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RESUMO 

Sistema de Gestão da Qualidade é um fator importante para as organizações obterem 

vantagem competitiva, por isso, deve fazer parte do planejamento estratégico. Para 

Deming (1986) qualidade é atender as exigências e necessidades dos clientes. 

Segundo Kloter e Keller (2013) as necessidades estão relacionadas a condições 

fisiológicas que podem se tornar desejo a medida em que atendem a objetivos 

específicos. Este estudo tem como objetivo analisar os requisitos da qualidade e quais 

são utilizados pelas micro e pequenas empresas ‘MPEs’. Para atingir ao objetivo 

proposto será aplicado um questionário com perguntas fechadas e abertas, baseado 

na bibliografia pesquisada, com escala Likert Realizou-se uma análise fatorial 

correlacionando cada resposta com o total, a fim de determinar quais são os principais 

fatores. O resultado da pesquisa demonstrou que nenhuma empresa possuía um 

sistema de gestão da qualidade formalizado. Os requisitos operacionais, relacionados 

ao produto, atendimento a normas legais e comunicação com os clientes se 

destacaram na analise  o que indica a necessidade de aperfeiçoamento do sistema 

de gestão da qualidade para atingir a qualidade total.   

 

Palavras-Chave: Gestão da qualidade; micro e pequenas empresas. ISO 9001 
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ABSTRACT 

Quality Management system is an important factor for organizations to gain 

competitive advantage, so it must be part of the strategic planning. For Deming (1986) 

quality is to meet the requirements and needs of customers. According to Kloter and 

Keller (2013) the needs are related to physiological conditions that may become desire 

to the extent that they meet specific goals. This study aims to identify which quality 

requirements are used by micro and small enterprises ' MEPs '. To achieve the 

proposed objective, a questionnaire with closed and open questions was applied, 

based on the bibliographical survey, with Likert scale. A factorial analysis was 

conducted correlating each response with the total in order to determine what are the 

main factors. The result of the research demonstrated that no company formalized 

quality management system. Operational requirements, product-related, compliance 

with legal norms and communication with customers highlighted in the analysis 

indicating the need for improvement of the quality management system to achieve total 

quality.   

 

Keywords: Quality management system; micro and small enterprises. ISO 9001. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Sistema de Gestão da Qualidade é fundamental para as organizações 

obterem vantagem competitiva, por isso, deve fazer parte do planejamento estratégico 

das organizações. Segundo Grönroos (2003), a conquista do mercado depende da 

fidelização do cliente, que ao ter suas expectativas superadas mantém o 

relacionamento com a empresa. Nesta perspectiva Deming (1986) é taxativo ao 

afirmar que qualidade é atender as exigências e necessidades dos clientes. 

Como enfatiza Campos (2004), o pilar da excelência é a qualidade, estruturada 

em valores, visão, missão, metas e objetivos. Para tanto, faz-se necessário que a 

organização estruture suas estratégias de atuação no mercado. Nesta perspectiva, a 

qualidade deve estar alinhada com o planejamento estratégico das companhias. 

As normas de qualidade da International Organization for Standardization ‘ISO’, 

em especial a ISO 9001, que são normas de requisitos para a qualidade, aponta que 

a qualidade pode ser implementada por qualquer empresa, independentemente do 

porte. As micros e pequenas empresas representam 93,3% das empresas na cidade 

de São Roque, que se caracteriza por ser uma cidade voltada para serviços e 

indústria,/ conforme os índices de especialização regional, que estão acima de 1.  

Há muitas definições de qualidade, porém todas convergem para o atendimento 

ao cliente, seja por meio do atendimento das expectativas, requisitos e outros. Desta 

forma é importante que as empresas formalizem os sistemas da qualidade para que 

possam agir de forma preventiva e preditiva. 

Por outro lado, há a legislação do consumidor que regula as relações de 

consumo, garantindo alguns direitos aos mesmos de maneira que tenham preservado 

o respeito e dignidade nas relações de consumo. Como por exemplo, o Código de 

Defesa do Consumidor, nos artigos 24, 26 e 50, trata da garantia de troca, onde define 

o prazo de 30 dias para produtos não duráveis e de 90 dias para produtos duráveis. 

Além disto a legislação trata dos vícios ocultos, aqueles de difícil detecção no 

momento da compra, onde os prazos passam a contar a partir da identificação do 

mesmo. 
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Cabe às empresas observarem atentamente os problemas de qualidade.  Neste 

quesito a norma ISO 9001-2015, trouxe o monitoramento de riscos, que são situações 

imprevistas, mas que devem ser monitoradas pela companhia. Segundo a redação da 

revista Auto Esporte (2014) a Chevrolet anunciou um Recall de mais 400 mil veículos 

devido a riscos de incêndio.  

Segundo o código de defesa do consumidor, o “recall” é um chamamento aos 

consumidores para sanar problemas com o produto, sendo de responsabilidade da 

empresa. De acordo com a agência Reuters (2014) a General Motors do Brasil, gastou 

R$ 300 milhões de reais em um recall do sistema de ignição de veículos. Seguramente 

em uma micro e pequena empresa, estes defeitos ou falta de padrões da qualidade 

poderia significar o encerramento das suas operações. 

Este estudo tem como objetivo analisar quais requisitos da qualidade são 

utilizados pelas micro e pequenas empresas. Para atingir o objetivo proposto foi 

aplicado um questionário com perguntas fechadas e abertas, com escala Likert, 

baseado na bibliografia pesquisada. Realizou-se o teste de Bartlett, para testar a 

hipótese nula de que a matriz de correlação original é uma matriz identidade, a fim de 

validar a análise Fatorial que revela a unidimensionalidade do instrumento de 

avaliação, calculando o coeficiente de correlação item-total e agrupando em fatores, 

para identificar quais requisitos da qualidade são utilizados pelas micro e pequenas 

empresas. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

Serão citados nesse capítulo, conceitos e definições como evolução histórica, 

fundamentos da qualidade, normas ISO 9001 que trata dos requisitos para o sistema 

da qualidade, conceito de MPEs, método e resultados. 

 

2.1 EVOLUÇÃO DA GESTÃO DA QUALIDADE 

O surgimento da qualidade veio de forma espontânea nas organizações, mas 

que muito contribuiu para a evolução histórica desse conceito até a era da Gestão da 

Qualidade Total ou TMQ (Total Quality Management). Diversos autores se 

posicionaram a respeito desse surgimento. Segundo DAVID A. GARVIN (1992, p. 5)  

As atividades de inspeção foram relacionadas mais formalmente com 
o controle da qualidade em 1922, com a publicação da obra The 
controlo of Quality in Manufacturing, de G. S.”. Radford. Pela primeira 
vez a qualidade foi vista como responsabilidade gerencial distinta e 
como função independente 

        A partir de então, o conceito de qualidade começou a ser estudado intensamente, 

auxiliando as empresas a alcançarem benefícios que resultaram no aumento da 

competitividade, tornando essas organizações mais capacitadas para resistirem às 

alterações do mercado (PEREIRA; BERTOLINI; BRANDALISE, 2003). 

         Percebe-se, portanto, que a aplicação dos conceitos, ferramentas e modelos da 

qualidade vem crescendo muito nas organizações, deixando de ser apenas uma 

estratégia de diferenciação e passando a fazer parte do cotidiano das organizações 

por meio da cultura voltada a melhoria contínua. 

Paladini (2012) observa que há a qualidade esperada e a qualidade percebida 

pelo cliente, e quando as duas estão em sintonia resultam na fidelização e outros 

fatores chaves que guiam a organização para o sucesso. Entretanto, este conceito 

não é estático, a qualidade exigida hoje pode não representar a qualidade exigida no 

futuro. Desta forma a qualidade tende ao infinito e a melhoria continua é a essência 

do sistema. 

Como mostra no contexto histórico, vê-se que a evolução das práticas e teorias 

da gestão da qualidade cresceu gradativamente com as necessidades do mercado. O 
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Brasil para superar a dificuldade econômico-financeira, precisará estar atento com a 

educação e pesquisa, com o propósito de se tornar mais competitivo em um mundo 

globalizado onde qualidade se tornou uma língua universal e obrigatória (OLIVEIRA, 

2004). 

Com o desenvolvimento do conceito da qualidade a partir de um histórico-

temporal seus pilares foram fundamentados, em que foram realizados registros dos 

fatos e fixaram sua importância à medida dos acontecimentos.  David Garvin (1992) 

demonstra a evolução da qualidade em quatro eras, como mostra na Figura 1, a 

seguir: 

Figura 1: Evolução da Qualidade 

 

 Fonte: Garvin (1992) 
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    Essas fases marcaram a evolução da qualidade em diversas camadas, desde 

a percepção como uma questão a ser solucionada até como uma oportunidade de 

estar à frente dos concorrentes. Esse sistema ainda garantiu o entrosamento entre as 

partes da organização, como a alta administração e o operacional. 

      Estes elementos foram essenciais para estimular a geração de recursos, 

programas e instrumentos para a gestão da qualidade, que hoje são capazes de 

oferecer o suporte necessário à habilitação das empresas que utilizam a qualidade 

como ferramenta de destaque no universo competitivo do qual fazem parte. 

 

2.2 CONCEITOS DA QUALIDADE 

De acordo com Crosby (apud ROSSATO 1996, p. 19): “qualidade é a 

conformidade do produto às suas especificações”. 

Há uma diversidade de conceitos atribuídos à qualidade, diversos autores 

contribuíram, apresentando- a nas mais variáveis vertentes. Porém todos convergem 

para o atendimento das necessidades e expectativas dos clientes. 

Para Deming  “qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista 

do cliente” (apud ROSSATO 1996, p. 19). Deming relaciona qualidade à impressão 

do cliente, transformando as características mensuráveis, de uma maneira que o 

produto possa ser projetado e modificado para dar satisfação por um preço que o 

usuário possa pagar. 

Segundo Ishikawa “qualidade é desenvolver, projetar, produzir e comercializar 

um produto de qualidade que é mais econômico, mais útil e sempre satisfatório para 

o consumidor” (apud ROSSATO 1996, p. 19). Já para Juran (1991, p.11), 

qualidade consiste nas características do produto que vão ao encontro 
das necessidades dos clientes e dessa forma proporcionam a 
satisfação em relação ao produto, ou ainda, qualidade é ausência de 
falhas.  
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Feigenbaum (1991 apud CHIAVENATO 2004, p. 545), define que, 

qualidade é o total das características de um produto ou serviço 
referentes a marketing, engenharia, manufatura e manutenção, pelas 
quais o produto ou serviço, quando em uso, atenderá as expectativas 
do cliente. 

 Compreende-se claramente que qualidade é aquilo que está relacionada com 

a satisfação e necessidades dos clientes, ou seja, o produto ou serviço deve estar de 

acordo com a expectativa e em conformidade com as especificações. 

 Para Falconi (1992, p.15) a qualidade total é regida pelos princípios: Produzir, 

e fornecer produtos que satisfaçam o cliente; garantir a sobrevivência da empresa; 

identificar o problema mais crítico e solucioná-lo pela mais alta qualidade; decidir com 

base em dados e fatos concretos; gerenciar a empresa ao longo do processo; reduzir 

metodicamente as dispersões; não permitir a venda de produtos defeituosos; procurar 

prevenir a origem do problema; nunca permitir que o problema se repita; respeitar os 

empregados e garantir a execução da visão e estratégia da alta direção. 

            A qualidade contemporânea não é somente caracterizada pela excelência no 

produto final. A qualidade deve ser alcançada por toda organização, pois, 

seguramente, é isso que as partes interessadas e especificamente o cliente esperam 

de um produto e consequentemente da empresa. 

 

2.3 FUNDAMENTOS DA QUALIDADE 

  Alguns princípios da qualidade são desenvolvidos para que os programas da 

qualidade sejam aplicados com sucesso. Para isso, alguns autores como Oliveira 

(2004), Conte e Duski (2002), Calarge e Lima (2001), se dedicaram em estudar 

algumas metodologias dos principais autores da área, como Juran, Crosby, Deming, 

Ishikawa e Feigenbaum. A implantação de programas da qualidade nas empresas é 

referente a essas metodologias. Esses especialistas criaram alguns princípios da 

qualidade total que são parecidos entre si e juntos constituindo os princípios da 

qualidade. 

 Conforme analisado em alguns estudos dessa área, percebe em algumas obras 

uma alteração em torno de dez a onze princípios da qualidade, sobressaindo que um 
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dos estudos mais completos é do Oliveira (2004) apresentado a seguir. Então é 

necessário que as organizações empresariais para conseguirem implementar a 

qualidade total nessas organizações, adotem esses princípios da qualidade e 

desenvolvam, para que tenha sucesso: 

✓ Satisfação Total do Cliente: Sendo uma necessidade das organizações e seus 

gestores. É preciso incluir este conceito no processo decisório, tendo como ponto 

de partida o atendimento das expectativas e necessidades do cliente.  

✓ Gerência participativa: este princípio é pouco utilizado pelos empresários, pois ele 

parte de uma cultura. Está ligada ao indivíduo que lida diretamente com o 

processo, este individuo identifica, as principais dificuldades de execuções e 

propõem soluções mais eficientes para sua melhoria, por meio deste princípio 

garante-se um aumento de eficiência e eficácia na solução de problemas. Com 

isso toda força de trabalho é envolvida nos processos decisórios. 

✓ Desenvolvimento de Recursos Humanos: Para manter motivada e em constante 

desenvolvimento é preciso investir na força de trabalho, capacitando-a, orientando-

a e ofertando artifício para seu aperfeiçoamento profissional e pessoal. 

✓ Constância de Propósito: Quando se deseja implantar um sistema de gestão pela 

qualidade é necessário o envolvimento e compromisso da alta direção. Para 

alcançar objetivos é preciso formar uma cultura para melhoria contínua. 

✓ Aperfeiçoamento Contínuo de Processos do Ciclo ‘PDCA’:  Como o mercado está 

em constância mudança, está ferramenta auxilia no aperfeiçoamento do sistema 

da qualidade, de maneira que, compare suas condições atuais com as exigências 

do mercado com o auxílio de um sistema de medição e parâmetros. Em sistemas 

abertos é prudente que as companhias criem sistemas de monitoramento e 

melhore continuamente. 

✓ Gestão e Controle de Processos: As falhas no controle de processo causam danos 

que provocam diversos problemas, dentre eles, perda de mãos de obra, perda de 

cliente, confiança e efeitos financeiros. A gestão da qualidade com o uso adequado 

das ferramentas tem a função de prevenir e prever problemas. 

✓ Disseminação de Informações: Quando a organização tem interesse em adotar um 

sistema de gestão da qualidade, o uso e disponibilização de informações tornam-

se vitais, assim os objetivos e resultados preestabelecidos são alcançados. E 

quando se trata da relação externa o mesmo é aplicado, principalmente com 

fornecedores e clientes para obter o feedback a respeito do funcionamento do 
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produto e serviços.  Todo o processo de comunicação deve ser bem conduzido 

para evitar ruídos ou mal-entendidos. 

✓ Delegação: Delegar é transferir de modo consciente e programado autoridade e 

responsabilidade. A organização deve dispor de um eficiente sistema de 

comunicação e trabalhar ativamente com o funcionário, atribuindo confiança e 

credibilidade. 

✓ Assistência Técnica: Esse princípio é o pós-venda, aquele que garante ao cliente 

a solução dos problemas que vierem a ocorrer com o produto ou com a prestação 

de serviço, oferecendo suporte por meio de uma equipe especializada. 

✓ Gestão das Interfaces com Agentes Externo: O método de constituição e 

desenvolvimento do produto está junto a todos os componentes da cadeia 

produtiva, no final do procedimento a garantia de um efeito satisfatório. 

✓ Garantia da Qualidade: Todos os princípios vistos anteriormente estão nesse 

princípio de garantia da qualidade, assim como a busca constante de melhoria em 

todos os aspectos da organização. Para garantir um produto de qualidade para o 

cliente, levando a satisfação e se possível superando as expectativas do mesmo. 

 

2.4 GESTÃO DA QUALIDADE 

Para Mello et. al (2002 apud BARBÊDO , TURRIONI, 2003, p. 65): 

 

Sistema de gestão refere-se a tudo o que a organização faz para gerenciar 
seus processos ou atividades. Em pequenas organizações, provavelmente 
não exista um sistema, apenas uma forma de fazer as coisas, que, na maioria 
das vezes, não está documentada, mas na cabeça do proprietário ou gerente. 
Assim, quanto maior a organização, e mais pessoas estão envolvidas, maior 
a possibilidade de existirem alguns procedimentos, instruções, formulários ou 
registros documentados. Para ser realmente eficiente e eficaz, a organização 
pode gerenciar sua forma de fazer as coisas de modo sistêmico. 

De acordo com Oliveira (2004, p. 15), “produzir bens ou serviço com qualidade 

não é uma tarefa fácil de ser alcançada”. Organizações que têm interesse em aplicar 

o sistema de Gestão da Qualidade devem investir nesse mecanismo.  

Para Bianco e Salerno (2001) com o mercado cada vez mais competitivo, as 

empresas passam por momentos de instabilidade provocada pelos novos padrões dos 

concorrentes, relacionados a vários elementos da qualidade, por exemplo, segurança, 
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confiabilidade, serviço, custo, entre outros que acabam interferindo na eficiência da 

organização. 

Portanto, as empresas na busca por competitividade no mercado, estão 

investindo no Sistema de Gestão da Qualidade para o crescimento da organização. 

Com isso elevar o nível de seus processos, produtos e serviços causando assim uma 

maior satisfação em seus clientes.  

Esta satisfação será garantida pelo comprometimento de todos na organização 

em busca da melhoria contínua, é importante que o objetivo seja alcançar excelência 

no processo e produto.  

De acordo com Barbêdo e Turrioni (2003, p. 65), “a implementação de sistema 

de gestão da qualidade é tão importante para pequenas quanto para grandes 

organizações”. Ambas as empresas precisam do sistema de gestão da qualidade, pois 

em qualquer empresa precisa de monitoramento nas atividades através de regras, só 

assim poderão garantir qualidade nos processos e o seu acompanhamento contínuo. 

 As micro e pequenas empresas têm vantagem sobre as grandes empresas ao 

aplicaram o sistema de gestão da qualidade, pois os seus processos são mais 

simplificados e possuem um volume menor de informação, facilitando o 

acompanhamento de indicadores e do sistema da qualidade. Todavia, a contratação 

de profissionais qualificados torna-se uma desvantagem, que deve ser aperfeiçoada 

por meio de processos transparentes de plano de carreira.  

Para Oliveira (2004, p. 15), “existe uma forte e clara correlação entre 

lucratividade e qualidade, apesar do custo que geralmente demanda para aplicar o 

sistema de gestão da qualidade muitas empresas os têm implementado” 

O sistema de gestão da qualidade pode ser implantado de uma forma 

estratégica, visto que as organizações com qualidade em seus processos, produtos e 

serviços tem se destacado e vem ganhando participação de mercado que está cada 

vez mais exigente o que reflete nas metas de qualidade. Esta interação com o meio 

ambiente exige muito esforço da administração no processo de planejamento e 

controle e quando bem implementados almeja-se uma mudança na cultura, integrando 

todos os níveis da organização (OLIVEIRA, 2004). 
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Segundo a Comunidade global de pessoas adeptas a qualidade ‘ASQ’ (2017), 

diversas empresas têm obtido resultados significativos em diversos segmentos com a 

utilização de ferramentas da qualidade como o Six Sigma, utilização sistemática de 

dados para combinar clientes e processos, processo de gestão do conhecimento e 

eficiência operacional.  

O Quadro 1 apresenta as principais estratégias adotadas pelas empresas. 

Quadro 1: Estratégias e Resultados da Qualidade 

 

Fonte: Os autores, baseado nos dados da Associação global ASQ. 

 

Estratégia Ferramenta da Qualidade Resultados

Anheuser-

Busch InBev

O objetivo deste projeto foi 

estudar e entender como 

melhorar a flexibilidade das linhas 

de produção para lidar com vários 

produtos, criar mais capacidade 

e melhorar a entrega do cliente

Six Sigma e se encaixou em 

projetos de kaizen e em 

grande escala

As economias de projetos foram 

mais de US $ 1,5 milhão no início, 

com uma escala de US $ 100 

milhões.

Avea Iletisim 

Hizmetleri A.S.

melhorar o processo de 

implantação BSC / RNC. BSCs e 

RNCs são as unidades centrais 

que ligam as estações base à 

rede central GSM

Usando a metodologia 

DMAIC e a abordagem Lean 

Six Sigma, a equipe usou 

ferramentas de qualidade 

como Pareto, boxplot, 

espinha de peixe, 

multivotejamento e diagrama 

de causa e efeito.

Com a implementação, o processo 

foi melhorado a uma taxa de cerca 

de 75%. O projeto trouxe uma 

economia OPEX anual de US $ 

547.000, minimizando desvios e 

padronizando o período de 

implantação.

Max Life 

Insurance Co. 

Ltd.

 aborda a progressão dos 

relacionamentos entre a empresa 

e o cliente e desmistifica o 

motivo pelo qual os clientes 

abandonam seus preciosos 

investimentos e simplesmente se 

afastam

combinar a compreensão 

sistemática baseada em 

dados do mundo do cliente e 

traduzir isso em benefícios 

empresariais.

Gerou uma receita de mais de US 

$ 77 milhões e uma receita 

adicional de renovação de US $ 

100 milhões

Nokia HERE

Este projeto centrou-se na 

redução dos custos de inspeção 

manual associados a um 

processo de criação de mapas.

Usando a metodologia 

DMADV, a equipe usou 

análise de sistema de 

medição, implantação de 

função de qualidade, DoE, 

gráfico de Pareto, diagrama 

de afinidade, multivoteando e 

uma série de ferramentas 

valiosas para projetar as 

recomendações de melhoria 

final

A melhoria proporcionou o 

potencial de uma redução de 

custos de 2,5 milhões de euros, 

criando um processo de 

qualificação e inspeção em toda a 

organização.

Tetra Pak 

Packaging 

Solutions

Este projeto centrou-se no 

desenvolvimento de capacidades 

de engenharia dentro da Tetra 

Pak. Uma capacidade é a 

integração das competências das 

pessoas e seus processos, 

métodos e ferramentas

Seguindo os princípios de 

gerenciamento de mudanças 

e as etapas de um processo 

de transformação de 

negócios, a equipe 

compartilhou conhecimento e 

experiências em todas as 

unidades, baseadas nas 

capacidades existentes e 

desenvolvidas novas

O projeto resultou em um escore 

aumentado de 30 por cento nas 

medidas de capacidades de 

engenharia e uma mudança visível 

na forma como a equipe trabalha.

Empresa
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2.4.1 GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS 

      A ideia central de qualidade em relação ao setor de serviços está ligada à 

ultrapassar as expectativas dos clientes, gerentes e a organização em geral, 

considerando aquilo que o mercado é capaz de oferecer. Assim, para atingir a meta 

da qualidade em gestão de serviços, nota-se que o objetivo não deve se restringir 

apenas aos clientes externos, mas também todos os agentes que fazem parte do 

processo, avaliando a relevância de cada um (OLIVEIRA, 2004). 

Belluzzo e Macedo (1993 apud BARBÊDO , TURRIONI 2003, p. 65) enfatizam 

que: 

“[...] a criação e manutenção da qualidade em uma organização de serviços 
dependem de uma aproximação sistemática com a gestão da qualidade 
pretendida, assegurando que as necessidades implícitas ou determinadas 
pelos clientes sejam entendidas e atendidas com eficácia e eficiência”. 

É importante identificar algumas das principais características atribuídas aos 

serviços além da conceituação teórica (OLIVEIRA, 2004): 

❖ Intangibilidade: o serviço oferecido para o cliente não é uma mercadoria física, 

sendo assim intangibilidade e imaterializarão do serviço. 

❖ Heterogeneidade: existe uma diferença entre os serviços, com base no 

relacionamento das pessoas as tarefas realizadas têm suas características, deste 

modo não é possível manter uma estabilidade na qualidade dos serviços. 

❖ Inesperabilidade / Perecibilidade (trabalho – não armazenável): serviços com 

perecibilidade, como por exemplo: médico e paciente, serviços não são estocáveis, 

pois são realizados e entregues no mesmo momento.  

❖ Simultaneidade: Os serviços são constantemente produzidos juntamente com o 

seu consumo, ou seja, para ocorrer o serviço precisa do consumidor. Diferentes 

de bens são quase sempre produzidos antes de o consumidor receber.   

Considerando esses conceitos, subtrai-se que é importante a relação entre 

cliente e prestador de serviço, pois o serviço mal realizado, causa insatisfação 

imediata no cliente, prejudicando toda estratégia de negociação, venda e até mesmo 

fidelização.  A experiência observada e percebida pelo cliente irá colaborar para o seu 

processo decisório, decidindo entre comprar ou não, indicar a empresa ou criticar.  
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 2.5 NORMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001  

Para Mello (ISO 9001, 2008; p; 15) a ISO 9001 é composta por um conjunto de 

normas e diretrizes internacionais para o sistema de gestão da qualidade. Esta norma 

tem reputação mundial como a base para o estabelecimento de sistema de gestão da 

qualidade, desde sua primeira publicação, em 1987. 

Independente se for produto ou serviço, qualquer tipo de organização, pequena 

ou grande podem aplicar estas normas. 

A ISO 9001 pode ser aplicada em conjunto com outras normas como de saúde 

ocupacional, segurança e meio ambiente. O objetivo dessa norma é melhorar a gestão 

de uma organização. 

Segundo (ISO 9001, 2008) o sistema de gestão está relacionado a todos os 

processos e gestão de uma organização. Nas micro e pequenas empresas muitas 

vezes não existe o sistema formalizado, apenas uma maneira informal de cumprir com 

as atividades que muitas vezes representam a forma que a alta gestão determina, não 

há uma discussão com os demais pares da empresa.  

  Nas organizações de grande porte os registros de documentos e processos são 

formais e há um envolvimento de todos os colaboradores da organização. Além das 

auditorias independentes de qualidade que analisam se a empresa está cumprindo os 

requisitos do sistema de gestão, a fim de emitirem opinião e autorizarem a emissão 

ou manutenção da certificação. Somente auditorias credenciadas ao Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia ‘INMETRO’ podem emitir a certificação. (ISO 

9001:2000; 2008). 

O sistema de gestão determina o que deve ser feito, quando, como, porque e 

onde. Criando assim uma padronização de processos, sendo eficiente e eficaz, de 

uma forma que tempo, dinheiro e outros recursos sejam utilizados eficientemente. 

(ISO9001:2000; 2008) 
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De acordo com (ISO apud 2001b; 9001:2000;2008) 

 

As organizações em busca da implementação da norma ISO9000:2000 
complementem todos os requisitos da norma que são aplicáveis a seus 
produtos e serviços dentro de seu escopo de seu sistema de gestão da 
qualidade.  

 

2.6  MICRO E PEQUENAS EMPRESAS [MEI; ME; EPP; PE] 

Não é a intenção deste trabalho esgotar a discussão do conceito de micro e 

pequena empresa, porém é importante metodologicamente compreender a 

diversidade de conceitos e algumas diferenças entre os países.  

Conforme a Constituição da República Federal do Brasil ‘Constituição Federal’ 

de 05 de outubro de 1988, em seu artigo 146, inciso III, letra d, a lei complementar 

definirá tratamento diferenciado e favorecido as micro e pequenas empresas, podendo 

instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos municípios.  Ainda no artigo 179, que está inserido 

no título que trada da ordem econômica e financeira, sublinha o tratamento 

diferenciado as micro e pequenas empresas.  

Depreende-se que o legislador deixou expresso na constituição federal que é 

necessário o tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, sendo que 

será definida por meio de lei complementar, criando uma legislação com abrangência 

nacional, o que evita a guerra fiscal entre os Estados ou Municípios, aumentando a 

segurança jurídica para o empreendedor. A principal legislação é a lei complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações ‘Lei geral das micro e pequenas 

empresas’. 

A legislação supracitada cria duas definições distintas. A primeira refere-se ao 

conceito de micro e pequena empresa e a segunda do tratamento diferenciado. 

Para Sebrae (2016), o critério utilizado para definição de micro e pequenas 

empresas refere-se à receita bruta. O artigo 3º da Lei geral define que micro e 

pequenas empresas é a sociedade simples, sociedade empresária, a empresa 

individual de responsabilidade limitada e o empresário que aufira receita bruta de até 
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R$ 4,8 milhões, sendo que até R$ 360 mil é considerado microempresa e acima deste 

valor até o limite é denominado empresa de pequeno porte. 

 Ao contrário do que se pretende na constituição, foram criados outros critérios 

para identificar se as micro e pequenas empresas podem possuir tratamento 

diferenciado. O que vai de encontro ao princípio teleológico da lei que está expresso 

no artigo 5º do Decreto lei Nº 4.657, de 4 de  setembro de 1942, onde afirma a 

finalidade social da legislação. Todavia a lei que fundamenta as micro e pequenas 

empresas trata-se na essência de uma lei de ordem tributária que tem a finalidade de 

estabelecer tratamento diferenciado. Entretanto esta lei é utilizada para a definição 

destas empresas. Em síntese haverá micro e pequenas empresas que não terão o 

mesmo tratamento. 

Ressalta-se que além do critério de receita Bruta, para se obter o regime 

diferenciado, é preciso analisar o enquadramento em micro e pequenas empresas por 

meio da formação do quadro societário, não podendo se incluir no regime a sociedade 

cujo capital participe outra pessoa jurídica, filial ou sucursal de pessoa jurídica com 

sede no exterior. A pessoa física sócia ou empresária de outra pessoa jurídica que 

receba tratamento diferenciado ou que participe com mais de 10% de outra pessoa 

jurídica não beneficiada desde que a receita bruta no ano calendário ultrapasse o 

limite de R$ 4,8 milhões, banco comercial, empresas resultantes de cisão e sociedade 

por ações. 

Há outras restrições quanto ao tipo de atividade, contidas no artigo 17 da lei 

geral, como atividades de transporte, energia, cigarros, bebidas, locação de mão-de-

obra, locação de imóveis próprios, gestão de crédito e assessoria creditícia (factoring) 

e serviços decorrentes de atividades regulamentadas, como médicos, psicólogos e 

congêneres. 

A forma de inclusão no regime tributário diferenciado das pequenas empresas 

está estruturada sobre três pilares, conforme Figura 2. 

Figura 2 – Etapas para Inclusão no Regime Diferenciado. 

 

 

Fonte: Os autores (2017) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%204.657-1942?OpenDocument
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A saber na União Europeia a definição de micro e pequenas empresas, 

apresentada na recomendação 124 de 20 de maio de 2003, classifica as empresas 

conforme três requisitos, sendo o número de trabalhadores, receita bruta ou Balanço.  

A Figura 3, apresenta a classificação de empresas na União Europeia. 

 
Fonte: União Europeia (2017) 

 Ainda há o limite da participação no quadro societário, conforme apresentado 

no item 9 da recomendação citada. 

(9) A fim de apreender melhor a realidade económica das PME e de excluir 
desta qualificação os grupos de empresas cujo poder económico excederia o 
de uma PME, convém distinguir os diferentes tipos de empresas, consoante 
sejam autónomas, tenham participações que não impliquem uma posição de 
controlo (empresas parceiras) ou estejam associadas a outras empresas. O 
grau de 25 % de participação, previsto na Recomendação 96/280/CE, abaixo 
do qual uma empresa é considerada autónoma, é mantido. 

 

 Observa-se que não há o critério de atividade para enquadramento como micro 

e pequenas empresas. 

(3) Convém igualmente precisar que, nos termos dos artigos 48.o, 81.o e 82.o 
do Tratado, segundo a interpretação do Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias, deve considerar-se como empresa qualquer entidade que, 
independentemente da sua forma jurídica, exerça uma atividade econômica, 
incluindo, designadamente, as entidades que exerçam uma atividade 
artesanal e outras atividades a título individual ou familiar, as sociedades de 
pessoas ou as associações que exerçam regularmente uma atividade 
econômica.  

 Comparando as duas legislações, identificam-se duas diferenças. A primeira se 

refere ao conceito stricto sensu do enquadramento em função da receita. Sendo 

assim, a diferença estaria na quantidade de funcionários que não é exigida na lei 

Brasileira. O segundo é considerar o conceito do ponto de vista do tratamento 

tributário diferenciado. Neste caso, a diferença estaria apoiada na quantidade de 

funcionários e nas atividades. 
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Há outra espécie tributária no art. 18-A da Lei Geral, que permite tratamento 

diferenciado para o Microempreendedor individual ‘MEI’ criado pela lei complementar 

128 de dezembro de 2008, onde poderá optar pelo recolhimento dos impostos 

abrangidos pelo Simples Nacional, em valores fixos, ou seja, independente da Receita 

Bruta auferida.  

 Enquadra-se como Microempreendedor Individual, o empresário individual que 

tenha auferido receita bruta anual igual ou inferior a R$ 81 mil. Porém há 

impedimentos quanto às atividades, conforme tabela 1. 

Tabela 1: Atividades Objeto de Formalização como SIMEI 

 

Fonte: Receita Federal apud MTE (2013). 

Considerando a descrição das atividades, são mais de 470 atividades inseridas 

pelo Comitê Gestor do Super Simples, todas estas são típicas de trabalho artesanal 

ou individual. 

 No parágrafo 4º do artigo 18-A da lei supracitada, há uma exclusão ao MEI, das 

atividades de academia, serviços voltados para a internet, construção de imóveis, 

montadoras de feiras, serviços de tomografia, ressonância, métodos óticos e serviços 

de prótese em geral.  

 Ainda há restrições quanto a possuir mais que um estabelecimento e que 

participe de outra empresa como titular ou sócio ou que contrate empregado. No que 

diz respeito a contratação de empregado há de se considerar o Art. 18-C, que permite 
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ao MEI possuir um único empregado, desde que receba exclusivamente um salário 

mínimo ou o piso salarial da categoria profissional. Este limite pode influenciar na 

motivação do trabalho no que diz respeito aos fatores higiênicos (HEZBERG et 

al.,1959), uma vez que, a lei limitou o plano de cargos e salários do empregado que 

trabalhar em empresa enquadrada como MEI.  

 Este trabalho utilizará o conceito de Micro e Pequenas Empresas excluindo as 

empresas que estão definidas como MEI, observando o aspecto objetivo da receita 

bruta. Em síntese pretende-se evitar que aspectos tributários venham a distorcer o 

conceito e consequentemente os resultados. 

 2.7 MÉTODO  

 O conceito de micro e pequena empresa possui várias definições. Para atender 

ao objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que segundo Marconi & 

Lakatos (1990, p. 57) refere-se ao levantamento de dados de qualquer pesquisa 

científica, sendo realizadas com fontes primárias e secundárias. Neste trabalho foram 

utilizadas fontes secundárias. Os livros e artigos consultados refere-se a gestão da 

qualidade, tendo como foco a evolução da qualidade, qualidade total e a norma ISO 

9001.  

 Para coletar as informações foi realizada a pesquisa de campo, para Gil (2008, 

p. 57) este estudo caracteriza-se pelo aprofundamento de questões previamente 

propostas, com flexibilidade em seu planejamento. Além disso, o estudo de campo 

possibilita o estudo de apenas um grupo social, ressaltando a interação existente. Por 

fim, trata-se de uma técnica de observação mais do que de interrogação (GIL, 2008, 

p. 57). 

 A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionário com 

escala Likert, de 1 a 5, sendo 1-não concordo, 2-não concordo parcialmente, 3-neutro, 

4-concordo e 5-concordo totalmente. A aplicação ocorreu in loco, em 6 empresas da 

cidade de São Roque, sendo 3 do setor de comércio e 3 do setor de serviços.  

 O questionário possui 37 questões que foram divididas em 7 eixos, conforme 

apresentado na série de normas da qualidade ISO 9001-2015, sendo contexto da 

organização, liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação e desempenho e 

melhoria. Para extrair os dados utilizamos a redução de fatores com análise de 
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componentes principais, efetuando a redução pelo método varimax para simplificar a 

análise dos dados, o software utilizado foi o SPSS®. 

 Para analisar se os itens apontados como influenciadores do sistema da 

qualidade nas pequenas empresas estão de acordo com a opinião dos especialistas, 

foi aplicado um questionário para três especialistas com três escalas, sendo concordo 

(1 ponto), talvez (0,5 pontos) e discordo (0 pontos). Pretendeu-se com isto identificar 

se existe uma lacuna entre o que a empresa acredita ter implementado e o que os 

especialistas observam no cotidiano. 

 

2.7.1 MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE 

O Município de São Roque tem 306,908 m2, é formado por uma população 

estimada de 87.506 habitantes em 2016, com Produto Interno Bruto ‘PIB’ per capta 

de R$ 26.577,83 e PIB a preços correntes de R$ 2.272 milhões, ocupando a posição 

nº 103 em relação ao PIB do Estado de São Paulo com 645 municípios. 

São Roque está a 60 km da Cidade de São Paulo, o maior centro econômico do 

Pais, estando localizado entre duas das principais rodovias, sendo a Rodovia Castelo 

Branco e a Rodovia Raposo Tavares.  

 

A Figura 4 demonstra a evolução do PIB na Cidade de São Roque. 

Figura 4: Evolução do PIB de São Roque 

 

Fonte: O autor, baseado nos dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (2014). 

  Observa-se que o município obtive um crescimento médio ponderado de 12% 

entre 2010 a 2014. Todavia não indica os fundamentos do crescimento por atividade 



27 
 

de valor agregado. Desta forma é preciso analisar o índice de quociente locacional, 

que Segundo Riedl (2007) é utilizado para medir padrões regionais de crescimento 

econômico e deve ser interpretado conforme 

O quociente locacional compara a participação percentual de uma região em 
um setor particular com a participação percentual da mesma região no total 
do emprego da economia nacional. Se o Valor do QL for maior que 1, isso 
significa que a região é relativamente mais importante, no contexto nacional, 
em termos do setor, do que em termos gerais de todos os setores (ibidem 
p.32). 

 

 Em São Roque nota-se uma especialização mais acentuada no setor de 

serviços. Conforme Cippola et al. (2014), devido as condições geográficas, matéria 

prima, mão de obra e consumidores, favoreceram a formação de Cluster 

aperfeiçoando os métodos de produção e criando uma identidade da cidade, que se 

tornou conhecida como a terra do vinho. 

 

Figura 5:  Índice QL de São Roque 

 

Fonte: O autor 

 Em São Roque as micro e pequenas empresas representam 93,4% do total de 

empresas registradas na cidade. Sendo que 38% estão na condição de SIMEI (CNC, 

2017) 

 A principal atividade está relacionada ao comércio, alojamento e alimentação, 

representam 49% do total de empresas ativas. A Figura 8 demonstra a quantidade de 

empresas por atividade 

Figura 6: Distribuição das micro e pequenas empresas em 2016, por Atividade na Cidade São Roque. 
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Fonte: CNC (2017) 

 
 
 
 
 
 

2.8  RESULTADOS 

 

 Nota-se que a partir da relação existente entre os objetivos específicos deste 

trabalho e os pontos abordados na entrevista, foi possível levantar as informações 

necessárias à análise e interpretação dos dados.  

 

2.8.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Análise de componentes principais foi conduzida nos 37 itens do instrumento 

com rotação ortogonal (varimax). A análise inicial mostrou que dois componentes 

explicaram 74,25%, conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2: Variância Total Explicada 

 

Variância total explicada 

Componente 

Valores próprios iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado Somas rotativas de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 15,480 48,375 48,375 15,480 48,375 48,375 9,008 28,151 28,151 

2 8,432 26,351 74,726 8,432 26,351 74,726 7,441 23,253 51,404 

3 3,972 12,412 87,138 3,972 12,412 87,138 7,103 22,196 73,600 

4 2,747 8,583 95,721 2,747 8,583 95,721 6,971 21,784 95,384 

5 1,369 4,279 100,000 1,369 4,279 100,000 1,477 4,616 100,000 

6 4,173E-15 1,304E-14 100,000       

7 1,973E-15 6,165E-15 100,000       

8 1,023E-15 3,196E-15 100,000       

9 9,540E-16 2,981E-15 100,000       

10 6,456E-16 2,018E-15 100,000       

11 4,642E-16 1,450E-15 100,000       

12 3,023E-16 9,446E-16 100,000       

13 2,791E-16 8,721E-16 100,000       

14 2,044E-16 6,387E-16 100,000       

15 1,894E-16 5,918E-16 100,000       

16 7,425E-17 2,320E-16 100,000       

17 3,229E-17 1,009E-16 100,000       

18 8,226E-18 2,571E-17 100,000       

19 -1,215E-17 -3,796E-17 100,000       

20 -1,873E-17 -5,852E-17 100,000       

21 -1,092E-16 -3,412E-16 100,000       

22 -1,673E-16 -5,227E-16 100,000       

23 -1,988E-16 -6,211E-16 100,000       

24 -2,220E-16 -6,939E-16 100,000       

25 -2,249E-16 -7,028E-16 100,000       

26 -2,487E-16 -7,772E-16 100,000       

27 -3,592E-16 -1,122E-15 100,000       

28 -5,929E-16 -1,853E-15 100,000       

29 -6,273E-16 -1,960E-15 100,000       

30 -9,062E-16 -2,832E-15 100,000       

31 -1,271E-15 -3,971E-15 100,000       

32 -2,183E-15 -6,821E-15 100,000       

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
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Fonte: Os autores (2017) 

A matriz de padrões e a matriz de estrutura, conforme Tabela 2, mostraram que 

os itens positivos, ou seja, que utilizaram escores brutos da escala tipo Likert, tiveram 

maior carga no componente 1. A tabela 2, matriz de componentes apresenta os 

principais fatores que influenciaram no sistema de gestão da qualidade das pequenas 

empresas. 

 

Tabela 3: Matriz de Componentes  

 

Fonte: Os autores (2017) 

 Relacionando as referências da Tabela 3 com as questões apresentadas no 

questionário e os eixos de análise, demonstrados na Tabela 4. Identifica-se que estas 

empresas atribuem importância significativa as operações. Segundo a ISO 9001 2015 

“a organização deve planejar, implementar e controlar os processos necessários para 

atender aos requisitos para a provisão de produtos e serviços...”. Este eixo representa 

o fazer, que identifica e comunica as necessidades do cliente, assegura e atende os 

requisitos legais em relação aos seus produtos e serviços. É possível que por 

questões legais contidas no código de defesa do consumidor, haja uma forte influência 

no sistema de gestão destas companhias. 

No que diz respeito à liderança, apenas um item apresenta influência 

significativa no sistema de gestão da qualidade, trata-se do atendimento ao cliente. 

Os demais itens como a formalização da política da qualidade, definições de 
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responsabilidades compatíveis com cargos e funções e comunicação do desempenho 

do sistema de gestão da qualidade, não constam na matriz de componentes, 

demonstrando que não exercem influência no sistema de gestão da qualidade. 

 

Tabela 4: Relação entre as referências do teste, eixos e questões apresentadas. 

 
Fonte: Os autores (2017) 

 

 Os eixos de planejamento, apoio, avaliação e desempenho e melhoria, não 

constam como influenciadores do sistema de gestão das empresas pesquisadas, 

pontuando que é preciso discutir o que seja um sistema de gestão da qualidade para 

as pequenas empresas. Segundo a norma ISO 9001-2015 “a adoção de um sistema 

de gestão da qualidade é uma decisão estratégica para a organização que pode ajudar 

a melhorar o seu desempenho global”. Desta forma, pode ser que estas empresas 

não observaram a gestão da qualidade como algo estratégico, mas sim para atender 

a requisitos relacionados com as normas legais.  

 Mesmo com ênfase no eixo de operações, as empresas afirmaram que 

possuem um sistema de qualidade formalizado e a melhoria contínua faz parte da 

cultura da empresa. Porém, nenhuma empresa respondeu que concorda totalmente 

que há campanha de conscientização da política da qualidade e apenas uma empresa 

respondeu que documenta todos os processos de qualidade.   

         O resultado obtido foi aplicado aos especialistas a fim de verificar se há diferença 

entre o que a empresa acredita que influencia o seu sistema e a opinião dos 

especialistas. A Tabela 5 apresenta as respostas dos especialistas. 

 

Tabela 5: Respostas dos Especialistas 

Referência Eixo Questão

x4 Contexto da Organização A empresa possui um sistema de gestão da qualidade formalizado

x5 Contexto da Organização A empresa monitora o ambiente interno e externo

x7 Contexto da Organização Há um monitoramento dos processos necessários para a companhia. 

Exemplo: Processo de vendas, aprovação de descontos, produção, 

atendimento, etc.

x8 Contexto da Organização A empresa melhora os processos continuamente. Isto faz parte dos 

costumes e valores da companhia

x11 Liderança A alta direção estabelece requisitos para garantir o atendimento ao cliente

x27 Operações A empresa comunica o cliente dos seus produtos e serviços

x28 Operações Ao oferecer produtos e serviços, a empresa verifica as normas legais 

aplicáveis. Como código do consumidor, leis ambientais

x29 Operações Antes de comercializar ou prestar serviços, a empresa efetua uma analise 

critica, para checar se tem capacidade de atendimento

x30 Operações A empresa assegura as mudanças de requisitos, caso haja alterações no 

produto ou serviço a ser prestado
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Fonte: Os autores (2017) 

Para os especialistas apenas o item X28 do eixo de operações que trata sobre 

as normas legais aplicáveis é adotado pelas empresas. Observa-se que as empresas 

não possuem um sistema da qualidade integrado, o que há é o cumprimento de 

normas legais. Desta forma não se pode afirmar que este sistema está alinhado as 

suas estratégias. Observando a evolução histórica do sistema da qualidade, pode-se 

inferir que está mais relacionado a era da inspeção que se desenvolveu no fim do 

século XVIII e início do século XX.  

De acordo com Oliveira (2004, p. 15), “produzir bens ou serviço com qualidade 

não é uma tarefa fácil de ser alcançada”. Organizações que têm interesse em aplicar 

o sistema de Gestão da Qualidade devem investir nesse mecanismo. Quanto mais 

formalizado for o sistema maior será o investimento, pois para se obter a certificação 

é necessário a contratação de auditoria especializada.  

Para Ohno (1997, p. 35) destaca que as oportunidades sempre estão 

presentes, mas é preciso esforço para reconhecê-las. 

Portanto, as empresas na busca por competitividade no mercado, estão 

investindo no Sistema de Gestão da Qualidade para o crescimento da organização. 

Com isso elevar o nível de seus processos, produtos e serviços causando assim uma 

maior satisfação em seus clientes.  

Segundo (ISO 9001, 2008) o sistema de gestão está relacionado a tudo que 

envolva os processos e gestão de uma organização. Como pesquisado neste 

trabalho, as empresas não possuíam um sistema de gestão da qualidade formal, 

apenas uma maneira informal de cumprir com as atividades que muitas vezes 

representam a forma como a alta gestão determina, por isso observa-se que há uma 

forte inclinação para os aspectos operacionais, incluindo atendimento ao cliente e 

atendimento a normas legais. 

 

Especialistas x4 x5 x7 x8 x11 x27 x28 x29 x30

Especialista 1 -         -         -         -         -         -          -          -         -         

Especialista 2 -         -         -         -         -         1,00        1,00        -         -         

Especialista 3 -         -         -         -         -         -          1,00        -         -         

Média -          -          -          -          -          0,33         0,67         -          -          
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3. CONCLUSÃO 

 

Retornando ao objetivo geral do presente trabalho, isto é, analisar quais 

requisitos da qualidade foi utilizado pelas micro e pequenas empresas da cidade 

de São Roque, torna-se possível apontar algumas considerações. 

O sistema de gestão está relacionado a tudo que envolva os processos e gestão 

de uma organização. Nas pequenas empresas, muitas vezes, não existe o sistema 

formalizado, apenas uma maneira informal de cumprir com as atividades que 

representam a forma que a alta gestão determina, não há uma discussão com os 

demais pares da empresa. 

Há uma confusão entre implantação das normas e certificação, todas as 

empresas podem implantar, porém para obterem a certificação e divulgar ao 

mercado deve passar por um processo de auditoria externa, realizado por 

empresas habilitadas. Todavia, isso não pode ser motivo para a não formalização 

do sistema. 

Dos 7 eixos pesquisados os principais fatores que influenciaram a gestão da 

qualidade nas pequenas empresas estavam concentrados no eixo de operações, 

sendo, processos de vendas, melhoria dos processos, atendimento ao cliente, 

disseminação das melhores práticas, plano de comunicação e atendimento da 

legislação. Porém para os especialistas as empresas atendem exclusivamente os 

requisitos legais. 

Conclui-se que as micro e pequenas empresas da cidade de São Roque, não 

possuem um sistema de gestão da qualidade, somente as partes em que atendem 

aos requisitos legais, principalmente os vinculados ao código de defesa do 

consumidor. 
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ANEXO 1: QUESTIONÁRIO 

 

 

Será utilizado exlusivamente para questões academicas.

Instruções:

- Deve-se responder todas as questões.

 - A identificação fica a critério da empresa, porém todos os dados serão mantidos em sigilo.

 - As questões devem ser respondidas preenchedo apenas um item do questionário

Qual o porte da Empresa ( ) Micro empresa (  ) Outras

Qual o ramo de atuação da empresa (  ) Comércio (  ) Industria (  ) Serviço

Quanto tempo a empresa esta no mercado (  ) 1 até 2 anos

(  ) Acima e 2 anos até  a 5 anos

(  ) Acima e 5 anos até  a 10 anos

(  ) Acima de 10 anos

A empresa possui um sistema de gestão da 

qualidade formalizado
(  ) Não concordo (  ) Não concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Concordo (  ) Concordo Totalmente

A empresa monitora o ambiente interno e 

externo
(  ) Não concordo (  ) Não concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Concordo (  ) Concordo Totalmente

Há um sistema de monitoramento das 

expetativas das partes interessadas, como 

clientes, fornecedores, acionistas, 

funcionários

(  ) Não concordo (  ) Não concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Concordo (  ) Concordo Totalmente

É de conhecimento da companhia os limites 

do sistema de gestão da qualidade. 

Exemplo: É aplicado apenas a alguns 

produtos, serviços.

(  ) Não concordo (  ) Não concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Concordo (  ) Concordo Totalmente

A empresa destina recursos para garantir o 

sistema da qualidade
(  ) Não concordo (  ) Não concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Concordo (  ) Concordo Totalmente

Há um monitoramento dos processos 

necessários para a companhia. Exemplo: 

Processo de vendas, aprovação de 

descontos, produção, atendimento, etc.

(  ) Não concordo (  ) Não concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Concordo (  ) Concordo Totalmente

A empresa melhora os processos 

continuamente. Isto faz parte dos costumes 

e valores da companhia

(  ) Não concordo (  ) Não concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Concordo (  ) Concordo Totalmente

A direção presta constas do sistema da 

qualidade. Como esta o andamento, soução 

de problemas, indicadores

(  ) Não concordo (  ) Não concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Concordo (  ) Concordo Totalmente

A alta direção promove a abordagem por 

processo.
(  ) Não concordo (  ) Não concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Concordo (  ) Concordo Totalmente

A direção apoia o sistema de gestão da 

qualidade, para possibilitar que o mesmo 

alcance os seus resultados

(  ) Não concordo (  ) Não concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Concordo (  ) Concordo Totalmente

A alta direção possui estabelece requisitos 

para garantir o atendimento ao cliente
(  ) Não concordo (  ) Não concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Concordo (  ) Concordo Totalmente

Os riscos e oportunidades que afetam a 

conforidade do produto ou o serviço 

prestado é determinado pela ata direção

(  ) Não concordo (  ) Não concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Concordo (  ) Concordo Totalmente

Há empresa possui política da qualidade (  ) Não concordo (  ) Não concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Concordo (  ) Concordo Totalmente

A política da qualidade é formalizada e 

disponibilizada a todos os colaboradores
(  ) Não concordo (  ) Não concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Concordo (  ) Concordo Totalmente

Os caloradores possuem papéis de 

responsabilidade que sejam compatíveis 

com o seu cargo/função

(  ) Não concordo (  ) Não concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Concordo (  ) Concordo Totalmente

O desempenho do sistema de gestão da 

qualidade é comunicado aos colaboradores
(  ) Não concordo (  ) Não concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Concordo (  ) Concordo Totalmente
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Este questionário será utilizado para o Trabalho de Conclusão de Curso sobre SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE APLICADO AS MICRO E PQUENA EMPRESA DA CIDADE DE SÃO ROQUE 
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QUESTIONÁRIO : GESTÃO DA QUALIDADE NAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS


