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RESUMO 

O trabalho foi aplicado na empresa de caldeiraria Waltermic Equipamentos e 

Serviços Ltda, onde possuía a necessidade da implantação de um sistema de 

gestão da qualidade, norma ISO 9001, onde esta se tornou um pré-requisito imposto 

pela maioria de seus clientes e também o alto numero de retrabalho dos produtos, 

alto numero de desperdícios de matérias-primas, comprometendo o faturamento da 

empresa. 

O setor de caldeiraria apresenta uma série de processos complexos de difícil 

padronização das tarefas que poderiam garantir ao seu cliente um produto com 

qualidade. 

As literaturas para a implantação da norma para esse setor são bastante escassas, 

isso faz com que além de tornar o trabalho mais ambicioso, também poderá auxiliar 

as demais empresas do setor na consulta desta metodologia. Não podemos deixar 

de destacar também o crescimento expressivo do setor metalúrgico, demonstrando 

sua importância no cenário econômico brasileiro, mas mesmo que afetado com a 

crise internacional, o PIB siderúrgico continuou avançando no decorrer dos últimos 

anos. 

INTRODUÇÃO 

A caldeiraria é uma das áreas do setor Metalúrgico responsável pela fabricação de 

peças a partir de chapas metálicas planas conformadas e refere-se a confecção, 

manutenção, preparação e reparação com soldas de materiais metálicos e cortes de 

chapas. 

Os principais produtos de uma caldeiraria são tubulações, estruturas metálicas, 

carcaças para redutores, tanques para variadas aplicações, silos, cadinhos, entre 

muitos outros equipamentos fabricados sob encomenda (Produção make-to-order). 

OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é apresentar as melhorias alcançadas em uma implantação 

do sistema de gestão de qualidade. Estas melhorias serão relatadas através de um 



estudo de caso onde foi aplicada a norma ISO 9001 na empresa Waltermic 

Equipamentos Ltda. 

METODOLOGIA 

Este estudo tem característica exploratória, pois inicialmente é necessário realizar 

uma pesquisa preliminar para o entendimento do objetivo da pesquisa a ser 

realizada. Os procedimentos utilizados na coleta de dados são mapeamentos para o 

levantamento de informações sobre os processos e procedimentos da empresa 

estudada e pesquisa bibliográfica na qual abrange leitura, análise e interpretações 

de livros, artigos científicos, periódicos e sites relacionados ao tema abordado.    

Figura 1 – Tabela dos Processos Envolvidos na Caldeiraria 

DESENVOLVIMENTO 

A metodologia que foi adaptada pode ser aplicada em pequenas e médias 

empresas, e é explicada de maneira a ser entendida de um jeito rápido, sintético e 

lógico.   

Tendo em vista os processos mencionados na figura 1, podemos destacar como os 

principais causadores de não conformidade: (2) Recebimento dos desenhos; (7) 

Levantamento o material em estoque; (11) Corte do Material; (15) Soldagem. 

No processo de soldagem, devido a escassez de soldadores qualificados para o 

serviço, muitas empresas contratam mesmo assim pois necessitam para fechar os 

seus pedidos. A falta de qualificação de 100% dos soldadores era um dos problemas 

da empresa também onde foi solucionado pela implantação da ISO pois essa era 

pré-requisito da norma: treinamento, documentação e 100% dos soldadores. 



RESULTADOS PRELIMINARES

 

Figura 2 – Melhorias mapeadas após a implantação da ISO 9001. 
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