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RESUMO 

 

Esta dissertação é o resultado de pesquisa objetivando evidenciar a importância do 

treinamento específico, nas técnicas de desenvolvimento e implantação de programas da 

qualidade, para a alta administração de organismos de certificação de produtos acreditados no 

Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, gerenciado pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro.  A metodologia 

utilizada foi uma pesquisa exploratória, descritiva e comparativa nos processos de acreditação 

de organismos de certificação de produtos - OAC pelo Inmetro, dentro de um universo de 

trinta e cinco organismos, com apoio de pesquisa documental.  Como resultado final, sugere-

se propor à Organização Internacional de Normalização - ISO, através da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, a revisão dos critérios internacionais de acreditação 

de OAC visando a inclusão da qualificação mínima, necessária, em disciplinas da qualidade 

para o executivos sênior.  

 

 

Palavras-chaves: Treinamento, Alta administração, Sistema de gestão 
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ABSTRACT 
 

 

This essay is the result of a research wich targeted on showing the importance of the 

specific training on the techniques of development and implementation of quality programs, 

for the top management of accredited products certification body, in Brazilian System of 

Conformity Evaluations – SBAC, managed by the National Institute of Metrology, 

Standardization and Industrial Quality – Inmetro. 

The used methodology was an exploitable, descriptive and comparative research of the 

accreditation processes for thirty-five bodies, with support of documental research.  As a final 

result, it is suggested to propose to the International Standardization for Organization – ISO, 

through the National Association of Technical Standardization – ABNT, the review of the 

international criteria of accreditation body certification  aiming the inclusion of minimium 

qualification, which is necessary to quality disciplines for senior executives of OAC.  

 

Key-words: Training, Top Management, Management System 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As constantes mudanças no cenário competitivo e, consequentemente, as mudanças no 

ambiente interno das organizações, geram a necessidade de uma participação mais efetiva das 

pessoas, principalmente de seus gerentes, no intuito de tornar a empresa mais ágil e 

competitiva.  A participação mais efetiva das pessoas implica numa melhor qualificação, 

capacitação, comprometimento ou envolvimento nas decisões e processos organizacionais, 

bem como, na gestão de competências gerenciais a partir de cada especificidade. 

O comprometimento das pessoas com a organização deixou de ser retórica e passou a 

ser uma efetiva questão gerencial para lidar com a competitividade e com a capacidade de 

enfrentar a turbulência do mundo atual. 

Organizações de sucesso são as que acreditam nas pessoas e investem no seu 

aperfeiçoamento e desenvolvimento em todos os níveis e em todas as áreas de trabalho. 

Segundo Drucker (1990, p.231), deveria ser parte da prática de todo gerente voltar à 

escola, periodicamente, para atualização, pois, a ampliação de horizontes e questionamentos 

das crenças são estabelecidas quando pessoas que trabalham em empresas diferentes e fazem 

as mesmas coisas de formas diferentes entram em contato. 

Esta dissertação é pioneira no segmento gerencial na qual visa demonstrar a 

importância de uma alta administração estar treinada, qualificada e comprometida com os 

princípios da qualidade como ferramenta fundamental para uma organização em busca da 

excelência.  
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1.1 O problema 

 

O problema que esta pesquisa enfoca é representado pela questão: O 

comprometimento da alta direção com a implantação do sistema de gestão em sua 

organização é diretamente proporcional à sua qualificação na área da qualidade? 

A importância da análise e a compreensão deste problema visa evidenciar a 

necessidade de se estabelecer um currículo mínimo para os executivos seniores das 

organizações acreditadas uma vez que a qualificação destes influencia no desempenho da 

organização, no comprometimento com o sistema de gestão da qualidade da organização, bem 

como, no desempenho no papel de certificador de produtos garantindo a conformidade aos 

programas de certificação.  

 

1.2 Objetivo 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal do tema é identificar a formação mais adequada ou desejada para 

a alta administração de um organismo de certificação de produto. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para alcançar o objetivo principal foi necessário definir as seguintes etapas 

específicas: 

  identificação das principais características de um líder; 

  identificação do nível de comprometimento da alta administração com o sistema 

de gestão da qualidade; 

  inter-relacionamento das não-conformidades evidenciadas nos processos de 

concessão da acreditação com o treinamento/qualificação dos executivos seniores 

dos organismos de certificação de produtos. 

 

1.3 Questões 

 

O Inmetro possui um sistema de acreditação de organismos de certificação de produtos 

cujos critérios de aprovação baseiam-se nos itens da norma internacional ABNT ISO/IEC 
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Guia 65:97 “Requisitos Gerais para Organismos que operam Sistemas de Certificação de 

Produtos” e no critério adicional que determina:  
“a concessão é condicionada ao cumprimento de todos os requisitos previstos no 
critério de acreditação e a implementação de ações corretivas para eliminar as causas 
de todas as não conformidades críticas constatadas, dentro dos prazos acordados.  O 
não cumprimento destes prazos desobriga o Inmetro de dar prosseguimento ao 
processo.” (NIT-DICOR-016:03).  
 

Este critério adicional fez com que os processos de acreditação tivessem um longo 

período de tempo desde o dia da solicitação até o encaminhamento do referido processo à 

Comissão de Acreditação do Inmetro para análise e recomendação da acreditação.  

Para avaliar os “porquês” dessa demora,  foram elaboradas as seguintes questões, 

baseadas nos itens 4.5.1, 4.7.2, 5.2.1 e 5.2.2 da ABNT ISO/IEC Guia 65:97, relativos às 

responsabilidades da alta administração no sistema de gestão: 

- A alta administração definiu a sua política da qualidade? 

- A alta administração documentou sua política da qualidade? 

- A alta administração definiu os objetivos da qualidade? 

- A alta administração  declarou seu comprometimento com a qualidade? 

- A alta administração assegurou que a política da qualidade foi compreendida em 

toda a organização? 

- A alta administração apresentou evidências que a política da qualidade foi 

implementada em toda a organização? 

- A alta administração apresentou evidências que a política da qualidade foi mantida 

em toda a organização? 

- A alta administração disponibiliza à toda organização a documentação da 

qualidade? 

- A alta administração analisa criticamente o sistema da qualidade do OAC, a 

intervalos definidos? 

- A alta administração define os critérios mínimos pertinentes apropriados para a 

competência do pessoal afim de assegurar que a avaliação e a certificação sejam 

realizadas eficaz e uniformemente? 

- O OAC possui uma descrição das funções da qualidade existentes na sua 

organização? 

- O OAC possui, para seu corpo profissional, um programa de treinamento para a 

qualidade? 

- O programa de treinamento para a qualidade envolve a alta administração? 
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- O programa de treinamento para a qualidade está implementado? 

- A alta administração exige do seu pessoal, envolvido no processo de certificação, a 

assinatura de um contrato ou outro documento no qual se comprometa a obedecer 

às regras definidas pelo OAC, inclusive, àquelas relativas à confidencialidade e 

independência de interesses comerciais e outros? 

- A alta administração exige do seu pessoal, envolvido no processo de certificação, a 

assinatura de um contrato ou outro documento no qual se comprometa a declarar 

qualquer associação da sua parte, presente ou passada, ou da parte do seu 

empregador, com um fornecedor ou projetista de produtos para cuja avaliação ou 

certificação venha a ser designado? 

 

1.4 Organização do Trabalho 

 

 Para desenvolver os objetivos, geral e específicos, a dissertação foi elaborada em doze 

capítulos, apresentando no capítulo dois o histórico da implantação do sistema de gestão, 

desde a era “campestre” aos dias de hoje, onde várias ondas de  desenvolvimento e 

crescimento atingiram o homem. Descreve no capítulo três a evolução das organizações desde 

o início do século XX, e enfoca no capítulo quatro as exigências dirigidas à alta 

administração, segundo os critérios definidos nas normas e guias internacionais para as 

organizações com o Sistema de Gestão da Qualidade implantado, ressaltando a importância 

do treinamento para a qualidade dos serviços e produtos, aliado ao comprometimento e aos 

aspectos relativos a liderança. Nos capítulos cinco e seis apresenta, respectivamente, o 

Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade e a metodologia utilizada na pesquisa. 

Descreve no capítulo sete os resultados obtidos das análises comparativas dos trinta e cinco 

processos de credenciamento, bem como, a discussão sobre estes resultados e outras questões 

que não haviam sido pensadas mas que surgem na análise dos dados e que poderão ser objeto 

de uma futura investigação. O capítulo oito contempla considerações finais, que tenta ressaltar 

a necessidade da grade curricular, mínima, para a alta administração de uma organização que 

busca a excelência da qualidade em seus serviços e produtos. O capítulo nove apresenta a 

bibliografia que deu suporte a dissertação. Finalizando, os capítulos dez e onze tratam, 

respectivamente, dos anexos e apêndices empregados na pesquisa. 
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1.5 Justificativa e relevância do tema 

 

Em 1973, foi criado o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial, o Inmetro, que no âmbito de sua ampla missão institucional, 

objetiva fortalecer as empresas nacionais, aumentando a sua produtividade por meio 

da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços. 

Além disso, luta para manter o reconhecimento internacional do Sistema Nacional de 

Metrologia e do Sistema Brasileiro de Acreditação de Laboratórios, Organismos de 

Certificação e Inspeção ao mesmo tempo em que vem trabalhando para que o País ingresse 

competitivamente no mercado externo.  

Para que o produto certificado possua a credibilidade e a confiabilidade, tanto no 

mercado nacional como no internacional, é fundamental que os organismos acreditados 

desenvolvam ou desempenhem com o mesmo rigor os critérios e as metodologias de 

certificação específicos para cada produto ou serviço. 

Para que isto ocorra faz-se necessário a implantação de sistema de gestão segundo os 

critérios internacionais cuja observância tem a finalidade de assegurar que os organismos de 

certificação operam os sistemas de certificação de maneira consistente e confiável, de modo a 

facilitar a sua aceitação. 

Nos diversos processos de concessão de acreditação, do Inmetro, observa-se uma 

excessiva repetibilidade de não-conformidades inerentes ao entendimento pela alta 

administração dos fundamentos e da importância de um sistema de gestão da qualidade em 

sua organização.  

Este trabalho, diante das considerações acima, foi desenvolvido visando 

demonstrar a importância da definição de uma grade, mínima, curricular, necessária, 

à alta administração de um organismo de certificação de produto.  
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2. HISTÓRICO DA QUALIDADE 

 

A evolução do modelo de homem econômico, social, administrativo e ecológico 

apresenta um novo ser humano que deixa de ser figurante das organizações para ser visto 

como ator principal movido por sua poderosa energia motivacional e pelo seu nível de 

comprometimento com ele próprio, com a organização e com a sociedade. 

Até meados do século XVII, o homem vivia no campo, ou em comunidades como 

artesãos, com inúmeras especializações, por exemplo, pintores, escultores, marceneiros, 

sapateiros, armeiros.      

O artesão detinha o conhecimento de todo o processo de produção, definido por Max 

como “trabalho concreto"(WHITAKER,1997).  O artesão iniciava o processo com o 

atendimento pessoal ao cliente, visando conhecer suas necessidades e desejos, desenvolvia 

estudos para melhor confeccionar o produto, selecionava o material e as técnicas apropriadas, 

construía o bem , testava e aprovava e o entregava ao cliente.   

Era, também, responsabilidade deste artesão, proprietário de uma oficina, ensinar e 

treinar aprendizes.  Em geral, estes ensinamentos tinham duração de quinze anos.  Neste 

período os aprendizes eram treinados, orientados e, quando executavam tarefas ajudando ao 

mestre, eram supervisionados e avaliados em seus desempenhos (LINS, 2003). 

O padrão de qualidade do artesão era de sua responsabilidade, em geral, elevado e 

resultava na plena satisfação do cliente.  Um dos exemplos mais notáveis, que ainda resta 

neste século, é o violino “Stradivarius”. 

O quadro 1 a seguir apresenta em duas épocas as sanções aplicadas a artesãos 

responsáveis por produto defeituoso. 
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ÉPOCA SANÇÃO 

 

Código de Hamurabi (2150 AC) 

“Se um construtor ergue uma casa 

para alguém e seu trabalho não for sólido e a 

casa desabar e matar o morador o construtor 

será imolado”. 

 

Fenícios 

Inspetores amputavam a mão do 

fabricante do produto que não estivesse dentro 

das especificações governamentais. 

Fonte: LINS, 2003 

QUADRO 1 – Sanções aplicadas a artesãos 

 

A transformação da vida “campestre” para a vida “urbana” começou a ocorrer no fim 

do século XVIII, com a invenção do tear hidráulico e com a revolução industrial, 

proporcionada pela introdução da máquina a vapor em várias atividades, substituindo a força 

humana ou a tração animal pela máquina.  Nesta época, surgiram os primeiros empregos nas 

fábricas. Não foi uma transformação fácil.  O homem acostumado ao trabalho com a terra e ao 

artesanato viu-se obrigado ao trabalho disciplinado e desconhecido nas fábricas. 

(HUXLEY,1980). 

 
O recrutamento de trabalhadores para a nova forma de produção, tal como se 
encontra desenvolvida na Inglaterra, desde o século XVIII, à base da reunião de 
todos os meios produtivos em mãos do empresário, realizou-se através de meios 
coercivos bastantes violentos, particularmente de caráter indireto.  Entre eles 
figuram antes de tudo a “lei dos aprendizes” e a “lei dos pobres” da Rainha 
Elizabeth.  Tais regulações se fizeram necessárias dado o grande número de 
desocupados que existia no país.  A expulsão dos pequenos agricultores e a 
transformação das terras de lavoura em campos de pastagem determinaram um 
número excedente de trabalhadores na cidade que se viu submetido ao trabalho 
coercivo.  Quem não se apresentava voluntariamente era conduzido às oficinas 
públicas dirigidas com severa disciplina.  Quem, sem permissão do mestre-artífice, 
abandonasse seu posto de trabalho era tratado como vagabundo e não recebia ajuda 
nenhuma senão mediante seu ingresso nas oficinas coletivas.  Com este 
procedimento, recrutaram-se os primeiros operários para a fábrica (BARBOZA, 
2001, p.34). 

 

No período seguinte à Revolução Industrial, as fábricas continuavam pequenas 

contando com no máximo cem empregados.  Com o advento das estradas de ferro (máquinas 

à vapor), as trocas de mercadorias e informações foram agilizadas e as fábricas ampliaram 

suas instalações e localizações, empregando milhares de pessoas e muitas vezes espalhadas 

por várias áreas geográficas (LITTERER,1980). 
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O desperdício, o retrabalho e os acidentes tinham taxas altíssimas, em função das 

limitações das máquinas, da desqualificação dos operários e do precário desenvolvimento das 

técnicas administrativas. 

Nesta época as organizações podiam fornecer serviços e/ou produtos, gerando lucros, 

não percebendo a satisfação dos clientes ou até mesmo sua fidelidade (LITTERER,1980). 

A necessidade de controlar a produção, supervisionar os serviços e avaliar o produto 

tornou-se fundamental para a lucratividade da organização.  A produção foi dividida em 

diversas fases, organizada em linhas de montagem, o operário perdeu a visão holística do 

processo, o contato com o cliente e ficou interligado num sistema homens-máquinas para 

produzir mais e melhor. A este sistema Max denominou de trabalho abstrato (WHITAKER, 

1997).  

Mais tarde, Taylor (1990) evidenciou de forma explícita os seguintes objetivos: 

Desenvolver uma ciência que pudesse aplicar-se a cada fase do trabalho humano, em 

lugar dos velhos métodos rotineiros; 

Selecionar o melhor trabalhador para cada serviço, passando em seguida a ensiná-lo, 

treiná-lo e formá-lo, em lugar do antigo costume de deixar a ele que selecionasse o seu 

serviço e se formasse, da melhor maneira possível; 

Criar um espírito de profunda cooperação entre a direção e os trabalhadores, com o 

objetivo de que as atividades se desenvolvessem de acordo com os princípios da ciência 

aperfeiçoada; 

Dividir o trabalho de quase iguais processos entre a direção e os trabalhadores, 

devendo cada departamento atuar sobre aqueles trabalhos para os quais estivesse mais bem 

preparado, substituindo dessa forma as antigas condições, nas quais quase todo o trabalho e a 

maior parte da responsabilidade recaíam sobre aqueles. 

Taylor evidenciou, também, a necessidade de: 

a) elaborar normas e regras técnicas para o trabalho; 

b) estudar e determinar a técnica mais conveniente para cada tipo de indústria, ou 

para cada processo, 

c) analisar, metodicamente, o trabalho do operário,  estudando e cronometrando os 

movimentos elementares; 

d) transmitir, sistematicamente, instruções técnicas ao operário; 

e) selecionar, cientificamente, os operários; 

f) separar as funções de preparação e execução, definindo-as com atribuições 

precisas; 
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g) especializar os agentes nas funções de preparação e execução; 

h) pré-determinar tarefas individuais ao pessoal e conceder-lhe prêmios, quando 

realizadas; 

i) unificar os tipos de ferramentas e utensílios; 

j) distribuir, eqüitativamente, por todo o pessoal, as vantagens que decorressem do 

aumento de produção; 

k) controlar a execução do trabalho; e, 

l) classificar mnemonicamente as ferramentas, os processos e os produtos. 

No campo da execução, Taylor (1990) identificou quatro funções com as seguintes 

atribuições: 

  gerente geral  responsável  pelo preparo geral do trabalho a ser executado; 

  encarregado da fabricação  responsável pelo andamento dos trabalhos e 

aperfeiçoamento dos trabalhadores; 

  inspetor  responsável pela inspeção da qualidade dos produtos; 

  encarregado da manutenção  responsável pela conservação e reparação dos 

equipamentos. 

Esta teoria científica teve grande influência nos anos 50, quando as multinacionais 

norte-americanas atravessando fronteiras se instalaram em diversos países, atendendo a 

demanda de seus produtos em mercados estrangeiros.  

Embora muito difundida e aplicada, esta teoria trouxe vários problemas para as 

organizações. Tinha foco na administração departamental, enfatizava a hierarquia 

organizacional “chefe-subordinado” e a relação autoritária, centralizadora e autocrática, 

definia rígidas divisões de trabalho e a especialização  dificultando o relacionamento entre 

gerentes e equipes, bem como, entre as equipes, gerando conflitos e temores.  Os 

procedimentos de inspeção e supervisão eram fontes de disputas e desentendimentos (LINS, 

2004). 

Também, no princípio do Século XX,  foram desenvolvidos  os conceitos básicos da 

moderna engenharia da qualidade pelo estatístico Walter Shewart (1891-1967) e apresentados 

em seu livro “Economic Control of Quality of Manufactured Products”, em 1931, no qual 

demonstra que a produtividade realmente aumenta com a diminuição da variabilidade. 

Shewart percebeu que era o  homem o executor do trabalho, que este era capaz de 

compreender, observar e controlar sua produção e dedicou-se a desenvolver técnicas para isto. 

Desenvolveu os controles estatísticos dos processos baseados na combinação de fatores – 
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equipamentos, recursos humanos, metodologia, equipamentos/instrumentos e matéria-prima.  

Elaborou cartas de controle, gráficos para as informações retiradas das produções nas diversas 

etapas, proporcionando o controle do processo e esta prática foi denominada “Controle 

Estatístico de Processo” (DEMING,1990). 

W. Edward Deming, o pai da gestão da qualidade japonesa, utilizando as teorias de 

Shewart estabeleceu princípios para gerenciar o sistema de máquinas e pessoas em busca de 

maiores índices de qualidade e de produtividade e menores custos de produção.  

Esses princípios, abaixo relacionados, aplicam-se indistintamente a organizações 

pequenas e grandes, tanto na indústria de serviços quanto na de transformação e, igualmente, 

a qualquer divisão de uma empresa (DEMING, 1990). 

a) Estabelecer a constância de finalidade para melhorar o produto e o serviço; 

b) Adotar a nova filosofia; 

c) Acabar  com a dependência da inspeção em massa; 

d) Cessar a prática de avaliar as transações apenas com base no preço; 

e) Melhorar sempre e constantemente o sistema de produção e de prestação de 

serviços; 

f) Instituir o treinamento e o retreinamento; 

g) Instituir a  liderança; 

h) Afastar o medo; 

i) Eliminar as barreiras entre os departamentos; 

j) Eliminar slogans, exortações e metas para os empregados; 

k) Eliminar as quotas numéricas; 

l) Remover as barreiras que privam os empregados de seu direito de orgulharem-se 

de seu desempenho; 

m) Instituir um sólido programa de educação e retreinamento; 

n)  Engajar todos da empresa no processo de realizar a transformação. 

Segundo Drumond (1991), Deming entende que o chefe precisa de seu subordinado 

tendo-o como peça fundamental para a melhoria dos processos e sistemas, uma vez que os vê 

como seres humanos, pensantes e criativos e diz: 
“Não haverá espaço para gerente que não saiba como trabalhar com seus 
funcionários para produzir mercadorias de alta qualidade a baixo custo.  Um alto 
grau de confiabilidade não pode ser sustentado sem a cooperação do pessoal.  
Sistemas complexos não podem ser compreendidos sem a estatística. No mundo 
competitivo do futuro, as empresas que não tiverem dominado estes conceitos irão 
desaparecer.  Não haverá desculpas”. 
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Como Deming, Juran, pai da moderna gestão da qualidade, considera que a maioria 

dos problemas da qualidade de uma organização é causada pelos seus dirigentes, e não os 

trabalhadores.  

Os fundamentos estabelecidos por Juran baseiam-se, também, em princípios, 

subdivididos no planejamento da qualidade, no controle da qualidade e na melhoria da 

qualidade, quais sejam:  

  Planejamento da qualidade; 

  Criar a consciência da necessidade e oportunidade de melhoria;  

  Estabelecer as metas para essas melhorias; 

  Identificar os clientes ou usuários - quem vai ser impactado; 

  Identificar as necessidades dos clientes ou usuários; 

  Especificar um produto que atenda às necessidades identificadas; 

  Projetar processos que possam produzir as características estabelecidas; 

  Transferir para a produção os planos resultantes e estabelecer controles de  

processos; 

  Controle da qualidade; 

  Avaliar o desempenho da qualidade ; 

  Comparar o desempenho com as metas estabelecidas; 

  Adaptar as diferenças encontradas; 

  Melhoria da qualidade; 

  Estabelecer a infra-estrutura para a realização do empreendimento; 

  Identificar os projetos específicos de melhorias; 

  Estabelecer uma equipe; 

  Prover recursos, a motivação e o treinamento.  

O norte-americano Philip Crosby, conhecido especialista da qualidade pelos seus 

conceitos de “Zero Defeitos” e ” de “Fazer Certo a Primeira Vez”, afirmava que a qualidade 

significava cumprir com os requisitos, que variavam consoante as empresas e de acordo com 

as necessidades dos seus clientes e destacava que a qualidade é tangível, gerenciável e pode 

ser medida.  

 O objetivo era ter o zero defeitos e produzir suficientemente bem. Essa meta 

ambiciosa encorajava as pessoas a melhorarem continuamente. Ele acreditava que o zero 

defeitos  não  era só um slogan e sim  um  padrão  de desempenho de  gestão.  Justificava  esta 
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idéia com a interrogação: "Se os erros não são tolerados na gestão financeira, por que não se 

faz o mesmo nas demais áreas?" 

 Crosby propõe um programa de 14 etapas para a melhoria da Qualidade, e que 

representam os fundamentos de sua filosofia.  

  Comprometimento da gerência; 

  Formação de uma equipe de melhoria; 

  Criação e cálculo de índices de avaliação da qualidade; 

  Avaliação dos custos da qualidade; 

  Conscientização dos empregados; 

  Identificação e solução das causas das não conformidades; 

  Formação de comitê para buscar zero defeitos; 

  Treinamento de gerentes e supervisores; 

  Lançamento em solenidade do dia do "defeito zero"; 

  Estabelecimento das metas a serem atingidas; 

  Eliminação das causas dos problemas; 

  Reconhecimento oficial das pessoas que obtiveram sucesso; 

  Formação de conselhos da qualidade para compartilhar problemas e trocar iéias 

      com outros gerentes; 

  Começar tudo de novo.  

Outra personalidade da qualidade é o Dr. Armand V. Feigenbaum, autor da teoria do 

Controle Total da Qualidade. Ele define qualidade como um conjunto de características do 

produto ou serviço em uso, as quais satisfazem as expectativas do cliente.  

Para Feigenbaum nove fatores afetam a Qualidade os chamados 9M, que são:  

  Mercados (Markets) - competição e velocidade de mudança; 

  Dinheiro (Money) - margens de lucro estreitas e investimentos; 

  Gerência (Management) - qualidade do produto e assistência técnica; 

  Pessoas (Man) - especialização e Engenharia de Sistemas; 

  Motivação(Motivation) - educação e conscientização para a Qualidade; 

  Materiais(Materials) - diversidade e necessidade de exames complexos; 

  Máquinas (Machines) - complexidade e dependência da Qualidade dos materiais; 

  Métodos (Methods) - Melhores informações para tomada de decisão; 

  Requisitos para a Montagem do Produto (Mounting product requirements) – 

fatores que devem ser considerados - poeira, vibração, etc. 
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Objetivando alcançar elevado grau de competitividade do seu produto no mercado, o 

Japão implantou a qualidade em seus processos enfocando principalmente a formação do 

homem, a organização do local do trabalho, o trabalho em equipe e a criação de um ambiente 

de fidelidade. 

Nos Estados Unidos, o avanço tecnológico das indústrias bélicas e nuclear, com 

grande grau de exigências de itens de segurança, gerou normas e regras técnicas garantindo 

que o produto final atendesse às especificações estabelecidas. Esta abordagem denominava-se 

então “Garantia da Qualidade”. 

O Governo Japonês e o Americano adotando os princípios da qualidade seja em suas 

próprias organizações seja em estratégicas de desenvolvimento, através de exigência de 

certificações instituiram os prêmios, Deming e Malcolm Baldrige, respectivamente. 

Na Europa, visando a unificação do Mercado Comum Europeu, foi dada ênfase à 

relação fornecedor-cliente pelo lado da certificação dos fornecedores, na qual a empresa seria 

avaliada uma única vez, por auditores independentes qualificados, segundo critérios 

específicos descritos na família de normas ISO/IEC 9000. 

O poder de compra desse Mercado tornou compulsória na relação fornecedor-cliente o 

uso das normas ISO/IEC 9000, gerando nos países participantes da Organização Mundial do 

Comércio - OMC a criação de Sistemas Nacionais de Certificação de Produtos. Nos anos 90, 

tornou-se coqueluche, em nível mundial, a certificação segundo a família de Normas ISO 

9000.  

No Brasil, todas as  tendências foram adotadas.  Por exemplo, a Fundação Christiano 

Ottoni desenvolveu técnicas para difundir os conceitos do gerenciamento pela Qualidade 

Total, seguindo o modelo japonês, alcançando sucesso nas empresas mineiras.   

O Governo Brasileiro, preocupado com o comércio exterior, elaborou e implantou o 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade – PBQP e, em outubro de 1991, instituiu a 

Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade - FPNQ, entidade privada e sem fins 

lucrativos, fundada por 39 organizações, privadas e públicas, para administrar o Prêmio 

Nacional da Qualidade® - PNQ e todas as atividades decorrentes do processo de premiação, 

em todo o território nacional, e fazer a representação institucional externa do PNQ nos fóruns 

internacionais (www.fpnq.org.br). 

Todas essas diretrizes destacam a importância da participação da alta administração da 

organização na implantação das técnicas da gestão da qualidade. 
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3. A EVOLUÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

As organizações funcionam como instrumentos sociais para a produção de bens e/ou 

serviços de que a sociedade necessita. 

Segundo Chiavenato (1999) e Whitaker (1997), na evolução das organizações 

sucedem-se os desdobramentos das atividades laboral do ser humano.  Quem trabalha para 

quem, quem  é o dominador, quem é o chefe e coisas do gênero mostram que o trabalho vem 

sendo desempenhado sob múltiplas formas e diferentes tipos e usos.  

No começo era uma aldeia comunitária que cultivava a terra e comercializava os 

produtos.  

A Revolução Industrial estabeleceu o conceito de trabalho que recebeu durante o 

século XX a configuração, hoje, existente. 

O século XX trouxe grandes transformações que influenciaram significativamente as 

organizações, a sua administração e o seu comportamento. Este foi o século das burocracias 

ou o século das fábricas, apesar das grandes mudanças ocorridas nas últimas décadas.  Não há 

dúvidas que as mudanças e transformações que nele aconteceram marcaram indelevelmente a 

maneira de gerenciar as pessoas. 

Desta forma, pode-se visualizar no decorrer do século XX três eras organizacionais 

distintas: 

1. a industrial clássica, 

2. a industrial neoclássica; e, 

3. a da informação. 

A descrição de cada uma delas, a seguir, permitirá compreender as filosofias e práticas 

para gerenciar as pessoas que participam das organizações (CHIAVENATO, 1999). 
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3.1 Era da industrialização clássica - Organização funcional 

 

Nesta era, no período logo após a Revolução Industrial até meados de 1950, as 

organizações caracterizavam-se por adotarem uma estrutura organizacional burocrática com 

formato piramidal, figura 1, e centralizador, com ênfase na departamentalização funcional, na 

centralização das decisões no topo da hierarquia, no estabelecimento de regras e regulamentos 

internos visando a padronização das  atividades e dos comportamentos das pessoas. 

 

Fonte: CHIAVENATO, 1999 

FIGURA 1 – Era industrial clássica - organização funcional 

 

A adoção da forma funcional proporcionou, entre outras, as seguintes  vantagens: 

  identificar claramente a função e atribuir responsabilidade às funções principais 

necessárias à sobrevivência da organização; 

  aumentar as oportunidades de ser usada maquinaria mais especializada e pessoal 

treinado com o grupamento das pessoas e das unidades de acordo com os trabalhos 

que executam; 

  permitir que as pessoas executem trabalhos semelhantes e que enfrentem os 

mesmos problemas dando apoio, social e emocional, umas as outras; 

  reduzir a duplicidade de equipamento e de esforço; 

  ser uma forma flexível de organização; 

  ser uma forma organizacional facilmente entendida. 

Entretanto, com a organização funcional, as pessoas muitas vezes passam a ter uma 

distorção funcional, preocupando-se mais com o trabalho de sua unidade do que com o 

produto ou serviço. 

Diretor 1 Diretor 2 Diretor 3

Presidente
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3.2 Era Industrial Neoclássica – Organização por Produto ou Serviço 

 

No período de 1950 a 1990, as organizações modificaram suas estruturas 

organizacionais preparando-se para um modelo mais ágil, apto para atuar em mercados 

internacionais atendendo às novas premissas de competitividade entre as empresas. 

O modelo burocrático foi redimensionado pela teoria estruturalista.  O recurso humano 

passa a ter um papel fundamental no desenvolvimento dos serviços e produtos da 

organização, tendo em vista que a teoria das relações humanas foi substituída pela teoria 

comportamental.  A visão holística, abrangendo todos os sistemas e disciplinas da empresa, 

tomou conta da, até então, teoria administrativa (CHIAVENATO, 1999).  

Transitoriamente as organizações adotaram a estrutura matricial, conjugando a 

departamentalização funcional com um esquema lateral de estrutura por produtos/serviços 

proporcionando inovação e dinamismo com maior competitividade. 

A estrutura matricial da firma e da fábrica, figuras 2 e 3, impulsionou uma melhora 

acentuada na estrutura organizacional das grandes empresas porém não conseguiu remover a 

rigidez da velha estrutura funcional e burocrática sobre a qual se assentava. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: LITTERER, 1980 

FIGURA 2 – Organização por produto - firma 
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Fonte: LITTERER, 1980 

FIGURA 3 – Organização por produto - fábrica 

 

 

Esta estrutura matricial, entretanto, apresentou as seguintes vantagens, que tornaram as 

organizações mais ágeis e próximas do mercado e do cliente : 

 concentração da atenção na produção e facilitando a coordenação das 

especializações visando o cumprimento dos prazos finais e das especificações; 

 identificação e correção dos problemas de coordenação e integração; 

 segregação dos problemas relacionados com um produto evitando que estes 

interfiram em todos os produtos; 

 permissão para o uso de equipamentos especializados de manipulação de materiais 

e de sistemas de comunicação especializados. 

Por outro, foram observadas as seguintes desvantagens: 

 diminuição de oportunidades de uso de equipamentos ou pessoal especializado; 

 dificuldades de comunicação entre especialistas por estarem em unidades 

     diferentes; 

 dificuldades em ajustar-se à diferenças sensíveis de volume de vendas, ou de 

adaptar-se a mudanças nos produtos, ou serviços, e a novos produtos e serviços. 
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3.3 Era da Informação 

 

Deflagrada a partir de 1990, a tecnologia da informação – integrada pela televisão, 

telefone e internet – trouxe desdobramentos imprevisíveis e transformou  o mundo numa 

aldeia global. A informação passou a cruzar o planeta em milésimos de segundos. A 

competitividade tornou-se intensa e complexa entre as organizações.  As organizações 

capazes de tomar a informação e transformá-la, rapidamente, em uma oportunidade de novo 

produto ou serviço são as mais bem sucedidas. 

É a vez do conhecimento, do capital humano e do capital intelectual.   

Os conhecimentos e habilidades mentais dos profissionais tornam-se ferramentas 

fundamentais na organização, figura 4.  As pessoas deixam de ser simples recursos (humanos) 

organizacionais para serem abordadas como seres dotados de inteligência, personalidade, 

conhecimentos, habilidades, destrezas, aspirações e percepções singulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHIAVENATO,1999 

FIGURA 4 – Era da Informação 
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O destino das organizações identificadas na era da informação está estreitamente 

sintonizado com os seguintes desafios: 

a) globalização – conhecer seu concorrente internacional, pensar globalmente e agir 

localmente; 

b) pessoas – treinar, motivar, liderar, desenvolver o espírito empreendedor e oferecer 

oportunidades de plena realização; 

c) cliente – conquistar, manter e ampliar a clientela; 

d) produtos/serviços – diferenciar os produtos e serviços oferecidos em termos de 

qualidade e de atendimento; 

e) conhecimento – captar a informação disponível  e transformá-la  rapidamente em 

oportunidades de novos produtos e serviços, antes que os concorrentes consigam 

fazê-lo; 

f) resultados – melhoria da qualidade e aumento da produtividade; 

g) tecnologia – saber extrair o máximo das tecnologias disponíveis. 

O   século XX  é,   então,   caracterizado pelas   três   eras  resumidamente 

apresentadas no quadro 2: 

 

 
ERAS 

INDUSTRIALIZA-
ÇÃO 

CLÁSSICA 

INDUSTRIALIZA-
ÇÃO 

 NEOCLÁSSICA 

 
INFORMAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

1900 – 1950 

 

1959 – 1990 

 

Após 1990 

 
Estrutura 
Organizacio-
nal Predomi-
nante 

 
Burocrática, Funcional, 
Piramidal, 
Centralizadora, 
Rígida, Inflexível. 
Ênfase nos órgãos 

 
Mista, Matricial, com 
ênfase na 
departamentalização por 
produtos ou serviços ou 
unidades estratégicas de 
negócios. 

 
Fluída, Ágil e flexível, 
totalmente descentra-
lizada. Ênfase nas redes 
de equipes 
multifuncionais 

 
Cultura 
Organizacio- 
nal Predomi- 
nante 

 
Teoria X, Foco no 
passado, nas tradições e 
nos valores 
conservadores. 
Ênfase na manutenção 
do status quo. 
Valorização da tradição 
e da experiência. 

 
Transição. Foco no 
presente e no atual. 
Ênfase na adaptação ao 
ambiente. Valorização 
da renovação e da 
revitalização 

 
Teoria Y. Foco no futuro 
e no destino. Ênfase na 
mudança e na inovação. 
Valorização do 
conhecimento e da 
criatividade. 

   continua
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Continuação   

 
ERAS 

INDUSTRIALIZA-
ÇÃO 

CLÁSSICA 

INDUSTRIALIZA-
ÇÃO  

NEOCLÁSSICA 

 
INFORMAÇÃO 

 
PERÍODO 

 
1900 – 1950 

 
1959 – 1990 

 
Após 1990 

 
Ambiente 
Organizacio-
nal 

 
Estático, Previsível, 
Poucas e gradativas 
mudanças. Poucos 
desafios ambientais. 

 
Intensificação e 
aceleração das mudanças 
ambientais. 

 
Mutável, Imprevisível, 
turbulento, com grandes 
e intensas mudanças. 

 
Modos de 
Lidar com as 
Pessoas 

 
Pessoas como fatores de 
produtos inertes e 
estáticos. Ênfase nas 
regras e controles rígidos 
para regular as pessoas. 

 
Pessoas como recursos 
organizacionais que 
devem ser administra-
das. Ênfase nos objeti-
vos organizacionais para 
dirigir as pessoas. 

 
Pessoas como seres 
humanos pró-ativos e 
inteligentes que devem 
ser impulsionadas. 
Ênfase na liberdade e no 
comprometimento para 
motivar as pessoas. 

 
Administra-
ção de  
Pessoas 

 
Relações industriais. 

 
Administração de 
recursos humanos. 

 
Gestão de pessoas. 

Fonte: CHIAVENATO, 1999 
  

QUADRO 2 – As três eras que caracterizaram o século XX 

 

A área de recursos humanos, no decorrer destas três eras, passou por três etapas 

distintas: relações industriais, recursos humanos e gestão de pessoas. 

As relações industriais caracterizaram-se pela existência dos departamentos de pessoal 

que eram órgãos destinados a fazer cumprir as exigências legais relativas ao emprego, ou seja, 

admissão através de contrato individual, anotação em carteira de trabalho, contagem das horas 

trabalhadas para efeito de remuneração, aplicação de advertências e medidas disciplinares por 

infrações ao contrato, contagem de férias e etc. 

Posteriormente, os departamentos de relações industriais assumem este papel 

restringindo-se às atividades operacionais e burocráticas na qual as pessoas são consideradas 

apêndices das máquinas e meras fornecedoras de esforço físico, predominando o conceito de 

mão-de-obra. 

Os departamentos de recursos humanos, em substituição aos departamentos de 

relações industriais, surgem na industrialização neoclássica.  Os chamados  DRH 

desenvolvem funções operacionais e táticas como órgãos prestadores de serviços 
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especializados, cuidando do recrutamento, seleção, treinamento, avaliação, remuneração, 

higiene e segurança do trabalho e de relações trabalhistas e sindicais. 

A nova era da informação cria as equipes de gestão com pessoas, na qual as tarefas 

operacionais e burocráticas são transferidas para terceiros, enquanto que, as táticas são 

delegadas ao gerente de linha, os quais passam a ser os gestores de pessoas. As pessoas 

passam a ser consideradas parceiras da organização tomando decisões a respeito de suas 

atividades, cumprindo metas e alcançando resultados previamente negociados, servindo ao 

cliente no intuito de satisfazer suas necessidades e expectativas.  Nesta era da informação, 

lidar com as pessoas deixou de ser um desafio e passou a ser uma vantagem para organizações 

bem sucedidas. O quadro 3 apresenta, resumidamente, as três etapas de gestão de pessoas. 
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Característi-

cas 

 

Relações Industriais 

 

Administração de 

Recursos Humanos 

 

Gestão de Pessoas 

 

Formato do 

Trabalho 

 

Centralização total das 

operações no órgão de 

RH 

 

Responsabilidade de 

linha e função de 

staff 

 

Descentralização rumo aos 

gerentes e as suas equipes 

 

Nível de 

Atuação 

 

Burocratizada e 

operacional. Rotina. 

 

Departamentalizada e 

tática. 

 

Focalização global e 

estratégica no negócio 

 

Comando da 

Ação 

 

Decisões vindas da 

cúpula da organização e 

ações centralizadas no 

RH 

 

Decisões vindas da 

cúpula da área e 

ações centralizadas 

no RH 

 

Decisões e ações do gerente 

e de sua equipe de trabalho 

 

Tipo de 

Atividade 

 

Execução de serviços 

especializados. 

Centralização e 

isolamento da área. 

 

Consultoria interna e 

prestação de serviços 

especializados. 

 

Consultoria interna. 

Descentralização e 

compartilhamento. 

 

Principais 

Atividades 

 

Admissão, demissão, 

controle de freqüência, 

legislação do trabalho, 

disciplina, relações 

sindicais, ordem. 

 

Recrutamento, sele-

ção, treinamento, 

administração de sa 

lários, benefícios, 

higiene e segurança, 

rel. industriais. 

 

Como gerentes e suas 

equipes podem escolher, 

treinar, liderar, motivar, 

avaliar e recompensar os 

seus participantes 

 

Missão da 

Área 

 

Vigilância, coerção, 

coação, punição. 

Confinamento social das 

pessoas 

 

Atrair, manter os 

melhores funcioná-

rios. 

 

Criar a melhor empresa e a 

melhor qualidade de 

trabalho. 

Fonte: CHIAVENATO, 1999. 

QUADRO 3  - As três etapas da gestão de pessoas. 
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4. O PAPEL DA ALTA ADMINISTRAÇÃO 
 

 

As constantes mudanças no cenário competitivo e, consequentemente, no ambiente

interno das organizações, geram a necessidade de uma participação mais efetiva das pessoas

no intuito de tornar a empresa mais ágil e com respostas rápidas às suas necessidades.  A

participação mais efetiva das pessoas implica numa melhor qualificação e capacitação, não

restringindo-se apenas à questão de comprometimento ou envolvimento nas decisões de

processos organizacionais. 

A psicologia gestalt tem uma perspectiva filosófica do humanismo-existencialista, 

concebendo o homem como a referência a partir da qual todas as outras coisas do mundo

devem ser percebidas e pensadas, como um ser autônomo que tem dentro de si todas as

potencialidades para se auto-regular e que tem direito à subjetividade e à diferença. 

O comprometimento da alta administração com a qualidade de produtos, processos,

serviços e, principalmente, de vida no trabalho gera possibilidades de realização das

expectativas e dos projetos pessoais.  

A importância, a motivação e o comprometimento das pessoas nas organizações não

acontecem por acaso, é uma difícil e longa conquista onde as idéias e expectativas sofrem

significativas influências das diversas teorias administrativas. 

A organização atual é um sistema aberto e complexo de atividades conscientemente

coordenadas por duas ou mais pessoas sendo a cooperação entre elas essencial para existência

da organização.  Chiavenato (1994) destaca que uma organização existe, somente, quando: 

“há pessoas capazes de se comunicarem e que estão dispostas a contribuir com ação conjunta

a fim de alcançarem um objetivo comum.”. 

Juran (1991) cita: “A qualidade é produto da cultura de uma organização e por ela

deve ser orientada.”. 
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Segundo Chiavenato (1994), uma organização para ser competitiva precisa ter eficácia 

administrativa nos seguintes requisitos: 

- capacidade da administração em atrair uma força de trabalho adequada 

(recrutamento); 

- moral dos empregados e satisfação em níveis elevados; 

- rotação de pessoal e absenteísmo em níveis baixos; 

- boas relações interpessoais e interdepartamentais; 

- percepção em relação aos objetivos globais da organização; e, 

- eficácia organizacional em relação ao ambiente externo.  

A alta administração ao buscar, através do recrutamento, um conjunto de técnicos 

qualificados para sua organização deve fazê-lo dentro e fora desta ou em ambos os ambientes 

levando em consideração os seguinte prós e contras, conforme a tabela 1. 

 
TABELA 1 – Prós e contra do recrutamento 

RECRUTAMENTO  

INTERNO EXTERNO 

Aproveita melhor o potencial humano da 
organização 

Introduz sangue novo na organização: 
talentos, habilidades e expectativas 

Motiva e encoraja o desenvolvimento 
profissional dos atuais funcionários 

Enriquece o patrimônio pelo aporte de novos 
talentos e habilidades 

Incentiva a permanência dos funcionários e a 
sua fidelidade à organização 

Aumenta o capital intelectual ao incluir novos 
conhecimentos e destrezas 

Ideal para situações de estabilidade e pouca 
mudança ambiental  

Renova a cultura organizacional e a enriquece 
com novas aspirações 

Não requer socialização organizacional de 
novos membros 

Incentiva a interação na organização  

Probabilidade de uma melhor seleção, pois os 
candidatos são conhecidos 

 

PR
Ó

S 

Custo menor  

   

Pode bloquear a entrada de novas idéias, 
experiências e expectativas 

Afeta negativamente a motivação dos atuais 
funcionários da organização 

Facilita o conservantismo e favorece a rotina 
atual 

Reduz a fidelidade dos funcionários ao 
oferecer oportunidades a estranhos 

Mantém quase inalterado o atual patrimônio 
humano da organização 

Requer aplicação de técnicas seletivas para 
escolha dos candidatos externos 

Ideal para empresas burocráticas e 
mecanísticas 

Altos Custos operacionais 

Mantém e conserva a cultura organizacional 
existente  

Exige esquemas de socialização 
organizacional para os novos funcionários 

C
O

N
TR

A
S 

Funciona como um sistema fechado de 
reciclagem contínua 

Demorado e inseguro em relação ao 
recrutamento interno 

Fonte: CHIAVENATO, 1999. 
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os requisitos da força de trabalho, tornando-a deficiente nas novas habilidades 

necessárias para desempenhar as atividades requeridas neste século.  

A rotatividade é o efeito de algumas variáveis externas, tais como: 

•  oferta e procura do mercado; 

•  a conjuntura econômica; 

•  as oportunidades de emprego no mercado de trabalho, etc.  

E variáveis internas como: 

•  a política salarial e de benefícios que a organização oferece; 

•  o estilo gerencial; 

•  as oportunidades de crescimento interno; 

•  a definição dos cargos; 

•  o relacionamento humano; e, 

•  as condições físicas e psicológicas do trabalho (CHIAVENATO, 1999). 

As organizações bem-sucedidas estão incentivando a presença e desestimulando as

ausências ao trabalho, através de práticas gerenciais e culturas que privilegiam a participação, 

ao mesmo tempo que desenvolvem atitudes, valores e objetivos. 

 A quantidade e duração das ausências estão relacionadas com a satisfação no trabalho.

A figura 5 mostra um modelo de diagnóstico da presença dos funcionários ressaltando que a

capacidade de assiduidade pode ser reduzida por barreiras à presença, como doenças,

acidentes, responsabilidades familiares e particulares e problemas de transporte para o local

de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fonte: CHIAVENATO, 1999. 

FIGURA 5 – Modelo de diagnóstico da presença do pessoal 

BARREIRAS À PRESENÇA: 
Doenças e acidentes, Responsabilidades de família; 

Problemas de transportes 

Práticas
Organizacionais 

Capacidade 
Percebida de 

Presença 

Cultura de 
Ausência Motivação para a 

Presença 
 

Presença 

Atitudes, Valores 
E Objetivos Dos  

Empregados Retroação 
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Cinco dimensões essenciais, descritas no quadro 4, criam condições para a alta 

administração manter o moral e a satisfação dos empregados em níveis elevados.   
D

IM
E

N
SÕ

E
S 

E
SS

E
N

C
IA

IS
  

 

BAIXO GRAU 

 

 

ALTO GRAU 

V
A

R
IE

D
A

D
E

  
Trabalho seqüencial, uniforme, parcial, chato, 
monótono e repetitivo.  As operações, 
equipamentos e habilidades são sempre os 
mesmos, sem qualquer mudança ou variação.  
Mesmice e rotina. 
 

 
Trabalho variado e diversificado. As operações 
são diferentes e os equipamentos e habilidades 
variados. Diversidade e desafio, nos quais a 
pessoa executa várias atividades diferentes e 
inovadoras. 
 

A
U

T
O

N
O

M
IA

  
 
Trabalho rigidamente programado, com local e 
equipamentos definitivos e métodos pré-
estabelecidos. O Chefe determina o que, 
quando, onde e como fazer.  
 

 
 
Ampla liberdade para planejar e programar o 
trabalho, escolher o equipamento, local e método 
de trabalho.  O ocupante programa seu trabalho, 
escolhe o local, o método e o equipamento. 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 

D
A

S 

A
T

IV
ID

A
D

E
S  

 
Desconhecimento do impacto e das 
interdependências da tarefa sobre as outras da 
empresa. Visão estreita, confinada, isolada e 
míope das atividades. 
 

 
 
Conhecimento da repercussão do trabalho sobre 
os demais da empresa. Visão abrangente das suas 
conseqüências e das suas interdependências. 
 
 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

  
C

O
M

 A
S 

 T
A

R
E

FA
S  

 
Trabalho específico, fragmentado e parcial, sem 
qualquer sentido psicológico para a pessoa, que 
se frusta e aliena. Trabalho estranho e vazio. 

 
 
Trabalho integral, global e com significado para a 
pessoa e que lhe permite indentificar-se com ele. 
O local e o trabalho “pertencem” à pessoa. 
 
 
 
 

R
E

T
R

O
A

Ç
Ã

O
 

 
 
Nenhuma informação sobre o desempenho ou 
resultado do trabalho.  Ignorância sobre o 
desempenho. Necessidade de avaliação externa 
e de incentivo salarial como reforço. 
 
 
 

 
 
Informação clara sobre o desempenho e o 
resultado do trabalho. Perfeita e imediata noção 
sobre o desempenho. Senso de auto-avaliação, 
auto-direção e auto-realização. 

Fonte: CHIAVENATO, 1999. 

QUADRO 4 – Dimensões essenciais em maior ou menor grau 

  Fatores condicionantes, como o mundo em acelerada mudança, o impacto do desenvolvimento 
tecnológico, as novas formas de organização e configuração empresarial, novos produtos e serviços e novos 
processos de trabalho, estão modificando profundamente  
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É preciso que a alta administração, nas relações interpessoais, entenda porque as

pessoas se comportam desta ou daquela maneira, entenda porque agiram ontem de

determinada forma e como se comportarão hoje, amanhã, e no próximo mês.  A alta

administração deve se preocupar com a coesão, o empenho na realização de tarefas, e com o

tipo de relacionamento que mantém com as pessoas pelas quais é responsável. Ela deve ser

uma integradora de pessoas. 

O comportamento deve ser orientado e motivado para a consecução de objetivos.  A 

unidade básica do comportamento humano é a atividade.  As pessoas são diferentes em sua

vontade de fazer as coisas e em sua capacidade.  A motivação humana é dependente das

necessidades, desejos ou impulsos internos, dirigidos para objetivos conscientes ou 

inconscientes.  A intensidade do motivo leva a pessoa à ação, mas tende a diminuir se o

mesmo for insatisfeito ou bloqueado.  Se uma pessoa tiver necessidade de ser reconhecida,

isto é, de ser considerada produtiva e competente, o elogio é um incentivo que a ajudará a 

satisfazer esta necessidade. Numa situação de trabalho, se a necessidade de reconhecimento

for muito forte, o elogio da chefia é uma recompensa eficaz para ela continuar fazendo um

bom trabalho.  

À medida que as pessoas aumentam a sua capacidade de alcançar objetivos, é 

importante que a alta administração faça uma avaliação e ofereça um ambiente de

realinhamento contínuo de objetivos e oportunidades para as pessoas crescerem e se

desenvolverem permitindo que o pessoal estabeleça seus próprios objetivos. Quando as 

pessoas se envolvem, tendem a se empenhar mais nas atividades por considerarem que as

metas são delas e não da gerência.  Tudo isto exige habilidade humana. 

Num sistema social organizacional há três elementos, que embora distintos, se 

interrelacionam: 

1. atividades – são as tarefas que as pessoas realizam; 

2. interações – são os comportamentos que ocorrem entre as pessoas na realização

destas tarefas; 

3. sentimentos – são as atitudes que se desenvolvem entre as pessoas e dentro dos 

departamentos. 

Estas condições fazem com que o cargo seja impregnado dos chamados fatores

motivacionais, permitindo que: 

1. a pessoa utilize suas habilidades e competências pessoais na execução das tarefas; 

2. a pessoa tenha certa autonomia, independência e auto-direção na execução das 

tarefas; 
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1. a pessoa faça algo significativo e que tenha um certo sentido ou razão de ser; 

2. a pessoa se sinta responsável pelo sucesso ou fracasso das tarefas em função dos

seus próprios esforços; 

3. a pessoa perceba e avalie seu próprio desempenho enquanto executa o trabalho, 

sem intervenção de terceiros ou da chefia. 

Na verdade, as dimensões essenciais afetam intrinsecamente a qualidade dos cargos,

produzem satisfação pessoal e envolvimento humano e geram maior produtividade.  

As pessoas e as organizações estão numa relação complexa e contínua, e do 

entendimento, compreensão e ação integrada dessa relação acontece a eficácia organizacional

e a satisfação das pessoas, conforme descrito no modelo esquemático das interações

gerenciais-organizacionais-sociais (figura 6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHIAVENATO, 1994, p. 52 

FIGURA 6 – Sucesso organizacional 

 

A alta administração deve proporcionar a integração no trabalho que é fator importante

para que as pessoas desenvolvam os sentimentos em relação às outras.  Quanto maior a

interação mais sentimentos positivos são desenvolvidos e, quanto mais positivo for o

sentimento, tanto mais as pessoas tenderão a interagir, até haver o equilíbrio no grupo. 

SUCESSO 
ORGANIZACIONAL 

Satisfação dos acionistas 

Satisfação da
comunidade Satisfação do 

Governo

Satisfação dos 
consumidores

Satisfação dos 
empregados 

Satisfação dos 
fornecedores 

Satisfação dos 
gerentes 

Satisfação dos 
crediaristas 
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Estes grupos podem constituir poderosas forças propulsoras para a consecução de 

objetivos organizacionais, se perceberem que, ao trabalhar para o alcance dos objetivos da 

empresa, satisfazem os seus pessoais. 

A alta administração deve adotar na organização o sistema de valor humanístico ou 

democrático, desenvolvendo as relações de confiança e autenticidade entre as pessoas, 

aumentando a competência interpessoal, a cooperação interdepartamental, a flexibilidade e a 

excelência organizacional (DRUMOND, 1991). 

As organizações não existem no vácuo.  E nem funcionam ao acaso. Como sistema 

abertos, as organizações operam através de mecanismos de cooperação e de competição com 

outras organizações. A alta administração deve definir a missão organizacional 

proporcionando a visão para o futuro, que ofereça as bases para a os objetivos globais da 

organização a serem alcançados.   

Os objetivos  devem ser rotineiros, inovadores e de aperfeiçoamento. 

Os objetivos rotineiros são o do cotidiano e servem como padrões de desempenho do 

dia-a-dia, os objetivos inovadores são os que incorporam ou agregam algo de novo à 

organização e os objetivos de aperfeiçoamento são os que servem para alavancar os atuais 

resultados da organização visando melhorar e incrementar aquilo que já existe. 

A tabela 2 apresenta exemplos de objetivos rotineiros, inovadores e de 

aperfeiçoamento que um organismo de certificação de produto pode utilizar. 
TABELA 2 – Objetivos rotineiros, inovadores e de aperfeiçoamento 

OBJETIVOS EXEMPLOS 

 

 

 

Rotineiro 

•  Treinar 100 homens/hora por ano 

•  Manter índice de rotatividade menor que 

1% ao mês 

•  Manter o nível de satisfação dos 

funcionários em 85% 

•  Manter o índice de absenteísmo menor 

que 2% ao mês 

Inovador •  Criar e desenvolver, trimestralmente, um 

programa de certificação de produto  

•  Incentivar a participação de funcionários 

nas decisões 

 Continua
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Continuação  

 

 

Inovador 

 

•  Criar mecanismos de divulgação para os 

diversos programas de certificação de 

produto 

•  Desenvolver novos programas de 

treinamento profissional 

 

 

Aperfeiçoamento 

•  Criar mecanismo para a busca da 

excelência do sistema da qualidade da 

organização 

•  Elevar o nível de produtividade dos 

funcionários 

•  Melhorar o atendimento ao cliente 
Fonte:  Adaptado do CHIAVENATO, 1999 

 

Os objetivos, definidos pela alta administração, devem, simultaneamente: 

1. ser focalizados em um resultado a atingir e não em uma atividade;  

2. ser consistentes, ou seja, precisam estar ligados coerentemente a outros objetivos e 

demais metas; 

3. ser específicos, isto é, circunscritos e bem definidos; 

4. ser mensuráveis; 

5. ser relacionados com um determinado período de tempo; 

6. ser alcançáveis; 

Segundo Drumond (1991) e Mintzberg, Quinn (2001), o ambiente de uma empresa nos 

negócios, como o de qualquer outra entidade, é o padrão de todas as condições e influências 

externas que afetam sua vida e seu desenvolvimento.  A preferência pela sobrevivência é a 

presença constante da preocupação de todos em tornar uma organização forte, preocupando-se 

com seu futuro, com a modernização de suas ferramentas, com a certificação de novos 

produtos, e com o treinamento e a gestão do pessoal voltada para o crescimento do homem 

fazendo do trabalho uma fonte de satisfação e harmonia de forma a garantir o sucesso de seus 

clientes.   

O caminho para a excelência, figura 7, é a análise pela alta administração dos pontos 

fortes e fracos da empresa, conhecer as oportunidades e ameaças e planejar para a renovação 

organizacional, analisando-se tanto os fatores  internos como os externos que influenciam a 

vida da empresa. 
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Fonte: Adaptado do Quinn, 2001 

FIGURA 7 – Caminho para excelência 

 

As organizações para alcançarem a excelência em seus processos devem  identificá-los 

e gerenciá-los de forma inter-relacionada e interativa. A saída de um processo resultará 

diretamente na entrada do processo seguinte.  A identificação sistemática e a gestão dos 

processos empregados na organização e, particularmente, as interações entre tais processos 

devem ser conduzidos e avaliados pela alta administração da organização. 

A figura 8 ilustra o modelo de um processo, baseado no sistema de gestão da 

qualidade.  

Decidindo o que fazer Alcançando resultados 

 
 
 

Estratégia 
Empresarial 

 
 
 
 
 
Define principais 
políticas e planos 
para obtenção de 
objetivos e metas 

Identificação de 
oportunidades e ameaças 

Determinando os recursos 
materiais, técnicos, financeiros e 
gerenciais da empresa 

Valores pessoais e 
aspirações da cúpula 
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relacionamento 
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comportamento 
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Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 9001:2000 

 

 

Neste modelo evidencia-se a importância que as partes interessadas desempenham na

retro-alimentação das informações relativas às percepções, de satisfação ou não, dos clientes

internos e externos.   

A Norma NBR ISO 9000:2000 preconiza que a alta administração de uma

organização, através de liderança e ações, pode criar um ambiente onde as pessoas estão

totalmente envolvidas e o sistema de gestão opera eficazmente. 

Para tanto, sugere à alta administração nove princípios de gestão da qualidade,

imprescindíveis, as suas funções, quais sejam: 

a) estabelecer a política da qualidade e os objetivos da qualidade da organização; 

b) promover a internalização da política e dos objetivos da qualidade por toda a 

organização visando a conscientização, motivação e envolvimento de todos os

funcionários; 

c)  assegurar, em toda a organização, o foco nos requisitos do cliente; 

d) assegurar que processos apropriados são implementados para possibilitar que

requisitos de clientes e de outras partes interessadas são atendidos, e que os

objetivos da qualidade são alcançados; 

e) garantir que um sistema de gestão da qualidade eficaz e eficiente seja estabelecido,

implementado e mantido para atingir os objetivos da qualidade; 

SaídaEntrada

Melhoria continua do sistema de gestão 
da qualidade

Responsabilidade de 
Direção

Gestão de 
Recursos

Medição, análise e 
Melhoria

Realização 
do produto Produto 

 
Partes 
Interessadas 
 
 
 
 
 
 
Requisistos 

Partes 
Interessadas 
 

Satisfação 

Figura 8 – Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processo 
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a) garantir a disponibilidade dos recursos necessários; 

b) analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade, periodicamente; 

c) decidir sobre ações a serem adotadas em relação à política da qualidade e aos

objetivos da qualidade; 

d) decidir sobre as ações para a melhoria do sistema de gestão da qualidade. 

A excelência ou fracasso de qualquer atividade organizada depende das habilidades

gerenciais da alta administração.  Administrar é a capacidade de obter os resultados desejados,

com a melhor utilização dos recursos disponíveis: humanos, financeiros, materiais e

tecnológicos. 

À alta administração compete disponibilizar ao homem todos os recursos inerentes à

sua atividade a fim de que ele execute-a com motivação.  

A alta administração é a responsável em cuidar do desenvolvimento de todos os 

demais recursos, mas é o recurso humano o catalisador de todos eles, gerando sucesso ou

fracasso da organização. Constata-se que 85% dos problemas de nossas organizações são

administrativos-gerenciais (DRUMOND, 1991). 

Segundo Bitencourt (2001), no âmbito da gestão de competências gerenciais, várias

correntes de estudo se destacam, americana, latino-americana, francesa e australiana.  Os 

principais aspectos envolvidos na gestão destas competências referem-se a: 

1. Formação - desenvolvimento de conceitos, habilidades e atitudes; 

2. Aptidão – capacitação;  

3. Ação – práticas de trabalho, capacidade de mobilizar recursos;  

4. Mobilização – articulação de recursos; 

5. Resultados – busca de melhores desempenhos; 

6. Perspectiva dinâmica – questionamento constante; 

7. Autodesenvolvimento – processo de aprendizagem individual no qual a

responsabilidade maior desse processo deve ser atribuída ao próprio indivíduo; 

8. Interação – relacionamento com outras pessoas. 

Administrar é motivar pessoas, mantendo acesa a chama que as leva a realizar o 

desejado da melhor maneira possível.  É importante a alta administração: 

•  Ser líder; 

•  Saber ouvir; 

•  Saber falar; 

•  Elogiar; 



 48

•  Acompanhar; 

•  Ter calma; 

•  Ter organização; 

•  Coordenar reuniões; 

•  Ter planos e projetos; 

•  Ver o subordinado como pessoa. 

Desta forma, a alta administração deve se conscientizar da importância do fator

humano no trabalho e de sua interferência nos resultados da qualidade e da produtividade. A 

humanização é fator importante para a transformação da organização em local agradável,

onde as pessoas tenham prazer de estarem lá para realizarem as atividades para as quais foram

contratadas. Ressalta-se aqui o aspecto da liderança (DRUMOND, 1991). 

 

4.1 Treinamento 
  

As carreiras para a vida inteira tornam-se cada vez mais raras e o retreinamento para 

acompanhar as mudanças tecnológicas é uma das exigências dos novos tempos. 

O vínculo empregatício está cedendo espaço para novos modelos de relacionamento 

profissional. Novas  estratégias de recursos humanos, mais flexíveis, procuram liberar os

profissionais para conciliar diversos tipos de trabalho e interesses profissionais.  Sendo assim,

os trabalhadores devem ser reciclados, periodicamente, para manter seus conhecimentos

atualizados e desenvolver outras habilidades (MINARELLI, 1995). 

Auto-desenvolvimento é a grande missão do treinamento como atividade

institucionalizada na empresa. No entanto, por princípio, treinamento é matéria de interesse 

fundamental da alta administração. Tal conscientização é, em grande parte, conseqüente das

atitudes e comportamentos da chefia. Se a chefia é responsável por produtividade, por

resultados, então a qualificação e o desempenho da equipe devem ser suas preocupações 

administrativas maiores (MATTOS,1999). 

O esforço renovador a que o avanço da tecnologia, em todas as áreas do conhecimento

nos impõe é reflexo da ação de uma alta administração inovadora. 

Uma alta administração aberta às transformações, incentivadora de processos integrativos, 
educando e delegando, proporcionando os desafios adequados à situação favorece a criação de 
uma atmosfera motivacional ao autodesenvolvimento. Na verdade, as pesquisas sobre como 
as empresas obtêm vantagem competitiva sustentável 
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sistematicamente, identificam a seletividade na contratação e a ênfase no treinamento

como duas características centrais.  

 O treinamento deve ser especialmente elaborado de acordo com as necessidades de

cada empresa.  Cada empresa tem sua particularidade devido a: 

1. desafios e problemas de qualidade; 

2. conhecimentos e técnicas para resolução de problemas; 

3. conhecimentos e habilidades reais dos empregados; 

4. processos e recursos já existentes; 

5. clima organizacional para treinamento. 

Um programa de treinamento  englobando a totalidade da empresa significa uma 

mudança radical em relação ao passado. Obviamente, esse programa terá maior êxito se

houver um planejamento prévio cuidadoso.  Esse planejamento é necessário para responder as

seguintes questões: 

1. Treinamento em que? 

2. Quem deve ser treinado? 

3. Onde conseguiremos materiais de treinamento? 

4. Como assegurar que a alta administração fará o treinamento? 

5. O treinamento deverá ser dentro ou fora da empresa? 

6. Quanto vai custar? 

7. Qual o tempo de duração? 

8. Qual deve ser a programação e as prioridades? 

Juran (1991), apud Hill e McClaskey (1980), descreve a abordagem feita pela

Tennessee Eastman Company, como exemplo de planejamento para programa de treinamento,

que consistia nos seguintes passos: 

1. Definir objetivo – objetivo escolhido foi “Fazer com que todos os níveis de 

administração tomem consciência de suas responsabilidades”; 

2. Identificar alternativas para atingir os objetivos – usou-se a técnica de geração de 

idéias (brainstorming) onde dezenas de alternativas foram criadas e resumidas em 

sete: 

a) definir um sistema na empresa para desenvolver, avaliar e assegurar os

programas; 

b) elaborar programas de qualidade para cada produto; 

c) definir responsabilidades; 

d) elaborar procedimentos administrativos estabelecendo responsabilidades; 
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a) explicar as responsabilidades; 

b) melhorar a comunicação entre os vários grupos; 

c) identificar responsável pela coordenação de desenvolvimento dos

programas de treinamento e difusão do conhecimento. 

1. Analisar alternativas; 

2. Planejar o programa; 

3. Implementar a solução; 

4. Avaliar os desempenhos. 

 
  O ideal para o desenvolvimento de um programa de treinamento para a implantação

do sistema de gestão da qualidade em uma empresa é envolver toda a alta administração e de

supervisão. 

O treinamento para a alta administração deve englobar todas as atividades da 

qualidade, destacando o papel que a alta administração deve assumir no programa e

estabelecendo uma ligação clara com as metas da empresa. 

Para estes executivos há necessidade de um treinamento formal na administração da

função global da qualidade orientado para a empresa, contemplando os seguintes tópicos: 

•  Papel da alta administração na implementação do sistema da qualidade; 

•  Métodos estatísticos; 

•  Administração do sistema da qualidade; 

•  Auditoria de atividades departamentais; 

•  Auditoria da coordenação da qualidade; 

•  Análise crítica do sistema da qualidade; 

•  Motivação para a qualidade e liderança; 

•  Relacionamento interpessoal; 

•  Relacionamento com fornecedores;  

•  Administração de tempos; 

•  Gestão de Pessoas; 

•  Gerências de Projetos; 

•  Marketing e Endomarketing; 

•  Balanced Score Card. 

A equipe de planejamento do programa de treinamento deverá estabelecer prioridades.

As variáveis que devem ser consideradas para se determinar essas prioridades são: 
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•  Empresas múltiplas, isto é, divisões, centro de lucro, contratos principais; 

•  Níveis múltiplos de gerentes; 

•  Tipos múltiplos de especialidade técnica; 

•  Localidades múltiplas (fábricas, laboratórios, escritórios) 

•  Departamentos funcionais múltiplos (JURAN,1991). 

 A equipe de planejamento deve estar conscientizada que depois de algum tempo

de treinamento haverá a necessidade de nivelamento, atualização e reciclagem. 

 O resultado final da avaliação de um treinamento é o grau de sucesso obtido na

aplicação de conceitos.  Embora não exista maneira de se avaliar o retorno de investimento

pode-se avaliar alguns dos aspectos do treinamento, tais como, implementação de conceitos,

feedback e exames. 

 Diante da dificuldade em elaborar provas de avaliação, as empresas evitam o uso 

de exames e certificados com respeito a cursos para a alta administração, que prefere ser

avaliada pelos resultados de seu trabalho. 

 Os níveis não gerenciais, ou seja, especialistas, supervisores e trabalhadores em

geral, são examinados pelas  empresas com os seguintes objetivos: 

•  Avaliar o conhecimento do assunto que o participante adquiriu; 

•  Proporcionar uma forma de reconhecimento para aqueles aprovados no exame

(JURAN, 1991).  

 
4.2 Comprometimento 
 
 

O comprometimento das pessoas com a organização deixou de ser retórica e passou a 

ser uma efetiva questão gerencial para lidar com a competitividade e com a capacidade de

enfrentar a turbulência do mundo atual.  

O conceito de comprometimento ainda não foi consensado pelos diferentes

pesquisadores, muito embora várias pesquisas tenham sido desenvolvidas. 

Em geral, trata-se do comprometimento dos funcionários ou trabalhadores.  Observa-

se a atitude ou forma de agir ou comportar-se do empregado no trabalho.   

A relação moderada, porém consistente, entre a satisfação no trabalho e a tendência do 

empregado em permanecer na organização foi o indicador encontrado nos anos 50 e 60, por

alguns pesquisadores, sociólogos para definir comprometimento. 

Segundo Ferraz (1999), nos anos 70, o comportamento organizacional era analisado 

sob a ótica do “Comprometimento Organizacional” pelas seguintes razões: 
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•  trabalhadores comprometidos a taxa de rotatividade é inversamente proporcional a 

satisfação no emprego; 

•  trabalhadores comprometidos melhores desempenho; e, 

•  trabalhadores comprometidos organizações eficazes. 

Ainda segundo este autor, Steers (1977, p. 46) apud Ferraz,1999:  
“Recentemente, o conceito de comprometimento do empregado em relação às 
organizações tem recebido crescente atenção nas pesquisas, tanto por gerentes como 
por analistas organizacionais, na busca de aumento no desempenho e no tempo de 
retenção do funcionário na empresa”. 
 

Segundo Chiavenato (1994), no âmbito organizacional, as pessoas podem ser 

avaliadas sob duas perspectivas: 

- pessoas como pessoas, dotadas de características próprias de personalidade e de 

individualidade, aspirações, valores, atitudes, motivações e objetivos individuais; 

- pessoas como recursos, dotadas de habilidades, capacidades, destrezas e 

conhecimentos necessários para a tarefa organizacional. 

O fator humano passou a ser valorizado nas organizações a partir das teorias 

motivacionais desenvolvidas por Abraham Maslow, que é considerado pioneiro no estudo da 

auto-realização e da importância humana no trabalho, complementado por McGregor que  

desenvolveu as Teoria X – teoria tradicional, excessivamente mecanística e pragmática, e 

Teoria Y – estilo baseado nas concepções modernas a respeito do comportamento humano, 

até chegar aos estudos atuais de Moller sobre a qualidade humana. 

Segundo Chiavenato (1983), a Teoria X baseia-se em convicções errôneas e incorretas 

sobre o comportamento humano e a Teoria Y em concepções e premissas atuais e sem 

preconceitos a respeito da natureza humana, como pode-se avaliar pela tabela 3. 

 
TABELA 3 – Teoria X versus Teoria Y 

PRESSUPOSIÇÕES DA TEORIA X PRESSUPOSIÇÕES DA TEORIA Y 

•  As pessoas são preguiçosas e indolentes  
 
•  As pessoas evitam o trabalho 
 
•  As pessoas evitam a responsabilidade, a 

fim de se sentirem mais seguras. 
•  As pessoas precisam ser controladas e 

dirigidas. 
•  As pessoas são ingênuas e sem iniciativa  

•  As pessoas são esforçadas e gostam de ter 
o que fazer 

•  O trabalho é uma atividade tão natural 
como brincar ou descansar 

•  As pessoas procuram e aceitam 
responsabilidades e desafios 

•  As pessoas podem ser automotivadas e 
autodirigidas 

•  As pessoas são criativas e competentes 
Fonte: Wagner, Hollenbeck, 1999 
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Na evolução da administração das empresas, desde o taylorismo até hoje, busca-se o 

sucesso para as organizações e para as pessoas. 

Ao valorizarem as pessoas como pessoas, as organizações, automaticamente obtêm o

comprometimento e a energia motivacional, não apenas como funcionários, mas como 

parceiros nos negócios e esta foi  a grande descoberta das organizações de sucesso. 

Segundo Moller (1999),  a consciência mundial não se restringe apenas a produtos,

serviços, processos e tecnologia, inclui, também, o aspecto humano, a qualidade e o 

desempenho das pessoas ao realizarem seus serviços. 

Chiavenato (1999) sugere estudar o comportamento humano a partir da teoria de

campo de Kurt Lewin (1935 –1936), onde considera o comportamento humano  dependente

de duas suposições básicas: 

- a totalidade dos fatos coexistentes que o envolvem; 

- o campo psicológico, isto é, o espaço de vida que contém a pessoa e seu ambiente

psicológico. 

A partir do interesse do homem em estudar o próprio comportamento, diversas teorias

surgiram para descrever e compreender o comportamento humano.   

Partiu-se do princípio que a motivação é a energia mobilizada para um fim e o

comprometimento é o alvo, o resultado, e a eficácia.  Todas as teorias motivacionais partem

do mesmo ponto: o ser humano.  O que muda são as escolas ou abordagens psicológicas,

filosóficas, antropológicas ou sociológicas a respeito do homem. 

Segundo Bergamini (1989), a motivação é intrínseca às pessoas, enquanto que a

mobilização é uma variável do meio externo.  Uma pessoa que se coloque ou se direcione a 

um caminho ou um objetivo, não necessariamente está motivada a atingir este objetivo.  Os

fatores que a levam a caminhar naquela direção podem ser intrínsecos ou extrínsecos. Os

intrínsecos evidenciam a motivação, e os extrínsecos apenas a satisfação. 

Os exemplos típicos de organizações de sucesso que têm conseguido compreender e

usar de forma adequada e eficaz a motivação são a GE, Pão de Açúcar e Scandinavian

Airlines, dentre outras, cujos gerentes máximos, Jack Welch, Abílio Diniz e Jan Carlzon, 

respectivamente, embora com estilos diferentes, acabaram com privilégios, premiaram a

competência e reergueram, reconstruindo-as baseados na visão, no comprometimento, no 

poder delegado e responsabilidade compartilhada com seus parceiros, internos e externos. O 

comprometimento, em geral, é visto como uma atitude ou uma forma de agir ou de

comportamento das pessoas no trabalho, em relação aos serviços realizados, aos superiores,

aos companheiros, a carreira, aos clientes e etc. 
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Todas as organizações desejam ter talentos motivados e comprometidos

continuamente, porém são duas das mais difíceis necessidades humanas de serem atendidas,

pois exigem uma profunda reflexão sobre valores. 

Afirma Juran (1991) que  “A qualidade é produto da cultura de uma organização e por 

ela deve ser orientada” e comenta que “os valores vão orientar o comportamento das pessoas

que trabalham na organização e que são responsáveis pelo sucesso individual e coletivo” . 

Pode-se, desta forma, definir que o nível de qualidade (NQ) de uma organização é 

função do comportamento (Cc) positivo, assertivo e comprometido dos empregados e, que faz

acontecer no dia-a-dia da organização na mesma direção que os objetivos traçados.  Logo, o

nível de qualidade é função do comportamento. 

NQ = f(Cc) 

 

Um comportamento motivado significa que há energia mobilizada para atingir um

determinado fim, ou objetivo.  De modo geral, a motivação é que impulsiona a pessoa a agir

de determinada forma, ou que dá origem a uma propensão, a um comportamento específico. 

Chiavenato (1999) propôs o seguinte modelo básico de motivação, figura 9. 
 

Fonte: Chiavenato, 1999. 

FIGURA 9 – Modelo básico de motivação 

 

Segundo Barçante (1998), os princípios da qualidade são calcados em algumas teorias

da motivação, quais sejam:  

- atender aos planos de controle estabelecidos; 

- estabelecer critérios de controle; 

- desenvolver os planos de treinamentos estabelecidos; 

- adotar novas tecnologias; 

- retroalimentar os processos; 

- participar dos planos de melhorias. 

Necessidade 
(desejo) 

Tensão-desconforto 
O comportamento  

é motivado 

Estímulo 
 
 
O comportamento é 
causado 
“in-put” 

Objetivo 
O comportamento é 

Orientado para objetivos 
“out-put” 

“processamento” 
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Barçante (1998) estabeleceu, também, uma correlação entre a hierarquia das 

necessidades de Maslow (1930) com os princípios da qualidade, apresentada no quadro 5. 

MANIFESTAÇÃO NECESSIDADE DE 

MASLOW 

PRINCÍPIOS DA 

QUALIDADE 

Êxito, Inovação, Criação, 

Autodesenvolvimento, 

Trabalho interessante 

 

Auto-realização 

Oportunidade de propor idéias 

próativas ou participar da 

elaboração dos planos 

Utilidade, Importância, 

Autoridade, Independência, 

Identidade competência, 

 

Estima 

Publicar num quadro mural os

êxitos obtidos com a 

Qualidade e promover 

Reconhecimento, Confiança Estima cerimônias públicas de 

reconhecimento 

Relacionamento com 

subordinados, necessidades de 

aceitação, assistência, 

orientação, comunicação, 

trato, ética 

 

Afeto 

Solicitar aos funcionários que 

mantenham o espírito de 

grupo e trabalhem pelo 

aprimoramento da Qualidade 

Oportunidade, Futuro, 

Segurança no Trabalho, 

Política, Normas, 

Organização, Condições de 

Trabalho 

 

Segurança 

A qualidade diminuiu os erros 

e perdas, aumenta as vendas; 

as vendas garantem o 

emprego. 

Prêmios, Benefícios, 

Exigências no trabalho, 

Salário. 

 

Fisiológicas 

Oportunidade de aumentar a 

remuneração através de um 

trabalho com qualidade. 
Fonte: Barçante, 1998  

QUADRO 5 - Correlação entre as necessidades motivacionais de Maslow e os princípios da qualidade 

Segundo Ferraz (1999), vários autores afirmam que o comprometimento dos 

trabalhadores pode estar vinculado com vários focos, tais como: profissão, cargos, idealismo, 

identificação, internalização, alta gerência, companheiros de trabalho e clientes.  Os autores 

consideram estas categorias como componentes do comprometimento.  A mesma pessoa pode 

conjugar dois ou mesmo três componentes, por exemplo, o trabalhador pode sentir uma forte 

identificação com as metas e valores da organização e ao mesmo tempo perceber a 

dificuldade de arranjar outro emprego. 
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Segundo Meyer & Allen (1997) apud Ferraz (1999), definiram a correlação entre os 

diversos conceitos de comprometimento que podem ser relacionados a três categorias: 

orientação afetiva, custos e responsabilidade moral/obrigação, tabela 4. 

 
TABELA 4 – Definições de Comprometimento 

COMPONENTES COMPROMETIMENTO 

ORIENTAÇÃO AFETIVA 1. O vínculo de afetividade e emoção de um 

indivíduo a um grupo 

2. Uma atitude ou orientação que vincule a 

identidade da pessoa à organização 

3. Os objetivos da organização e os objetivos 

do indivíduo se tornam integrados e 

congruentes. 

4. Vínculo afetivo e partidário com os 

objetivos e valores da organização, ao 

papel da pessoa em relação aos objetivos e 

valores e à organização em si, sem 

envolver seu valor puramente instrumental

5. A força relativa da identificação e 

envolvimento de um indivíduo com a 

organização  

BASEADA EM CUSTOS 1. Lucro associado à continuação do vínculo 

e custo associado à saída  

2. O comprometimento aparece quando a 

pessoa identifica interesses extrínsecos 

com uma linha de comportamento 

consistente 

3. Um fenômeno estrutural que ocorre como 

resultado de transições entre indivíduos e 

organizações e alterações nas expectativas 

de troca e investimento ao longo tempo 
  

 

continua
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Continuação 

COMPONENTES COMPROMETIMENTO 

RESPONSABILIDADE MORAL/ 

OBRIGAÇÕES 

1. Comportamento de comprometimento são 

comportamentos socialmente aceitos que 

excedem as expectativas formais e/ou 

normativas relevantes para o objeto do 

comprometimento. 

2. A totalidade das pressões normativas 

internalizadas que fazem o indivíduo agir 

de forma coerente com os objetivos e 

interesses organizacionais. 

3. O empregado comprometido considera 

moralmente correto estar na empresa 

importando menos quanto status, ou 

satisfação a empresa lhe dá ao longo dos 

anos.  
Fonte: FERRAZ, 1999 

 

O comprometimento, aliado ao treinamento, alavanca o desenvolvimento de atitudes e 

hábitos que contribuem para o sucesso da organização. 
 

 

4.3 Liderança 

 

Vive-se num momento de grandes mudanças de gestão, alguns pensadores 

denominam-nas de era da informação, era do cliente, era do conhecimento, era da mudança, 

era da empregabilidade, era do paradoxo e assim por diante até adotarmos como era da 

sabedoria, denominação dada por Chopra, 2002.  O crescimento do grau de imprevisibilidade 

dos fatores que levam as organizações a mudar, bem como o aumento da velocidade com que 

muitas empresas têm de reagir a fim de continuarem no “jogo”, são situações em que se 

depara a liderança organizacional. 
 As mudanças abrangem novos desafios competitivos que a liderança da organização deve se deparar, 
compreender e bem administrar - métodos de trabalho e processos, layout da  
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organização, lançamento de novos produtos, processos ou serviços, e outras - nas quais 

um cliente  possa notar a diferença entre o passado e o presente dessa organização. 

Entretanto, a maioria das pessoas encontra muita dificuldade para expressar o que quer 

dizer exatamente com a palavra liderança, e as definições apresentadas por especialistas

muitas vezes entram em conflito.   

Em algumas situações, uma pessoa pode ser compelida por outras a liderar e, em

outras, pode ser que o líder seja tolerado somente por aquele momento.  Entretanto, a idéia de 

que os seguidores entreguem voluntariamente o controle de seu próprio comportamento a

outra pessoa é parte integrante de qualquer definição de liderança(CABANA; PARRY, 1997).

Uma definição completa de liderança também precisa descrever o contexto e o 

simbolismo captado no líder.  A liderança acontece no contexto de grupos voltados para

metas.  Isto não quer dizer porém, que o avanço do grupo rumo à sua meta seja função apenas

de um líder.  

A liderança pode ser caracterizada no ambiente da organização, estável ou em

mudança. 

A liderança em um ambiente estável deve se caracterizar por (CABANA; PARRY,

1997): 

- fixar rumo e fazer acontecer; 

- proteger seu pessoal das ameaças, não se esquivando dos problemas; 

- amenizar problemas difíceis, tornando-os fáceis; 

- desencorajar os conflitos internos; 

- ensinar as pessoas como fazer as tarefas corretamente; 

- envolver o número de pessoas suficientes para realizar as tarefas; 

- manter o ambiente agradável, com funcionários contentes; 

- assumir responsabilidades; 

- ter visão holística dos processos e sistemas. 

A liderança em um ambiente em mudança deve se caracterizar por (CABANA;

PARRY, 1997): 

- incentivar ao questionamento da direção a ser tomada; 

- permitir que as ameaças sejam sentidas para gerar motivação, e rápida atuação para 

eliminá-las; 

- realizar reuniões regulares encorajando o conflito, porém conduzindo-o para uma 

direção produtiva; 

- avaliar e revisar, periodicamente, todos os procedimentos e regras; 
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- apontar as inconsistências e envolver seu pessoal no desafio; 

- apontar as diferenças entre o discurso e a prática; 

- delegar a responsabilidade pelos problemas àqueles que devem resolvê-los; 

- desafiar seus funcionários a crescer, pessoal e profissionalmente 

Segundo Chopra (2002), existe uma hierarquia das necessidades  pessoais e  uma 

hierarquia das respostas que os líderes devem dar a tais necessidades. Ele afirma que os 

líderes bem sucedidos são os que compreendem ambas as hierarquias e as sincronizam. 

Chopra (2002) classifica os líderes, tabela 5, descrevendo suas atitude boas e más. 

TABELA 5 – Classificação de líderes 
TIPO DE LÍDER Atitudes boas Atitudes más 

Protetor Atende à necessidade mais 
básica de sobrevivência e 
segurança; 

Cria cultura organizacional 
estável, segura, tribal, familiar 

- Tirano; 

- Cruel; 

            -    Subjulga sua 

equipe. 

Empreendedor, político Atende à necessidade de 
realização; 
Cria cultura organizacional, 
vencedora, ambiciosa, 
organizada e trabalhadora. 

- Impiedoso; 

- Perfeccionista; 

- Teimoso; 

- Ganancioso; 

- Corrupto. 

Formador de equipes Atende à necessidade de 
pertencer; 
Cria cultura organizacional 
justa, tolerante, indulgente, e 
conciliadora. 

- Indeciso; 

- Apático; 

- Age por inércia. 

Alentador Atende à necessidade de 
respeito próprio; 
Cria cultura organizacional 
cooperativa, serena, 
democrática, empática e 
compreensiva. 

- Falta objetividade; 

- Sonhador; 

- Indeciso; 

- Faz vista grossa a 

erros. 

Inovador Atende à necessidade de 
expressão e renovação; 
Cria cultura organizacional de 
vanguarda, assume riscos, 
investiga, derruba fronteiras; faz 
brainstorming. 

- Ambíguo; 

- Caótico; 

- Rebelde; 

- Imprudente 

   

continua
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Continuação   

Visionários Atende à necessidade de 
crescimento espiritual; 
Cria cultura organizacional 
inspiradora, alegre, altruísta, 
desprendida, terapêutica, 
compassiva. 

- Idealista 

equivocado; 

- Escapista; 

- Sofredor 

Fonte: HSM Manegement 36/Janeiro-Fevereiro, 2003 

Seria reducente, definir a questão da liderança atribuindo-lhe somente as 

características pessoais, a função de definir entre líderes natos e não-líderes.  Quando se fala 

de características pessoais não se está, com isto, querendo dizer que as pessoas já nascem 

prontas para o desempenho da liderança.  Há fatores como aprendizagem, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento que devem ser considerados. 

Não se deve esquecer que cada vez mais gestores, e até organizações, como um todo, 

consideram qualidades como maturidade, realismo e sabedoria tão importantes para seus 

líderes quanto ambição e  vontade de produzir.  Algumas organizações concluíram que não se 

pode ser inovador e eficiente quando se é escravo das próprias emoções, e que espíritos 

criativos devem ser domados com as rédeas da sabedoria e disciplina (CASTRO, 2000). 

O objetivo do líder é oferecer as melhores estratégias que direcionem sua equipe para 

as suas metas.  Neste sentido, existem quatro estilos principais de comportamento, tabela 6. 

 
TABELA 6 – Estilos de comportamentos 

Estilos Comportamentos 
Liderança diretiva Os liderados recebem ordens minuciosas e sabem exatamente o que 

se espera que façam, sem opinar. 

Liderança de apoio O líder mostra interesse e amizade, preocupa-se verdadeiramente 

com os liderados e procura aproximar-se de todos. 

Liderança participativa O líder dialoga com os liderados, solicitando e usando suas 

sugestões, mas é ele quem toma as decisões finais. 

Liderança orientada 

para a realização 

O líder estabelece objetivos desafiantes para os liderados e mostra 

confiança em suas capacidades para atingi-los com bom 

desempenho. 

Fonte: CASTRO (2000) 

  

Segundo Slater (1999), Jack Welch, presidente do conselho de diretores e diretor-executivo da GE, desde 1981, 
sintetizou toda a sua liderança, que assegurou àquela  
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organização o estigma de ser a empresa mais bem-sucedida dos Estados Unidos, em 

“31 segredos de liderança”, a saber: 

1. Mude, antes que seja tarde demais! 

2. Encare a realidade de frente e não pisque! 

3. Esteja pronto e empenhado para reformular a sua agenda! 

4. Gerenciar menos é gerenciar melhor! 

5. Analise criteriosamente a sua empresa e defina o mais rápido possível o que

precisa ser ajustado, o que precisa ser estimulado e o que precisa ser dispensado! 

6. Enfrente a realidade! 

7. Em vez de se fixar em uma idéia central, defina apenas algumas metas claras e 

gerais como estratégias de negócios! 

8. Seja o número um ou o número dois! 

9. Faça o downsizing, antes que seja tarde demais! 

10. Quando decidir o que deve mudar na sua empresa, nada deve ser sagrado! 

11. Quando estiver pesquisando o mercado ideal, não desperdice energia procurando 

briga.  Se você está em uma briga seu dever é vencer.  Mas se não for possível

ganhar, você tem que achar uma saída! 

12.  Crie uma cultura e em seguida difunda-a! 

13. Não se prenda ao passado!  Esteja aberto a mudanças! 

14. Reavalie sua agenda constantemente e, se necessário, refaça-a! 

15. Transfira idéias, aloque recursos e em seguida saia do caminho! 

16.  Certifique-se de que todas as pessoas de sua empresa possuem todas as

informações necessárias para tomar decisões! 

17. Crie uma atmosfera na qual as pessoas tenham recursos para crescer, disponham de

ferramentas educacionais e possam expandir seus horizontes! 

18. Reduza os níveis hierárquicos: Livre-se das gorduras! 

19. Expresse uma visão e em seguida deixe que os funcionários a coloquem em

prática! 

20. Aja como uma pequena empresa! 

21. O grande salto! (O ataque surpresa ou a jogada que transforma a empresa) 

22. Corte os custos, custe o que custar! 

23. Seja mais rápido! 

24. Elimine as fronteiras! 

25. Procure sinergia entre seus negócios: Lute pela diversidade integrada! 
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1. Invista seus funcionários de Empowerment1!

2. Crie uma atmosfera em que os funcionários se sintam à vontade para se

expressarem! 

3. Ouça as pessoas que realmente fazem o trabalho! 

4. Elimine o trabalho desnecessário! 

5. Coloque-se à disposição de seus funcionários e responda todas as perguntas que 

eles fizerem! 

6. Tenha como objetivos a velocidade, a simplicidade e a autoconfiança! 

O líder deve ter em mente que o maior capital de uma organização é o capital humano.

A vitória ou a derrota da organização depende fundamentalmente das pessoas embora precise 

de estratégias, tecnologias, marketing, compras e instalações. 

A chave para a vantagem competitiva é a capacidade da liderança em desenvolver um

ambiente de constante aprendizado, que seja capaz de criar capital intelectual com idéias, 

inovação e comprometimento. 

                                                        
1 Empowerment – poderes, responsabilidades por decisões  
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5. SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE  

 

O Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –

SINMETRO foi instituído através da Lei 5966, publicada em 11 de dezembro de

1973, visando a formulação e execução da política nacional de metrologia, 

normalização industrial e certificação da qualidade de produtos industriais. 

Integram este Sistema entidades públicas ou privadas que exercem atividades 

relacionadas com metrologia, normalização industrial e certificação da qualidade de 

produtos industriais, tendo, como órgão normativo, o Conselho Nacional de

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro e, como órgão 

executivo central do Sistema, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e

Qualidade Industrial - Inmetro. 

O principal objetivo do SINMETRO é oferecer uma infraestrutura de serviços

tecnológicos para a qualidade e produtividade no país. Isso se dá através do

desenvolvimento de um sistema de avaliação da conformidade, hoje Sistema

Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, constituído por organismos de 

certificação, redes de laboratórios de ensaio e de calibração, organismos de

treinamento e de inspeção, organismos de normalização e pelos laboratórios de

metrologia científica e industrial (Lei nº 5966, 1973). 

O Conmetro, colegiado interministerial, tem as seguintes competências: 

a) formular, coordenar e supervisionar a política de metrologia, normalização e

certificação da qualidade de produtos industriais, prevendo mecanismos de

consulta que harmonizem os interesses públicos, das empresas industriais e do

consumidor; 

b) assegurar a uniformidade e a racionalização das unidades de medidas utilizadas em

todo o território nacional; 
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a) estimular as atividades de normalização voluntária no País; 

b) estabelecer normas referentes a materiais e produtos industriais; 

c) fixar critérios e procedimentos para certificação da qualidade de materiais e

produtos industriais; 

d) fixar critérios e procedimentos para aplicação de penalidades no caso de infração a

dispositivos da legislação referente à metrologia, à normalização industrial, à

certificação da qualidade de produtos industriais e aos atos normativos dela

decorrentes; 

e) coordenar a participação nas atividades internacionais de metrologia, normalização

e certificação da qualidade. (Lei nº 5966, 1973) 

Os  ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio  Exterior; da Ciência e

Tecnologia; da Saúde; do Trabalho e Emprego; do Meio Ambiente; das Relações Exteriores; 

da Justiça; da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento; da Defesa; o Presidente do Inmetro e

os Presidentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, da Confederação 

Nacional da Indústria - CNI e do Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC integram o 

Conmetro, figura 10.  

Este Conselho é assessorado por cinco comitês técnicos, a saber: 

 Comitê Nacional de Normalização - CNN;  

 Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade - CBAC; 

 Comitê Brasileiro de Metrologia - CBM;  

 Comitê do Codex Alimentarius do Brasil – Codex; e,  

 Comitê Brasileiro de Notificação – CBN. 

O Inmetro, como órgão gestor das políticas emanadas do Conmetro, exerce a

secretaria executiva deste, possuindo sistemas específicos para gerenciar os programas das

distintas áreas de metrologia – legal, científica e industrial - e qualidade.  

As atividades de avaliação da conformidade são desenvolvidas nas seguintes

unidades organizacionais: Diretoria da Qualidade - DQUAL e Coordenação Geral  de 

Credenciamento – CGCRE. 

Compete à DQUAL: 

 Desenvolver programas de avaliação da conformidade; 

 Elaborar os regulamentos de avaliação da conformidade; 

 Verificar a conformidade de produtos certificados; 

 desenvolver treinamento de agentes fiscais da Rede Brasileira de Metrologia Legal

e Qualidade – RBMLQ; 
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 desenvolver o programa “Consumo e educação para a qualidade”; 

 articular externamente o desenvolvimento de projetos especiais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

FIGURA 10 – Organograma do Inmetro 

 

A Coordenadoria-Geral de Credenciamento – CGCRE, figura 11, tem como 

responsabilidade a função de credenciamento de organismos. Desenvolvem estas atividades 

duas unidades organizacionais, a Divisão de Credenciamento de Organismos  - DICOR e a 

Divisão de Credenciamento de Laboratórios - DICLA. 

A DICOR se subdivide em três unidades organizacionais com a responsabilidade de 

credenciar organismos de:  

- certificação de sistemas de gestão da qualidade e de meio ambiente, e de 

treinamentos - Setor de Sistemas e Treinamentos – SESIT; 

- certificação de produtos e de pessoas; e de verificação de desempenho de produtos 

- Equipe de Produtos e de Pessoal - EQPEP; 

- inspeção veicular - Equipe de Organismos de Inspeção - EQOIS. 

A DICLA, por sua vez, se subdivide em três outras áreas de atuação: 

- Setor de Confiabilidade Metrológica – desenvolve programas interlaboratoriais e 

verificações de padrões primários; 

- Equipe de Avaliação de Laboratórios de Calibração – avalia laboratórios de 

calibração nos processos de credenciamento; 

- Equipe de Avaliação de Laboratórios de Ensaios – avalia laboratórios de ensaios 

nos processos de credenciamento. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 11 -  Organograma Inmetro/ Cgcre 

 

A história do credenciamento, hoje acreditação, de organismos de certificação, iniciou-

se em 1992, para atender às diretrizes da política industrial do governo Collor destinadas, 

respectivamente, a promover a liberalização das importações com a eliminação das barreiras

não-tarifárias representadas pela lista de produtos com importação suspensa, pelos programas

de importação das empresas e pelos regimes especiais de importação, e a de suspender ou 

eliminar a maioria dos incentivos fiscais e subsídios. 

Como medidas de incentivo à competitividade, o núcleo decisório do governo decidiu

implementar três programas de iniciativa e apoio governamental, porém fortemente

dependentes do envolvimento ativo do setor privado, foram eles: 

- Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria Brasileira - PACTI; 

- Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade – PBQP; e, 

- Programa de Competitividade Industrial – PCI.  

 Os dois últimos considerados os principais mecanismos de implementação da Política

Industrial e de Comércio Exterior. (RUA, AGUIAR, 1993. p. 260)  
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O PCI tinha como objetivo o desenvolvimento dos setores de tecnologia de ponta e a

reestruturação dos setores industriais e de serviços que pudessem alcançar preços e qualidade

em padrões internacionais. 

O PBQP foi organizado por meio de subprogramas de conscientização e motivação, 

desenvolvimento e difusão de métodos modernos de gestão empresarial, de capacitação de

recursos humanos, de adequação da infraestrutura de serviços tecnológicos e de articulação

institucional, bem como de projetos e subprogramas setoriais (GUIMARÃES, 1996). 

Alguns dos resultados destes programas foram: 

- a descentralização dos serviços prestados pelo Inmetro quanto à avaliação da

conformidade e à calibração de instrumentos; 

- a reestruturação dos setores industriais baseada na família de normas 

internacionais ABNT NBR ISO/IEC 9000 - Sistema de Gestão da Qualidade e 

ABNT NBR ISO/IEC 14000 - Meio Ambiente; 

- o aumento da demanda da avaliação da conformidade de produtos, processos e

sistemas em conformidade com os critérios internacionais. 

O Inmetro visando atender à estratégia de inserção dos produtos brasileiros no

mercado internacional, dando credibilidade ao sistema de acreditação, adotou para a gestão

interna da DICLA/CGCRE o guia “ABNT ISO/IEC Guia 58:1993 - Sistema de 

credenciamento de laboratórios de calibração e ensaios – Requisitos gerais para a operação e 

reconhecimento” e a da DICOR/CGCRE o guia “ABNT ISO/IEC Guia 61:1996 Requisitos

gerais para avaliação e credenciamento de organismos de credenciamento/registro”.  

O Inmetro, dando continuidade à implantação da política de descentralização dos seus

serviços e atendendo ao artigo 5º da Lei 5966, de 11/12/1973 que diz: 

 
 
 “O Inmetro será o órgão executivo central do Sistema definido no artigo 1º desta Lei,

podendo, mediante autorização do Conmetro, credenciar entidades públicas ou 

privadas para a execução de atividades de sua competência, exceto as de metrologia 

legal”  

 
 

e ao item 4.2.1 da Norma ABNT ISO/IEC Guia 58:1993 e ao item 2.1.1 da Norma ABNT

ISO/IEC Guia 61:1997 – “Requisitos gerais para avaliação e credenciamento de organismo de

certificação/registro”, adotou como critérios de acreditação, para os diferentes organismos de

certificação e de ensaios os seguintes documentos: 



 68

- ISO/IEC 17020:1998 - General criteria for the operation of various types of

bodies performing inspection; 

- ABNT ISO/IEC 17025:1999 - Requisitos gerais para competência de laboratórios

de ensaio e calibração; 

- ABNT ISO/IEC Guia 62:1996 - Requisitos gerais para organismos que operam 

avaliação e certificação/registro de sistemas da qualidade; 

- ABNT ISO/IEC Guia 65:1997 (reconfirmada em 2000) - Requisitos gerais para 

organismos que operam sistemas de certificação de produtos; 

- ABNT ISO/IEC Guia 66:2001 - Requisitos gerais para organismos que operam 

avaliação e certificação/registro de sistemas de gestão ambiental; 

- EN 45013 – “General criteria for certification bodies operating certification of

personnel”, que deverá ser substituída nos próximos meses pela tradução, a ser 

aprovada em nível nacional, da ISO/IEC 17024:2003 - General requirements for 

bodies operating certification of persons. 

Existem, padronizados no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, 

os seguintes tipos de avaliação da conformidade: 

- a certificação – “procedimento pelo qual uma terceira parte dá garantia escrita de

que um produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos

especificados” (ABNT ISO/IEC Guia 2:1998, p.11); 

- a declaração da conformidade pelo fornecedor – “procedimento pelo qual um 

fornecedor dá garantia escrita de que um produto, processo ou serviço está em

conformidade com os requisitos especificados.” (ABNT ISO/IEC Guia 2:1998,

p.11); 

- a inspeção – “avaliação da conformidade pela observação e julgamento,

acompanhada, conforme apropriado, por medições, ensaios ou uso de calibres”

(ABNT ISO/IEC Guia 2:1998, p.10); e, 

- a etiquetagem – “pode ser comparativa entre produtos de um mesmo tipo ou

somente indicar que o produto atende a um determinado desempenho

especificado” (www.inmetro.gov.br); e, 

A certificação é concretizada, ao final de um processo de avaliação da conformidade,

com a emissão de um documento formal pela organização independente, de terceira parte,

indicando existir um nível adequado de confiança de que um produto, processo ou serviço, 

devidamente identificado, está em conformidade com uma norma específica ou outro

documento normativo. 
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O SBAC conta com apoio da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT –

Foro Nacional de Normalização, entidade reconhecida desde 1947, como de utilidade pública,

para a elaboração de normas.  

O sistema de elaboração de normas brasileiras é voluntário, transparente, paritário, 

imparcial e consensual e adota as regras e diretrizes internacionais.   A ABNT é membro P

(participante) da International Organization for Standardization – ISO.  Possui com esta 

Instituição acordo que possibilita a tradução “ypis littre” das normas internacionais, de 

interesse da sociedade brasileira, facilitando a adoção destas. Conta ainda, com a participação

dos Organismos de Avaliação da Conformidade e dos Laboratórios de Ensaios e de

Calibração Credenciados.  

O Inmetro é membro participante do International Acreditation Forum – IAF e do 

International Laboratory Acreditation Cooperation – ILAC, tendo seus sistemas de 

credenciamento estruturados de acordo com os guias ISO/IEC e normas pertinentes

harmonizadas internacionalmente. O Inmetro, após ter sido avaliado por seus pares no

IAF/ILAC, foi reconhecido internacionalmente como o Organismo Acreditador Brasileiro,

desde 1999. 

O SBAC possui duas modalidade de certificação: 

- a voluntária – por solicitação da sociedade, agregando valor ao produto; e 

- a compulsória – por determinação de um organismo regulamentador, visando

proteger a segurança e a saúde do cidadão, e ao meio ambiente.  

Os programas de certificação voluntária apoiam-se em normas brasileiras, regionais e 

internacionais e as compulsórias nas regulamentações emitidas pelos Órgãos

Regulamentadores que, em geral, outorgam ao Inmetro o gerenciamento das atividades destes

programas.  

 Em linhas gerais, o sistema brasileiro de certificação de produtos segue a seguinte

sistemática:  

1. o Inmetro credencia Organismos de Avaliação da Conformidade - OAC obedecendo 

as etapas descritas abaixo: 

- o Organismo de Avaliação da Conformidade - OAC solicita ao Inmetro seu 

credenciamento, para um escopo específico de certificação; 

- o Inmetro avalia todos os documentos de constituição do Organismo, tanto na área

Jurídica quanto estrutural, organizacional e técnica, à luz dos critérios

internacionais específicos daquele escopo;   
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- o Inmetro avalia as instalações prediais onde serão executadas as atividades de

certificação; 

-  o Inmetro avalia os currículos dos profissionais que atuarão nos processos de

certificação; 

- o Inmetro testemunha o primeiro processo de certificação em cada escopo, 

realizado pelo Organismo de Avaliação da Conformidade;  e, 

- periodicamente, pelo menos uma vez ao ano, o Inmetro avalia todo o sistema de

certificação para verificar a continuidade da conformidade aos critérios, podendo a

qualquer momento, advertir, suspender, reduzir ou cancelar o credenciamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

FIGURA 12 – Etapas do Sistema de Acreditação de OACC 

 

2. O Organismo de Avaliação da Conformidade Acreditado - OACC certifica produto, 

processo, serviço ou pessoas de acordo com as seguintes etapas, figura 13: 

- o Cliente solicita ao OACC a certificação para seu produto, processo, serviço ou

pessoa; 

OAC 
solicita 
acreditação 

INMETRO/CGCRE/DICOR
EQPEP

EQPEP analisa a viabilidade da 
solicitação 

EQPEP analisa a documentação 
encaminhada pelo OAC 

EQPEP realiza auditoria nas 
instalações do OAC e 
acompanha a 1ª certificação no 

EQPEP elabora relatórios e 
encaminha à DICOR 

A DICOR analisa, aprova e 
encaminha à Comissão de 
Acreditação 

A Comissão de Acreditação 
recomenda à Coordenadora da 
CGCRE a acreditação 

Inmetro emite CONTRATO e 
CERTIFICADO DE 
ACREDITAÇÃO para o OAC 

Coordenadora da CGCRE 
concede a acreditação 



 71

- o Cliente apresenta os documentos gerenciais e/ou técnicos específicos da

certificação solicitada; 

- o OACC avalia a documentação; 

- o OACC avalia as instalações prediais, e o produto ou o processo ou o serviço ou a

pessoa; 

- o OACC emite o certificado de conformidade e, pelo menos uma vez ao ano,

avalia a manutenção da conformidade aos critérios estabelecidos, podendo; manter,

advertir, suspender, reduzir ou cancelar a certificação. 

            
Fonte: Elaborado pelo autor 

FIGURA 13 – Etapas do Sistema de Certificação do OACC 
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6.  METODOLOGIA  
  
 

 As atividades de gestão de um organismo de certificação abrangem, dentre

outras, a análise dos sistemas de processos fabris de produção, acompanhamento de realização

de ensaios, elaboração de relatórios e de procedimentos técnicos, avaliação dos ambientes de 

trabalho e dos profissionais envolvidos que permitem manter todas as variáveis controladas,

obedecendo a padrões previstos em normas nacionais e internacionais. 

O meio técnico utilizado, na investigação conduzida nesta dissertação, foi o método 

comparativo, que tem como cenário trinta e cinco processos de acreditação de organismos de 

certificação de produtos - OAC pelo Inmetro. As evidências de conformidade, ou não, ao 

critério de acreditação foram intercomparadas com vistas a ressaltar as diferenças e as

similaridades da  forma de atuação da alta administração, fator chave de sucesso na

implantação do sistema da qualidade.  O tema possui caráter social uma vez que procura-se 

apresentar uma grade curricular, mínima, necessária aos executivos seniores. 

Segundo Gil (1999, p.21),  
É sabido que as ciências sociais não gozam do mesmo prestígio conferido às
ciências físicas. [...]. As principais objeções que apresentam são as seguintes: 
a) Os fenômenos humanos não ocorrem de acordo com uma ordem semelhante à
observada no universo físico, o que torna impossível a sua previsibilidade. 
b) As ciências humanas lidam com entidades que não são passíveis de
quantificação, o que torna difícil a comunicação dos resultados obtidos em suas 
investigações. 
c) Os pesquisadores sociais, por serem humanos, trazem para as suas investigações
certas normas implícitas acerca do bem e do mal e do certo e do errado, 
prejudicando os resultados de suas pesquisas. 
d) A ciência se vale fundamentalmente do método experimental, que exige, entre
outras coisas, o controle das variáveis que poderão interferir no fenômeno estudado.
Os fenômenos sociais, por outro lado, envolvem uma variedade tão grande de 
fatores que tornam inviável, na maioria dos casos, a realização de uma pesquisa
rigidamente experimental. 
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 A medição do nível de comprometimento, resultado da falta de treinamento, foi feita

através do levantamento das não-conformidades evidenciadas durante as auditorias dos 

processos, desenvolvidos pelo Inmetro, de concessão da acreditação de organismos de

certificação de produtos,  segundo seu critério de acreditação NIT-DICOR-024, ABR/2002,

“Critérios para o Credenciamento de Organismo de Certificação de Produto e de Verificação

de Desempenho de Produto”, anexo 11.1, que tem como referência a norma ABNT ISO/IEC 

Guia 65:97 “Requisitos gerais para organismos que operam sistemas de certificação de 

produtos”. 

Para alcançar os objetivos deste trabalho foram considerados somente os itens da 

norma ABNT ISO/IEC Guia 65:97 inerentes a alta administração, quais sejam: 
 4.5 – Sistema da qualidade 
4.5.1 – “A administração do organismo de certificação com responsabilidade
executiva pela qualidade deve definir e documentar a sua política da qualidade
inclusive objetivos para a qualidade e o seu comprometimento com a qualidade.  A 
administração deve assegurar que esta política seja compreendida, implementada e
mantida em todos os níveis da organização; 
4.7 – Auditoria Interna e Análise Crítica pela Alta Administração 
..... 
4.7.2 – A administração do organismo com responsabilidade executiva deve analisar 
criticamente o seu sistema da qualidade a intervalos definidos, que sejam 
suficientemente breves, para assegurar a sua continua adequação e eficácia em 
satisfazer aos requisitos deste guia e aos objetivos e política da qualidade declarados. 
..... 
5 Pessoal do organismo de certificação 
..... 
 5.2 – Critérios para qualificação 
5.2.1 – A fim de assegurar que a avaliação e a certificação sejam realizadas eficaz e 
uniformemente, os critérios mínimos pertinentes apropriados para a competência do 
pessoal devem ser definidos pelo organismo de certificação. 
5.2.2 – O organismo de certificação deve exigir do seu pessoal, envolvido no 
processo de certificação, a assinatura de um contrato ou outro documento no qual se
comprometa a: 
a) obedecer as regras definidas pelo organismo de certificação, inclusive aquelas 

relativas à confidencialidade e independência de interesses comerciais e outros; 
b) declarar qualquer associação de sua parte, presente ou passada, ou da parte de 

seu empregador, com um fornecedor  ou projetista de produtos para cuja 
avaliação ou certificação venha a ser designado.  

 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida de forma descritiva pois, segundo Gil (1999, p. 44), as 

pesquisas descritivas salientam-se como aquelas que têm por objetivo estudar as 

características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de

escolaridade, nível de renda, estado de saúde física e mental, etc. 

Para orientar a pesquisa foram elaborados dois questionários, um visando conhecer o perfil 
dos executivos seniores, apêndice 10.1,  e o outro referente as responsabilidades  
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desempenhadas pela alta administração, apêndice 10.2, nos processos de concessão da 

acreditação dos organismos de certificação de produtos. 

As informações tratadas nesta dissertação foram obtidas nos processos de concessão

da acreditação do Inmetro, respeitando-se o sigilo dos nomes das organizações, a 

confidencialidade e a integridade de cada documentado avaliado.  
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7. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

7.1 Mecanismo de análise 

O Inmetro, atendendo aos critérios internacionais, possui em arquivo, confidencial, o

histórico do processo dos 35 Organismos de Certificação de Produtos Acreditados - OAC, 

contemplando a concessão, a manutenção e a reacreditação. Para o desenvolvimento desta

dissertação, cujo objetivo visa demonstrar a importância do treinamento da alta administração

na implementação do sistema de gestão nos OAC de produtos, a amostra utilizada limitou-se 

aos processos de concessão da acreditação.   

Respeitando os princípios de confidencialidade e de imparcialidade, conforme a NIE-

CGCRE-139:2002 - “Confidencialidade e Imparcialidade”, e, visando manter a integridade

dos processos, a cada um destes foi relacionada uma letra ou conjunto de letras do alfabeto, 

num total de 35 conjuntos, que são: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,

U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH e II.  

 

7.2 Perfil dos executivos seniores da alta administração avaliados nos processos de 

concessão da acreditação dos organismos de certificação de produtos  

 

Para análise da caracterização dos executivos seniores definiu-se como itens o sexo, a 

escolaridade e a faixa etária, apresentados na tabela 7, e figuras 14, 15 e 16.  
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TABELA 7 – Perfil do executivo sênior

 
 

OCP 
 

HOMENS
 
MULHERES

ESCOLARIDADE 
3º Grau 

FAIXA ETÁRIA DA ALTA 
ADMINISTRAÇÃO 

Nº % Nº % Nº % Nº % até 
30 

% De 31 
a 40 

% Acima 
de 41 

% 

35 100 30 86 5 14 35 100 0 0 6 17 29 83 
 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
FIGURA 14 – Sexo 

 
Dos 35 processos de acreditação analisados evidenciou-se que 87% dos 

administradores são homens e 23% mulheres, constatando-se que a alta administração das 

organizações brasileira é predominantemente masculina, similar às organizações estrangeiras, 

por exemplo, ANSI (Estados Unidos), TGA (Alemanha), IPQ (Portugal), AENOR (Espanha), 

IRAM (Argentina), LATU (Uruguai). 

Fonte: Dados da pesquisa 
FIGURA 15 – Escolaridade  

 Constatou-se que todos os executivos seniores avaliados possuem o terceiro grau 
completo, principalmente nas áreas de engenharia, química, e administração, similar às  

86%

14%

Homens
Mulheres

100%

0%

0%
Universitário
M édio
Fundam ental
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organizações estrangeiras, por exemplo, ANSI (Estados Unidos), TGA (Alemanha),

IPQ (Portugal), AENOR (Espanha), IRAM (Argentina), LATU (Uruguai). 

.  

Fonte: Dados da pesquisa 
FIGURA 16 – Faixa etária  

 
 

 Dos 35 processos analisados constatou-se que 83% dos executivos seniores 

estão na faixa etária acima de 41 anos e o restante, 17%, na faixa de 31 a 40 anos,

caracterizando uma alta administração possuidora de experiências, similar às organizações

estrangeiras, por exemplo, ANSI (Estados Unidos), TGA (Alemanha), IPQ (Portugal), 

AENOR (Espanha), IRAM (Argentina), LATU (Uruguai). 

.  
 
 
7.3 Descrição dos resultados 
 

Para realização da pesquisa foram selecionados, dos critérios para acreditação de

Organismos de Certificação e Produtos exigidos pelo Inmetro estabelecidos na Norma 

ISO/IEC Guia 65:1997, os seguintes subitens: 

- 4.5.1do item 4.5 Sistema da Qualidade; 

- 4.7.2 do item 4.7 Auditoria Interna e Análise Crítica pela Alta Administração;  

- 5.2.1 do item 5 Pessoal; e  

e as alíneas: 

-    a) e b) do subitem 5.2.2 do item 5 Pessoal. 

Estes itens foram escolhidos por estarem diretamente direcionados à responsabilidade

da Alta Administração dos Organismos de Certificação de Produtos. 

Os processos foram analisados observando-se o número de conformidades e não 

conformidades aos subitens mencionados acima. 

0% 17%

83%

até 30 anos
de 31 a 40 anos
acima de 41 anos
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Em relação ao subitem 4.5.1: 

a) definição da política da qualidade, figura 17.  
 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

FIGURA 17 – Definição da política da qualidade 
 

Foi evidenciado que  dos 35 OAC, 27 (77%) tinham a política da qualidade definida e 
8 (23%) não a definiram, ou seja a grande maioria conhece as expectativas a serem alcançadas 
para o sucesso da organização preocupando-se com a satisfação dos clientes, fornecedores, 
acionistas, empregados, gerentes e comunidade. 
 
 
 

a.1) documentação da política da qualidade, figura 18. 

Fonte: Dados da pesquisa 
FIGURA 18 – Documentação da política da qualidade 

 
Dos 27 que definiram a política da qualidade, 20 (74 %) formalizaram-na, 

demonstrando a preocupação em disseminá-la através de documentos disponibilizados em 

todos os níveis da organização.  

 

77%

23%
Política da qualidade
definida
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74%

26%
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documentada
Política da qualidade não
documentada
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b) definição dos objetivos, figura 19, 
 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa 

FIGURA 19 – Definição dos objetivos da qualidade  
 

 Foi evidenciado que dos 35 OAC, 15 (43%) definiram os objetivos para a qualidade
demonstrando a preocupação em atender as premissas descritas na política da qualidade. 
 
 
 

c) comprometimento com a qualidade, figura 20;  

 
Fonte: Dados da pesquisa 

FIGURA 20 – Comprometimento com a qualidade 
 
 

Foi observado que dos 35 OAC, 15 (43%) declararam formalmente seu
comprometimento com a qualidade. Este comprometimento é evidenciado através da alocação
de recursos humanos, financeiros e administrativos, bem como, do apoio de todas as ações
inerentes a implementação do sistema de gestão da qualidade. 
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43% Objetivos da qualidade
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Comprometimento com
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declarado
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d) compreensão da política da qualidade, figura 21;  
 

Fonte: Dados da pesquisa 
FIGURA 21 – Compreensão da política da qualidade 

 
Na análise, evidenciou-se que dos 35 OAC, 10( 29%) asseguraram, através dos

registros dos treinamentos realizados na organização, que a política da qualidade foi 
transmitida, e compreendida por todos os colaboradores. 
 
 

 
 e) implementação da política da qualidade, figura 22;  
 

 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa 

FIGURA 22 – Implementação da política da qualidade 
 

  
 
Dos 35 0AC avaliados, 10 (29%) evidenciaram através dos resultados das auditorias internas
do seu sistema de gestão da qualidade, que a política da qualidade estava implementada em
todos os níveis da organização. 

71%

29%
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71%

29%
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implementada
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não implementada
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e.1) manutenção da política da qualidade, figura 23;  
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

FIGURA 23 – Manutenção da política da qualidade 
 
 

Dos 10 OAC, 8 (80%) apresentaram, através dos registros das diversas auditorias
externas, que estão em consonância com os objetivos da qualidade os quais evidenciam a 
manutenção da política da qualidade, definida pela alta administração, em todos os níveis da
organização. 

 
 

 
 f) disponibilidade da política da qualidade, figura 24; 

 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

FIGURA 24 – Disponibilização da documentação da qualidade 
 
 A maioria absoluta dos processos avaliados evidenciaram, através do item controle de
distribuição de documentos, que os 35 OAC disponibilizaram à toda organização a
documentação da qualidade pertinente ao sistema de gestão da qualidade implementado. 

20%

80%
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mantida
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Documentação
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No subitem 4.7.2 foi verificado que: 

g) análise crítica do sistema da qualidade, figura 25; 
 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

FIGURA 25 – Análise crítica do sistema da qualidade (SQ) 

 

Dos 35 OAC foi evidenciado, através dos registros, que 5 (14%) analisam criticamente 

o sistema da qualidade a intervalos definidos, assegurando a sua continua adequação e

eficácia em satisfazer aos critérios de acreditação do Inmetro e aos objetivos e a política da

qualidade declarados. 

No subitem 5.2.1 foi verificado que: 

h) definição de critérios para qualificação de pessoas, figura 26; 

 
 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa 

FIGURA 26 – Definição de critérios para qualificação de pessoas 
 
  

Dos 35 OAC, 10 (29%) definiram o conjunto de atributos que habilitam os

funcionários no exercício da função. 

86%

14%
Alta administração
analisa criticamente o
SQ
Alta administração não
analisa criticamente o
SQ

71%

29% Alta administração define
critérios para qualificação

Alta administração não
define critérios para
qualificação
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h.1) Dos 10 OAC, 5 (50%) definiram para seus funcionários a qualificação para o 
exercício das funções da qualidade,   figura 27; 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
                             FIGURA 27 – Definição das funções da qualidade 

 
 h.2) Estes 5 (50%) OAC possuem, também: 

a) para o seu corpo profissional, um programa de treinamento em qualidade, figura 28;
 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

FIGURA 28 – Programa de treinamento em qualidade 
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b) programa de treinamento para a qualidade que envolve a alta administração, figura 29; 
 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

FIGURA 29 – Programa de treinamento para alta administração 
 

  
c) programa de treinamento para a qualidade implementado, figura 30; 

 

 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa 

FIGURA 30 – Programa de treinamento implementado 
 

Foi evidenciado que o conteúdo dos programas para a qualidade implementados

continham, pelo menos, os seguintes tópicos: 

1. Conscientização da qualidade 

. Fundamentos da qualidade; 

. Desafio mundial da qualidade; 

. Qualidade para executivos; 

. O impacto da qualidade sobre a produtividade; 

 2. Avaliação do sistema da qualidade 

                 . Metas  

50%
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administração
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treinamento para a
qualidade não inclui a
alta administração
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     . Desempenho  

                 . Estratégica da qualidade corporativa 

 3. Custos da qualidade 

 4. Papel do gerente em qualidade 

                . Mudança de comportamento 

                . Estabelecimento de requisitos 

      . Indicadores de desempenho da qualidade e da produtividade 

              5. Ferramentas da qualidade 

       . Estatística 

       . Administração do processo 

       . Método para análise de problemas 

       . Ferramentas especiais 

6.  Negociação; 

7. Administração do Tempo; 

        8.  Liderança. 

No subitem 5.2.2 foi verificado que a alta administração dos 35 OAC exige de seu

pessoal, envolvido no processo de certificação, assinatura de um contrato ou outro documento

no qual se compromete a: 

a) obedecer às regras definidas pelo OAC, inclusive, àquelas relativas à 

confidencialidade e independência de interesse comerciais e outros, figura 31; 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

FIGURA 31 – Obediência às regras 
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regras
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a) declarar qualquer associação da sua parte, presente ou passado, ou da parte do seu

empregador, com um fornecedor ou projetista de produtos para cuja avaliação ou

certificação venha a ser designado, figura 32. 

Fonte: Dados da pesquisa 

FIGURA 32 – Declaração formal 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O conhecimento tem sido a mola mestra do crescimento do ser humano em toda a sua

história.  

Desde o início da Era Fordismo, em plena Era Industrial, as estruturas das

organizações foram oriundas das hierarquias do Exército e da Igreja, organizações essas de 

sucesso a milhares de anos, nas quais o conhecimento dos principais processos da organização

ficava retido nos níveis mais elevados da empresa, e eram criados níveis hierárquicos mais

bem remunerados que tinham a função de controlar e direcionar os esforços dos empregados

no sentido de serem atingidas as cotas de produção. 

Na sociedade industrial e nas empresas que foram criadas nesta época, tudo obedecia

aos rígidos princípios do mecanicismo, nas quais chefes controladores e empregados 

submissos eram ingredientes fundamentais para o sucesso da organização. 

A partir da década de 40, com a necessidade de construir máquinas e armas de guerra,

bem como, de reconstruir países e cidades evidenciou-se a necessidade de planejar, analisar e 

criar, o homem tornou-se um diferencial mais evidente para manter competitivas as empresas.

As tecnologias de gestão resgataram conceitos antigos e evoluíram muito com a

implantação dos sistemas de gestão da qualidade, o que forçou o aumento da competitividade 

das empresas e deu espaço para o homem poder utilizar, de forma mais democrática, toda a

sua criatividade e inovação, inicialmente restrita a pequenos grupos de pessoas de nível

estratégico. 

Visando atingir o objetivo principal, desenvolveu-se uma pesquisa exploratória, 

descritiva, comparativa, qualitativa, bibliográfica e documental, adotando-se os seguintes 

procedimentos: 

- identificação dos itens da norma ABNT ISO/IEC Guia 65:1997 referentes às

responsabilidades da alta administração; 
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- análise dos processos de concessão de acreditação dos 35 organismos de

certificação de produto acreditados;  

- entrevistas realizadas informalmente e não documentadas com os executivos

seniores dos OACs, buscando conhecer os treinamentos de especialização

realizados pelos mesmos. 

Os resultados obtidos nas pesquisas realizadas demonstram que a alta administração

dos OACs é, predominantemente, masculina, na faixa etária acima dos quarenta anos, com

nível universitário, aptos a “planejar, analisar e criar”.  Entretanto, evidenciou-se que a alta 

administração, de aproximadamente 86%, dos organismos não possui treinamento nos

princípios da qualidade como ferramenta fundamental para uma organização em busca da

excelência.  

Esta  evidência é corroborada com a constatação de que: 

a) 77% dos OACs tinham definido, formalmente, sua política da qualidade sendo

disseminada, implantada, compreendida e mantida em toda a organização, por

somente 29% dos organismos; 

b) 43% dos OACs tinham definido os objetivos e declarado seu comprometimento 

com a qualidade; 

c) somente 14% dos OACs analisam criticamente o sistema da qualidade a intervalos

previamente definidos. 

Nas entrevistas e nas avaliações dos processos com base no item 5.2.1, que trata,

especificamente, sobre as competências necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos 

relativos à certificação, evidenciou-se que somente 29% dos OACs definem a   competência

do seu pessoal.  Neste universo, constatou-se que 50% descreve as competências para cada 

função da qualidade, bem como possui implementado um programa de treinamento específico

para esta. Entretanto, este programa não contempla as técnicas gerenciais dirigidas à sua alta

administração. 

A avaliação do item 5.2.2, apresentou como resultado que os OACs exigem na

assinatura de contrato, ou outro documento, o compromisso formal de obediência às regras

relativas à confidencialidade e independência de interesses comerciais, bem como a

declaração de qualquer associação da sua parte, presente ou passado, ou da parte de seu

empregador, com o fornecedor ou projetista de produtos para cuja avaliação ou certificação

venha a ser designado. 
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8.1 Conclusões 

 

 

            A pesquisa revelou que os processos que apresentaram menor número de não-

conformidades foram aqueles em que sua alta administração possuía treinamento, habilidades

e atitudes específicas na área de gestão da qualidade. 

 O desenvolvimento deste trabalho sinaliza a importância do comprometimento

dos organismos de certificação acreditados com a formação, qualificação e treinamento,

visando a qualidade dos serviços de avaliação da conformidade. 

  

 

8.2 Recomendações 

 

  

Os organismos de certificação, acreditados ou com potencial para a acreditação, ao

participarem do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, devem estar 

comprometidos com a missão, os objetivos e as metas do sistema e serem responsáveis pelos

resultados da certificação. 

 Taylor e Fayol, primeiros estudiosos da administração, já afirmavam no início do

século XX, que o treinamento é uma atividade que deve receber atenção especial das

organizações e,  Chiavenato, 1999, destaca que: 

“Treinamento é um processo educacional de curto prazo, aplicado de maneira

sistemática e organizada, através do qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e

habilidades em função de objetivos definidos”. 

Logo, o treinamento é um processo de transmissão de conhecimentos, atitudes e 

habilidades da organização para seus funcionários com objetivo de capacitá-los 

profissionalmente. 

O treinamento é uma maneira eficaz de agregar valor às pessoas, a organização e aos

clientes, enriquecendo o patrimônio humano, sendo responsável pelo capital intelectual das 

organizações (CHIAVENATO, 1999). 

Todas as empresas organizam suas atividades em torno de linhas funcionais.  Cada um dos 
departamentos funcionais resultantes treina seus membros de acordo com conceitos e 
instrumentos necessários para executar a função em busca da excelência. Para que a alta 
administração possa desempenhar suas atividades e demonstrar seu comprometimento com a 
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qualidade faz-se necessário que ela tenha conhecimentos, habilidades e atitudes

coerentes com os princípios de gestão da qualidade. Para tanto, seu treinamento em

disciplinas da qualidade é essencial para a competição no mercado globalizado. 

Considerando a relevância do papel da alta administração dos OAC, recomenda-se: 

•  propor a International Organization for Standardization – ISO, através da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, a revisão dos critérios 

internacionais de acreditação de OAC visando a   inclusão da qualificação mínima, 

necessária, em disciplinas da qualidade para o executivo sênior; 

•  propor ao SBAC a acreditação de instituições de treinamentos em princípios da 

qualidade para executivos seniores de OAC. 
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10.1 – MATRIZ – “CARACTERIZAÇÃO DOS EXECUTIVOS SÊNIORES DA ALTA 

ADMINISTRAÇÃO, AVALIADOS NOS PROCESSOS DE ACREDITAÇÃO DE 

ORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS” 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS EXECUTIVOS SÊNIORES DA ALTA 

ADMINISTRAÇÃO, AVALIADOS NOS PROCESSOS DE ACREDITAÇÃO DE 

ORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

RESULTADO 

 

Masculino 

 

Feminino 

 

1 

 

Sexo  

  

 

Fundamental

 

Médio 

 

Universitário 

 

2 

 

Escolaridade 

   

 

Até 30  

 

De 31 a 40  

 

Acima de 41 

 

3 

 

Faixa Etária 

   
      Fonte: Elaborado pelo autor 
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10.2 – QUESTIONÁRIO - “RESPONSABILIDADES DA ALTA ADMINISTRAÇÃO”  

 

“RESPONSABILIDADES DA ALTA ADMINISTRAÇÃO” 

RESULTADO 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO C N C 

 Sistema da Qualidade   

(a) A Alta Administração definiu a sua política da qualidade?   

(a.1) A Alta Administração documentou sua política da qualidade?   

(b) A Alta Administração definiu os objetivos da qualidade?   

(c) A Alta Administração  declarou seu comprometimento com a 

qualidade? 

  

(d) A Alta Administração assegurou que a política da qualidade foi 

compreendida em toda a organização? 

  

(e) A Alta Administração apresentou evidências que a política da 

qualidade foi implementada em toda a organização? 

  

(e.1) A Alta Administração apresentou evidências que a política da 

qualidade foi mantida em toda a organização? 

  

(f) A Alta Administração disponibiliza à toda organização a 

documentação da qualidade ? 

  

 Auditoria Interna e Análise Crítica pela Alta Administração   

(g) A Alta Administração analisa criticamente o sistema da qualidade 

do OAC, a intervalos definidos? 

  

 Pessoal   

(h) A Alta Administração define os critérios mínimos pertinentes 

apropriados para a competência do pessoal afim de assegurar que a 

avaliação e a certificação sejam realizadas eficaz e uniformemente? 

  

(h.1) O OAC possui uma descrição das funções da qualidade existentes 

na sua organização? 

  

(h.2) O OAC possui, para seu corpo profissional, um programa de 

treinamento para a qualidade? 

  

 

continua
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Continuação 

 Pessoal   

(h.3) O programa de treinamento para a qualidade envolve a alta 

administração? 

  

(h.4) O programa de treinamento para a qualidade está implementado?   

(i) A Alta Administração exige do seu pessoal, envolvido no processo 

de certificação, a assinatura de um contrato ou outro documento no 

qual se comprometa a obedecer às regras definidas pelo OAC, 

inclusive, àquelas relativas à confidencialidade e independência de 

interesses comerciais e outros? 

  

(j) A Alta Administração exige do seu pessoal, envolvido no processo 

de certificação, a assinatura de um contrato ou outro documento no 

qual se comprometa a declarar qualquer associação da sua parte, 

presente ou passada, ou da parte do seu empregador, com um 

fornecedor ou projetista de produtos para cuja avaliação ou 

certificação venha a ser designado? 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

OBS.: 1. As letras seqüenciais de (a) a (j) são auxiliares para descrição dos resultados 

         2. Questionário, baseado nos itens 4.5.1, 4.7.2, 5.2.1 e 5.2.2  da norma ABNT ISO/IEC GUIA 

65:1997, utilizado na avaliação dos processos de acreditação de organismos de certificação de 

produtos 
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11 ANEXO   
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11.1 – NORMA INMETRO NIT-DICOR-024/ABR 2002 – CRITÉRIOS PARA O 

CREDENCIAMENTO DE ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO E DE

VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE PRODUTO  
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SUMÁRIO 
 
1 Objetivo 
2 Campo de Aplicação 
3 Responsabilidade 
4 Histórico 
5 Documentos Complementares 
6 Siglas 
7 Definições 
8 Critérios para o Credenciamento 
Anexo A– Modelo de “Declaração de Organização sem Fins Lucrativos” 
Anexo B – Modelo “Declaração de Ausência de Conflito de Interesse” 
 
 
1 OBJETIVO 
 
Esta Norma estabelece critérios que um organismo de certificação de produto deve atender para ser 
credenciado pela CGCRE/INMETRO. 
 
 
2 CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
Esta Norma aplica-se à DICOR e aos organismos de certificação de produtos e de verificação de 
desempenho de produtos. Para a certificação e a verificação de desempenho compulsórias de 
produtos, esta Norma cobre apenas os requisitos regulamentares estabelecidos para esta finalidade. 
 
 
3 RESPONSABILIDADE 
 
A responsabilidade pela revisão desta Norma é da DICOR . 
 
 
4 HISTÓRICO 
 
Esta Norma substitui a NIE-DINQP-047, que foi cancelada.   
 
 
5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
NIT-DICOR-021             Uso de Laboratório de Ensaios pelo OCP 
NIT-DICOR-057 Diretriz do IAF para Aplicação da ABNT ISO/IEC Guia 

65:1996 . 
ABNT ISO/IEC Guia 61: 1997 Requisitos Gerais Para Avaliação e Credenciamento de 

Organismos de Certificação/Registro 
ABNT ISO/IEC Guia 65: 1996     Requisitos Gerais Para Organismos que Operam Sistemas de 

Certificação de Produtos 
ABNT ISO/IEC Guia 2: 1998 Normalização e Atividades Relacionadas - Vocabulário Geral 

NIT-DICOR-024 REV. 
00 

PÁGINA  
01/05 
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NBR ISO 9000:2000 Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e 
Vocabulário 

Resolução CONMETRO nº 02/97, de 11/12/1997 
 
 
6 SIGLAS 
 
CGCRE    Coordenação-Geral de Credenciamento 
CONMETRO   Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
IAF   International Accreditation Forum 
INMETRO   Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
OCP   Organismo de Certificação de Produto 
OCS   Organismo de Certificação de Sistemas da Qualidade 
 
 
7 DEFINIÇÕES 
 
Para fins desta Norma, são adotadas as definições contidas na NBR ISO 9000:2000 , no ABNT
ISO/IEC Guia 2, na NIT-DICOR-057 e no Termo de Referência do SBC, anexo à Resolução no

02/97, do CONMETRO. 
 
 
8 CRITÉRIOS PARA O CREDENCIAMENTO 
 
8.1  Os critérios adotados pela UO responsável pelo credenciamento de organismo de certificação 
de produto e de verificação de desempenho de produto são os estabelecidos no ABNT ISO/IEC 
Guia 65, na NIT-DICOR-021 e na Resolução CONMETRO nº 02/97. 
 
Nota: O atendimento por parte do organismo solicitante à legislação em vigor é de sua inteira 

responsabilidade 
 
8.1.1  A  CGCRE/INMETRO  estabelece critérios  adicionais  para  atender  a  credenciamentos 
específicos. 
 
8.1.2  O organismo deve estabelecer procedimentos para a certificação e para avaliação e emissão 
de declaração de desempenho de produto para os escopos solicitados. 
 
8.1.3 No caso de produtos com certificação compulsória, o organismo de certificação de produto 
deve atuar em nível nacional e constituir uma comissão para decidir sobre a concessão, manutenção, 
extensão, suspensão, redução e cancelamento da certificação, em conformidade com o item 4.2.n do 
ABNT ISO/IEC Guia 65.  O organismo de certificação de produto deve ter regras e estruturas 
formais para a nomeação e operação desta comissão. Esta comissão deve: 
a) estar livre de quaisquer pressões comerciais, financeiras e outras, que possam influenciar nas

decisões;  
b) ter uma estrutura cujos membros são escolhidos de forma a existir um equilíbrio de interesses, no

qual não predomine algum interesse individual. 
 
8.1.4 Os certificados de conformidade de sistema da qualidade emitidos por Organismo 
credenciado pela CGCRE/INMETRO e que ostentem o símbolo do credenciador, devem ser 
aceitos pelo  

NIT-DICOR-024 REV. 
00 

PÁGINA  
02/05 

 



 104

Organismo de Certificação de Produto – OCP, na concessão e na manutenção da certificação de
produto, sem prejuízo dos ensaios e avaliação do produto previstos no esquema de certificação,
observadas as seguintes condições: 

a) a certificação do Sistema da Qualidade da empresa deve abranger a linha de produto objeto da
certificação; 

b) a empresa solicitante da certificação de produto deve disponibilizar ao OCP, para análise, cópia
dos relatórios das auditorias do seu Sistema da Qualidade, emitidos pelo Organismo de
Certificação de Sistema da Qualidade – OCS; 

c) o OCP deve verificar, durante o processo de avaliação da empresa, visando a certificação ou
manutenção da certificação de produto, os registros de ações corretivas, bem como
implementação destas pela empresa, para as não-conformidades eventualmente apontadas pelo 
OCS; 

d) o OCP deve verificar os registros de controle do processo de produção do produto em avaliação;
e) o OCP deve verificar os registros de ensaios e inspeções no recebimento de matérias primas,

durante o processo e finais; 
f) o presente critério deve ser formalmente estabelecido pelo OCP como procedimento, detalhando

as atividades necessárias para o seu cumprimento e informado às empresas solicitantes da
certificação; 

g)   o OCP deve manter registros da realização destas atividades.  
 
8.1.5 Para atendimento ao item 8.2 do Termo de Referência estabelecido na Resolução 
CONMETRO nº 02/97 , além de seu estatuto, o organismo de certificação de produto deve enviar 
também, quando couber, uma declaração, conforme modelo apresentado no Anexo A desta Norma..
 
8.1.6 Para atendimento ao item 8.3 do Termo de Referência do SBC, anexo à Resolução no 02/97, o 
organismo de certificação deve apresentar uma declaração, conforme o modelo apresentado no 
Anexo B.  
 
8.1.7 As declarações solicitadas nos itens 8.1.5 e 8.1.6 devem ser feitas em papel timbrado da 
empresa e assinada pelo representante designado da mesma, com firma reconhecida. 
 
8.2 Na aplicação dos critérios estabelecidos no ABNT ISO/IEC Guia 65, a DICOR utiliza as 
orientações contidas na NIT-DICOR-057. 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ANEXOS
ANEXO A – MODELO DE  

“DECLARAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS” 

NIT-DICOR-024 REV. 
00 

PÁGINA  
03/05 

 



 105

 

 
/ANEXOS

ANEXO A – MODELO DE  
“DECLARAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS” 

 
 
 
 
 Declaramos, por ser a expressão da verdade e com

plena consciência das responsabilidades inerentes, que a sociedade

.......................................................................... não tem finalidade lucrativa e nem distribui

dividendos ou resultados financeiros entre os participantes de seu capital social. 

 
 
 
 

__________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Representante Designado da Empresa 

NIT-DICOR-024 REV. 
00 

PÁGINA  
04/05 
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ANEXO B – MODELO DE  
“DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSE” 

 
 
 
 
 

Declaramos, por ser a expressão da verdade e com plena consciência das responsabilidades

inerentes, que .......................................................................... não prestará qualquer tipo de 

consultoria, atendendo ao disposto no critério de credenciamento da CGCRE/INMETRO. 

 
 
 
 

______________________________________________ 
Local e Data 

 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Representante Autorizado do Organismo 

 
 
 
 

_________________________ 

NIT-DICOR-024 REV. 
00 

PÁGINA  
05/05 

 


