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RESUMO 

 

Neste trabalho abordam-se as dificuldades e boas práticas de um sistema da qualidade de uma 

empresa de autopeças, discutindo as características e benefícios do uso adequado de um 

sistema de gestão e garantia da qualidade. Ressaltam-se o bom uso das ferramentas e 

metodologias que têm como objetivo uma melhoria da qualidade dos processos ou produtos. 

Aliado também ao norteamento dado pelas normas da qualidade, que além de ajudar na 

implementação do sistema, também atestam a qualidade da empresa. Tem-se como objetivo 

guiar a criação e gerenciamento do sistema da qualidade em empresas de autopeças, visando 

um aumento da qualidade dos produtos e processos dessa empresa, ajuda para certificação da 

norma de qualidade vigente para empresas desse ramo, a ISO TS 16949, e aumentar, assim, a 

competitividade das empresas nesse mercado. Por fim, o trabalho chega a passos chave, boas 

práticas e dificuldades para criação e gerenciamento de um sistema da qualidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão da Qualidade. Ferramentas da Qualidade. ISO TS 16949. 

Sistema da Qualidade. Indústria de autopeças. 
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ABSTRACT 

 

This paper addresses the difficulties and best practices of a quality system of an automotive 

parts company. In it will be discussed the features and benefits of the proper use of a system 

of management and quality assurance. It emphasizes the proper use of tools and 

methodologies that aim improving the quality of processes and products. It also has some 

guidance information given by the standards of quality which helps the implementation of the 

quality system and the standards are important because it attests to the quality of companies. 

So, this work has as objective to guide the creation and management of the quality system in 

auto parts companies, which seek an increase in the quality of products and processes, it also 

helps to certify companies in the current quality standard for the sector, ISO TS 16949, and 

thus increases the competitiveness of companies in this market. As result, this paper resumes 

good practices, difficulties and key steps for creating and managing a quality system. 

 

KEYWORDS: Quality management system. Quality system. Quality tools. ISO TS 16949. 

Auto parts companies. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A complexidade da indústria manufatureira tem aumentado com a variedade de 

materiais, máquinas e ferramentas. Com as incertezas de mercado, essas complexidades 

requerem por parte da manufatureira rápidas respostas às mudanças. Então, diminuir 

desperdício de recursos e implementar qualidade tem se tornado estratégia-chave para cortar 

custos (CHAUHAN; SINGH, 2013). 

Atingir níveis de produção maiores, nesse contexto, requer sistemas que se ajustem 

rapidamente às incertezas e mudanças, que podem ser relativas à expectativa do cliente, à 

competição global e ao aumento de tecnologia (CHAUHAN; SINGH, 2013). Por isso, a 

qualificação por organizações reguladoras de normas da qualidade é um problema inevitável 

quando se trata da competição encarada pelas empresas no desenvolvimento de sua economia 

(MENSAH; COPUROGLU; FENING, 2012). 

A indústria automobilística está inserida nesse cenário. Ela, que já foi chamada de 

“indústria das indústrias”, mudou a maneira de produzir, com a produção em massa de Henry 

Ford, depois com a produção just in time, e continua influenciando outras indústrias até hoje 

(LEEUW; HOLWEG; WILLIAMS, 2011). 

A globalização da indústria automobilística está mudando a dinâmica e o tradicional 

equilíbrio dos grandes mercados com o aumento do número e da força de players no mercado. 

De um lado, as manufatureiras europeias e americanas veem a Ásia como novo grande 

mercado; de outro; as empresas asiáticas estão se tornando especialistas nas necessidades dos 

consumidores, adquirindo assim dimensões globais (CAIZZA; NUENO, 2014). 

A realidade do Brasil não fica distante desse cenário. O país se tornou conhecido por 

apresentar o maior número de marcas de indústrias automobilísticas e possuir  um ambiente 

adequado para aplicação de métodos relacionados à qualidade. Além disso, a indústria 

automobilística brasileira tem habilidade para melhorar sua competitividade com outros 

países. Como a matriz dessas empresas são estrangeiras, há maior facilidade para as 

subsidiárias locais aplicarem a produção de classe mundial adotada pela empresa-mãe. Isso 

constrói um ambiente favorável para manter os requisitos rígidos das normas de qualidade do 

setor (GONZALEZ; MARTINS, 2013). 

Entretanto, a indústria automobilística não está a salvo de problemas e desafios, como 

os casos de recall da Toyota em 2009 e 2012. Os problemas da qualidade e, por exemplo, o 

recall, levam, além de perda financeira instantânea, à perdas jurídicas e publicidade negativa. 
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Isso indica que ainda há problemas significativos em relação a qualidade que afetam essa 

indústria (LAOSIRIHONGTHONG; TEH; ADEBANJO, 2013). 

Parte importante da indústria automobilística é a indústria de autopeças, que segundo o 

Sindpeças (sindicato da indústria de autopeças) faturaram 39,701 bilhões de dólares em 2013 

e empregaram 220 mil trabalhadores em 2013 no Brasil. Sendo que, 66,5% desse faturamento 

e 63,4% do número de empregados estão no estado de São Paulo (SINDPEÇAS, 2014). 

Portanto, faz-se necessário o estudo da gestão da qualidade especificamente para esse 

tipo de empresa e a abordagem de questões como: conseguir um certificado de adequação às 

normas da qualidade realmente quer dizer que o sistema da qualidade funciona? As 

ferramentas da qualidade são de implementação e utilização usuais? O que precisa ser feito e 

de que maneira isso deve acontecer para que o sistema de gestão seja internalizado? 

 

1.1 OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar recomendações para criar e gerenciar um 

sistema da qualidade de empresas de autopeças. 

 
1.2 DELIMITAÇÃO DE PESQUISA 

 
O estudo está restrito a indústrias de autopeças de médio porte sitiadas no Vale do 

Paraíba, no estado de São Paulo. Ele fica restrito, também, a empresa-alvo da pesquisa, e 

serão analisados seus dados, operações e comportamentos ligados ao sistema de garantia da 

qualidade. Como se trata de uma empresa do ramo automobilístico, a qualidade é regida pela 

norma ISO TS 16949, então o estudo de caso também fica restrito a essa norma. A pesquisa 

também tange os limites das ferramentas da qualidade, uma vez que o embasamento teórico é 

regido por elas.   

 
1.3 JUSTIFICATIVA 

 
A região metropolitana de São Paulo é uma das maiores zonas urbanas do mundo, 

acomodando mais de 20 milhões de pessoas, número que representa 10% da população 

brasileira em um espaço geográfico que corresponde a 0,09% do Brasil. Essa região tem mais 

de 10 milhões de veículos e a maior atividade industrial do país (LUCATO; CALARGE; 

JUNIOR; CALADO, 2014), que emprega 5,6% dos trabalhadores brasileiros (GONZALEZ; 

MARTINS, 2013), sendo 220 mil na indústria de autopeças (SINDPEÇAS, 2013). Portanto, é 

notável a importância da indústria automobilística para São Paulo e para o Brasil.  

Podem-se verificar números do complexo automotivo brasileiro em 2010 na Figura 1. 
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Figura 1 – Complexo Automotivo Brasileiro. 

 
Fonte: (CNI, 2012) 

 

A importância da qualidade, hoje, está mais voltada à perenidade das organizações do 

que aos resultados financeiros, pois estes não priorizam a satisfação, o equilíbrio, a integração 

e o aumento de clientes (REBELO; SANTOS; SILVA, 2014). Ao mesmo tempo, a 

globalização da indústria automotiva tem mudado o equilíbrio desse mercado e aumentado a 

competitividade no mundo. Por exemplo, a economia asiática tem se tornado um estratégico 

objetivo geográfico para montadoras e fornecedores (CAIZZA; NUENO, 2014). 

O setor automotivo tem uma alta demanda de implementação de sistemas de gestão da 

qualidade, os quais se tornaram requisitos de qualquer organização mundial, além de um fator 

de competitividade e sobrevivência (REBELO; SANTOS; SILVA, 2014). Porém, esses 

requisitos têm ganhado muita atenção, e suas efetividades são questionáveis, uma vez que a 

capacidade de competitividade de uma empresa é criada a partir dos resultados de práticas da 

qualidade (PSOMAS; PANTOUVAKIS; KAFETZOPOULOS, 2013). 

Dessa forma, esse estudo se faz relevante não apenas pela abordagem dessas 

dificuldades, mas também por servir como um modelo para que a sociedade possa usufruir 

dele na criação, na melhoria ou ainda na modificação de novos setores da qualidade. Além, é 
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claro, da significativa influência desse trabalho no aluno de graduação que busca um 

entendimento mais aprofundado desse setor. 

 
 
 

1.4 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 
 

Este trabalho foi concebido em seis capítulos, seguidos das referências bibliográficas e 

anexos, da seguinte forma: 

• Capítulo 1 – Introdução: que apresenta uma contextualização do cenário em que 

se insere a pesquisa e ainda seu objetivo, delimitação e justificativa. 

• Capítulo 2 – Referencial teórico: apresentação de uma revisão bibliográfica, na 

qual se leva em conta os principais assuntos e análises necessários para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

• Capítulo 3 – Método de pesquisa: definição de pesquisa qualitativa, estudo de 

caso e instrumentos de coleta de dados, que serão os métodos usados no desenvolvimento do 

trabalho, e no critério de escolha da empresa base do estudo. 

• Capítulo 4 – Estudo de caso: análise da empresa, em que serão captadas boas 

práticas e dificuldades, que conceberão as dicas para a criação de um sistema de garantia da 

qualidade.   

• Capítulo 5 – Recomendações a partir do estudo de caso. 

• Capítulo 6 – Conclusão. 

• Referências bibliográficas 

• Anexos 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

No desenvolvimento do referencial teórico, será abordada a gestão da qualidade, com o 

intuito de aumentar o conhecimento sobre a qualidade em geral. Em seguida, será 

implementada uma base ferramental que a qualidade possui, dando suporte assim para a 

abordagem das normas de garantia da qualidade: a ISO 9001 – norma geral da qualidade – e a 

ISO TS 16949 – norma da qualidade para indústria do ramo automobilístico, que será alvo do 

estudo de caso. 

 
2.1 GESTÃO DA QUALIDADE 

 
A gestão da qualidade pode ser definida em práticas como: comprometimento do 

comando da empresa, satisfação do cliente e envolvimento dos funcionários (MELLAT-

PARAST, 2013). 

Geralmente, primeiro desenvolve-se uma teoria e só então ela é transformada em 

atividades práticas, entretanto, com a gestão da qualidade não aconteceu dessa forma. Ela não 

é uma teoria a ser aplicada na prática, mas sim uma prática que, anos após iniciada, 

desenvolveu-se em teoria (KEMP, 2013). 

Qualidade não significa apenas produzir de maneira padrão; qualidade também requer 

um controle de expectativas para situações mutantes. Portanto, o sistema da qualidade da 

empresa em geral deve ser priorizado a um sistema com foco, apenas, na qualidade do 

produto (ILKEY; ASLAN, 2012). 

Para uma boa implementação desse sistema, é necessário que cada participante tenha 

consciência das suas atribuições e responsabilidades. A necessidade de suporte pela alta 

gerência é requerível em todas as fases do projeto. Uma pessoa capaz de reconhecer a 

qualidade de outras para determinadas posições também é primordial para o sucesso 

(PSYCHOGIOS; ATANASOVSKI; TSIRONIS, 2012). 

Sampaio, Saraiva e Domingues sumarizaram a maneira que a gestão da qualidade deve 

ser concebida: a qualidade deve estar intimamente relacionada com a criação de valor; 

satisfação do cliente vem antes de excelência; investimentos na gestão de qualidade devem ser 

feitos; busca e aplicação de técnicas da qualidade devem ser tomadas com base em resultados. 

No Quadro 1, estão identificadas oito estratégias que devem ser consideradas para o 

sistema de gestão da qualidade. 
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Quadro 1 – Estratégias críticas ao sistema de gestão da qualidade 
Gestão contínua do sistema da qualidade (em inglês, continuous management of quality system) 

Contínua checagem de falhas (em inglês, continuous checking of failures) 

Abordagem contínua de metas (em inglês, continuous approach towards target) 

Auditoria periódica da qualidade (para fornecedores e clientes) (em inglês, periodical quality audit, for 
customers and manufacturers) 

Conexão contínua com feedback de clientes (em inglês, continuous transfer of customers’ feedback) 

Uso contínuo de conhecimento humano (em inglês, continuous use of human knowledge) 

Contínua gestão da informação da qualidade (em inglês, continuous quality information management) 

Contínuo controle dos custos da qualidade (em inglês, continuous control of quality costs) 

Fonte: (ALIDRISI; MOHAMED, 2012). 

 

Algumas estratégias também são definidas pela sua relação direta com o desempenho da 

qualidade (Figura 2).  
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Figura 2 – Fatores influentes no desempenho da qualidade 

 
Fonte: (TALIB; RAHMAN; QURESHI, 2013). 
 
Já a Tabela 1 dimensiona a confiabilidade de eficácia de algumas estratégias. 
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Tabela 1 – Confiabilidade da eficácia de algumas estratégias 

    
Estratégia Confiabilidade 

Suporte da alta gestão 0.77 

Treinamento de funcionários 0.69 

Envolvimento dos funcionários 0.70 

Resultados internos da qualidade 0.73 

Resultados externos da qualidade 0.75 
 

Fonte: (MELLAT-PARAST, 2013). 

 

Além disso, todo esse esforço deve ser classificado em duas dimensões: controle e 

aprendizado; e a implementação de um sistema de qualidade efetivo deve estar balanceado 

entre elas, atingindo objetivos de estabilidade e confiabilidade na exploração e inovação 

dessas dimensões. Enquanto esses dois fatores forem reconhecidos e mantidos como 

primordiais, será possível alcançar uma qualidade sustentável (MELLAT-PARAST, 2013). 

Em busca dessa qualidade sustentável, o desenvolvimento de práticas associadas à 

gestão da qualidade tem se tornado instrumento para pensamento, aprendizado e melhoria 

organizacional de processos (MELLAT-PARAST, 2013). Todo esse conhecimento e 

instrumentação ganhos com a gestão da qualidade têm como objetivo conseguir 

competitividade e efetividade, elevando assim a qualidade geral de funcionamento e 

processos (O'MAHONY; GARAVAN, 2012). 

Essa competitividade entra em ciclos de demanda de clientes por melhores produtos e 

serviços, sobrevivência das empresas no mercado, sucesso da economia das empresas, 

produtividade, rentabilidade e inovação. Todos esses fatores mudam a cultura organizacional 

das empresas, fechando assim o ciclo e retornando ao ponto principal de ganho de qualidade 

sustentável (TALIB; RAHMAN; QURESHI, 2013). 

A gestão da qualidade habilita organizações a melhorar eficiências internas, que são 

consideradas pré-requisito para se tornar uma competidora global no mercado 

(WICKRAMSINGHE, 2012). 

Esses players de mercado buscam a qualidade com bom preço para ganhar clientes, pois 

a satisfação deles é fator-chave. Todos esses métodos para a melhora de processo existem 

para aumentar essa satisfação. Ao mesmo tempo em que clientes são ganhos, o valor de 
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processo também aumenta. Todos os processos que não adicionam valor ao produto devem 

ser minimizados (PSYCHOGIOS; ATANASOVSKI; TSIRONIS, 2012). 

A implementação do sistema de qualidade faz firmas alcançarem um nível maior na 

rentabilidade e desempenho organizacional. A prática da gestão da qualidade tem um efeito 

significativo no desempenho operacional, mas o impacto da gestão da qualidade nem sempre 

é significante no desempenho em negócios. Isso pode sugerir que um aumento de nível de 

desempenho em negócios pode não ser atingido melhorando os processos internos 

(MELLAT-PARAST, 2013). 

A gestão da qualidade vem sendo criticada pela inabilidade de criar uma real vantagem 

competitiva, visto que seus resultados em negócios não são claros. Por exemplo, enquanto o 

gerenciamento de processos tem um impacto positivo na rentabilidade da indústria de 

automóvel, tem um efeito negativo na rentabilidade das indústrias de computadores. Muitos 

autores sugerem que o contexto e os aspectos ambientais e sociais têm um impacto 

significante na implementação da gestão da qualidade (MELLAT-PARAST, 2013).  

Outro importante fator é o gap entre o que conhecemos e os desafios presentes no 

momento da implementação de um sistema de gestão da qualidade. A literatura sobre o tema 

desconsidera o contexto, a natureza do processo, as características estruturais e os objetivos 

estratégicos das organizações (O'MAHONY; GARAVAN, 2012).  

Antigas teorias sugeriam que os princípios de gestão da qualidade eram universalmente 

aplicáveis, porém entram em conflito com o argumento da dependência relativa ao contexto, 

e, portanto, o ambiente da empresa no usufruto da gestão da qualidade pode levar a práticas 

inapropriadas (HOLSCHBACH, 2013). 

Além da diferença de ramos industriais, ambiente e contexto, ainda há diferenças entre 

o tamanho das empresas. Enquanto pequenas empresas têm vantagens de flexibilidade, 

proximidade ao cliente, menor formalidade e maior especialização que grandes firmas, as 

grandes possuem maior lastro de capital, pessoal qualificado e maior poder com clientes e 

fornecedores. Essas discrepâncias sugerem que a implementação das práticas de gestão da 

qualidade requer estudos sobre os distintos resultados (HOLSCHBACH, 2013). 

Com esses estudos, deve-se descobrir quais são as melhores metodologias para cada 

empresa. Dessas metodologias, gerenciamento total da qualidade (em inglês, Total Quality 

Management – TQM), que tem sido reconhecida como o recurso de maior influência na 

melhora da qualidade de processos, produtos e serviços (LAOSIRIHONGTHONG; TEH; 

ADEBANJO, 2013), e mais recentemente Lean Six Sigma, que tem como princípio 
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fundamental a redução na variação do processo (CAMPOS, 2013), são as mais comumente 

adotadas e implementadas (PSYCHOGIOS; ATANASOVSKI; TSIRONIS, 2012). 

 
 

2.2 FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

 

O uso de ferramentas específicas que são de fácil entendimento e implementação tem 

grande impacto no aumento do nível de internalização da qualidade, e isso influencia 

positivamente para uma melhor concepção dos componentes dessa gestão (TARÍ; HERAS-

SAIZARBITORIA; PEREIRA, 2013). 

Porém, assim como sobre o método de gestão empregado, as ferramentas devem ser 

escolhidas corretamente, e para isso deve-se conhecer a finalidade de cada uma delas. O 

Quadro 2 apresenta algumas ferramentas e seus princípios. 

Quadro 2 – Ferramentas da qualidade e princípios de utilização 

FERRAMENTAS DA QUALIDADE PRINCÍPIOS 

Fluxograma Tem como finalidade identificar o caminho real e ideal para um 
produto ou serviço com o objetivo de identificar os desvios. 

Ishikawa (Espinha de Peixe) Tem como finalidade explorar e indicar todas as causas possíveis de 
uma condição ou um problema específico 

Diagrama de Pareto 
Tem como finalidade mostrar a importância de todas as condições, a 

fim de: escolher o ponto de partida para solução do problema; 
identificar a causa básica do problema e monitorar o sucesso. 

Histograma Tem como finalidade mostrar a distribuição dos dados através de um 
gráfico de barras indicando o número de unidades em cada categoria 

Diagrama de Dispersão Mostra o que acontece com uma variável quando a outra muda, para 
testar possíveis relações de causa e efeito. 

Cartas de controle São usadas para mostrar as tendências dos pontos de observação em 
um período de tempo 

FMEA 
Tem como finalidademapear os processos com o objetivo de cobrir, 

documentadamente, todos os possíveis modos de falha de um 
determinado sistema 

Fonte: Adaptado de MAGALHÂES, 2015; MIGUEL, SEGISMUNDO, 2008. 
O Quadro 3 apresenta diferentes ferramentas em subdivisões que serão exploradas 

posteriormente. 
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Quadro 3 – Ferramentas classificadas em práticas operacionais, sistemas de incentivo e 

ferramentas de suporte  

Práticas operacionais Sistemas de incentivo Ferramentas de suporte 

Uso da ISO 9000 Recompensas indiretas por meio 
de aumento de salário Padronização de ferramentas 

Visitas ao chão de fábrica Recompensas diretas por meio de 
bônus e prêmios Programa 5S 

Monitoramento das atividades de 
CI 

Sugestões são analisadas e 
recompensadas 

Ferramentas de identificação de 
problemas 

Uso de políticas formais Recompensas dadas à equipe 
As sete ferramentas básicas da 

qualidade, como por exemplo: Pareto 
e Ishikawa 

Modelos de solução de 
problemas Sistema de incentivos Mapeamento de processo 

Trabalho em equipe 
  FMEA (Análise de modos e efeitos 

de falha; em inglês, Failure modes 
and effect analysis) 

  
  

Uso de slogan     
      

Suporte da liderança   Simulação 
      

Política de sugestões   Ferramentas de visualização 
      

Treino de pessoal   Six Sigma 

      
Quadro de avisos     

      
Gestão de suporte     

      
Sistema de incentivos     

      

Manutenção preventiva     

      
Prêmios da qualidade     

      
Promoção por meio de prêmios e 

competições     

      
Fonte: (OPRIME; MENDES; PIMENTA, 2012). 

 

Como resultado de um estudo com 45 empresas brasileiras, e a Figura 3 apresenta que 

as empresas brasileiras em geral usam os sistemas aplicados diretamente à operação mais 
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frequentemente que as outras ferramentas. Apresentam também que as ferramentas em geral 

estão sendo praticadas. 

 

Figura 3 – Frequência da utilização dos tipos de ferramentas 

 
Fonte: (OPRIME; MENDES; PIMENTA, 2012). 

 

Sendo então facilitadoras para a implementação da gestão da qualidade, os usuários 

podem beneficiar-se dessas ferramentas e técnicas para resolver problemas no cotidiano. Eles 

devem, continuamente, melhorar a efetividade na aplicação das ferramentas para aumentar os 

níveis de confiança na busca pela qualidade (XIAOFEN, 2013), além de unificá-las para 

internalizar o sistema da qualidade.  

O Quadro 4 apresenta a sequência seguida para a integração. 
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Quadro 4 – Passos para integrar ferramentas 

 

 
Fonte: (SAMPAIO; SARAIVA; DOMINGUES, 2012). 

 

Existe um grande potencial de ganho, em nível de processo e produto, com a 

transferência de informação e conhecimento adquiridos com as ferramentas. Para um ganho 

em desempenho, há de se buscar, ainda, desenvolvimento de habilidade para coletar, analisar 

e utilizar informação. A habilidade de analisar informações foi notada como fundamental no 

usufruto de variadas ferramentas da gestão de processos (LAOSIRIHONGTHONG; TEH; 

ADEBANJO, 2013). 

Para um melhor uso das ferramentas, as organizações devem internalizar os 

requerimentos das normas da qualidade. Por exemplo, elas devem, periodicamente, rever os 

sistemas de gerenciamento e medir a satisfação do cliente (TARÍ; HERAS-

SAIZARBITORIA; PEREIRA, 2013). 

Nessa linha, devem-se seguir as normas para conseguir uma boa concepção das 

ferramentas da qualidade. A ISO 9001 é a norma mais comumente usada para certificar a 

qualidade das companhias (CHAUHAN; SINGH, 2013). 

Para aplicar, efetivamente, as ferramentas da qualidade, os membros do projeto de 

implementação do sistema de gestão de qualidade devem construir um compartilhado e 

envolvido entendimento dos problemas de implementação (SAMPAIO; SARAIVA; 

DOMINGUES, 2012). 

A internalização dos elementos e das ferramentas da qualidade leva a uma obtenção de 

maiores benefícios. Quanto maior o uso das ferramentas da qualidade, maior é a motivação 

para conseguir certificação (TARÍ; HERAS-SAIZARBITORIA; PEREIRA, 2013), assim, 
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garante-se uma boa implementação do sistema de gestão de qualidade, e, consequentemente, 

recebe-se os benefícios.  

A Figura 4 apresenta a relação da internalização, sendo ela o centro do sistema, 

recebendo as motivações para implementação do sistema e oferecendo como saída os 

benefícios e o uso das ferramentas. 

 

Figura 4 – Fluxograma de importância da internalização. 

 

 
Fonte: (TARÍ; HERAS-SAIZARBITORIA; PEREIRA, 2013). 

 

Da mesma maneira que a normalização e internalização trazem benefícios, a falta dessa 

padronização na escolha apropriada das ferramentas em um contexto específico pode acarretar 

o desuso de algumas ferramentas, levando à falha na solução de um problema isolado e 

piorando a situação da qualidade em geral.  

Como a variedade de ferramentas, estatísticas e não estatísticas, é grande, acontecem 

confusões no momento de escolher a melhor para cada circunstância. Há, portanto, a 

necessidade de desenvolverem-se métodos para aumentar o entendimento das ferramentas e 

inter-relações entre elas pelos membros da equipe. Essa é mais uma dificuldade sobre a 

escolha da ferramenta adequada (SAMPAIO; SARAIVA; DOMINGUES, 2012). 

Sabendo dessas dificuldades, o conhecimento de variadas técnicas é primordial. Uma 

delas é a melhoria contínua, vista como importante ferramenta estratégica para aumentar a 

competitividade de organizações. Ela pode ser concebida dentro dos modelos de Gestão Total 

da Qualidade, Produção Enxuta e Produção Classe Mundial, porém pode ser implementada 
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não apenas como uma ferramenta, mas também como um sistema que produz melhorias 

acumulativas (OPRIME; MENDES; PIMENTA, 2012).  

O Quadro 5 apresenta fatores críticos para o sucesso da ferramenta organizados por 

categorias. 

 

Quadro 5 – Fatores críticos separados em categorias 

        
  Categorias Fatores críticos   

  

Organização e 
operação 

Novos comportamentos e valores  
Liderança                                   
Envolvimento dos funcionários                             
Cooperação e integração                            Sistema 
de comunicação                              Promoção das 
atividades do CI                            Modelos de 
solução de problemas                      Suporte 
organizacional 

  

  

Sistema de 
incentivo 

Características pessoais                                 
Habilidade da empresa para envolver o 
funcionário                                                        
Motivação                                                           
Recompensas formais e informais   

  

Ferramentas de 
suporte 

Habilidades e modelos para solução de problemas   
Padronização de ferramentas                                     
Identificação de ferramentas para dado problema 

  
        

Fonte: (OPRIME; MENDES; PIMENTA, 2012). 

A palavra Kaizen tem como significado a junção de dois caracteres japoneses, kai que 

significa “se desmontar” e zen que significa “fazer bem” (PHENG, 2013). 

Pheng (2013), ainda sumariza três características chaves do kaizen: 

� Kaizen é contínuo e deve ser visto como uma jornada em rumo a qualidade; 

� Kaizen aprecia a melhoria incremental, ou seja, uma melhoria gradual da 

qualidade; 

� Kaizen é participativo, ou seja, ele pressupõe a participação e inteligência da força 

de trabalho. 

O lean manufacturing tem como objetivo a diminuição do desperdício em qualquer área 

produtiva, incluindo relações com clientes, design de produto, comunicação com fornecedores 

e gerenciamento da fábrica. Esse objetivo, quando alcançado, resulta no menor desperdício de 

esforço humano, menores inventários, menor tempo de desenvolvimento de produtos, além de 

menor tempo na entrega de produtos com qualidade (CHAUHAN; SINGH, 2012).  
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O Quadro 6 apresenta os benefícios as limitações dessa ferramenta. 

 

Quadro 6 – Benefícios e limitações do lean manufacturing 

Benefícios Limitações 

Impacto positivo em trabalho de equipe e 
cultura organizacional 

Carência de abordagem estatística nas 
evidências de ganho 

Melhoria nas condições de execução do 
trabalho 

Dificuldades na implementação de 
conceitos individuais ou para baixo 

volume 

Redução do custo e eliminação do 
desperdício 

Carência de um roteiro comum para 
implementação 

Redução do lead time com o aumento da 
produtividade   

Senso de urgência e foco no cliente no 
processo de solução de problemas e 

melhoria de capabilidade 
  

Melhora no aproveitamento industrial   

Melhora na utilização da força de trabalho   

 
Fonte: (LUCATO; CALARGE; JUNIOR; CALADO, 2014). 

 

Outra é o Six Sigma, a mais popular metodologia de melhoria da qualidade. 

Originalmente, o termo Six Sigma vem da estatística, em que “sigma” representa o desvio-

padrão e “six” é o número seis em inglês, que expressa que a especificação criada deve ser 

igual ao valor de seis desvios-padrão, ou seja, de maneira prática, 3,4 defeitos por milhão. 

Mesmo com o nome e alguns teoremas oriundos da estatística, essa ferramenta não é 

puramente estatística (ISMYRLIS; MOSCHIDIS, 2013). 

O Quadro 7 apresenta uma comparação entre a ferramenta Six Sigma e as normas da 

ISO9001.
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Quadro 7 – Comparativo entre ISO 9001 e Six Sigma perante alguns parâmetros 
        
  Parâmetro ISO 9001:2008 Six Sigma 
  Estrutura Estrutura para criar “pensamento de 

melhoria” 
Estrutura para alcançar melhorias e 
para torná-la aproveitável 

  Propósito Fornecer base para demonstrar como as 
empresas podem atender efetivamente aos 
clientes e aplicar requisitos regulatórios 

Alcançar crescimento de negócios 
sustentável e aproveitável com a 
inovação em processos, produtos e 
serviços que maximizem o valor 
entregado aos clientes 

  Objetivo Usado para contratos, certificação e/ou 
avaliações 

Usado para otimizar desempenho e 
maximizar proveito 

  Âmbito Definir requisitos para um sistema de 
gestão da qualidade 

Uso de estratégias, metodologias, 
ferramentas e métricas para melhorar o 
desempenho em negócios 

  Liderança Responsabilidade da gerência é promovida 
pelo estabelecimento e pela comunicação 
da política da qualidade e da revisão das 
atividades de gestão 

Requer da liderança o melhor 
desempenho com o maior 
aproveitamento, criando uma estrutura 
organizacional com objetivos 

  Método de melhoria PDSA DMAIC 

  Técnicas e 
ferramentas 

Não especificada Caixa de ferramentas especificada 

  Responsabilidades Especifica que as funções devem ser 
delegadas 

Define específicas funções e 
responsabilidades, como: Champion, 
Sponsor, Process Owner, Master Black 
Belt, Black Belt e Green Belt; que são 
graus hierárquicos no projeto 

  Instrução 
 
 
 
 
 
 

 

Requer que o pessoal tenha habilidades, 
instruções, experiência e treinamentos 
apropriados, significando que o critério de 
qualificação seja estabelecido 
 
 
 
 
 

 

Define qualificações requeridas para a 
infraestrutura Belt (ex.: Green Belt, 
Black Belt) e reconhece que, em todas 
as áreas da organização, os níveis de 
qualificação dependem dos requisitos 
de processo e de funcionamento 

  Benefícios 
financeiros 

Benefícios de implementação devem ser 
reportados, incluindo benefícios 
financeiros, mas em geral não são 
quantificados. 

Muitas empresas reportaram e 
quantificaram grandes economias 
devidas a essa iniciativa 

 Principais limitações Não há requisitos diretos sobre o 
aproveitamento, a estratégia e os tópicos 
financeiros. 

Algumas hipóteses estatísticas 
precisam de melhores justificativas 
técnicas 

Fonte: (MARQUES et al., 2013). 
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Como o apresentado no Quadro 7, o método de resolução de problemas do Six Sigma é 

o DMAIC, dividido nas cinco fases: definir, medir, analisar, melhorar e controlar (LEON; 

PEREZ; BERUVIDES, 2012). 

Já o método PDSA, utilizado pela norma ISO 9001 é dividido, segundo Kheradia 

(2011), nas fases: 

� Plan (planejar) – reconhecer oportunidade de melhoria ou de mudança; 

� Do (fazer) – testar a mudança com pequenos estudos; 

� Study (estudar) – revisar os testes, analisar os resultados e reconhecer lições 

aprendidas; 

� Act (Agir) – tomar ações baseadas na etapa de estudos. 

 

Outro método utilizado no controle da qualidade é o FMEA, que tem como finalidade 

mapear os processos com o objetivo de cobrir, documentadamente, todos os modos pelo o 

qual determinado sistema pode vir a falhar. É papel dele também a avaliação dos efeitos 

dessas falhas (MIGUEL; SEGISMUNDO, 2008).  

A Figura 5 é um fluxograma para gerenciamento de riscos.
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Figura 5 – Fluxograma de gerenciamento de riscos 

 
Fonte: (MIGUEL; SEGISMUNDO, 2008). 



30 
 

2.3 ISO 9001 e ISO TS 16949 (Normas da Qualidade) 

 
A International Organization for Standardization (ISO) é uma federação mundial de 

normas (ISO, 2014) dedicada principalmente à criação de documentação, que será 

posteriormente auditada com rigor a aderência aos requisitos dessa documentação (BURLI; 

BAGODI; KOTTURSHETTAR, 2012). Essas normas servem, não apenas, para estabelecer 

um padrão de desempenho, mas também para estipular processos: qual padrão de gestão da 

qualidade deve ser conhecido e quais são a eficiência e efetividade que o sistema de gestão da 

qualidade deve alcançar (PSOMAS; PANTOUVAKIS; KAFETZOPOULOS, 2013). 

A padronização mais implementada é a ISO 9000, destinada a sistemas de qualidade e é 

utilizada por diversas empresas no mundo todo: manufatureiras ou prestadoras de serviços, 

privadas ou públicas. Ela é concebida com o objetivo de gerenciar, melhorar as operações 

dessas empresas e colocá-las em concordância com as necessidades e expectativas dos 

clientes (ILKAY; ASLAN, 2012). A ISO 9000 foi lançada com base em oito princípios da 

gestão da qualidade: foco no cliente, liderança, envolvimento da equipe, gestão de processo, 

abordagem do sistema de gestão, melhora contínua, abordagem individual para cada decisão e 

mútuo benefício com o cliente (O'MAHONY; GARAVAN, 2012). A Figura 6 apresenta a 

abordagem da ISO 9000. 

 

A família de normas ISO 9000 são as normas da ISO para gestão da qualidade e 

garantia da qualidade. Da família da ISO 9000, a ISO 9001 especifica requisitos básicos que 

um sistema de gestão da qualidade de uma organização deve ter para demonstrar sua 

habilidade consistente em fazer produtos alinhados com as especificações do cliente 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDZATION, 2009). Essa norma tem 

como função a prevenção de não conformidades, melhora contínua e foco na satisfação do 

cliente. Ela é um genérico sistema de gestão aplicável a grandes e pequenas empresas 

(PSOMAS; PANTOUVAKIS; KAFETZOPOULOS, 2013). 
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Figura 6 – Abordagem da ISO 9000. 

 
Fonte: (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2009) 

 

O sucesso da difusão da ISO 9001 tem estimulado novas padronizações mais específicas 

(TARÍ; HERAS-SAIZARBITORIA; PEREIRA, 2013), como é o caso da ISO TS 

16949:2009, que, de maneira conjugada com a ISO 9001, define requisitos de gestão da 

qualidade para projetos e desenvolvimentos de produtos, instalações e serviços para produtos 

de fins automotivos. Essa norma pode ser aplicada aos fornecedores de produtos para 

manufatureiras de automóveis (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 

2009). 

Ao lado da gestão da qualidade, a ISO 9001 é uma das maiores contribuições para a 

qualidade. Ela fornece a lista de regras designadas para guiar a geração de sistemas de gestão, 

que são fatores críticos de sucesso para as empresas (TARÍ; HERAS-SAIZARBITORIA; 

PEREIRA, 2013).  

Essa norma da qualidade é uma ferramenta que abrange as formas explícita e implícita 

de incorporação de conhecimento e pode ser implementada de diversas maneiras, entre elas: 

uso diário da norma, integração, profundidade da implementação, nível de adoção, 
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implementação básica, avançada ou de suporte e internalização da norma; esta última tem 

ganhado cada vez mais atenção na literatura.  

Além disso, cinco elementos foram listados como práticas requeríveis, são eles: treinar 

funcionários sobre os conceitos da qualidade total e dos requisitos da ISO 9001; explicar-lhes 

a política, os objetivos e os procedimentos do sistema da qualidade da empresa;  documentar 

claramente os procedimentos e as políticas da qualidade e atualizá-los, manter práticas diárias 

dos requerimentos da norma e conduzir auditorias internas para melhora contínua do processo 

(TARÍ; HERAS-SAIZARBITORIA; PEREIRA, 2013). 

Com esses passos, a implementação da norma é percebida como uma ferramenta de 

grande efetividade para alcançar o limite de competitividade do mercado na indústria 

manufatureira. Além disso, a certificação ISO 9001 dá orientação de processo e estabelece 

evidências para a melhora contínua em institutos (BURLI; BAGODI; KOTTURSHETTAR, 

2012). 

Contudo, é necessário lembrar que as normas da ISO devem ser internalizadas na 

empresa. Essa internalização é a maneira mais avançada para desenvolver os requisitos de 

qualidade. Ela é considerada ainda o único fator que não pode ser imitado por outras empresas 

que, simplesmente, querem possuir um certificado (TARÍ; HERAS-SAIZARBITORIA; 

PEREIRA, 2013).  

Os mesmos autores defendem que quando implementadas da maneira certa, as normas 

ISO trazem influentes contribuições, porque fornecem uma lista de regras para guiar a criação 

de sistemas de gerenciamento, que são críticos para o sucesso de uma empresa. 

Apesar de todos esses benefícios, a adoção das normas da ISO está longe de ser 

automática. A obtenção benefícios está diretamente ligada à resolução de problemas, assim 

como ao grau de internalização dos padrões de qualidade (TARÍ; HERAS-

SAIZARBITORIA; PEREIRA, 2013). 

Para confirmar isso, podem ser encontrados resultados conflitantes sobre os resultados 

financeiros ou sobre o desempenho da empresa. Na prática, os maus resultados podem ser 

atribuídos à má implementação da norma (PSOMAS; PANTOUVAKIS; 

KAFETZOPOULOS, 2013). 

Mesmo assim, as normas ISO da qualidade continuam adquirindo adeptos e até mesmo 

ramificações, como é o caso do Sistema de Gerenciamento da Qualidade – modelo genérico 

que pode ser adotado tanto para indústrias de serviços quanto manufatureiras. Esse sistema 

teve início com a implementação da ISO 9001 e foi definido como a arte da gestão para 

atingir excelência (BURLI; BAGODI; KOTTURSHETTAR, 2012). 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

No trabalho foram utilizados: pesquisa qualitativa, estudo de caso e coletas de dados. 

Para isso, foi escolhida uma empresa do segmento alvo do estudo (autopeças) na cidade de 

São José dos Campos (cidade localizada no Vale do Paraíba), já que possui um sistema da 

qualidade implementado e operante segundo as normas regidas pela ISO TS 16949, o que 

garante as limitações necessárias para o estudo. Além disso, a empresa disponibilizou os 

dados e as informações de sua planta para essa análise. 

A pesquisa qualitativa, segundo Neves (1996), engloba diferentes técnicas que visam 

descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo, incluindo interpretações 

dos fenômenos empregados diariamente. 

A pesquisa qualitativa, então, analisa os processos comuns em seus ambientes naturais, 

oferecendo a possibilidade de entender as pessoas que participam do processo em suas 

realidades e comportamentos diários. Ou seja, ela entende a “caixa-preta” da organização, 

levando em conta a sua complexidade e o seu contexto. Além disso, ela é sensível a cultura, 

política, ideologia, poder, língua, símbolos e percepções (PARKER, 2014). 

Esse tipo de pesquisa também libera a pesquisa quanto a, somente, investigar hipóteses 

dedutivas, permitindo assim uma investigação de problemas e questões ignorados pela 

pesquisa quantitativa (PARKER, 2014). 

A pesquisa qualitativa apresenta, então, valores duradouros para tomada de decisão e 

novos desenvolvimentos nas atividades de gestão (BRANTHWAITE; PATTERSON, 2011). 

Deve-se lembrar que essa pesquisa é desenhada com várias fontes de evidências 

qualitativas com o intuito obter uma convergência dos resultados de cada fonte para se chegar 

em uma conclusão mais segura (BOWEN, 2009). 

Por esses ganhos, nesse trabalho a pesquisa foi utilizada, fazendo com que a situação 

vivida cotidianamente na empresa fosse levada em conta no estudo. Com isso, percepções a 

cerca das dificuldades e benefícios da empresa foram expostos e limitações para a 

generalização do trabalho ficaram evidentes.  

 
No estudo de caso se analisa, mais profundamente, um ou mais casos, com variedade de 

instrumentos de coleta de dados e interação entre pesquisador e pesquisa (BERTO; 

NAKANO, 2000). 

Miguel (2007) destaca que o estudo de caso acontece dentro de um contexto real, 

geralmente contemporâneo ao fenômeno estudado, e tem como objetivo ganhar conhecimento 
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sobre um problema, a fim de aumentar a compreensão da situação e propiciar a criação de 

hipóteses e questões para se desenvolver uma teoria. 

A principal tendência de um estudo de caso é esclarecer o motivo das decisões tomadas, 

como foram implementadas e quais foram os resultados (MIGUEL, 2007). 

Durante o trabalho foi necessário definir o que seria buscado, como: informações e 

dados; para que fosse possível tirar conclusões de suas implicações.  

A condução de um estudo de caso pode ser vista na Figura 7. 

 

Figura 7 – Condução do estudo de caso 

 
Fonte: (MIGUEL, 2007). 

 
Já a coleta de dados usa como instrumentos a entrevista, a análise de documentos e a 

visita in loco. 

A entrevista é um dos instrumentos mais utilizados na coleta de dados e tem diversas 

vantagens, por exemplo, com ela é possível perceber reações, sentimentos e hábitos dos 

entrevistados e, como é presencial, diminui o desentendimento causado pela interpretação de 
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uma questão escrita. Porém há dificuldades, como a necessidade de ganhar a confiança do 

entrevistado para que ele tenha segurança ao dar sua resposta (BAPTISTA; CUNHA, 2007). 

No trabalho foi realizada entrevista (roteiro pode ser encontrado no Anexo A) com 

profissionais com experiência na área da qualidade e donos de processos. Por isso, as 

respostas coletadas serviram como uma base de dados eficiente. 

Já a análise de documentos é um procedimento sistemático de revisão de documentos 

pertinentes, sejam eles eletrônicos ou impressos. Ela ainda requer exame e interpretação para 

transparecer seu significado, ganhos de conhecimento e desenvolvimento de conhecimento 

empírico (BOWEN, 2009). Essa análise é utilizada para sustentar um embasamento teórico de 

determinada situação. Inicialmente é quantitativa, com ênfase na frequência dos 

acontecimentos; posteriormente pode tornar-se qualitativa ao fazer uso da interpretação dos 

dados. A desvantagem fica por conta do grande volume de dados a serem analisados 

(BAPTISTA; CUNHA, 2007). 

Os documentos analisados no trabalho foram o manual da qualidade da empresa, assim 

como instruções de serviço e procedimentos documentados do setor de gestão e garantia da 

qualidade.  

Por fim, a visita in loco, ou observação direta, é uma maneira de analisar a realidade 

captada no momento visitado. Por isso, algumas reações podem não ser observadas durante a 

pesquisa, visto que o local estudado pode apresentar flexibilidade nessas reações. Além disso, 

o pesquisador deve ser atencioso, cuidadoso, humilde, honesto e ainda apresentar rigor 

metodológico (BAPTISTA; CUNHA, 2007). 

Adotando as características necessárias, nesse trabalho foi utilizada a observação direta 

a fim de limitar o estudo e perceber variações possíveis que o sistema da qualidade sofre no 

processo fabril. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 
A empresa objeto de estudo está presente em 175 países no ramo de power 

management. Ela foi criada em 1911 e, desde então, atua no mercado de gerenciamento de 

energia. Hoje possui grupos de trabalho, como setor elétrico (produtos e sistemas elétricos e 

segmentos de serviços) e setor industrial (hidráulica, aeroespacial e veículos). 

No Brasil, ela fornece seus produtos para construção, data center, energia, fabricantes 

em geral, manufatura, indústrias química e veículos e possui planta fixada nas cidades de 

Caxias do Sul, Mogi-Mirim, Guarulhos, Valinhos, Guaratinguetá, Porto Feliz, Porto Alegre, 

Jundiaí, Votorantim, São Paulo e São José dos Campos.  

A planta de São José dos Campos, planta-sede do estudo, foi fundada em 1957 e carrega 

o título de ter sido a primeira filial fora dos Estados Unidos. Ela participa da divisão 

automotiva do grupo, e seus produtos estão nas principais montadoras de veículos do mundo. 

Hoje possui uma grande fatia do mercado brasileiro de seus produtos e os fornece para outros 

países da América e da Europa. 

A Figura 8 apresenta o organograma do setor da qualidade de 1995 até 2004. Durante 

esse período o sistema da qualidade sofreu alterações, já que, em 2003, a norma a ser seguida 

passou a ser a ISO TS 1949. Com isso, a qualidade como um todo, principalmente o setor de 

Gestão da Qualidade, sofreu diversas mudanças. 
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Figura 8 – Organograma do setor da qualidade entre 1995 e 2004 

 
Fonte: (O AUTOR, 2014). 

 

Já a Figura 9 apresenta que, em nível de quantidade, houve um corte de recursos, ou 

seja, menos pessoas passaram a trabalhar no setor da qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Figura 9 – Organograma do setor da qualidade entre 2004 e 2008 

 
Fonte: (O AUTOR, 2014). 

 

Pela Figura 10, pode-se notar que o período de 2008 até 2013 foi de intensas mudanças, 

ou seja, houve uma reestruturação do sistema em geral, que começou pela liderança com a 

perda de seus supervisores, preparando o setor para posteriores mudanças decorrentes da 

sistemática de trabalho do sistema da qualidade da empresa. Nessa época, a área de OPEX 

(responsável por eventos Kaizen, unidades de tratamento intensivo e treinamentos de 

ferramentas como o lean manufacturing e Six Sigma), que antes pertencia à garantia da 

qualidade, deixou de fazer parte desse setor, tornando-se um setor isolado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Figura 10 – Organograma do setor da qualidade entre 2008 a 2013. 

 
Fonte: (O AUTOR, 2014). 

 

Após a reestruturação organizacional de 2008 a 2013, pode-se notar uma visível 

redução no quadro de funcionários de 2013 a 2014, como demonstrado na Figura 11. Essa 

redução de pessoal está intimamente ligada a essa nova fase do sistema da qualidade. 
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Figura 11 – Organograma do setor da qualidade entre 2013 e 2014 

 

 
Fonte: (O AUTOR, 2014). 

 

Então, o setor da qualidade passou por muitas mudanças nos últimos 20 anos, causadas 

por diversos fatores, entre eles, as reestruturações setorial, organizacional e operacional. 

A reestruturação setorial principal aconteceu entre os anos de 2008 e 2013, quando o 

setor deixou de ter supervisores e todos os funcionários, sejam eles da garantia, da gestão ou 

do laboratório, passaram a se reportar diretamente para o gerente da qualidade. 

Essa centralização permitiu uma melhor focalização nos recursos utilizados, além de 

uma aproximação desses setores, fato que expôs a funcionalidade de cada área para as demais, 

fazendo com que a integração entre elas melhorasse o alinhamento de procedimentos. 

Já a reestruturação organizacional vem acontecendo aos poucos. Ela teve seu início em 

2009, quando houve a fusão dos grupos automotive e truck, o que forneceu recursos e 

informações aprofundadas ao setor de gestão da qualidade por trazer documentações, 

experiências e procedimentos de várias plantas da empresa no Brasil. Com esse suporte, 

alguns recursos internos da planta de São José dos Campos puderam ser reduzidos. 
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Atualmente existem ações para a unificação dos sistemas de gestão em curso, mas ela 

não será completa, uma vez que cada planta apresenta diferenças que precisam ser tratadas de 

maneiras personalizadas. 

A reestruturação operacional, por sua vez, é um processo contínuo da fábrica, visto que 

os procedimentos são atualizados cotidianamente. Porém, como perceptível na diferenciação 

das Figuras 10 e 11, essa reestruturação foi largamente influente na garantia da qualidade 

durante esse período, uma vez que, nele, o trabalho-padrão dos auditores – mais numerosos no 

sistema da qualidade da empresa – foi mudado. 

O trabalho-padrão dos auditores, que diferia apenas nas linhas de produção (ou seja, 

faziam o mesmo trabalho, porém em linhas diferentes), passou a ser diferenciado também nas 

ações. Sendo assim, esses auditores passaram então a realizar trabalhos em todas as linhas, 

porém focalizados em um tipo de trabalho, por exemplo, auditores de auditoria final que 

passam em todas as linhas fazendo auditorias finais. 

Sobre o setor da qualidade em geral, a empresa apresenta em sua política de qualidade o 

objetivo de ser um fornecedor de classe mundial de produtos automotivos, satisfazendo às 

expectativas dos clientes, por meio da motivação e do desenvolvimento de colaboradores e 

fornecedores, da comunicação efetiva dos requisitos dos clientes e objetivos da qualidade, da 

melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade, dos produtos, dos processos e das 

práticas de negócio.  

Em seu documento oficial de treinamento sobre a norma ISO/TS 16949, ainda reitera o 

“foco no cliente” e diz que a alta direção deve assegurar que os requisitos dos clientes devem 

ser determinados e atendidos com o propósito de aumentar sua satisfação.  

Como visto na Figura 10, o setor da qualidade está, hoje em dia, separado em três 

partes: a gestão da qualidade, a garantia da qualidade e o laboratório. O gerente da qualidade 

tem por função garantir que essas três partes estejam alinhadas de forma que o sistema 

funcione como um todo e não seja sobrecarregado. 

Já referente à gestão da qualidade, o “Manual do Sistema de Gestão da Qualidade” diz 

que o sistema de gestão da qualidade da empresa foi estabelecido para atender aos requisitos 

da norma ISO/TS 16949 e foi baseado na necessidade dos seus clientes, visando assegurar o 

cumprimento das especificações deles e a melhoria contínua dos processos e produtos. 

Sendo a gestão da qualidade o setor que garante o cumprimento dos requisitos, ficam 

sob sua guarda os documentos de controle da qualidade como FMEA, plano de controle e 

instruções de serviço, além dos estudos para embasamento posterior da garantia da qualidade, 

como capabilidade, mantenabilidade e mensurabilidade.  
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Pode-se verificar por meio da Figura 12 a utilidade de cada tipo de documentação. 

 

Figura 12 – Utilidade de cada tipo de documento 

 
Fonte: (DOCUMENTO “TREINAMENTO ISO TS 16949”, 2006). 

 

O plano de controle é desenvolvido de acordo com as saídas do FMEA e relacionam 

métodos de monitoramento para características especiais e informações requeridas pelo 

cliente. 

Além desse controle do processo pelas análises de risco e do plano de controle, o 

sistema de gestão da qualidade produz procedimentos documentados para controle dos 

equipamentos de medição e monitoramento e também é responsável por coordenar a 

realização de estudos estatísticos para análise de variação presente nos meio de medição e 

equipamento de ensaio, assim como calibração e verificação dos mesmos. 

Quanto ao controle de documentos, as atividades são: criar ou modificar, distribuir 

cópias necessárias, informar e/ou treinar sobre a criação ou modificação desses documentos e 

implementar a atualização periódica ou substituição.  

Outra atribuição da gestão da qualidade é planejar auditorias internas que 

posteriormente podem tornar-se trabalho-padrão. Nesse momento, passam a ser de 

responsabilidade da garantia da qualidade ou podem passar por auditorias esporádicas feitas 

pela própria gestão da qualidade. As atividades das auditorias internas do sistema de gestão da 
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qualidade são: planejamento, execução, análise crítica da auditoria, gerenciamento de ações 

corretivas (não conformidades) e implementação das oportunidades de melhoria. 

Foi percebido pelo histórico de mudanças que o setor da qualidade foi diminuído com o 

tempo e a gestão da qualidade seguiu o mesmo caminho. Tal diminuição pode ser explicada 

pela introdução dos conceitos de Lean Manufacturing e pelo suporte de gestão da qualidade 

do grupo da empresa, quando houve a fusão citada anteriormente. 

A teoria de Lean Manufacturing, como discutido no referencial teórico, tem como base 

usar recursos enxutos, com redução do desperdício. Para isso, o desenvolvimento de 

trabalhos-padrão faz com que o processo ganhe agilidade. Já a fusão dos grupos automotive e 

truck forneceu ao grupo uma gama de melhores práticas e documentação de gestão da 

qualidade melhores, fazendo com que a gestão da qualidade ganhasse robustez. 

Porém, apesar da redução de desperdícios e do aumento da estabilidade do sistema de 

gestão da qualidade, perdeu-se a maleabilidade de alocagem de recursos que mais 

funcionários e um sistema mais resiliente possuem. Por exemplo, nas atividades cotidianas 

correspondentes ao sistema de gestão da qualidade, como a aferição de equipamentos de 

medição, uma vez reduzido o número de funcionários, as atividades de planta que deveriam 

ser divididas entre alguns funcionários recaem sobre poucos.  

Outro exemplo parte de quando, eventualmente, há uma priorização de atividades, como 

em uma resposta para a não conformidade em auditoria da norma da ISO. O responsável 

então volta toda sua atenção para aquilo que é prioridade e suas atividades rotineiras de gestão 

ficam postergadas e atrasadas. 

Como observado na Figura 11, hoje, a gestão da qualidade possui apenas dois 

representantes, o engenheiro da gestão da qualidade e o auditor de amostras. 

O auditor de amostras é responsável por auditorias de novos produtos ou amostras que 

serão enviadas aos clientes. Ele também é responsável pela calibração dos instrumentos de 

medição usados pelos operadores na fábrica inteira. 

O engenheiro da gestão da qualidade é responsável por toda atividade relacionada a 

documentação ISO/TS 16949, gerenciamento do plano de controle, instruções de serviço e 

modificações de produção do FMEA. 

A garantia da qualidade é a parte do setor da qualidade que garante o bom 

funcionamento da fábrica como um todo. Ela é atuante no cotidiano da empresa, fazendo 

análises dimensionais, auditorias, projetos de melhoria, reuniões de resposta rápida, entre 

outros. 
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As análises dimensionais estão separadas nos seguintes itens: confecção e verificação de 

peças-padrão, aprovação de peças provenientes de setup e verificação de peças durante o 

processo produtivo. Cada uma dessas análises exige grau de conhecimento necessário para 

que as medições sejam bem realizadas. Para isso, os auditores da qualidade, que são os 

responsáveis por essas análises, são classificados e treinados de acordo com uma matriz de 

habilidades, a qual demonstra o grau de aptidão de cada auditor com os instrumentos do 

escopo do laboratório. 

As auditorias são feitas com as análises dimensionais já descritas ou em auditorias 

escalonadas feitas por pessoas com cargo de liderança, independentemente do grau 

hierárquico na empresa. Elas têm como objetivo auditar as operações e os operadores, 

verificando assim a situação das máquinas, auxílios visuais, controles presentes e 

preenchimento dos controles. 
 

As oportunidades de melhoria do processo de fabricação devem ser visualizadas por 

técnicos, engenheiros, auditores e operadores. Após essa etapa, deve-se focar na redução de 

desperdícios, ou seja, na produção enxuta, característica de lean manufacturing, e diminuição 

de variação do processo, metodologia Six Sigma. 

Já as reuniões de resposta rápida, que são requisitos de clientes, são modeladas para 

atender a falhas de qualidade interna e externa. Nessas reuniões, os principais problemas 

relacionados com a qualidade são abordados, definindo-se responsável e prazo para realização 

das ações definidas na reunião. 

As entradas das reuniões são: reclamações de clientes, reclamações internas, resultados 

de auditorias internas, resultados de auditorias finais, resultado da verificação de sistemas a 

prova de erro e resultados dos controles estatísticos. As saídas são: contenção realizada, 

“causa raiz” identificada dos problemas, ações com prazo e responsável, trabalho-padrão 

revisado, FMEA e plano de controle atualizados e lições aprendidas. 

Na reunião também é exposto o status do dia, com a cor vermelha se houver problemas 

graves, amarelo se houver problemas de menor importância e verde se problemas não forem 

encontrados nas entradas. 

Todas as mudanças históricas na garantia da qualidade aconteceram no sentido de 

redução de desperdícios e padronização do trabalho, para que houvesse uma redução na 

necessidade de recursos. 

Essa mudança se deu de forma gradual e contínua, sendo que, antigamente, os auditores 

– os maiores responsáveis pelos trabalhos rotineiros – faziam todos os tipos de auditoria e 
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tinham o serviço muito semelhante entre eles. Como ponto positivo dessa época, os auditores 

possuíam um sentimento de responsabilidade pela linha designada a eles e conheciam melhor 

o processo produtivo como um todo. 

Atualmente, os auditores são especializados em sua ocupação diária e divididos em 

atividades como: auditoria de setup, auditoria final e atualização de relógios. Porém, todos 

eles, hoje, são capacitados a realizar qualquer tipo de auditoria, o que dá autonomia para 

mudanças de ocupações durante o dia. Sendo assim, a maior mudança é a padronização do 

trabalho. 

A garantia da qualidade fica responsável pelas auditorias internas que são geridas pela 

gestão da qualidade, uma vez que elas são requisito de clientes. A organização é então 

auditada para determinar a eficácia de cada processo de manufatura; existem, por exemplo, 

auditorias de processo realizadas todos os dias e em todos os turnos de trabalho.  

Como o apresentado na Figura 10, hoje a empresa conta com nove auditores, três 

inspetores de laboratório e dois técnicos, dispostos da seguinte maneira: um auditor de forjaria 

por turno, um auditor de estudos, seis auditores de medições gerais divididos entre os turnos, 

um inspetor de laboratório por turno, um técnico de laboratório, um técnico da garantia da 

qualidade e um engenheiro da qualidade. 

Os auditores em geral são responsáveis pelas análises dimensionais. 

Os auditores de forjaria são responsáveis pelas inspeções na forjaria em geral, desde 

auditoria de produto em setup, passando por auditoria do produto em processo e inspeção 

final de forjaria. 

Os auditores de medições gerais fazem trabalho similar ao dos auditores de forjaria, 

porém com foco necessário para assegurar os requisitos dos clientes. Ou seja, como os 

produtos dessa área são produtos finais que serão entregues aos clientes, as inspeções finais 

são mais rigorosas, com tolerâncias mais apertadas. Com esse foco, são realizadas ainda 

auditorias de produto em estoque. 

O auditor de estudos é o aquele mais focado no processo do que no produto. Ele busca 

auditar máquinas, estudando-as e garantindo seu bom funcionamento. Quando ele encontra 

algum problema, a linha de produção é parada, a manutenção é contatada e a máquina volta a 

funcionar apenas após uma reinspeção. 

Os inspetores e o técnico de laboratório são responsáveis por suportar a fábrica como 

um todo (área de forjaria e usinagem). Eles cuidam de análises mais detalhadas como: análise 

de microestrutura, testes de dureza, teste de esforço e quaisquer outros testes relacionados ao 

material das peças produzidas. 
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O técnico e o engenheiro da garantia da qualidade são os responsáveis por estudar o 

processo e suas melhorias, dar suporte aos auditores, responder às reclamações de clientes e 

participar de reuniões de resposta rápida. Ou seja, são responsáveis por garantir que os 

problemas que chegaram aos clientes não voltem a acontecer e, para isso, produzem um 

relatório que abrange: causa raiz do problema, ações corretivas e responsáveis, ações 

preditivas e responsáveis. Em seguida, passam esses resultados para os clientes e também 

disseminam pela fábrica, com a produção de padrões, auxílios visuais, reuniões de informação 

ou treinamento para os operadores. Nesse momento, o engenheiro da gestão da qualidade 

modifica o FMEA do processo em que foi encontrado o problema. 

Quanto ao laboratório, este, para estar de acordo com a norma ISO TS 16949, deve 

fazer parte ou possuir equipamentos calibrados pela RBC (Rede Brasileira de Calibração do 

INMETRO). 

Políticas, sistemas, programas, procedimentos, instruções e evidências são 

documentados de maneira a permitir ao laboratório assegurar a qualidade dos ensaios. 

O laboratório possui um conjunto de instruções de serviço que descreve o escopo, os 

ensaios, a competência do pessoal e a capabilidade da realização dos ensaios. 

Os inspetores do laboratório são os coordenadores das atividades laboratoriais e são 

pessoas com grande experiência nos tipos de medições realizadas. Fica a serviço deles a 

orientação do técnico de laboratório. Porém, apesar de o técnico estar sob supervisão dos 

inspetores, ele, assim como os inspetores, responde diretamente ao gerente da qualidade. 

Para um sistema de gestão da qualidade funcional, ele deve ser muito dinâmico, ou seja, 

deve estar em constante modificação e atualização para que toda a documentação esteja de 

acordo com o processo que está sendo realizado. 

Atualmente, uma grande atualização de documentos está acontecendo, visto que 

algumas padronizações estão sendo realizadas para que todas as unidades da empresa sigam o 

mesmo documento. Isso é importante porque garante uma robustez e um controle de 

atualização, assim como o compartilhamento das melhores práticas. 

Já para o sistema de garantia da qualidade, as maiores modificações são provenientes 

dos estudos das auditorias, da melhoria contínua e das análises de reclamações. Há também o 

alinhamento quanto à realização dos procedimentos atualizados pela gestão da qualidade. 

Hoje, as práticas relacionadas às auditorias escalonadas e a resposta rápida estão em 

modificação, passando por um processo de escalonamento, ou seja, quando um funcionário 

faz auditoria em uma máquina, o próximo a realizar esse mesmo procedimento nessa máquina 
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deve ser alguém hierarquicamente superior ao primeiro. Isso acontece para que o processo 

ganhe qualidade na atenção que é colocada na auditoria. 

Modificações no setor da qualidade não estão previstas para os próximos anos. 

Atualmente, todo o grupo da empresa está moldado da mesma maneira, ou seja, a estrutura da 

empresa é igual. Então, para que houvesse uma mudança nessa estrutura, essa mudança 

deveria acontecer no grupo como um todo. Assim sendo, o setor somente sofreria mudanças 

se houvesse uma reestruturação funcional do grupo.  

A qualidade é um objetivo da fábrica e assim deveria ser responsabilidade de todos os 

trabalhadores, desde liderança até operadores. Porém, outros objetivos, como a produtividade, 

podem ser conflitantes, em uma empresa de autopeças, com a qualidade requerida. Então, o 

grande benefício do setor da qualidade é setorizar a cobrança por resultados da qualidade 

produzida.  

A estrutura organizacional da empresa hoje faz com que o gerente de produção e o 

gerente da qualidade se reportem ao mesmo gerente geral de manufatura. Porém, como 

abordado anteriormente, alguns indicadores de produção são conflitantes com os indicadores 

de produtividade momentânea, ou seja, as decisões alinhadas com a gerencia geral tomam 

rumos que podem ser contrários ao suporte requerido para garantir a qualidade dos produtos, 

uma vez que esse mesmo gerente deverá dispor recursos para a qualidade e para produção. 

 

Boas práticas da empresa alvo do estudo de caso: 

� Existência de um setor da qualidade; 

� Divisão do sistema em Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade, o que 

garante o foco na realização das atividades; 

� Alinhamento, quanto a procedimentos, entre Gestão da Qualidade e Garantia da 

Qualidade; 

� Cultura de padronização de trabalho; 

� Aderência à norma ISO TS 16949; 

� Robustez do sistema, adquirida com a padronização de documentos com outras 

fábricas do grupo; 

� Setor da qualidade intrínseco ao processo de fabricação; 

� Laboratório certificado pelo INMETRO; 

� Reuniões de resposta rápida; 

� Histórico de ações e revisões antigas de documentação disponíveis para estudos; 
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� Banco de dados extenso; 

� Indicadores com propósitos precisos, atualizados e verificados diariamente; 

� Utilização das metodologias Six Sigma e lean manufacturing; 

� Treinamentos de funcionários.  

 

Dificuldades da empresa alvo do estudo de caso: 

� Organograma que dificulta busca por suporte ao setor da qualidade; 

� Cultura voltada ao aumento da produção, deixando a qualidade em segundo plano; 

� Adaptação dificultada pela padronização dos procedimentos com os 

procedimentos de outras fábricas do grupo; 

� Preço individual baixo do produto, o que dificulta a justificativa para investimento 

de qualidade. 
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5 RECOMENDAÇÕES PARA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE UM SISTEMA 

DA QUALIDADE 

 

A criação e o bom gerenciamento de um setor da qualidade apresentou características 

vantajosas na empresa de autopeças estudada,  garantindo a internalização, o controle, o 

cumprimento das normas e enfim, a qualidade final dos produtos. 

Seu início deve ser forte e baseado na implementação de uma cultura voltada à 

qualidade dos produtos, diminuindo assim conflitos de interesses. O setor da produção 

controla os operadores e a produtividade; então, sem uma percepção de que a importância da 

qualidade dos produtos deve estar acima à de outros indicadores, a qualidade dos produtos e 

processos se reduzem aos poucos e as não conformidades e produção de sucata crescem. 

Como abordado no referencial teórico, o envolvimento dos funcionários e o 

balanceamento entre controle e aprendizado são importantes na internalização da qualidade e 

levarão a empresa a um melhor entendimento do sistema de qualidade, e não apenas sobre a 

qualidade do produto, visto que as expectativas dos clientes podem ser mutantes, mesmo 

quando o produto não muda. 

A política da qualidade, o sistema de negócios da empresa e a hierarquia de 

documentação devem estar alinhados com os objetivos financeiros, objetivos de mercado e 

principalmente com os objetivos de qualidade da empresa. A criação de valor é o elo entre 

todos esses pontos. Ou seja, o sistema da qualidade deve propor mudanças que adicionem 

valor ao produto e à empresa, visto que, dessa forma, estará alinhado com os objetivos da 

empresa em geral e causará a internalização dos processos da qualidade.  

Sem uma cultura de qualidade por parte do setor produtivo da fábrica, a liderança do 

setor da qualidade deve ter soberania para paradas forçadas de máquinas e implementação de 

procedimentos que garantam os requisitos dos clientes, os requisitos de normas e, por fim, a 

qualidade final dos produtos. Ou seja, os recursos e poderes dados para o setor da qualidade 

devem ser iguais aos dados para o setor da produção, porque somente dessa forma será 

possível garantir a qualidade e a satisfação do cliente. 

Uma vez conquistada a soberania do setor da qualidade, sua liderança deve estar 

presente e atuante nos setores fabris, nas reuniões com clientes e nos alinhamentos de 

procedimentos com as práticas do grupo, uma vez que estudos sugerem que o 

comprometimento do comando da empresa é o maior fator de influência na internalização da 
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qualidade (Tabela 1). Dessa forma, contribuintes, funcionários e liderança da empresa serão 

influenciados pela disposição do cumprimento das metas da qualidade.  

Ainda em fase inicial, o setor de gestão da qualidade deve ser implementada para que 

haja um setor dentro da empresa responsável pelos procedimentos de alinhamento com a 

norma vigente (ISO TS 16949). 

Após a inicialização do setor da qualidade, a subdivisão em garantia da qualidade e 

gestão da qualidade deve ser feita, porém devem caminhar juntas e alinhadas, para que os 

procedimentos criados atinjam requisitos da norma e reflitam em uma melhoria da qualidade 

dos produtos e processos. 

Quanto ao setor de gestão da qualidade, ele deve buscar a robustez, para que as normas 

sejam cumpridas e o risco de falha diminua. Portanto, a busca de melhores práticas, aliada à 

produção do FMEA e do plano de controle, deve ser feita de maneira contínua, revisitando 

assim os documentos cotidianamente e atualizando-os. Ainda no sentido de aprofundar o 

sistema de gestão da qualidade, a unificação de procedimentos e qualquer outro tipo de 

documentação devem ser buscados quando houver possibilidade, ou seja, quando o grupo da 

empresa possuir outras plantas fabris de propósito similares. 

Já o setor de garantia da qualidade deve seguir os procedimentos descritos pela gestão e 

produzir dados para estudo de melhoria. Quanto aos dados, um grande histórico de 

informações pode ser útil nos estudos, e, portanto, procedimentos de coleta de dados devem 

ser implementados na empresa. Porém, a análise crítica dos dados é importante, para que a 

criação de indicadores e a escolha das ferramentas de estudos e controles sejam ideais. 

Um importante fator para isso é realizar treinamentos constantes, principalmente com o 

time do setor da qualidade, visto que é ele quem realizará medições, controles e criação de 

indicadores. Com treinamentos para capacitação de uso e implementação das ferramentas, os 

funcionários estarão mais preparados para contribuir na robustez e no controle do sistema. Ou 

seja, as ferramentas da qualidade são usuais e importantes no processo, porém investimentos 

são necessários para usufruto satisfatório dessas ferramentas. 

Em uma empresa automobilística de autopeças, as características são mensuráveis, ou 

seja, possuem curvas normais para as medidas realizadas. Portanto, o uso da ferramenta de 

controle estatístico Six Sigma é muito importante e deve ser internalizado na empresa. Deve-

se, também, buscar a padronização de procedimentos de serviço e de auditoria, uma vez que 

essa padronização forneceu uma redução significativa dos recursos utilizados pelo setor da 

garantia da qualidade. 
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Todas as medidas descritas anteriormente devem ser tomadas com o objetivo de 

conseguir a certificação da norma ISO TS 19649, visto que ela é um atestado da robustez e da 

confiabilidade da qualidade da empresa. Portanto, ganha-se competitividade na busca por 

clientes e também cria-se valor à empresa. 

A certificação pela norma da ISO tem essa repercussão, pois a sua auditoria passa pelos 

pontos abordados, tendo como foco: liderança, envolvimento da equipe, gestão de processo, 

abordagem do sistema de gestão, melhoria contínua, mútuo benefício com o cliente, 

treinamento de funcionários, documentação atualizada e dados históricos de modificação dos 

procedimentos. Ou seja, os focos definidos pela norma da ISO é um resumo das boas práticas 

que a empresa deve seguir para garantir a satisfação de seus clientes. Por isso, a busca pela 

certificação aliada às boas práticas citadas neste trabalho são facilitadores para a 

competitividade da empresa. Apesar disso, a certificação em uma norma ISO depende da 

internalização de seus procedimentos para que o sistema da qualidade funcione e melhore a 

qualidade dos processos e produtos da empresa. 

Com esse panorama geral da criação e gerenciamento de um setor da qualidade, pode-se 

definir passos para uma boa implementação de um sistema da qualidade: 

 

- Auto avaliar a qualidade da empresa em relação à concorrência e a satisfação do 

cliente. 

Funcionários e principalmente a alta direção da empresa deve estar apta a perceber 

variações no mercado que induzam um aumento da qualidade. Como foi abordado no 

referencial teórico, o mercado está cada vez mais exigente e a busca por qualidade dos 

fornecedores aumentou muito desde a criação de normas reguladoras, especialmente para 

indústrias do ramo automobilístico que são reguladas por uma norma específica para a 

categoria. 

Então, pessoal apto a perceber as variações de mercado e/ou a busca por qualidade por 

parte dos clientes é o primeiro passo para que se crie um sistema da qualidade. 

 

- Suporte da alta direção. 

Depois de percebida a necessidade de um sistema da qualidade, a alta direção deve 

apoiar a implementação do sistema, dando total suporte em todas as etapas do processo. 

O suporte deve ser presencial e ativo. O ambiente fabril deve perceber o esforço feito 

pela alta direção para que o sistema ocorra de maneira satisfatória e seja internalizado na 

empresa, garantindo a melhora na qualidade dos produtos e processos. 
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A alta direção deve estar disposta a fazer investimentos. A melhora da qualidade deve 

ser feita através de procedimentos, treinamentos de pessoal e implementação de setores; e isso 

faz parte de investimentos que devem ser analisados e suportados pela alta direção. 

O suporte da alta direção não deve estar presente apenas na fase inicial (criação e 

implementação do sistema da qualidade), mas deve, após isso, manter o suporte para que a 

qualidade continue em foco. 

 

- Garantir a mudança de cultura da empresa, voltando-se para a qualidade. 

Uma empresa que não possui um sistema da qualidade geralmente não possui atividades 

padronizadas e outras, ainda, não demonstram preocupações em desenvolver a qualidade dos 

processos e produtos. Por isso, uma mudança na cultura, focalizando a qualidade, é requerível 

para que um sistema da qualidade seja implementado. 

Como dito no tópico acima o suporte e esforço da alta direção deve ser aparente, para 

que além do rápido crescimento do sistema, eles também incentivem os funcionários a 

mudarem a maneira de pensar e passem a se preocupar com a qualidade. 

Podem ser necessários incentivos aos funcionários. Oprime, Mendes e Pimenta (2012) 

citaram: aumento de salário, bônus e outras recompensas; para funcionários e/ou equipes que 

participarem ativamente da implementação do sistema. Outras maneiras são a realização de 

workshops, feiras, palestras e gincanas, que incentivem a conscientização da mudança de 

cultura da empresa. 

A cultura, após convertida, deve ser perpetuada, novos funcionários devem ser 

apresentados e inseridos a essa cultura e eventos que reafirmem o objetivo de aumentar a 

qualidade devem ser realizados periodicamente. 

Além disso, a missão, os valores e a visão da empresa devem estar alinhados com a 

nova política de qualidade. 

 

- Criar um setor da qualidade. 

A criação de um setor da qualidade, além de ser uma forma de incentivo a mudança de 

cultura, focalizará parte da mão de obra fabril a preocupação quanto ao sistema da qualidade. 

Tendo um setor responsável pela qualidade, as ações, projetos, prazos e cronogramas 

realizados a fim de institucionalizar o sistema da qualidade ganharão a focalização necessária 

para que sejam bem planejados e executados. 
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Inicialmente, essa mão de obra pode ficar responsável pelas ações de mudança de 

cultura e planos estruturais para o desenvolvimento de um sistema da qualidade, como por 

exemplo, o manual da qualidade da empresa. 

Apesar da criação do setor da qualidade, que garantirá donos do processo de criação e 

gerenciamento do sistema da qualidade, a alta direção deve sempre manter o suporte e 

preocupação com a qualidade dos processos e produtos. 

 

- Criar organograma, definindo a hierarquia do setor da qualidade na empresa. 

Em linhas gerais, foi falado anteriormente que é necessário que o setor da qualidade 

tenha força para fazer modificações nos procedimentos e nos processos de chão de fábrica, 

para que possam garantir uma melhora contínua da qualidade. 

Para isso, o organograma da empresa deve ser desenhado de maneira que a alta direção 

(comprometida com o sistema da qualidade) esteja exatamente acima do setor de qualidade. 

Dessa maneira, o sistema da qualidade estará assegurado contra possíveis choque de 

interesses com outras áreas da fábrica. 

 

- Treinar funcionários em geral. 

O treinamento para metodologia e os procedimentos da qualidade são requeríveis em 

todos os níveis de funcionários da fábrica. 

Nesse momento o importante é fomentar a qualidade e dar bases gerais para que os 

funcionários da empresa entendam a complexidade das ferramentas e de que maneira podem 

ajudar, como por exemplo: com a criação de indicadores. 

Cursos relacionados com limpeza e segurança devem ser ministrados nessa etapa, 

porque além da melhora dessas características, eles incentivam uma mudança de postura que 

será necessária para a implementação da cultura voltada à melhoria do sistema da qualidade. 

 

- Criar um manual da qualidade. 

Inicialmente, o manual da qualidade deve ser criado a fim de demonstrar a cultura e a 

imagem de qualidade da empresa. 

Posteriormente, ele deve contemplar todos os procedimentos e normalizações do 

sistema de qualidade da empresa, bem como as atividades de gestão da qualidade. E deve 

estar alinhado com a norma de certificação ISO TS19696 (quando a empresa for certificada), 

nele deve estar detalhado e justificado quando alguma norma não for aplicável a empresa. 
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- Subdividir o setor em gestão da qualidade e garantia da qualidade. 

A subdivisão deve ser feita, para que cada parte do setor consiga focalizar suas ações, 

fazendo com que a eficiência do sistema da qualidade seja maior. 

Em linhas gerais, as atribuições de cada parte do setor já foram citadas, sendo o setor de 

gestão responsável pelas normalizações, certificações, documentações do sistema da 

qualidade e auditoria de processo, já o setor da garantia da qualidade é o responsável pelas 

ações de melhorias no chão de fábrica e auditoria de produto. 

A divisão deve ser feita em nível de documentação, procedimentos e pessoal. Ou seja, 

deve-se, estabelecer e documentar as responsabilidades e atribuições de cada setor e de cada 

funcionário do setor. 

O setor de gestão da empresa estudada possuía apenas engenheiros e técnicos, que 

garantiam a atualização dos documentos e o cumprimento dos requisitos de clientes e normas. 

Tinham como atribuições, por exemplo: responsabilidade de calibração de equipamentos de 

medição, realização de estudos de capabilidade dos processos para aprovar as linhas de 

produção para os clientes, acompanhamento de auditores externos (clientes ou auditores da 

norma da qualidade vigente), produção e revisões de FMEA, produção e revisões do plano de 

controle e dos procedimentos da gestão da qualidade e atualização do manual da qualidade. 

O setor da garantia da qualidade da empresa estudada possuía engenheiros, técnicos e 

auditores de produto. Eles tinham como atribuições, por exemplo: aprovação de setup¸ 

auditorias de produtos acabados, auditoria de produto em estoque, auditoria de produtos em 

processo, atividades e estudos de melhoria contínua e criação de procedimentos seguidos por 

toda a empresa para garantir a qualidade do produto. 

 

- Treinar funcionários (treinamentos específicos para desenvolvimento dos setores de 

gestão e garantia da qualidade). 

Juntamente com as atribuições citadas para os setores de garantia e gestão da qualidade 

é necessário ferramental teórico para sustentar as decisões e fazer com que o sistema da 

qualidade seja gerido de maneira satisfatória. 

Para os funcionários da qualidade em geral as metodologias: Six Sigma e Lean 

Manufacturing são de utilidade cotidiana tanto em sua parte filosófica, quanto no ferramental 

que elas disponibilizam para diversos tipos de estudos possíveis. 

Aos funcionários do sistema de gestão da qualidade, treinamentos referentes aos 

requisitos dos clientes e da norma da qualidade são requeríveis. 
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Já aos funcionários do sistema de garantia da qualidade, técnicas e capacitação para 

medições e estudos referentes a auditorias de produtos são importantes. 

 

- Implementar controle estatístico da qualidade e indicadores da qualidade. 

O controle estatístico da qualidade deve ser implementado na empresa, tanto para 

auditores, quanto para operadores. 

Para os auditores, o controle estatístico ajudará no controle das auditorias e em uma 

rápida resposta para variações no sistema. Já para os operadores, podem ser utilizados 

gráficos de farol, que anexados às operações ajudarão a realização de auditorias de processo e 

subsequentemente a melhora do processo. 

Por outro lado a criação de indicadores relevantes ajudará o sistema da qualidade a ser 

controlado momentaneamente, e isso fará com que o a percepção da melhora da qualidade 

seja sentida com o tempo e possam se definir objetivos para esses indicadores, favorecendo 

assim a busca da melhora da qualidade. 

 

- Internalizar o setor da qualidade na empresa, deixando-o intrínseco aos processos 

fabris. 

Apesar da setorização da qualidade ser necessária, o setor não pode se preocupar apenas 

com seus procedimentos e nem os outros setores podem deixar de se preocupar com a 

qualidade. E por isso os processos de produção devem estar repletos de subprocessos de 

checagem da qualidade, ou seja, os procedimentos da qualidade devem fazer parte dos 

processos e interagir com os outros subprocessos de maneira que a qualidade do produto seja 

garantida. 

Isso pode ser feito, por exemplo: com medições de checagem das peças com 

amostragem e registro nos gráficos de farol ou poka yokes (sistemas a prova de erro) na linha 

de produção. 

Apesar da importância desses subprocessos inseridos nos processos de produção para 

internalização da qualidade, esses procedimentos não devem provocar aumento no tempo de 

produção. Ou seja, devem ser procedimentos contemporâneos a outros procedimentos e/ou 

não ser realizados em operações gargalo (operações com tempo maior de produção perante as 

outras da linha de produção). 
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- Buscar certificação ISO TS 16949. 

O último passo que esse trabalho se atenta é a busca por certificação da norma 

reguladora de indústrias automobilísticas. Ele é o último passo, por ser a característica que 

atesta a qualidade da empresa. 

A busca pela certificação deve ser feita por fazer com que a empresa ganhe 

competitividade no mercado, por agregar valor a empresa e também ao produto, e 

principalmente porque a busca pela certificação ajudará outros passos a se desenvolverem, 

como: inserção da cultura voltada para qualidade, internalizar o setor da qualidade, além de 

dar força para que o setor da qualidade consiga recursos com o suporte da alta direção. 

 

O Quadro 8 apresenta  passos que não devem ser negligenciados na criação e 

gerenciamento de um sistema da qualidade. 

 

Quadro 8 – Doze passos para criação de um sistema da qualidade estruturado em uma 

empresa de autopeças. 

1 Auto avaliar a qualidade da empresa em relação à concorrência e a satisfação do cliente; 
2 Suporte da alta direção; 
3 Garantir a mudança de cultura da empresa, voltando-se para a qualidade; 
4 Criar um setor da qualidade; 
5 Criar organograma, definindo hierarquia do setor da qualidade na empresa; 
6 Treinar funcionários em geral; 
7 Criar um manual da qualidade; 
8 Subdividir o setor em: gestão da qualidade e garantia da qualidade; 
9 Treinar funcionários (treinamentos específicos para desenvolver os setores de gestão e garantia); 

10 Implementar controle estatístico de qualidade e indicadores da qualidade; 
11 Internalizar o setor da qualidade na empresa, deixando-o intrínseco aos processos fabris; 
12 Buscar certificação ISO TS 16949. 

Fonte: (O AUTOR, 2014). 
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6 CONCLUSÂO 

 

O trabalho atingiu o seu objetivo de desenvolver recomendações para criar e gerenciar 

um sistema da qualidade de uma empresa do ramo de autopeças, que, se seguidas, estarão 

utilizando referencial teórico atualizado e anos de experiência da empresa alvo do estudo de 

caso, o que ajudará na implementação e gerenciamento de um sistema da qualidade.  

O referencial teórico comprovou a relevância do trabalho e deu embasamento para o 

desenvolvimento da pesquisa.  

Em sua parte de Gestão da Qualidade, evidenciou e comprovou, pelo estudo de caso, a 

importância de criar métodos documentados e de estruturar um sistema da qualidade. 

Já quanto às ferramentas que um sistema da qualidade utiliza, o referencial teórico foi 

importante para apresentá-las, a fim de que o estudo de caso sobre a garantia da qualidade 

pudesse ser descrito e as recomendações quanto à utilização de determinadas ferramentas 

fossem sustentadas. A utilização das ferramentas foi apresentada como importante etapa no 

controle da qualidade, porém estudos e treinamentos devem ser produzidos para que seu 

usufruto seja satisfatório. 

No referencial teórico, também foi abordada a norma da ISO que se mostrou operante 

na empresa, servindo como embasamento para melhorias e oportunidades de ganho em 

satisfação do cliente, o que resulta em ganho de parcela de mercado. 

Então, em linhas gerais, a certificação de norma ISO TS 16949 atesta o direcionamento 

da empresa em busca dos procedimentos de qualidade, porém sem uma internalização desses 

procedimentos a qualidade dos processos e produtos da empresa não estarão asseguradas. 

O método de pesquisa foi adequado, sendo o estudo de caso realizado dentro da 

empresa, o que permitiu uma qualificação prática do que foi visto no referencial teórico. Ou 

seja, conseguiu-se verificar que as pesquisas feitas anteriormente condizem com o que 

acontece na empresa e qual a influência de cada ponto na real qualidade da empresa e dos 

produtos fornecidos. 

Ainda foi possível verificar que as dificuldades e boas práticas da empresa, se 

mostraram alinhadas com o que havia sido visto no referencial teórico. Já as dificuldades 

mostraram que nem tudo é descrito nas normas, e, portanto, uma autoanálise é requerível por 

parte da empresa que desejar criar e/ou gerenciar seu sistema da qualidade. 
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Portanto, o trabalho se faz útil para a sociedade em sua contribuição para um aumento 

da qualidade dos fornecedores de autopeças, elevando assim a concorrência e a satisfação dos 

clientes primários (montadoras) e secundários (compradores de automóveis). 

A contribuição acadêmica do trabalho está ligada ao seu referencial teórico atualizado, 

servindo assim como resumo sobre gestão da qualidade, ferramentas da qualidade e norma 

ISO TS 16949, nos aspectos: utilidade, benefícios e dificuldades encontrados pelas empresas.  

Já a contribuição para a empresa estudada está atrelada as diferenças encontradas para o 

que é feito na fábrica e o que a teoria aponta como importante. Ou seja, uma revisão do 

sistema da qualidade pode ser realizada visando adequar algumas discrepâncias e assim 

internalizar mais ainda seu sistema da qualidade. 

O trabalho ateve-se a uma empresa de autopeça, na região do Vale do Paraíba, a norma 

ISO TS 16949, às ferramentas da qualidade utilizadas na empresa alvo de estudo. Assim 

sendo, a generalização do trabalho pode ser inadequada para outras empresas. 

Sugere-se então, para trabalhos futuros, que o tema seja abordado de uma maneira 

generalista, fazendo com que os setores de qualidade das empresas em geral sejam 

beneficiados. Além disso, o desenvolvimento teórico e a quantificação da eficácia e 

confiabilidade de cada ação seriam importantes para priorização de atividades realizadas pelas 

empresas visam criar e gerir um sistema da qualidade. 
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ANEXO A – FORMULÁRIO DA ENTREVISTA 
 

� Qual a sua visão do sistema da qualidade da empresa? 

� Qual a relação do sistema da qualidade e do setor da qualidade? 

� Quais os benefícios de ter um setor da qualidade na empresa? 

� Quais foram as mudanças do setor da qualidade que você presenciou na empresa? 

� Quais benefícios essas mudanças trouxeram? 

� Quais dificuldades essas mudanças trouxeram? 

� Você visualiza alguma mudança no setor ou sistema da qualidade para os próximos 

anos? 

� Quais são os desafios do setor da qualidade, hoje em dia? 

� Como funciona o sistema de gestão da qualidade? (para especialistas do sistema de 

gestão). 

� Como funciona o sistema de garantia da qualidade? (para especialistas do sistema de 

garantia da qualidade). 
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ANEXO B –  VISÃO, MISSÃO E VALORES DA EMPRESA: 

 


