; o uso 
de equipamento 
adequado, que é 
providenciado ao 
executar os sistemas de 
manutenção; a 
disponibilidade e uso de 
equipamento de 
monitoramento e 
medição, os quais são 
controlados por meio do 
plano de calibração; a 
implementação do 
monitoramento e 
medição do processo por 
meio SIs e a 
implementação de 
atividades de pós-
entrega; 
− mensura e monitora 
a satisfação do cliente, e 
adota ações de melhoria 
contínua do SGQ, dentre 
outros. 

O escopo do SGQ da 
Empresa não abrange 
atividades de projeto. 

2 Referências 
Normativas 

São as referências que 
estão em conformidade 
com as normas 
mencionadas na ISO 
9000, para constituir 
os termos da ISO 
9001. 

- -   

3 Termos e 
Definições 

Define os termos 
utilizados na norma. 

- - 

Quadro 20 – Requisitos 1, 2 e 3 da ISO 9001: 2008 x implementação na empresa x apoio do SI da empresa. 

 

b) SUPORTE DO SI NA IMPLANTAÇÃO DO REQUISITO 4: SISTEMA DA 

QUALIDADE (SQ) 

 

REQUISITO 

 

O QUE REQUER 
A NORMA ISO 

9001:2008 

COMO A EMPRESA 
O IMPLEMENTA 

COMO O SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO 

APOIA A SUA 
IMPLEMENTAÇÃO 

4.1 Requisitos gerais A organização precisa: 
identificar os 
processos necessários 

Para atender estas 
exigências a organização 
define e implementa os 

O planejamento estratégico, 
usado para informar sobre  a 
provisão de recursos, é 
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para o sistema de 
gestão da qualidade e 
sua aplicação; definir a 
sequência e interação 
desses processos; 
definir critérios e 
métodos necessários 
para garantir a eficácia 
desses processos; 
garantir a 
disponibilidade de 
recursos necessários; 
monitorar, medir e 
analisar esses 
processos, e 
implementar ações 
necessárias para 
alcançar os resultados 
planejados e a 
melhoria contínua 
desses processos 
(ABNT, 2008). 

objetivos da qualidade; 
provê recursos para manter 
e melhorar o SGQ ao 
descrever no planejamento 
estratégico  todos os itens de 
melhoria da qualidade a 
serem analisados; mede e 
monitora os processos e os 
produtos por meio de 
sistemas de informação; 
define e implementa planos 
de ação para controlar a 
execução das mudanças 
propostas; e estabelece 
ações para melhoria 
contínua do SGQ ao 
fomentar grupos de trabalho 
para a solução de  
problemas e ao  possibilitar 
a sugestão de ideias e a 
implementação das 
melhores. 

apresentado pelo ERP. 

A medição e o 
monitoramento dos 
processos é feito por meio 
do sistema supervisório e do 
MES, enquanto, o sistema 
Data Metric e o software 
Minitab  são utilizados na 
medem e monitoram os 
processos. 

4.2 Requisitos de 
documentação 

A documentação do 
SGQ precisa incluir: 
declarações 
documentadas da 
política da qualidade  e 
dos objetivos da 
qualidade, um manual 
da qualidade,  
procedimentos 
documentados e 
registros requeridos 
por esta Norma, e 
documentos 
determinados pela 
organização. Além 
disso, um 
procedimento 
documentado deve ser 
estabelecido para o 
controle de 
documentos e 
registros, cujas 
diretrizes para 
formatação do mesmo 
também são 
apresentados por esta 
Norma (ABNT, 2008). 

A organização disponibiliza 
a documentação do SGQ 
apenas aos colaboradores, 
por meio eletrônico e em 
meio físico (para uma 
minoria que trabalha num 
processo desprovido de 
computador). 

A organização implementa 
não somente os registros 
fixados pela ISO 9001:2008, 
mas vários outros, como, os 
certificados de calibração de 
equipamentos e o registro de 
inspeção final, pois são 
relevantes na garantia do 
controle eficaz dos 
processos de negócio que 
interferem no seu SGQ. 

 

O sistema GED que  
captura, estoca, gere e 
controla imagens de 
documentos eletrônicos é 
usado para comunicar a 
política da qualidade,  gerar 
o manual da qualidade, os 
procedimentos, as 
instruções de trabalho e os 
registros do SGQ, além de 
distribuir todos os 
documentos e registros de 
forma segura ao definir as 
listas de distribuição, níveis 
e senhas de acesso. 

Quadro 21 – Itens do requisito 4 da ISO 9001: 2008 x implementação na empresa x apoio do SI da empresa.  
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c) SUPORTE DO SI NA IMPLANTAÇÃO DO REQUISITO 5: RESPONSABILIDADE 

DA DIREÇÃO 

 

ITEM DO 
REQUISITO 

 

O QUE REQUER 
A NORMA ISO 

9001:2008 

COMO A EMPRESA 
O IMPLEMENTA 

COMO O SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO 

APOIA A SUA 
IMPLEMENTAÇÃO 

5.1 
Comprometimento 
da direção 

A organização precisa 
prover evidência do 
seu comprometimento 
com o 
desenvolvimento e 
com a implementação 
do SGQ e com a 
melhoria contínua de 
sua eficácia (ABNT, 
2008). 

A alta direção demonstra o 
seu compromisso com o 
SGQ quando: comunica à 
organização por intermédio 
do seu representante, 
durante mini-palestras, a 
importância de considerar 
todos os requisitos 
estabelecidos; a 
implementação da política 
da qualidade é percebida por 
meio da sua divulgação, da 
promoção do seu 
entendimento, e do seu 
desdobramento em objetivos 
da qualidade, que são 
medidos através dos 
indicadores, os quais são 
analisados em reuniões 
semanais que envolvem 
gestores e facilitadores 
(supervisores); a reunião de 
análise crítica é realizada 
semestralmente; e a garantia 
de provisão de recursos faz 
parte do planejamento 
estratégico. 

Os objetivos da qualidade e 
os seus indicadores são 
apresentados no SGI, sendo 
estes últimos monitorados 
por ele; e o planejamento 
estratégico da empresa é 
apresentado pelo ERP. 

5.2 Foco no cliente A Alta Direção precisa 
garantir que os 
requisitos do cliente 
sejam definidos e 
atendidos com o 
objetivo de elevar a 
satisfação do mesmo 
(ABNT, 2008). 

A organização executa este 
item quando estabelece 
meios de comunicação para 
confirmar os requisitos do 
cliente e providencia os 
resultados de satisfação do 
cliente através de várias 
fontes. 

Os requisitos do cliente são 
confirmados por meio de  e-
mail e do portal corporativo. 
Os resultados da pesquisa de 
satisfação do cliente são 
coletados e disponibilizados 
por meio de formulário, mas 
caso o cliente precise fazer 
alguma reclamação pode 
usar o portal corporativo. 

5.3 Política da 
Qualidade 

A Alta Direção precisa 
garantir que a política 
da qualidade seja 
adequada  ao propósito 
da organização, revele 
um comprometimento 
com o atendimento aos 
requisitos e com a 
melhoria contínua da 
eficácia do SGQ, seja 
comunicada e 
compreendida por toda 
a organização e 

A organização comunica a 
política da qualidade 
quando disponibiliza o 
manual da qualidade em 
todos os setores, utilizando 
sistemas de informação e 
quando a expõe em quadros 
de aviso. Além da política 
da qualidade, outras 
políticas, como do meio 
ambiente e de segurança, e 
os objetivos da qualidade 
estão disponibilizados em 

A política da qualidade é 
comunicada por meio do 
GED e da intranet. 
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analisada criticamente 
(ABNT, 2008). 

banners nos setores e, 
também, em quadros de 
avisos, possibilitando a sua 
comunicação aos poucos 
colaboradores que não têm 
acesso a computador. 

 

 

5.4 Planejamento A Alta Direção precisa 
garantir que o 
planejamento do SGQ 
seja realizado de 
acordo com o 
estabelecido no item 
4.1, com os objetivos 
da qualidade, e a 
integridade do SGQ 
seja mantida caso 
modificações aconteça 

m no mesmo (ABNT, 
2008). 

A organização  cumpre com 
este requisito quando define 
os objetivos da qualidade a 
partir da política da 
qualidade e os desdobra nos 
indicadores de desempenho 
do SGQ. O atendimento a 
estes objetivos está 
relacionado ao atingimento 
das metas previstas pelo 
planejamento estratégico, 
sendo analisado numa mini-
reunião, realizada 
semanalmente, com gestores 
e facilitadores. 
Para manter a integridade do 
SGQ a empresa define e 
implementa planos de ação 
de modo que as mudanças 
ocorram controladamente. A 
elaboração e implementação 
de planos de ação é prática 
comum, por exemplo, na 
execução de ações 
corretivas. 

Os objetivos da qualidade e 
os seus indicadores são 
apresentados no SGI, sendo 
estes últimos monitorados 
por ele. 

5.5 
Responsabilidade,  
autoridade e 
comunicação 

A Alta Direção precisa  
assegurar que as 
responsabilidades e 
autoridades são 
definidas e 
comunicadas; a 
indicação de um 
membro da 
organização que 
precisa ter 
responsabilidade e 
autoridade para 
garantir a 
implementação eficaz 
dos processos do SGQ, 
expor o desempenho 
dos mesmos, garantir a 
promoção da 
conscientização sobre 
os requisitos dos 
clientes; e que seja 
estabelecida 
comunicação interna 
referente ao SGQ 
(ABNT, 2008). 

A organização estabelece a 
definição dos 
procedimentos, das 
responsabilidades e 
autoridades por meio de 
sistemas de informação, 
favorecendo à realização de 
um trabalho em equipe sem 
conflito e eficiente. A 
organização adota como 
meios de comunicação 
interna, principalmente, os 
quadros de aviso, os 
sistemas de informação, os 
jornais, as revistas, a caixa 
de sugestão e a pesquisa 
com os empregados; e 
evidencia a eficácia do SGQ, 
ao providenciar através do 
SI, por exemplo, os registros 
referentes a medição de 
desempenho do processo e 
de conformidade do produto, 
ao tratamento das 
reclamações e às auditorias 
externas. 

Por meio da intranet e do 
GED a organização 
estabelece a definição dos 
procedimentos, das 
responsabilidades e 
autoridades. Os principais 
sistemas de informação 
utilizados como meios de 
comunicação interna são: 
intranet, e-mail, ERP, BI, 
GED, o MÊS e o sistema 
supervisório.  

5.6 Análise crítica 
pela direção 

A Alta Direção precisa 
analisar criticamente e 
periodicamente o SGQ 

A reunião de análise crítica 
é realizada semestralmente. 

O sistema de informação 
GED dá suporte a realização 
das análises críticas, 
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para garantir a 
adequação, suficiência 
e eficácia do mesmo. 
Esta análise crítica 
deve incluir as 
informações para 
discussão, as decisões e 
ações encontradas após 
a avaliação de 
oportunidades para 
melhoria e necessidade 
de mudanças no SGQ, 
incluindo a política e 
os objetivos da 
qualidade (ABNT, 
2008). 

destinadas a análise de 
desempenho do SGQ, ao 
gerenciar os documentos 
relativos a determinados 
processos que fazem parte 
das suas entradas, como: 
relatórios das últimas 
auditorias realizadas, 
relatórios de não 
conformidade, resultados de 
medição e monitoramento 
do processo e do produto, 
plano anual de treinamento, 
situação das ações corretivas 
e preventivas, dentre outros. 
Por meio deste sistema 
também se assegura a 
distribuição adequada dos 
resultados da análise crítica. 
O SGI armazena as entradas 
para a realização da análise 
crítica do SGQ, assim como 
as saídas; e monitora a 
implementação do plano de 
ação. O software de 
Gerenciamento de Melhorias 
e Rotinas também auxilia na 
implementação dos planos 
de ação, oriundos das 
reuniões de análise críticas, 
mas quantos estes estão 
relacionados a projetos 
estratégicos. 

Quadro 22 – Itens do requisito 5 da ISO 9001: 2008 x implementação na empresa x apoio do SI da empresa.  

 

d) SUPORTE DO SI NA IMPLANTAÇÃO DO REQUISITO 6: GESTÃO DE RECURSOS 

 

ITEM DO 
REQUISITO 

 

O QUE REQUER 
A NORMA ISO 

9001:2008 
 

COMO A EMPRESA 
O IMPLEMENTA 

COMO O SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO 

APOIA A SUA 
IMPLEMENTAÇÃO 

6.1 Provisão de 
recursos 

A organização precisa 
fornecer os recursos 
necessários para 
implementar e manter 
o SGQ, melhorar 
continuamente a sua 
eficácia, e elevar a 
satisfação dos clientes 
através do atendimento 
aos seus requisitos 
(ABNT, 2008). 

O compromisso em liberar 
recursos para manter e 
melhorar o SGQ da empresa 
está descrito no seu 
planejamento estratégico. 
Geralmente, a empresa 
destina 20% da verba anual 
para esta finalidade. 

O planejamento estratégico 
da empresa é apresentado no 
ERP. 

6.2 Recursos 
humanos 

As pessoas que 
realizam as atividades 
que afetam a qualidade 

A organização cumpre com 
este requisito ao 
providenciar, anualmente, o 

Por meio da intranet os 
gestores fornecem todas as 
informações necessárias ao 
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do produto devem ser 
competentes, com base 
em educação, 
treinamento, habilidade 
e experiência 
adequados (ABNT, 
2008). 

levantamento das 
necessidades de treinamento, 
através do qual cada gestor 
informa quais treinamentos 
são necessários, quais 
colaboradores participarão e 
qual o melhor período e 
local para a sua realização. 
Além disso, a organização 
elabora o plano anual de 
treinamento, avalia a 
eficácia do treinamento e 
armazena todos os registros, 
que revelam a capacidade do 
colaborador em realizar as 
atividades que interferem na 
qualidade do produto. 

treinamento dos 
colaboradores diretos, e 
através do ERP armazena-se, 
recupera-se e controla-se  
todos os registros da área de 
recursos humanos. 

6.3 Infraestrutura A organização precisa 
determinar, fornecer e 
manter a infraestrutura 
necessária (espaços de 
trabalho, equipamentos 
de processo e serviços 
de  apoio), para 
alcançar a 
conformidade com os 
requisitos do produto 
(ABNT, 2008). 

A empresa dispõe de vários 
módulos de sistemas de 
informação e tipos de 
tecnologia de informação, 
além dos equipamentos 
necessários ao processo de 
produção, dos EPIs, dos 
sistemas de transporte 
(ônibus) para transportar os 
colaboradores, e os serviços 
de calibração dos 
equipamentos de medição e 
monitoramento, alimentação 
e manutenção elétrica e 
mecânica, dentre outros. 

- 

6.4 Ambiente  de 
trabalho 

A organização precisa 
determinar e gerenciar 
o ambiente de trabalho 
necessário para atingir 
a conformidade com os 
requisitos do produto 
(ABNT, 2008). 

A organização atende a este 
requisito quando adota o 
programa 5S de organização, 
programas de 
Responsabilidade Social e 
de preservação do meio 
ambiente e o Sistema de 
Segurança Total, e promove 
e o bem estar de todos por 
meio de diretrizes éticas. 

- 

 

Quadro 23 – Itens do requisito 6 da ISO 9001: 2008 x implementação na empresa x apoio do SI da empresa. 

 

e) SUPORTE DO SI NA IMPLANTAÇÃO DO REQUISITO 7: REALIZAÇÃO DO 

PRODUTO 

 

ITEM DO 
REQUISITO 

 

O QUE REQUER 
A NORMA ISO 

9001:2008 

COMO A EMPRESA 
O IMPLEMENTA 

COMO O SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO 

APOIA A SUA 
IMPLEMENTAÇÃO 

7.1 Planejamento da 
realização do produto 

A organização precisa 
planejar e desenvolver 
os processos 
necessários para a 
realização do produto, 

A organização, conforme 
destacado na seção 4.1.1, 
determina os processos 
pertinentes ao seu objetivo 
de produção, fornece as 

Através do GED, a 
organização fornece todos 
os documentos (manual, 
procedimentos, instruções 
de trabalho e registros) 
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os quais devem ser 
coerentes com os 
requisitos de outros 
processos do SGQ 
(ABNT, 2008). 

instruções de trabalho 
relevantes para padronizar 
os processos que causam 
impacto na qualidade do 
produto – através do GED - 
e provê os recursos 
exclusivos para o produto e 
as atividades de ensaio 
necessárias, como, os 
equipamentos e matérias-
primas utilizados no 
processo (o forno elétrico, 
as “gaiolas”, o gás oxigênio 
e as ligas metálicas); e as 
análises químicas para 
identificar a composição do 
aço e os ensaios mecânicos 
para verificar as suas 
propriedades. 
Segundo Mello et al. 
(2009), para atender ao 
planejamento da realização 
do produto, um registro que 
pode ser implementado é 
aquele usado para planejar o 
controle da produção, tal 
como uma ordem de 
produção, que acompanha o 
produto durante todas as 
fases do processo produtivo. 

pertinentes ao SGQ; e por 
meio do ERP, a organização 
executa a ordem de 
produção. O ERP agiliza a 
troca de informação entre os 
colaboradores envolvidos no 
controle da produção e 
integra todas as informações 
pertinentes, contidas na 
ordem de produção, 
auxiliando a execução de 
outros processos de negócio, 
como: analisar o custo da 
produção e controlar o 
estoque de matéria-prima. 

 

7.2 Processos 
relacionados a 
clientes 

A organização precisa 
definir: os requisitos 
especificados pelo 
cliente, os requisitos 
não declarados pelo 
cliente, os requisitos 
estatutários, 
regulamentares e 
qualquer outro; analisar 
criticamente os 
requisitos referentes ao 
produto antes da 
organização se 
comprometer em 
fornecer um produto 
para o cliente; e 
providenciar 
eficazmente uma 
comunicação com o 
cliente (ABNT, 2008). 

A organização usa, além de 
outros meios, o telefone para 
confirmar os requisitos 
especificados pelo cliente, 
para  então, fazer uma 
análise crítica formal do 
pedido. 
A organização também se 
comunica com o cliente por 
meio de sistemas de 
informação  e da ouvidoria. 
A organização poderia ainda 
melhorar a comunicação 
com o cliente se divulgasse 
na Internet informações 
sobre as fases (antes, durante 
e depois) do processo de 
fabricação. Segundo a 
empresa, não há necessidade 
de revelar essas 
informações, pois a maioria 
dos produtos é feito para 
estoque. 

Outro meio que a 
organização utiliza para 
confirmar os requisitos do 
cliente é o portal corporativo 
e o e-mail. 
Os sistemas de informação 
utilizados pela organização 
para se comunicar com o 
cliente são o e-mail e o 
portal corporativo.  
Através do portal 
corporativo a organização 
apresenta  as especificações 
técnicas dos produtos, a 
descrição das aplicações dos 
produtos, formulários para 
reclamação e áreas 
específicas para 
treinamentos e assistência 
técnica.  

7.3 Projeto e 
desenvolvimento 

O projeto e 
desenvolvimento de 
produtos precisam 
possuir as seguintes 
etapas: planejamento, 
definição de entradas e 
saídas, análise crítica, 

A organização não realiza 
projeto. Este item não faz 
parte do escopo da 
certificação obtida pela 
organização. 

- 
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verificação, validação e 
controle de alterações 
(ABNT, 2008). 

7.4 Aquisição A organização precisa: 
garantir que o produto 
adquirido está de 
acordo com os 
requisitos 
especificados de 
aquisição, avaliar e 
selecionar os 
fornecedores, ter 
atenção quanto às 
informações de 
aquisição e avaliar o 
produto adquirido 
através de inspeção 
(ABNT, 2008). 

A organização executa este 
requisito quando determina 
o seguinte: 

− o fornecedor não 
homologado é 
selecionado conforme os 
seguintes critérios: 
preço, qualidade do 
produto e do serviço, 
condições de embalagem 
e de transporte, a análise 
de alguns documentos, e 
o resultado da visita 
técnica. 
− o fornecedor que 
possua certificação ISO 
9000, não está 
automaticamente 
qualificado. 
− o fornecedor 
homologado é avaliado 
de acordo com o seu 
histórico de 
fornecimento. Para 
tanto, a empresa realiza 
a inspeção de 
recebimento e faz o 
acompanhamento do 
histórico de 
fornecimento por meio 
do Índice de Qualidade 
do Fornecedor (IQF). O 
fornecedor homologado 
também é avaliado por 
meio do desempenho do 
seu SGQ. 
A organização emprega 
SI, para gerar os 
registros de inspeção de 
matéria-prima e 
componentes. 

O Índice de Qualidade do 
Fornecedor é processado 
pelo SGI; onde são 
armazenados os seus 
registros e quaisquer ações 
necessárias, oriundas da 
avaliação. Por meio do SGI, 
a organização gera os 
registros de inspeção. O 
mesmo providencia a coleta 
das informações, o 
processamento, o 
armazenamento, e a 
disponibilização das 
mesmas. 

7.5 Produção e 
prestação de serviço 

A organização precisa: 
planejar e realizar a 
produção e o 
fornecimento de 
serviço sob condições 
controladas, validar 
qualquer de seus 
processos onde a saída 
resultante não possa 
ser verificada por 
monitoramento ou 
medição posterior, 
identificar o produto 
por meios adequados 
ao longo da realização 
do produto, ter cuidado 

A organização disponibiliza 
no seu portal corporativo as 
características e aplicações 
de todos os seus produtos; 
promove as condições 
necessárias para uso dos 
equipamentos ao 
implementar manutenções 
corretivas, preventivas e 
preditivas; e executa o 
monitoramento e a medição 
nas várias fases de 
fabricação do produto, como 
no recebimento de insumos, 
durante o processo 
produtivo e antes da entrega 

O sistema supervisório  
coleta dados de parâmetros 
de controle do processo 
produtivo, como os da 
temperatura da água de 
refrigeração, e os compara 
com um intervalo de 
tolerância aceitável pré-
determinado. Caso estes 
dados não estejam neste 
intervalo, o sistema 
supervisório gera um 
alarme, avisando ao 
operador do processo e a 
todos que estejam próximo 
do processo produtivo sobre 
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com a propriedade do 
cliente enquanto 
estiver sob o controle 
da organização ou 
sendo usada por ela 
(ABNT, 2008). 

ao cliente. 
Para o monitoramento e 
medição do processo, a 
organização dispõe de um 
sistema supervisório para 
auxiliá-la na realização da 
produção sob condições 
controladas, e do MES. 
Quanto ao monitoramento e 
a medição das 
características do produto, a 
organização faz uso do 
sistema de informação Data 
Metric e do software 
Minitab. 

 

um eventual problema. 
O MES é integrado ao 
sistema supervisório de 
maneira que todos os dados 
dos parâmetros de controle 
do processo produtivo são 
acessados por meio de um 
painel, que indica quando 
estes estão sob controle, ou 
no intervalo de tolerância, 
ou fora dele. Desta forma, 
as intervenções no processo 
são feitas rapidamente, 
assegurando um produto 
final sempre com as mesmas 
características. 
O Data Metric faz a coleta 
dos dados do processo 
produtivo, os quais são 
utilizados na realização do 
CEP. O Minitab trabalha 
com um conjunto de 
ferramentas estatísticas, 
incluindo testes de hipóteses 
e intervalos de confiança, 
visando identificar fatores 
importantes que afetam a 
qualidade do produto e 
monitorar o processo 
produtivo ao longo do 
tempo. 
O ERP da organização gera 
por meio de formulário 
apropriado a ordem de 
serviço de manutenção, o BI 
apresenta o registro de 
controle da produção, e o 
SGI processa o registro de 
inspeção do processo e o 
registro de inspeção final. O 
ERP e o SGI processam e 
distribuem estes registros 
por toda organização. 

7.6 Controle de 
equipamentos de 
monitoramento e 
medição 

A organização precisa: 
determinar a medição e 
o monitoramento a 
serem realizados e o 
equipamento de 
medição e 
monitoramento 
necessário para 
comprovar a 
conformidade do 
produto com os 
requisitos 
determinados, 
estabelecer processos 
para garantir que esse 
equipamento seja 
calibrado a fim de 

Para satisfazer estas 
exigências a organização 
prepara o cadastro geral e 
individual dos 
equipamentos, registros 
armazenados em rede, 
necessários para manter um 
controle sobre os mesmos, 
informar o planejamento das 
próximas calibrações, e 
manter um histórico das 
calibrações de cada 
equipamento. 

Além disso, esta Empresa 
estabelece um plano de 
calibração, cuja 
implementação é auxiliada 

O SGI é usado para auxiliar 
na implementação do plano 
de calibração. 
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garantir a 
confiabilidade das 
medições, e estabelecer 
processos para garantir 
que o monitoramento e 
a medição possam ser 
realizados de maneira 
consistente com os 
requisitos de 
monitoramento e 
medição (ABNT, 
2008). 

por um SI, para garantir que 
o monitoramento e a 
medição sejam eficientes e 
eficazes. Adicionalmente, 
providencia a calibração dos 
equipamentos e armazena os 
seus certificados na forma 
física. 

 

Quadro 24 – Itens do requisito 7 da ISO 9001: 2008 x implementação na empresa x apoio do SI da empresa. 

 

f) SUPORTE DO SI NA IMPLANTAÇÃO DO REQUISITO 8: MEDIÇÃO, ANÁLISE E 

MELHORIA 

 

ITEM DO 
REQUISITO 

 

O QUE REQUER 
A NORMA ISO 

9001:2008 
 

COMO A EMPRESA 
O IMPLEMENTA 

COMO O SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO 

APOIA A SUA 
IMPLEMENTAÇÃO 

8.1 Generalidades A organização precisa 
planejar e implementar 
os processos de 
monitoramento, 
medição, análise e 
melhoria para revelar a 
conformidade do 
produto, garantir a 
conformidade do SGQ 
e melhorar 
continuamente a sua 
eficácia (ABNT, 
2008). 

A organização executa  este 
item a partir da 
implementação dos demais 
itens deste requisito. 

 

- 

 

8.2 Monitoramento e 
medição 

A organização precisa: 
monitorar informações 
referentes à percepção 
do cliente sobre se a 
organização atendeu 
aos seus requisitos, 
executar auditorias 
internas a intervalos 
planejados do SGQ, 
aplicar métodos 
adequados para 
monitoramento e, onde 
aplicável, para 
medição dos processos 
do SGQ; e monitorar e 
medir as características 
do produto para 
verificar se os seus 
requisitos foram 
atendidos (ABNT, 
2008). 

A organização monitora a 
percepção do cliente se 
apoiando em diversas 
fontes, como, pesquisa de 
satisfação do cliente, 
relatórios de revendedor, 
pesquisa de opinião de 
usuários, e matriz de 
posicionamento. 
A organização realiza a 
auditoria interna uma vez 
por ano. Ela é executada por 
uma equipe da própria 
empresa em conjunto com 
uma terceirizada. 
Quanto ao monitoramento e 
medição de processos e do 
produto, a empresa os 
implementa de acordo com 
o que foi descrito no 
requisito 7.5.1. 

O CRM processa e 
disponibiliza as informações 
referentes ao monitoramento 
da percepção do cliente. 
O SGI armazena o relatório 
de auditoria interna. 
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8.3 Controle de 
produto não 
conforme 

A organização precisa 
assegurar que os 
produtos não-
conformes com os seus 
requisitos sejam 
identificados e 
controlados para 
impedir seu uso ou 
entrega não 
intencionais. Um 
procedimento 
documentado deve ser 
estabelecido (ABNT, 
2008). 

Para cumprir esse requisito, 
a organização divulga as 
reclamações dos clientes 
obtidas pelo SAC, através 
de um relatório de não 
conformidade, aos 
responsáveis por sua futura 
correção. As não 
conformidades de produto, 
provenientes de falhas 
ocorridas durante o processo 
de produção são informadas 
em planilhas Excel®, e 
aquelas, percebidas durante 
auditoria interna e externa, 
são preenchidas por SI. 

A organização utiliza o ERP 
para divulgar as 
reclamações dos clientes 
obtidas pelo SAC, e o SGI 
para preencher os relatórios 
de auditoria interna e 
externa. 

8.4 Análise de dados A organização precisa 
coletar e analisar dados 
relacionados à 
satisfação dos clientes, 
conformidade com os 
requisitos dos 
produtos, 
características e 
tendências dos 
processos e aos 
fornecedores para  
demonstrar a 
adequação e eficácia 
do SGQ, e para avaliar 
onde pode-se realizar a 
melhoria contínua do 
SGQ (ABNT, 2008). 

A organização obedece a 
este requisito ao investir no 
uso de bancos de dados 
analíticos (Data Warehouse) 
e na aplicação de técnicas 
de Data Mining. 

O Data Warehouse 
recupera, integra e gerencia 
o fluxo de informações, a 
partir dos bancos de dados 
corporativos e de fontes de 
dados externos, conforme 
citado por Dal’alba (2009) e 
mencionado nesta 
dissertação na p. 62, 
propiciando tomadas de 
decisão mais eficazes. E, as 
técnicas de Data Mining 
descobrem novas tendências 
a partir de um enorme 
conjunto de dados, 
localizados no DW, de 
acordo com O’Brien (2004) 
e apresentado nesta 
dissertação na p. 63, 
possibilitando garantir 
considerável vantagem 
competitiva. 
Ademais, tem os sistemas 
SGI, ERP, GED e CRM, 
que coletam, processam e 
armazenam o conteúdo que 
abrange todo o SGQ; e 
geram os registros que 
mostram que o mesmo é 
apropriado e eficaz, tais 
como àqueles relacionados 
a: 

− conformidade com 
os requisitos do 
produto, mediante o 
registro da eficácia de 
treinamento, o plano 
de inspeção e o 
registro da inspeção 
final. (colocar no 
questionário); 
− tratamento de 
reclamações, 
evidenciado pela 
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abertura e conclusão 
dos relatórios de não 
conformidade e de 
ação corretiva e 
preventiva. 
− satisfação do 
cliente, como discutido 
no requisito 8.2. 

− fornecedores, 
mediante o relatório de 
inspeção no 
recebimento e a 
planilha de IQF. 

8.5 Melhoria A organização precisa 
continuamente 
melhorar a eficácia do 
SGQ através do uso da 
política da qualidade, 
objetivos da qualidade, 
resultados de 
auditorias, análise de 
dados, ações corretivas 
e preventivas e análise 
crítica pela direção. 
Um procedimento 
documentado deve ser 
estabelecido para a 
implementação da 
ação corretiva e da 
ação preventiva 
(ABNT, 2008). 

A organização assegura a 
execução deste requisito 
quando implementa  os itens 
mencionados, e com o 
suporte das funcionalidades 
dos sistemas de informação. 
Por exemplo, a política da 
qualidade deve incluir no 
seu texto o 
comprometimento com a 
melhoria contínua da 
eficácia do SGQ, o que 
indica aos colaboradores 
que o seu trabalho deve ser 
realizado para atendê-la. 
Dessa maneira a empresa 
deve estabelecer os recursos 
aos colaboradores, de modo 
que eles possam cumprir 
com essa exigência. Para 
tanto a organização investe 
em vários recursos, como 
máquinas e equipamentos 
adequados, programas de 
manutenção, plano de 
treinamento e no sistema de 
informação. 
Ainda, a auditoria interna é 
realizada uma vez por ano, e 
seus resultados podem 
indicar uma não-
conformidade de sistema, 
como, uma proposta de 
venda sem evidência de 
análise crítica de contrato; 
que pode ser evitada pelo 
uso de SI. 
Além disso, conforme 
mencionado por Mjema et 
al. (2005) e apresentado 
nesta dissertação na p.105, o 
uso de TI oferece 
capacidades analíticas para 
melhorar processos e 
auxiliar a integração das 
soluções da empresa ao 
problema. Em virtude disso, 

Para atender efetivamente a 
política da qualidade quanto 
ao comprometimento com a 
melhoria contínua da 
eficácia do SGQ, o SI 
auxilia os colaboradores na 
descoberta de tendências 
após analisar um conjunto 
de dados, possibilitando 
assim a eliminação de 
problemas potenciais ao 
promover a tomada de ações 
preventivas. 
O SI pode evitar o 
surgimento de não 
conformidades durante a 
realização de auditoria 
interna  ao prover, por 
exemplo, um canal de 
comunicação com o cliente, 
o que torna a troca de 
informação mais oportuna, 
dificultando a ocorrência de 
propostas de vendas sem 
analise crítica de contrato. 
Caso a empresa decida por 
investir num projeto de 
mudança de ruptura, a 
mesma estará preparada se 
analisarmos com base em 
seu SI; pois a mesma coleta 
as informações sobre a 
satisfação do cliente de 
várias formas, como 
descrito na análise do 
requisito 8.2.1; possui um 
sistema de informação 
integrado (ERP), destinado 
principalmente a apoiar as 
decisões estratégicas; e 
afirma promover a 
atualização do SI para 
fornecer melhor 
desempenho aos projetos 
oriundos da melhoria 
contínua do SGQ. 
Quanto a realização da ação 
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por exemplo, uma 
ferramenta da TI pode 
providenciar a análise dos 
dados oriundos da pesquisa 
de satisfação do cliente, que 
pode revelar o interesse por 
um novo produto, 
disponível ou não no 
mercado; e orientar a 
organização quanto a 
necessidade, ou não, em 
investir num projeto de 
mudança de ruptura. 
De acordo com Christensen 
e Overdorf (2000)36, 
existem três modos 
possíveis de se fazer uma 
mudança de ruptura, e um 
deles é por meio da criação 
de novas estruturas 
organizacionais dentro dos 
limites corporativos nos 
quais os novos processos 
possam se desenvolver. 
Nesse ínterim, vale ressaltar 
que para a organização 
identificar esse interesse do 
cliente e levá-lo 
adequadamente a efeito é 
importante o suporte de SIs, 
como o SAE, que analisa 
informações internas e 
externas a fim de descobrir 
novas tendências de longo 
prazo; de tecnologias de 
informação que são 
relevantes para a integração 
das informações do novo 
processo com os demais e 
das soluções da organização 
ao problema; e a geração de 
novos indicadores de 
desempenho e aplicação de 
novos controles, ou seja, 
uma atualização do sistema 
de informação. 
A organização cumpre com 
o requisito 8.5.2 ao tratar as 
não conformidades 
relevantes (aquelas que 
provocam um grande 
impacto no SGQ da 
organização) por intermédio 
da abertura e conclusão do 
relatório de ação corretiva. 
As não conformidades 
graves devem ser analisadas 

corretiva, a organização 
utiliza o SGI para o 
processamento do relatório. 
Este sistema de informação 
permite a coleta das 
informações provenientes 
do relatório de não 
conformidade, a descrição 
do plano de ação e o 
monitoramento da sua 
implementação, o 
monitoramento da 
efetivação das ações, o 
monitoramento da eficácia 
da ação posta em prática, o 
compartilhamento das 
informações, e fornecimento 
do relatório. 
Quanto a realização da ação 
preventiva, a organização 
usa o SGI como suporte à 
sua implementação. 
A organização também usa 
o sistema de gestão 
eletrônica de documentos 
(GED) para estabelecer os 
procedimentos relacionados 
aos processos de auditoria 
interna, controle de produto 
não conforme, ação 
corretiva e ação preventiva, 
obrigatórios para colocar em 
prática o SGQ baseado na 
ISO 9001:2008, ao 
satisfazer o requisito 4.2.1. 
 

                                                           
36

 CRHISTENSEN, C.; OVERDORF, M. Meeting the challenge of disruptive change. Harvard Business 
Review, mar/abr, 2000, tradução nossa. 
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por uma equipe composta 
por pessoas (da gerência até 
o nível operacional) a fim 
de se identificar a sua causa-
raiz. Para tanto, pode-se 
utilizar o diagrama de causa 
e efeito, também conhecido 
como diagrama de Ishikawa 
(apresentado na figura 30), e 
a ferramenta Brainstormig 
para auxiliar na descoberta 
das possíveis causas. 
Quanto às ações 
preventivas, a organização 
obedece a este requisito ao 
criar e executar ações 
necessárias para a 
identificação de tendências 
ou padrões de ocorrência, 
que indiquem os problemas 
potenciais, ajudando-a a 
lidar com as causas e a 
evitar a ocorrência destes.  

Quadro 25 – Itens do requisito 8 da ISO 9001: 2008 x implementação na empresa x apoio do SI da empresa. 

 

A seguir, apresenta-se, por meio do diagrama de causa e efeito, como a sinergia entre 

os requisitos da ISO 9001:2008 e o SI da empresa pesquisada promovem a implementação da 

referida norma. 
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Figura 30 – Diagrama de causa e efeito que indica como se atingir a implantação da ISO 9001 a partir da associação dos requisitos da referida Norma com o SI. 
Fonte: próprio autor 

MÃO-DE-OBRA 

 

MATÉRIA-PRIMA  MEIO AMBIENTE 

MEDIDA MÉTODO  

EFEITO 

Implantação 
da ISO 

9001:2008 

MÁQUINA 

Educação, treinamento, 
habilidade e experiência 

(registros adequados 
armazenados no ERP). 

O SGI processa e 
armazena o IQF e o 
registro de inspeção 

no recebimento. 

Monitor. e medição do 
proc.  por meio do sist. 

sup. e do MES. 

 

Ordem de serviço 
de manutenção é 
processado pelo 

ERP. 

Registro de incidentes 
relacionados a segurança 

do trabalho e ao meio 
ambiente  são 

processados pelo SGI. 

 

A documentação do SGQ 
é disponibilizada  à 
grande maioria  dos 

colaboradores em meio 
eletrônico. 

 

Trabalho em grupo 
utilizando a ferramenta 
groupware p/ revisão 
dos procedimentos e 

instruções de trabalho. 

Uso do GED p/ 
implementar os proced. 

exigidos pela ISO 
9001, além do manual, 

da política. e dos 
objetivos da qualidade. 
e as instr. de trabalho. 

 

Os indicadores da 
qualidade são 

monitorados pelo 
SGI. 

A atribuição das 
responsabilidades 
está na intranet e 
no GED. 

O pedido 
pode ser 

solicitado 
pelo portal. 

 

A gestão dos 
documentos é feito 

pelo GED. 

Por meio da intranet, o 
gestor envia informações 
referentes ao Levantento 

das Necessidade de 
Treinamento. 

O ERP gera as informações sobre a ordem de 
produção e o portal confirma os requisitos do 

produto e fornece as características e aplicações 
de todos os produtos. 

O SGI auxilia na 
implementação do 

plano de calibração e 
gera o registro de 

inspeção. de  processo 
e do produto final. 

O relatório de 
auditoria interna 

é processado 
pelo SGI. 

Monitor. e medição do 
prod.  por meio do 
Data Metric e do 

Minitab. 

A Empresa usa o BI 
para  coletar 

informações de 
fontes externas p/ a 
tomada de decisão. 
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Quadro Resumo da Sinergia, tomando por referência o quadro 16. 

Requisito da ISO 9001:2008 Tipo de Sinergia Descrição 
4.2.1 Generalidades 
4.2.2 Manual da qualidade 
4.2.3 Controle de documentos 
4.2.4 Controle de registros 

Comunicação da 
informação 

A documentação do SGQ é disponibilizada à grande maioria dos colaboradores em meio 
eletrônico. A política da qualidade, o manual da qualidade e os procedimentos estão 
disponibilizados na intranet e no sistema GED. 

Revisão da 
informação 

Há trabalho em grupo, usando a ferramenta groupware para fazer a revisão dos procedimentos 
e instruções de trabalho.  

Evidência de 
conformidade 

A empresa usa o sistema GED para implementar os procedimentos relacionados aos processos 
de controle de documentos de registros, o manual da qualidade, a política da qualidade e o 
objetivo da qualidade, obrigatórios para o atendimento de um dos requisitos da ISO 9001:2008. 

5.1 Comprometimento da direção 
 

Comunicação da 
informação 

Os objetivos da qualidade e os seus indicadores são apresentados no SGI; sendo estes últimos 
monitorados por ele. A garantia de provisão de recursos para manter e melhorara o SGQ é 
apresentado pelo ERP. 

5.3 Política da qualidade 
 

Comunicação da 
informação 

A política da qualidade é comunicada pelo manual, que é disponibilizado pelo GED, e por 
meio da intranet. 

5.5.1 Responsabilidade e autoridade  
 

Comunicação da 
informação 

A atribuição das responsabilidades está disponibilizada na intranet e no sistema GED. 

5.5.3 Comunicação interna Comunicação da 
informação 

A empresa adota como meios de comunicação interna os SIs, dentre outros. A empresa 
evidencia a eficácia do SGQ, ao fornecer, através do SI, os registros que confirmam o 
atendimento aos requisitos. 

5.6.1 Análise crítica pela direção Revisão da 
informação 

A gestão dos documentos do SQ é realizada pelo sistema GED, agilizando a reposição dos 
documentos que passarão por análise crítica. 
O GED faz a definição de listas de distribuição e níveis de acesso, que é empregada ao enviar 
os resultados da análise crítica. 

5.6.2 Entradas para a análise crítica 
5.6.3 Saídas da análise crítica 

Registros de 
dados 

As entradas e saídas da análise crítica são armazenadas no SGI, processadas pelo software 
“Gerenciamento de Melhoria e Rotina” e enviadas por e-mail aos participantes. 

6.2.2 Competência, treinamento e conscientização Comunicação da 
informação 

O gestor informa por intranet quais treinamentos são necessários, quais colaboradores 
participarão e qual o melhor período e local para a sua realização. 

Registro de 
dados 

A empresa utiliza o ERP para armazenar todos os registros referentes a educação, treinamento, 
habilidade e experiência; facilitando a sua recuperação e controle. 

7.1 Planejamento da realização do produto Comunicação da 
informação 

A empresa fornece as instruções de trabalho relevantes para padronizar os processos que 
causam impacto na qualidade do produto através do GED. 

Registro de 
dados 

A empresa gera as informações da ordem de produção por intermédio do ERP. 

7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao Revisão da A empresa usa o portal corporativo para confirmar os requisitos do produto. 



173 

 
produto informação 

Registro de 
dados 

O pedido pode ser solicitado a partir do portal corporativo, agilizando e assegurando as 
informações relevantes; agilizando na realização da análise crítica. 

7.2.3 Comunicação com o cliente Comunicação da 
informação 

São disponibilizados formulários eletrônicos no portal corporativo, como: formulário de 
pedido, ficha de especificação do produto e formulários para reclamação. O cliente ainda pode 
obter informação sobre a empresa por meio dos portais de busca na Internet. 

7.4.1 Processo de aquisição Registro de 
dados 

A empresa qualifica o fornecedor não homologado através de critérios, como: preço e 
qualidade do produto e do serviço, dentre outros; e o homologado é avaliado por meio, do IQF, 
do resultado da inspeção de recebimento, processados pelo SGI, e do desempenho do seu SGQ. 

7.4.3 Verificação do produto adquirido  A empresa emprega o SGI para gerar os registros de inspeção no recebimento. 
7.5.1Controle de produção e prestação de serviço Registro de 

dados 
A empresa fornece as características e aplicações de todos os seus produtos no portal 
corporativo, as instruções de trabalho por meio do sistema GED, e promove o monitoramento e 
medição dos processos e do produto através, respectivamente, do MÊS e do Data Metric. 

7.5.2 Validação dos processos de produção e 
fornecimento de serviço 

- Informação não pesquisada. 

7.5.3 Identificação e rastreabilidade - Informação não pesquisada. 

7.5.4 Propriedade do cliente - Informação não pesquisada. 

7.6 Controle de equipamento de monitoramento e 
medição 

Registro de 
dados 

A empresa implementa o plano de calibração com o auxílio do SGI. 

8.2.1 Satisfação dos clientes Comunicação da 
informação 

As informações sobre a percepção do cliente, com exceção da pesquisa de satisfação, são 
obtidas pelo portal eletrônico e processadas pelo CRM.  

8.2.2 Auditoria interna Registro de 
dados 

O relatório de auditoria interna é armazenado no sistema SGI. 

Evidência de 
conformidade 

A empresa usa o sistema GED para implementar o procedimento relacionado ao processo de 
auditoria interna, obrigatório para o atendimento de um dos requisitos da ISO 9001:2008. 

8.2.3 Monitoramento e medição de processo Registro de 
dados 

A empresa dispõe de um sistema supervisório para controlar o processo de produção, do BI e 
do SGI para gerar, respectivamente, o registro de controle da produção e o registro de inspeção 
do processo. 

8.2.4 Monitoramento e medição de produto Registro de 
dados 

A empresa usa o Data Metric para executar o CEP, o software Minitab para identificar fatores 
que afetam a qualidade do produto e o SGI para gerar o registro de inspeção final. 

8.3 Controle de produto não conforme Registro de 
dados 

A empresa emprega o ERP para disseminar as reclamações dos clientes obtidas pelo SAC, 
utilizando um relatório de não conformidade. 

Evidência de 
conformidade 

A empresa usa o sistema GED para implementar o procedimento de controle de produto não- 
conforme, obrigatório para o atendimento de um dos requisitos da ISO 9001:2008. 

8.4 Análise de dados Evidência de 
conformidade 

O SI disponibiliza registros que evidenciam que o SGQ é apropriado e eficaz, pois revelam que 
determinados requisitos da ISO 9001:2008 são satisfeitos, como, medição de desempenho do 
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processo (MES). A empresa possui Data Warehouse e aplica técnicas de Data Mining. 

8.5.1 Melhoria contínua Comunicação da 
informação 

O SI auxilia a empresa ao prover um canal de comunicação com o cliente. Isso evita a 
ocorrência de problemas, como a falta de evidência de análise crítica de pedido de venda. 

Registro de 
dados 

A empresa usa o SGI para apoiar a implementação das ações preventivas, relevantes na 
melhoria contínua dos processos.  

8.5.2 Ação corretiva Registro de 
dados 

A empresa usa o SGI para apoiar a implementação das ações corretivas. 

Evidência de 
conformidade 

A empresa usa o sistema GED para implementar o procedimento relacionado ao processo de 
ação corretiva, obrigatório para o atendimento de um dos requisitos da ISO 9001:2008. 

8.5.3 Ação preventiva Registro de 
dados 

A empresa usa o SGI para apoiar a implementação das ações preventivas. 

Evidência de 
conformidade 

A empresa usa o sistema GED para implementar o procedimento relacionado ao processo de 
ação preventiva, obrigatório para o atendimento de um dos requisitos da ISO 9001:2008. 

Quadro 26: Sinergia entre o SGQ baseado na ISO 9001:2008 e SI 
Fonte: Próprio autor 
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4.3 Benefícios conseguidos a partir da interação entre os sistemas 
 
 

O suporte do sistema de informação, estruturado pela empresa, à implementação do 

seu Sistema de Gestão da Qualidade, forneceu vários benefícios. Este fato pode ser constatado 

pelas respostas dos entrevistados, atuantes dentro ou fora da empresa, complementada e 

validada pela observação direta, e respaldada pela teoria. A seguir estão descritos todos eles: 

 

a) RAPIDEZ 

 

Durante visita à empresa percebeu-se que a grande maioria das informações está 

disponibilizada em meio eletrônico, especialmente, por meio de sistemas de informação 

integrados, como o ERP e SGI; tecnologias de informação, como o BI e o SGBD; e com o 

auxílio de um sistema distribuído ou em rede, como a intranet, ou a Internet. Em virtude 

disso, a empresa tem a sua disposição informações oportunas, por estarem compartilhadas e 

em tempo real, promovendo maior rapidez na execução dos processos de negócio e a 

eliminação de vários processos em papel e de trabalho extra, melhorando o desempenho do 

sistema de gestão da qualidade. 

A maior rapidez na execução dos processos favorece a empresa no cumprimento dos 

prazos de entrega dos pedidos, ao agilizar a execução do planejamento, no fornecimento de 

informações ao cliente, na tomada de decisão, dentre outras ações. 

Ao eliminar vários processos em papel a empresa consegue agilidade e segurança no 

fluxo de informações, e auxilia na preservação do meio ambiente. 

Ao evitar trabalho extra, como de digitação e de deslocamento, possibilita-se o uso do 

tempo para executar outras atividades, como, auditorias, verificação da implementação de 

ações corretivas; e torna mais viável aos gerentes a supervisão de um maior número de 

funcionários, diminuindo os custos de agência. 

Ademais, esses sistemas e tecnologias da informação, assim como, os sistemas 

supervisórios e do MES, beneficiam a empresa, pois proporcionam análises de informações 

internas e externas, e assumem no processo produtivo uma aplicação voltada para a 

automação, destinando-se ao seu controle.  

Isso proporciona uma reação mais rápida aos problemas e às oportunidades, como a 

detecção de falhas e a solução das mesmas, e a descoberta de padrões de ocorrências e novas 

tendências, que favorece na melhoria contínua do SGQ, que pode ser adquirida por meio da 

abertura de novos negócios, desenvolvimento de novos produtos, investimento em 
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determinada matéria-prima, em novos equipamentos, e até mesmo no fechamento de uma 

unidade ou na fusão com um concorrente. 

 

b) APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE INFORMAÇÃO 

 

A empresa, objeto do estudo, dispõe dos seguintes sistemas de informação: ERP, MES 

e sistema supervisório. A composição destes três sistemas é um exemplo de como os SIs 

aprimoram o processo de informação desta empresa, no caso, o de produção. 

O sistema supervisório coleta dados de parâmetros do processo produtivo, e busca o 

seu controle gerando um alarme no computador usado pelo operador e acionando uma sirene 

que avisa os gestores sobre um eventual problema. Todas as informações provenientes do 

sistema supervisório são compartilhadas com o MES, que por meio de um painel confirma a 

situação de controle dos pontos críticos de processo. Essas informações ficam integradas com 

o BI, através do qual, são disseminadas aos gestores interessados. 

 

c) ESTABELECIMENTO DE UMA REDE DE INFORMAÇÃO 

 

A empresa A promove o estabelecimento de uma rede de informação com os 

stakeholders ao investir no ERP e no sistema de informação interorganizacional. Por meio 

destes SIs, esta empresa, respectivamente, distribui a informação a todos os colaboradores 

interessados e consolida todas as informações provenientes das outras unidades, dos clientes, 

fornecedores e demais parceiros, com isso, agiliza, por exemplo, a abertura de relatórios de 

não conformidades, de ação corretiva e preventiva; promove o controle das informações 

referentes a necessidade de treinamento; e evita um desvio no cumprimento das metas do 

planejamento estratégico da organização. 

 

d) DOMÍNIO DA INFORMAÇÃO 

 

Entende-se que a empresa A alcança o domínio da informação ao investir no ERP, no 

GED, no SGI e no BI. Isso é possível porque, por meio deste sistema de informação, podem-

se integrar todas as informações entre os setores, ao criar um fluxo digital do primeiro ao 

último processo empresarial; gerenciar os documentos, ao dar suporte a atualização dos 

mesmos, armazená-los e assegurar a sua distribuição correta; aperfeiçoar a pesquisa sobre um 

conjunto enorme de informações, com o objetivo de descobrir novas tendências, e então, 
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promover a melhoria contínua da empresa; tomar decisões mais acertadas, ao possibilitar a 

coleta de informações a partir de um banco de dados especializado que as recupera 

periodicamente a partir dos bancos de dados corporativos e de fontes de dados externos, e faz 

a sua estratificação; e validar a implementação do SGQ, ao processar os registros que revelam 

a sua adequação e eficácia (medição de desempenho de processo, tratamento de reclamações, 

eficácia de treinamento, dentre outros) e ao providenciar a implementação dos procedimentos 

para controle de documentos, controle de registros, auditoria interna, controle de produto não 

conforme, ação corretiva e ação preventiva; obrigatórios para a satisfação de um dos 

requisitos da ISO 9001:2008. 

 

e) CANAL DE COMUNICAÇÃO EFICAZ 

 

Verificamos que a empresa pesquisada apresenta um canal de comunicação eficaz 

como resultado do emprego de um sistema de informação robusto. Esta afirmação decorre do 

fato de que este sistema promove um fluxo de dados e de informação entre os processos e os 

parceiros de forma mais rápida, em virtude dos recursos de telecomunicações e do seu 

compartilhamento; mais precisa, devido a disponibilidade de informações mais “enxutas” e 

completas; e mais oportuna, já que o intercâmbio das informações é em tempo real. 

Como exemplos do uso deste canal de comunicação eficaz pode-se citar: a solicitação 

do pedido por meio do portal eletrônico, a abertura de relatórios de ação corretiva a partir dos 

relatórios de não-conformidade, a integração das informações estratégicas da organização 

com as suas unidades, os treinamentos on-line, conforme a necessidade de capacitação de 

cada colaborador, ao apresentar os procedimentos, as responsabilidades e atribuições e ao 

indicar como está o desempenho do processo produtivo, dentre outros. 

 

f) REVISÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Observamos que a empresa A realiza a revisão da informação. Ela é praticável por 

intermédio do GED, que possibilita a criação dos documentos, o armazenamento, o controle 

das versões, e sua distribuição de modo seguro a partir da definição de listas de distribuição e 

níveis de acesso; favorecendo, assim, a atualização e a recuperação do conteúdo necessário 

para a tomada de decisão, e o envio do mesmo somente às pessoas interessadas. Além disso, 

esta empresa promove um trabalho em grupo, a distância, viabilizando oportunamente, a 

atualização de documentos. 
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g) VALIDAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS PROCEDIMENTOS 

 

Identificamos que a empresa A valida o funcionamento dos procedimentos, exigidos 

ou não pela ISO 9001:2008, que requerem registros ou não, segundo esta norma, quando estes 

têm a sua implementação apoiada pela funcionalidade (coletar, processar, armazenar, 

controlar e distribuir) dos módulos (GED, ERP, SGI, dentre outros) do seu sistema de 

informação, demonstrando, dessa maneira, a conformidade dos processos do SGQ com os 

requisitos da ISO 9001:2008. 

Exemplos:  

• a implementação do procedimento de análise crítica pela direção é habilitada 

por SI, pois o SGI armazena todas as entradas necessárias à realização da análise 

crítica do SGQ e as saídas, e monitora a implementação do plano de ação ao 

controlar a realização das ações, armazená-lo e distribuí-lo. O software de 

gerenciamento de melhorias e de rotinas também auxilia na execução do plano de 

ação, mas quando este é definido a partir das resoluções da análise crítica voltadas 

para projetos estratégicos. Além disso, o GED dá suporte a realização das análises 

críticas, por meio da criação, armazenamento, edição e distribuição segura dos 

documentos do SGQ, além do controle de versões; e 

• quanto ao procedimento de treinamento, o seu funcionamento também é 

garantido por SI. A intranet é usada pelos gestores para enviar as informações 

referentes às necessidades de treinamento, e o ERP armazena os registros 

apropriados para educação, treinamento, habilidade e experiência; exigidos pela 

ISO 9001:2008; 

• com relação ao procedimento referente a pesquisa de satisfação do cliente, a 

empresa dispõe do apoio do sistema CRM, que processa e distribui as 

informações que monitoram a percepção do cliente, além daquelas relacionadas ao 

seu perfil e a aplicação do produto adquirido, podendo auxiliar na fabricação e 

desenvolvimento de produtos exclusivos e na melhoria contínua da satisfação do 

cliente. 
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Quadro resumo de convergência entre as respostas dos questionários 
 

 A B C D E  
Coordenadores Facilitador Colaborador Fornecedor Cliente 

Coordenadores 54 11 12 4 7 I 
Facilitador 11 11 11 1 1 II 

Colaborador 12 11 12 1 1 III 
Fornecedor 4 1 1 4 0 IV 

Cliente 7 1 1 0 7 V 
Quadro 27 Convergência das evidências 
Fonte: próprio autor 

  
Este quadro está apresentado na forma de matriz para facilitar a compreensão das informações 
contidas nele. Por exemplo, os dados das células em laranja informam a quantidade de 
questões elaboradas e aplicadas a cada grupo respondente; e os dados que estão nas células de 
cor verde, informam a convergência entre as respostas de diferentes grupos, a saber: a célula 
(AII) informa que das 54 respostas dadas pelos coordenadores, 11 tiveram 
coincidência/convergência com as respostas dadas pelo facilitador, ou seja, todas; e a célula 
(BIII) informa que das 11 respostas dadas pelo facilitador, todas tiveram coincidência com as 
respostas dadas pelo colaborador; e assim, o mesmo raciocínio pode ser aplicado para as 
demais células. 
 

Quadro resumo de convergência entre as respostas dos coordenadores e a observação 
direta 

 
 Questionário Observação Direta 

Questionário 54 30 
Observação Direta 30 31 

Quadro 28: Convergência (Questionário x Observação Direta) 
Fonte: próprio autor 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A pesquisa realizada apresentou contribuição ao meio acadêmico, pois reuniu mais 

informações acerca de um tema pouco estudado; e ao trabalho já executado pela empresa A, 

porque constatou que o seu sistema de informação, fomentado antes da implementação da 

ISO 9001:2000 a partir de um processo de reengenharia, é robusto e confiável. 

Ainda mais, a realização deste estudo de caso, oportunizada pela empresa A, promove 

o cumprimento de uma das diretrizes que orientam o seu programa de responsabilidade social: 

“transmitir conhecimentos em tecnologia de gestão, sendo esta uma das principais 

contribuições com a sociedade”. 

Quanto aos objetivos específicos, a pesquisa conseguiu atingir a todos eles, a saber:  

• A empresa analisada no estudo de caso apresenta uma ótima estrutura para 

estabelecer uma gestão da informação eficaz, de grande relevância no atendimento 

da política da qualidade, no planejamento, realização e controle dos processos de 

negócio, na tomada de decisões; enfim necessária para o alcance das metas e 

manutenção da sua posição competitiva. 

� A gestão da informação foi implantada ao definir, implementar e atualizar os 

seus componentes principais (componentes operativos, componentes de apoio à 

decisão, atividades gerenciais e funcções organizacionais), citadas por Valentim & 

Carvalho (2003) nesta dissertação na p.57. Os componentes implementados 

foram: as diretrizes, as normas de conduta, procedimentos e registros; os 

processos de negócio e os pontos críticos, quando necessário; o sistema de 

informação e as tecnologias de informação e o seu planejamento estratégico. 

• Os requisitos da norma ISO 9001:2008 foram apresentados ao comparar as 

mudanças ocorridas na sua elaboração em relação à versão 2000. 

• Foram descritos dois métodos de implantação da ISO 9000. 

Comparativamente, o primeiro destaca-se pela realização da avaliação de pré-

implementação, e o segundo, pela padronização de vários processos antes da 

implantação do sistema da qualidade. 

• Ao analisar os pontos de sinergia entre o sistema de gestão da qualidade e o 

sistema de informação da empresa, ressaltando-se a compatibilidade dos 

requisitos da ISO 9001:2008 com a funcionalidade deste último sistema, 

evidenciou-se o alinhamento entre os mesmos ao confrontar as respostas, emitidas 
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durante entrevista, dos facilitadores, colaboradores de chão-de-fábrica, 

fornecedores e clientes, e o resultado da observação direta, com as respostas dos 

coordenadores. Além disso, as convergências entre as respostas foram ratificadas 

e respaltadas por análise estatística, realizada por meio do software R e do Teste 

Exato de Fisher. 

•  Como resultado da associação entre os dois sistemas pesquisados, a empresa 

conquistou vários benefícios, como: maior rapidez na execução dos processos de 

negócio, agilizando a execução do planejamento e o fornecimento de informações 

ao cliente; reação mais rápida a problemas e oportunidade, como a descoberta de 

novas tendências; aprimoramento dos processos de informação, proporcionando a 

detecção e solução de falhas; estabelecimento de uma rede de informação, 

auxiliando na consolidação de todas as informações pertinentes ao negócio; 

domínio da informação, validando a implementação do SGQ a partir do 

processamento dos registros que revelam a sua adequação e eficácia; dentre 

outros. 

Desta maneira, por extensão, pode-se afirmar que o presente trabalho alcançou o 

objetivo geral e respondeu à pergunta-desafio, assegurando assim que os sistemas de 

informação apóiam a implementação e manutenção da ISO 9000, e que a associação entre eles 

é de suma importância. 

O quadro a seguir indica o atingimento do objetivo geral e dos objetivos específicos 

propostos na pesquisa. 

 
Natureza do objetivo Descrição Local de inserção no 

trabalho 
Objetivo Geral Verificar como o sistema de informação 

auxilia a implantação da ISO 9000, numa 
empresa siderúrgica. 

Capítulo 2, item 2.6.1 e 
capítulo 4, item 4.2. 

Objetivo Específico 1 Contextualizar o papel e a importância da 
gestão da informação para as organizações. 

Capítulo 2, item 2.3. 

Objetivo Específico 2 Mostrar os requisitos contemplados na ISO 
9000. 

Capítulo 2, item 2.5.2. 

Objetivo Específico 3 Descrever os passos para implantação da 
ISO 9000. 

Capítulo 2, item 2.5.3. 

Objetivo Específico 4 Descrever o SI implantado na empresa. Capítulo 4, item 4.1.2. 

Objetivo Específico 5 Analisar como o SI implantado pela 
empresa se alinha com a ISO 9000. 

Capítulo 4, item 4.2. 

Objetivo Específico 6 Mostrar os benefícios conseguidos pela 
empresa a partir da implantação da ISO 
9000 e do alinhamento entre SI e ISO 
9000. 

Capítulo 4.3 

Quadro 29: Cumprimento do objetivo geral e dos objetivos específicos da pesquisa 
Fonte: próprio autor. 
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5.1 Limitações da pesquisa 

 

 

Os instrumentos selecionados para executar a pesquisa de campo visaram ao 

fornecimento de informações as mais detalhadas e abrangentes possíveis, mas a existência de 

algumas restrições, como aquelas relacionadas aos instrumentos, evidenciaram limitações que 

serão explicitadas a seguir. 

Como mencionado em Yin (2005), para aumentar a confiabilidade das evidências 

durante a observação direta deve-se considerar a atuação de mais do que um observador, o 

que não possível durante a realização da pesquisa de campo. 

A coleta de dados através de formulários possui limitações próprias, pois, como são 

constituídos por perguntas fechadas, a flexibilidade pode ser reduzida, e a resposta do 

entrevistado ficar comprometida. Para reduzir este problema, os formulários aplicados 

tentaram aumentar a autonomia dos respondentes, quanto às respostas a serem dadas, ao 

colocar um campo em várias perguntas, no qual eles poderiam revelar outra resposta. 

Deve-se considerar que a análise da pesquisa baseou-se nas respostas dadas por apenas 

um colaborador, um fornecedor e um cliente, o que talvez possa indicar pouca 

representatividade nas informações colhidas. 

A despeito das limitações acima referidas, acredita-se que o estudo de caso pode 

produzir elementos interessantes a serem considerados em outras pesquisas, por que em se 

tratando de uma pesquisa qualitativa, podem-se analisar os dados por meio do enfoque 

indutivo, ou seja, realizando generalizações a partir de observações limitadas. 

 

 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 

 

Como sugestões para novas pesquisas, proponho as seguintes:  

• verificar o impacto da gestão da informação (e não apenas do sistema de 

informação) sobre a implementação da ISO 9000, já que o assunto “gestão da 

informação”, como mencionado por Pereira (2003) nesta dissertação na p.57, é 

alvo de poucos estudos no país; 

• elaborar um modelo de sistema de informação voltado especificamente para 

apoiar a implantação do sistema de gestão da qualidade baseado na norma ISO 
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9000, pois, apesar de existirem vários sistemas de informação com este objetivo, 

segundo Richardson et al (2002 apud Carvalho et al (2003)), esses modelos não 

dispõe de âmbito para o desenvolvimento de estratégias de melhoria; 

• verificar quantas empresas de uma determinada região têm o seu sistema de 

gestão da qualidade, implementado conforme os requisitos da ISO 9000, apoiado 

por sistema de informação, objetivando identificar o nível de utilização de 

tecnologias de informação para este fim, e cujos resultados, poderiam ser 

estratificados por estado ou região, ou por tamanho de empresa ou número de 

colaboradores, e em seguida analisados. 
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APÊNDICE I 

FORMULÁRIO I 
Obs.: Aplicado com os coordenadores (Recursos Humanos, Tecnologia de Gestão e 
Tecnologia da Informação) 

I – CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

1. A empresa pertence a:          um grupo            uma empresa isolada 
 

2. Tipo de administração da empresa: 
 

                 Familiar         Profissional         Mista           Não sabe definir 
 
3. Qual é o porte da empresa, em função do número de empregados? 

 
                 Micro              Pequena Média   Grande 
 
4. Qual é o tempo de atuação da empresa no mercado? 

 
                      Até 5 anos         5 a 10 anos 
                      10 a 20 anos         20 a 40 anos           Mais de 40 anos  

 
5. No de empregados 

 
a) Na administração: _____  b) Na produção: _____ 

c) Na manutenção: _____ d) Nos serviços gerais: _____ 
 

6. A empresa usa sistema de terceirização de empregados? 
 
          Sim – Quantos? ______ (passe p/ a questão 7)          Não (passe p/ a questão 8) 
 

7. Em qual(is) setor(es)? ___________________________________________________ 
 

8. Por quê? _____________________________________________________________ 
 

9. Quais são os principais produtos: 
 

Produtos Produção mensal Produção anual % 
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10. Qual é o tipo de tecnologia (mecânica, hidráulica, pneumática e eletrônica)? 
 

Processo Máquina Capacidade Tipo de 
tecnologia 

No de 
empregados 

     

     

     

     

 

II – NORMA ISO 9001:2008 
 

1. A empresa tem certificação ISO 9001:2008? 
 
         Sim                                                Não  
 

2. Que motivos levaram a implantação da ISO 9001? 
 
         Melhoria da competitividade                Exigências contratuais 
         Melhoria da qualidade dos produ-        Busca de novos mercados 
 tos 
         Qualidade organizacional                     Ampliação da capacidade de inovação 
         Melhoria da imagem da empresa          Orientação estratégica 

   Outros, quais?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
3. Quais foram os principais obstáculos da implantação? 

 
        Monitoramento do sistema após a                      Pseudo perda da flexibilidade 

              certificação 
        Falta de comprometimento da alta e média        Ações corretivas e preventivas  
        direção                                                                 ineficazes 

      Outros, quais? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
4. Quais são os benefícios conseguidos com a implantação da ISO 9000? 

 
         Elevou a qualidade do produto                        Elevou a satisfação do cliente 
         Elevou a produtividade                                    Obteve-se maior faturamento 
         Organização e melhoria dos processos            Houve redução de custos 
         Maior participação no mercado externo          Otimização da gestão da produção 
         Outro(s), qual(is)?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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5. A implantação/manutenção da ISO 9000 foi/é apoiada pelo sistema de informação? 
  

Sim (passe p/ a pergunta 6)   Não (passe p/ a pergunta seguinte) 
 
Por quê? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

6. Que benefícios o SGQ, baseado na norma ISO 9000, conseguiu com o apoio dos 
sistemas de informação? 
 

Rapidez (eliminação de vários processos em papel e de trabalho extra). 
Reação mais rápida a problemas e oportunidades.  
Aprimoramento dos processos de informação. 
Estabelecimento de uma rede de informação com todas as partes interessadas. 
Domínio da informação. 
Outro(s), qual(is)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

REQUISITO 4 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 
 
7. Quanto ao Manual da Qualidade, para quem é disponibilizado? 

 
         Apenas de domínio da diretoria              Funcionários                        

         Fornecedores                                           Acionistas  
 

8. Para quem são disponibilizadas as cópias dos documentos do SGQ? 
 

   Funcionários         Fornecedores          Clientes  
 

REQUISITO 5 – RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 
 
9. Como é evidenciado o comprometimento da Alta Direção com os princípios do SGQ? 

              Comunicando à organização da importância de atender aos requisitos dos clientes 
e requisitos regulamentares e estatutários. 

              Estabelecendo a política da qualidade. 

              Assegurando que os objetivos da qualidade são estabelecidos. 

              Conduzindo as análises críticas pela direção. 

              Assegurando a disponibilidade de recursos humanos. 

              Assegurando a disponibilidade de recursos materiais. 
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10.  Os objetivos da qualidade estão sendo alcançados?  
   

                Sim, totalmente (passe a pergunta seguinte)          Sim, em parte         Não  

 Quais são as evidências?   
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
 

11. Quais são as formas de implementação da comunicação interna adotadas pela 
empresa? 
 

              Mini-palestras (conduzidas pelo RD)    Reuniões informativas 
        Quadro de avisos      Jornais/revistas 
        Sistema de informação      Pesquisa c/os empregados 
        Outra(s), qual(is)?___________________________________________________ 

 
12. Qual é a freqüência das reuniões de análise crítica do sistema de gestão da qualidade 

pela direção? 
 
        Trimestral                                             Semestral                                    Anual 
 

REQUISITO 6 – GESTÃO DE RECURSOS 
 
13. Como a organização evidencia a provisão de recursos para executar, manter e 

melhorar o SGQ? 
 

                     Planos de ação                                                               Planilha eletrônica 
                     Outro(s), qual(is)?__________________________________________________ 
 

14. Com que freqüência a direção avalia a necessidade de prover, por meio de 
investimentos, a infra-estrutura necessária para implementar/manter um SGQ eficaz? 
 
           Seis meses                   Doze meses 
           Outra(s), qual(is)?______________________ 
 

15. Com que freqüência é realizado o levantamento das necessidades de treinamento? 
 

            Semestralmente                                                             Anualmente 
 

16. Com que freqüência, após o treinamento, é realizada a avaliação da eficácia? 
 

Três meses                                                                     Seis meses 
Nove meses           Doze meses 

 
17. Onde são realizados os treinamentos? 

 
           Na empresa (passe a pergunta seguinte)                         Externamente 
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Quem realiza estes treinamentos? 
 
           Funcionários capacitados                  RH                        Empresas de consultoria 

 
REQUISITO 7 – REALIZAÇÃO DO PRODUTO 
 

18. Quais meios o cliente pode utilizar para fazer o seu pedido? 
 
           Telefone                                                                           
           Portal corporativo 
           Fax                                                                                   
           Outro(s), qual(is)?_________________________________________________ 
 

19. Quando necessário, que recurso a organização utiliza para confirmar os requisitos do 
cliente antes da aceitação do pedido, para que possa fazer uma análise crítica formal? 
 
           Desnecessário 
           E-mail 
           Telefone 
           Fax 
           Outro(s), qual(is)?________________________________________________  
 

20. Onde são registrados os resultados das análises críticas dos requisitos relacionados ao 
produto e das ações resultantes dessa análise? 
 
           Proposta 
           Pedido 
           Contrato 
 

21. Como o cliente se comunica com a empresa? 
 

SAC (linha 0800) 
Catálogo ou manual com informações sobre o produto 
Função designada para resolver problema ou encaminhar para outro setor 
Outro(s), qual(is)? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

22. Quais são os critérios de qualificação dos fornecedores? 
 

Preço       
Qualidade 
Condições de embalagem e transporte  
Condições de pagamento 
Outro(s), qual(is)?________________________________________________ 
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23. Quais são os tipos de manutenção realizados na empresa? 
 

Corretiva 
Preventiva 
Preditiva 
 

24. Quem realiza a calibração dos equipamentos de medição e monitoramento? 
 

A própria empresa 
Empresa terceirizada 
Empresa credenciada na Rede Brasileira de Calibração (RBC) 

 
REQUISITO 8 – MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 

 
25. Como é feito o monitoramento da satisfação do cliente? 

 
                  Pesquisa de satisfação do cliente                    Análise de perda de negócio 

                  Relatórios de revendedor                                Pesquisa de opinião dos usuários 

                  Outro(s), quais? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
26. Quanto às auditorias internas 

 
            Há uma equipe própria de auditores.  

            As auditorias são terceirizadas. 

  Não são feitas. Por quê? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
27. Qual é o intervalo de realização das auditorias internas? 

 
            Seis meses                   Um ano 

 
28. Como a empresa promove a participação dos funcionários no processo de melhoria 

contínua? 
 
      Grupos de trabalho        Caixa de sugestões 
      Treinamentos         Implementação das sugestões 
       Outra(s),quais? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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III – SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
 
1. De acordo com a classificação por arquitetura, que tipo de sistema de informação a 

empresa dispõe? 
 

        Sistema baseado em mainframe  
        Sistema baseado em computador pessoal 
        Sistema distribuído ou em rede 
 

2. De acordo com a classificação por estrutura organizacional, que tipo de sistema de 
informação a empresa dispõe? 
 
        Sistemas de informação por departamento 
        Sistemas de informação empresarial (ERP) 
        Sistemas de informação interorganizacional 
 

3. De acordo com a classificação por tipo de suporte proporcionado, quais são os tipos de 
sistema de informação que a empresa dispõe? 
 
         SPT (Sistema de processamento de transações) 
         Sistema de automação de escritório (editor de texto,...) 
         Sistemas de trabalhadores do conhecimento (estações de trabalho)    
         Sistemas de informação gerencial (SIG) 
         Sistemas de apoio à decisão (SAD) 
         Sistemas de apoio ao executivo (SAE) 
  

4. Quais os sistemas de informação utilizados na área de produção?  
 

MRP I   (Planej. das Nec. de Materiais)              CAM (Produção Assistida por 
Computador 

         MRP II  (Planej. dos Rec. de Produção)             CIM (Produção Assistida por 
Computador) 

 
5. Quais são as tecnologias de informação que a empresa dispõe? 

 
              Data mining                                                         EDI (Intercâmbio eletrônico de 

dados) 
        Intranet                                                                 OLAP (Processamento Analítico 

On Line)           
 Internet                                                                 OLTP (Processamento de 

Transação On Line)       
 DataMart (Banco de dados específico)                Data Warehouse (Banco de                                                  

dados especializado) 
         SGBD (Sist. Gerenc. de Banco de Dados)         Outras, quais? 

________________________________________________________________ 
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6. Através de qual dispositivo a empresa coleta as informações? 
 

              Palm top                                                               Formulários (papel)            
              Terminais                                       Scanner 
              Portal corporativo        Código de barra   
          Leitor biométrico                                         Outro(s), qual(is)? 
 __________________________________________________________________ 
 

7. Através de qual dispositivo a empresa processa as informações? 
 
              PC                                                                       Estação de trabalho 
              Notebook                                                            Servidor 
              Outro(s), qual(is)?__________________________________________________ 

 
8. Através de qual dispositivo a empresa armazena as informações?   
         
              Servidores de banco de dados            Data Mart 
              Data Warehouse (Banco de dados analítico)            Fita DDS 

         DVD                                                            Outro(s), qual(is)? 
__________________________________________________________________ 

 
9. Através de qual dispositivo a empresa distribui internamente as informações?   

 
               Intranet                                                                 Portal corporativo 

               E-mail           Sistema de informação 

   Material impresso (mural, jornal, cartaz,...)         Outro(s), qual(is)? 

__________________________________________________________________ 
 

10. A empresa disponibiliza na internet informações aos clientes sobre as fases (antes, 
durante e depois) do processo de fabricação do produto? 

 
        Sim 

        Não, por quê?______________________________________________________ 
 

11. Há uma área disponibilizada na intranet da empresa, como veículo de comunicação de 
informação relacionada às políticas da qualidade, definição de procedimentos e 
atributos de responsabilidade? 
 

               Sim  
        Não, por quê?_____________________________________________________ 
         _________________________________________________________________ 
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12.  O que a empresa disponibiliza no portal corporativo? 
 
        Questionários de satisfação do cliente           Formulários para reclamação 
        Formulário para encomenda                           Formulário de alteração de pedido 
        Ficha de especificação do produto                 Contratos 
        Outro(s), qual(is)?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

13. Como a empresa coleta os dados referentes a pesquisa de satisfação do cliente?  
 

          Meio eletrônico         Formulário (impresso) 
 

14. Caso as reclamações dos clientes sejam obtidas através do SAC, como são divulgadas? 
 
          Sistema de informação       Intranet                     Formulário (impresso) 
 

15. Como o sistema de informação dá suporte a realização das análises críticas, destinadas 
a análise de desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade? 
 
         Criação de documentos                               Edição de documentos 
         Armazenamento de documentos                 Controle de versões 
         Elabora a pauta da reunião                          Distribuição eletrônica 
 

16. O sistema de informação está sendo usado para formular os registros estritamente 
necessários? 
 
         Sim 

         Não, por quê? ____________________________________________________ 

 
17. Há procedimentos (que requerem registros) que são implementados associados às 

funcionalidades do SI para validar o seu funcionamento? 
 
         Sim 

         Não, por quê?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
18. O sistema de informação providencia registros que mostram que o SGQ é apropriado e 

eficaz, tais como:  
 

Medição de desempenho do processo                  Tratamento das reclamações 
Eficácia do treinamento                                        Avaliações externas 
Outro(s), qual (is)___________________________________________________ 
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19. O sistema de informação é usado para comprovar a realização e o controle dos 
processos relacionados ao cumprimento dos requisitos do SGQ? 
 
        Sim 

        Não, por quê? _____________________________________________________  
 

20. O sistema de informação faz análise estatística? 
 
        Sim 

        Não, por quê? _____________________________________________________ 
 

21.  Os procedimentos e instruções de trabalho são gerados totalmente de forma 
eletrônica?  
 
        Sim 

        Não, por quê? _____________________________________________________  
 

22. Os registros são gerados totalmente de forma eletrônica?  
 
        Sim 

        Não, por quê? _____________________________________________________  
 

23. Como a empresa assegura a distribuição correta das informações? 
 

 Níveis de acesso                                              Senha de acesso 

 Lista de distribuição          Software 
 

24. Em sua opinião o apoio do SI para o monitoramento do SGQ é: 
 

 Fundamental                 Dispensável 
 

25. O SI é atualizado para acompanhar a evolução do SGQ? 
 

 Sim 

 Não, por quê?  

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Comentários: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II 

FORMULÁRIO II 
Obs.: Aplicado com um facilitador (supervisor). 

1. Você tem contato com a documentação da Qualidade? 

_____________________________________________________________________ 
 

2. A empresa comunicou a política e objetivos da qualidade para vc? 

_____________________________________________________________________ 
 
3. Vc tem treinamento? Como vc comunica à empresa da necessidade de algum 

treinamento específico? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4. Vc usa EPI? O ambiente de trabalho é adequado (calor, umidade, ruído e poluição)? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
5. Por meio do que a empresa se comunica com vc? 

 
              Mini-palestras (conduzidas pela direção)   Reuniões informativas 

        Quadro de avisos      Jornais/revistas 
        Pesquisa de satisfação      Canal aberto 
        Outra(s),quais?_____________________________________________________ 

 
6. Quantas vezes por mês vc participam de reuniões com a direção? 

_____________________________________________________________________ 
 

7.  De qual forma vc. opina na empresa? 
 
              Grupos de trabalho                                               Caixa de sugestão 
              Treinamento                                                         Novas atividades 
               Outra(s), qual(is)? 

___________________________________________________________________ 
 
8. Por meio do que a empresa distribui internamente as informações? 

 
               Intranet                                                                  Portal corporativo 
               E-mail           Sistema de informação 

   Material impresso (mural, jornal, cartaz,...)          Outro(s), qual(is)? 

__________________________________________________________________ 
 

9. Que trabalho foi difícil  realizar durante a implantação da ISO 9000? 
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        Documentar todas as atividades referentes          Participar dos treinamentos.        
a fabricação do produtos. 

               Cumprir tudo o que está escrito nos proce-         Não pode realizar a atividade da  
  dimentos                                                               maneira que achar correto. 
  Aumentou a quantidade de trabalho.                   Outro(s), qual(is)? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
10. Que ganhos você conseguiu com a implantação da ISO 9000? 

 
         Passou a realizar melhor a sua função.            O seu salário melhorou.  
         Conseguiu mais benefícios.                             A empresa passou a aceitar as suas 

idéias. 
         Melhorou a comunicação do superior.            Melhorou o tratamento do superior. 
         Ficou mais motivado.                                      Conseguiu reconhecimento. 
         Outro(s), qual(is)?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
11. Em que a empresa melhorou com a utilização de sistemas de informação? 

 
Eliminou vários processos em papel e o retrabalho. 
Resolveu os problemas mais rapidamente. 
Melhorou a comunicação entre os setores. 
Aproveitou melhor as oportunidades. 
Passou a confiar mais nas informações. 
Melhorou a comunicação com os fornecedores e clientes. 
Outro(s), qual(is)? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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APÊNDICE III 

FORMULÁRIO III 
Obs.: Aplicado com um colaborador do chão-de-fábrica. 

1. Você tem contato com a documentação da Qualidade? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2. A empresa comunicou a política e objetivos da qualidade para vc? 

_____________________________________________________________________ 
 
3. Vc tem treinamento? Como vc comunica à empresa da necessidade de algum 

treinamento específico? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4. Vc usa EPI? O ambiente de trabalho é adequado (calor, umidade, ruído e poluição)? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
5. Quanto a sua maquina de trabalho, a empresa deixa faltar algum material, 

equipamento ou demora na manutenção dela? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
6. Por meio do que a empresa se comunica com vc? 

 
              Mini-palestras (conduzidas pela direção)   Reuniões informativas 

        Quadro de avisos      Jornais/revistas 
        Pesquisa de satisfação      Canal aberto 
        Outra(s),quais?____________________________________________________ 

 
7. Quantas vezes por mês vc participam de reuniões com a direção? 

_____________________________________________________________________ 
 

8.  De qual forma vc. opina na empresa? 
 
              Grupos de trabalho                                               Caixa de sugestão 

              Treinamento                                                         Novas atividades 

               Outra(s), qual(is)? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

9. Por meio do que a empresa distribui internamente as informações? 
 

               Intranet                                                                  Portal corporativo 
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               E-mail           Sistema de informação 

   Material impresso (mural, jornal, cartaz,...)          Outro(s), qual(is)? 

__________________________________________________________________ 
 

10. Que trabalho foi difícil  realizar durante a implantação da ISO 9000? 
 
        Documentar todas as atividades referentes          Participar dos treinamentos.        

à fabricação do produtos. 
               Cumprir tudo o que está escrito nos proce-         Não pode realizar a atividade da  

  dimentos                                                               maneira que achar correto. 
  Aumentou a quantidade de trabalho.                   Outro(s), qual(is)? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

11. Que ganhos você conseguiu com a implantação da ISO 9000? 
 
         Passou a realizar melhor a sua função.            O seu salário melhorou.  
         Conseguiu mais benefícios.                             A empresa passou  a aceitar as suas 

idéias. 
         Melhorou a comunicação do superior.            Melhorou o tratamento do superior. 
         Ficou mais motivado.                                      Conseguiu reconhecimento. 
         Outro(s), qual(is)?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
12. Em que a empresa melhorou com a utilização de sistemas de informação? 

 
Eliminou vários processos em papel e o retrabalho. 
Resolveu os problemas mais rapidamente. 
Melhorou a comunicação entre os setores. 
Aproveitou melhor as oportunidades. 
Passou a confiar mais nas informações. 
Melhorou a comunicação com os fornecedores e clientes. 
Outro(s), qual(is)? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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APÊNDICE IV – Questionário de coleta de dados 

 

 

Centro de Tecnologia  
Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção 

Pesquisa de campo associada à dissertação de mestrado “A importância dos sistemas de 
informação como suporte a implantação da ISO 9000”. 

Objetivo da pesquisa: as informações fornecidas são de suma importância para 
verificarmos como o sistema de informação auxilia a implantação da ISO 9000, numa 
empresa siderúrgica. 

Sigilo das informações: a identificação da empresa será mantida em sigilo. 

 

Universidade Federal da Paraiba 
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QUESTIONÁRIO 
Obs.: Aplicado com um fornecedor. 

1. A empresa tem certificação ISO 9001:2008? 
 

 Sim      Não 
 

2. A empresa era fornecedora da empresa A antes da mesma obter a certificação ISO 
9001:2008? 

 
 Sim      Não 

 
3. Quais foram os critérios de qualificação adotados pela empresa A? 

 
           Preço        Qualidade 
           Condições de embalagem e transporte             Condições de pagamento 
           Outro(s), qual(is)?________________________________________________ 

 
4. Como a empresa A avalia o fornecimento da empresa, atualmente? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
5. O fornecedor que possui certificação ISO 9001:2008, está automaticamente 

qualificado pela empresa A? 
 

Sim      Não 
 

6. Por meio do seu portal corporativo, a empresa A facilita a troca de informações com a 
empresa? 

 
Sim (passe a pergunta seguinte)  Não 

 
7. Que processos podem ser agilizados através do portal corporativo da empresa A? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE V – Questionário de coleta de dados 

 

Centro de Tecnologia  
Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção 

Pesquisa de campo associada à dissertação de mestrado “A importância dos sistemas 
de informação como suporte a implantação da ISO 9000”. 

Objetivo da pesquisa: as informações fornecidas são de suma importância para 
verificarmos como o sistema de informação auxilia a implantação da ISO 9000, numa 
empresa siderúrgica. 

Sigilo das informações: a identificação da empresa será mantida em sigilo. 

Universidade Federal da Paraiba 
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QUESTIONÁRIO 
Obs.:Aplicado com um cliente 

1. Por meio do seu portal corporativo, a empresa A facilita a troca de informações com a 
empresa cliente?  

 
               Sim           Não 

 
2. Que meios o cliente pode utilizar para fazer o seu pedido? 

 
           Telefone                                                                          Portal corporativo 
           Fax           Outro(s), qual(is)? 

           ___________________________________________________________ 
 

3. Quando necessário, que recurso a empresa A utiliza para confirmar os requisitos do 
cliente antes da aceitação do pedido, para que possa fazer uma análise crítica formal? 

 
           Desnecessário 
           E-mail 
           Telefone 
           Fax 
           Outro(s), qual(is)?_____________________________________________ 

 
4. Como o cliente se comunica com a empresa A? 

 
SAC (linha 0800) 
Catálogo ou manual com informações sobre o produto 
Função designada para resolver problema ou encaminhar para outro setor 
Outro(s), qual(is)?____________________________________________ 

 
5. Como a empresa A coleta as informações sobre a satisfação do cliente? 

 
                Pesquisa de satisfação do cliente         Análise de perda de negócio 

                Relatórios de revendedor                     Pesquisa de opinião dos usuários 

                Outro(s), qual(is)? ________________________________________________ 
 
6. O que a empresa A disponibiliza no portal corporativo para o cliente? 

 
                     Questionários de satisfação do cliente           Formulários para reclamação 

         Formulário para encomenda                           Formulário de alteração de pedido 
                     Ficha de especificação do produto                 Contratos 
                     Treinamento on-line                                       Assistência técnica 
                     Outro(s), qual(is)? _________________________________________________ 
 

7. Como a empresa A coleta os dados referentes à pesquisa de satisfação do cliente?  
 
          Meio eletrônico (e-mail)       Formulário (impresso) 
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APÊNDICE VI 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DIRETA 
Obs.: Aplicado com os coordenadores (Tecnologia de Gestão, Tecnologia da 

Informação, Recursos Humanos e Comercial). 
 Sim Não Em 

parte 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

1. A empresa coleta os dados através de meio eletrônico? 
2. A empresa transforma dados em informação por meio 

eletrônico? 
3. A empresa armazena as informações em meio eletrônico? 
4. A empresa comunica as informações de várias formas aos 

usuários finais, e as coloca a sua disposição por meio 
eletrônico (relatórios, mensagens, formulários, por 
exemplo)? 

5. A empresa distribui as informações internamente através de 
meio eletrônico? 

6. O sistema de informação proporciona o controle da entrada 
de dados, ao indicar por meio de sons (por exemplo) que 
eles são adequados? 

7. O sistema de informação está sendo usado para formular os 
registros do SGQ estritamente necessários? 

8. Há procedimentos do SGQ (que requerem registros) que são 
implementados associados às funcionalidades do SI para 
validar o seu funcionamento? 

9. A empresa tem data warehouse (banco de dados analítico)? 

10. A empresa aplica as técnicas de data mining (mineração de 
dados)? 

11. Os procedimentos são gerados totalmente de forma 
eletrônica? 

12. Os registros são gerados totalmente de forma eletrônica? 

13. A empresa assegura a distribuição correta da informação? 

14. A empresa compartilha informações do estoque com o 
fornecedor, por meio da extranet, a fim de agilizar a sua 
reposição? 

QUALIDADE 

15. O Manual da Qualidade é disponibilizado aos funcionários? 

16. As cópias dos documentos do SGQ são disponibilizadas aos 
funcionários em meio eletrônico? 

17. A diretoria define, comunica e promove o entendimento da 
política da qualidade? 

18. A diretoria estabelece os objetivos da qualidade? 

19. Existe um SI na empresa para comunicar a política da 
qualidade, os objetivos da qualidade, os procedimentos e os 
responsáveis por sua execução? 
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20. O sistema de informação agiliza/automatiza o 
preenchimento dos registros de medição de desempenho do 
processo produtivo? 

21. O sistema de informação agiliza/automatiza o 
preenchimento do registro de tratamento das reclamações 
(solicitação de ação corretiva)? 

22. O sistema de informação agiliza/automatiza o 
preenchimento de registros de avaliações externas (registro 
de auditoria externa)? 

RECURSOS HUMANOS 

23. Os registros apropriados para educação, treinamento, 
habilidade e experiência estão na forma eletrônica? 

24. O levantamento das necessidades de treinamento é realizado 
freqüentemente? 

25. Após o treinamento é realizada a avaliação da sua eficácia? 

26. Os treinamentos são realizados por funcionários 
capacitados? 

COMERCIAL 

27. O cliente faz o seu pedido pela internet? 

28. A organização confirma os requisitos do cliente por e-mail? 

29. O resultado da análise crítica dos requisitos relacionados ao 
produto pedido e das ações provenientes dessa análise são 
registrados e arquivados eletronicamente? 

30. As reclamações de clientes são processadas e divulgadas por 
meio de SI? 

31. O monitoramento da satisfação do cliente é feito mediante 
uma pesquisa de satisfação? 

32. A empresa coleta informações sobre a satisfação do cliente 
através de meio eletrônico? 

PROJETO 

33. A empresa define, implementa e mantém os processos de 
projeto e desenvolvimento necessários para responder 
satisfatoriamente às necessidades e expectativas do cliente? 

34. A empresa tem um sistema de informação destinado para o 
projeto e desenvolvimento de produtos? 

35. O sistema de informação possibilita por meio de formulários 
apropriados o registro da ata de análise crítica, do relatório 
de verificação e validação, para a implementação do 
requisito de projeto e desenvolvimento; além do seu 
armazenamento e distribuição eletrônica? 

PRODUÇÃO 

36. O planejamento do controle da produção é realizado por 
sistema de informação? 

37. O registro utilizado para planejar o controle da produção de 
um produto, como uma ordem de produção, é processado e 
disponibilizado de forma eletrônica? 
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38. O sistema de informação disponibiliza informações que 
descrevem as características dos produtos da empresa? 

39. O sistema de informação automatiza por meio de 
formulários apropriados o registro das informações de cada 
processo produtivo; além de processar, armazenar e 
distribuir as mesmas? 

40. O sistema de informação disponibiliza as instruções de 
trabalho necessárias para padronizar os processos que 
causam impacto na qualidade do produto? 

41. O sistema de informação automatiza por meio de formulário 
apropriado o registro das ocorrências de manutenção além 
do armazenamento e distribuição das mesmas? 

42. O sistema de informação possibilita por meio de formulário 
apropriado o cadastro individual e geral dos equipamentos 
de medição e monitoramento? 

43. Os certificados de calibração são armazenados 
eletronicamente? 

44. O sistema de informação faz análise estatística? 

45. O sistema de informação facilita por meio de formulário 
apropriado a entrada das informações referentes às 
inspeções de recebimento, além de processamento, 
armazenamento e distribuição das mesmas? 

46. O sistema de informação facilita por meio de formulário 
apropriado o registro das informações referentes às 
inspeções e ao monitoramento do processo produtivo, além 
do armazenamento e distribuição das mesmas? 

47. O sistema de informação facilita por meio de formulário 
apropriado o registro das informações referentes às 
inspeções do produto final além do armazenamento e 
distribuição das mesmas? 

 
 
 




