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RESUMO 

 

Atualmente as exigências empresariais pelo desempenho da qualidade de suas 

funções são cada vez maiores diante da grande competitividade e a busca de 

valores que se agreguem as organizações. Diante deste cenário, o seguinte 

trabalho busca identificar no município de Extrema as diferentes certificações 

de qualidade adquiridas pelas organizações empresariais instaladas neste 

local. Vale destacar que este município, localizado no extremo-sul de Minas 

Gerais, tem se tornado, cada vez mais, um espaço de industrialização de 

importância regional, nacional e internacional. O trabalho se dará por meio de 

uma pesquisa descritiva na qual será realizada um levantamento empresarial 

através de atividades de campo, entrevistas e coleta de dados secundários, 

serão também analisados o histórico da implantação dos sistemas de gestão, 

seu funcionamento, estruturas e importância no desenvolvimento empresarial. 

Acredita-se que este trabalho será um importante subsídio para o 

direcionamento das ações de gestão empresariais locais focadas em sistemas 

de qualidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Diante da realidade atual, onde são exigidas cada vez mais qualidade nas 

atividades empresariais, nos processos de produção e produtos, torna-se 

fundamental a busca de meios que garantam ao mercado seu posicionamento 

e preocupação com o desempenho empresarial. 

De acordo com Mañas (2006), as rápidas e globalizadas mudanças das 

relações comerciais direciona as organizações empresarias a atualização e 

adaptação contínua de seus processos de gestão da qualidade a fim de 

atender um mercado cada vez mais competitivo e exigente. 

A certificação do produto ou serviço é essencial para a aceitabilidade 

empresarial no mercado nacional e internacional, sendo assim, empresas em 

todo o mundo tentam implantar sistemas de gestão que visem a garantia dos 

atendimentos dos padrões internacionais nas mais diversas atividades. 

Entre as certificações de qualidade, a implantação de um sistema de 

gestão ambiental visando o certificado de qualidade ambiental, pela NBR ISO 



2 

 

  

14.001:2004, te se destacado devido principalmente à problemática ambiental 

global (VOGT et al., 1998; BERTÉ, 2009).  

Nesta perspectiva este projeto de pesquisa visa analisar entre as 

empresas inseridas no município de Extrema as que possuem certificações de 

qualidade nas mais diversos sistemas de gestão, a fim de analisar a situação 

real do município frente ao cenário nacional e mundial. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Os principais objetivos deste trabalho são desenvolver estudos que 

identifiquem a implantação de sistemas de gestão nas organizações 

empresariais do município de Extrema, suas estruturas, processos e 

importância no desenvolvimento empresarial e possibilitar subsídios à ações 

empresarias que venham a contribuir com desenvolvimento empresarial 

regional. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O projeto envolve o levantamento das organizações empresariais, do 

município de Extrema, que possuem certificações de sistemas de gestão. A 

partir deste levantamento, realizado por meio de atividades de campo, 

entrevistas e coleta de dados secundários, serão analisados o histórico da 

implantação dos sistemas de gestão, seu funcionamento, estruturas e 

importância no desenvolvimento empresarial. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

Até o presente momento vem se realizando ciclos de discussão semanais 

onde são aprofundados os conhecimentos teóricos através de levantamentos 

bibliográficos diversos a partir de diferentes fontes literárias. Tem se trabalhado 

também na elaboração de um roteiro de coleta de dados secundários, o qual 

deverá ser aplicado nas indústrias instaladas no município de Extrema, 

principalmente aquelas que possuem o Plano de Relacionamento Institucional 

(PRI) com a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Extrema (FAEX). 
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5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Inicialmente foram levantados, junto ao Sindicato das Indústrias 

Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Cambuí, Camanducaia, 

Extrema e Itapeva (SinMec), o número de empresas que estão inseridas no 

município de Extrema, e seus respectivos dados organizacionais como número 

de colaboradores, porte empresarial, meios de contados internos, tempo de 

instalação no município, ramo de atividade entre outros. 
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