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1. RESUMO  

Em meio às mudanças no ambiente empresarial, a atenção dada a qualidade vem 

crescendo e ganhando cada vez mais importância. Hoje ela já é um pré-requisito para 

uma gestão eficaz e competitiva. Neste sentido, muitas empresas a têm desenvolvido 

com assessoria de empresas de consultoria. Em face disto, este projeto teve como 

objetivo verificar o grau de satisfação, identificar os aspectos positivos e oportunidades 

de melhoria no serviço de consultoria para implantação de SGQ ISO 9001 nas empresas 

brasileiras que estão contidas na base de dados do INMETRO. A pesquisa foi do tipo 

survey com a elaboração de um questionário estruturado com base na escala Likert de  

5 pontos.  

PALAVRAS-CHAVE: Gestão da qualidade, ISO 9001, Serviço de consultoria 

2. INTRODUÇÃO  

As empresas de manufatura têm sido cada vez mais estimuladas para tornar seus 

processos mais eficientes. As transformações que têm afetado a economia mundial 

contribuem para uma maior competitividade. De acordo com Scharf e Soriano-Sierra 

(2008), a competição tem atingido níveis insuportáveis mesmo para empresas 

consolidadas e com grandes perspectivas de atuação. Segundo Oliveira (2005), as 

organizações buscam desenvolver novos formatos empresariais, no que diz respeito à 

modernização de seus processos de produção, melhoria da qualidade de seus produtos, 

racionalização administrativa e máxima eficiência de linhas de produção, procurando 

adaptar-se às ameaças e oportunidades deste novo macro ambiente econômico.  

Ao melhorar a qualidade dos seus produtos, o empresário conquista mais espaço no 

novo modelo de mercado. Segundo Pinto et al. (2006), os consumidores passaram a 

exigir maior qualidade nos produtos e serviços a um preço menor, isto é, a opinião dos 

clientes passou a ser um fator primordial. Desse modo, se fez necessário os sistemas de 

gestão da qualidade em todas as empresas concorrentes no mercado.  

Os programas e certificações são as ferramentas disponíveis para o melhoramento 

qualitativo da empresa. Em particular, a norma ISO 9001 é utilizada quando a 

organização direciona os seus esforços para o aumento da satisfação dos clientes. Além 

disso, pode ser utilizada na demonstração de sua capacidade em fornecer produtos que 



atendam aos requisitos do cliente e aqueles regulamentares aplicáveis. Essa 

demonstração ocorre, por exemplo, quando, após a implementação dos requisitos e a 

avaliação da conformidade, a organização obtém a certificação do seu Sistema de 

Gestão (CORREA et al., 2006).  

A assistência de consultores tem a influência no tempo para as empresas alcançarem a 

certificação. Facilitando o entendimento dos padrões pelos proprietários e gerentes. 

Além de contribuir com sua experiência, guiar o processo de certificação e tomar os 

processos mais eficientes pela recomendação de mudanças na organização e de 

métodos de melhoria (KARAPETROVIC et al., 1997, TANG, 1997, DOV, 1998). Em 

função do exposto, a questão de pesquisa que norteará o desenvolvimento deste 

trabalho é: as empresas de consultoria atendem as expectativas das contratadas no que 

se refere a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade SGQ ISO 9001? Em que 

esse serviço pode ser melhorado e quais suas principais dificuldades?  

3. OBJETIVO  

O objetivo desta pesquisa é verificar o grau de satisfação, identificar os aspectos 

positivos e oportunidades de melhoria no serviço de consultoria para implantação de 

SGQ ISO 9001 nas empresas brasileiras que estão contidas na base de dados do 

INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). 

4. MÉTODOLOGIA  

A realização desta pesquisa foi sob um caráter quantitativo a fim de analisar o grau de 

satisfação das empresas, identificando aspectos positivos e oportunidades de melhoria 

no serviço de consultoria no que se refere a um dos principais sistemas certificáveis de 

gestão, ISO 9001, pelas empresas brasileiras.  

A pesquisa foi do tipo survey com a elaboração de um questionário estruturado com base 

na escala Likert de 5 pontos, em que as empresas deveriam classificar seu nível de 

concordância com as questões postas por meio de uma escala de 1 a 5 que representam, 

respectivamente, discordo totalmente, discordo, indiferente, concordo e concordo 

totalmente, e enviado por email para as empresas cadastradas no banco de dados do 

INMETRO.  



Antes de ser enviado as empresas foi criado um questionário piloto (anexo 1) que foi 

encaminhado à uma empresa para analisar a clareza e inteligibilidade presentes nele. 

Isto se fez necessário para que não houvesse dificuldade no seu entendimento, tornando 

a pesquisa mais eficiente. Com isso as questões puderam ser reformuladas e assim, 

enviadas a todas as empresas pretendidas.  

Foi solicitado às organizações que respondessem e retornassem o questionário 

preenchido, em um prazo de tempo previamente estabelecido, diretamente à 

aluna/pesquisadora ou ao professor/orientador. Os dados obtidos foram tratados de 

forma agrupada e as informações individuais tiveram sua confidencialidade assegurada. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Após receber os questionários, foi realizada uma tabulação de modo a sistematizar as 

informações colhidas, agrupando-as de forma que se possa trabalhá-las 

estatisticamente. As informações foram analisadas de modo a traçar um cenário da 

situação das empresas com relação ao grau de satisfação na implementação da ISO 

9001 pelas empresas de consultoria.  

Esta análise foi realizada pela aluna/pesquisadora em conjunto com o 

professor/orientador, que contaram como auxílio do grupo de pesquisa em métodos 

quantitativos do Departamento de Engenharia de Produção da UNESP/Bauru, que 

possui considerável expertise nestes procedimentos.  

Ressalta-se que esta pesquisa é parte integrante de uma pesquisa maior que está sendo 

desenvolvida pelo orientador, Prof. Otávio J. Oliveira, junto com o aluno/pesquisador de 

mestrado Henrique Carreão, e que portanto teve seu suporte direto, bem como do 

restante da equipe que o está auxiliando, o que incluiu ajuda para elaboração do 

questionário, tratamento e análise estatística dos dados. Destacando ainda, que toda a 

formatação do projeto obedeceu a última revisão das normas da ABNT: NBR 14724, 

NBR 6024, NBR 6027, NBR 6028, NBR 6034, NBR 10520, NBR 12225 e NBR 6023. 

6. RESULTADOS  

Os dados coletados foram analisados empregando técnicas estatísticas com o objetivo 

de verificar o grau de satisfação, identificar os aspectos positivos e oportunidades de 



melhoria no serviço de consultoria para implantação de SGQ ISO 9001 nas empresas 

brasileiras que estão contidas na base de dados do INMETRO.  

O questionário foi respondido por 22 empresas industriais. A distribuição do porte das 

empresas participantes da pesquisa está apresentada na Tabela 1. Verifica-se a 

predominância de empresas que possuem acima de 500 colaboradores, seguidas pelas 

que possuem de 20 a 99. A Tabela 2 apresenta a distribuição das empresas por ano de 

certificação. Verifica-se que 63,64% delas foram certificadas após o ano de 2006. O 

motivo desta concentração pode ser atribuído ao fato de as empresas com certificação 

mais recente estarem mais interessadas em discutir e divulgar seu SGQ e compará-lo 

com as demais.  

Tabela 1 – Distribuição do porte das empresas 

Porte da empresa Total % 

Até 19 empregados 1 4,5 

De 20 a 99 

empregados 8 36,36 

De 100 a 499 

empregados  3 13,63 

Acima de 500 

empregados 10 45,45 

Total 22 100 

 

Tabela 2 – Distribuição da data da certificação ISO 9001 

Ano de certificação 

ISO 9001 Total % 

1990 1 4,54 

1993 1 4,54 

1998 3 13,63 

2001 1 4,54 

2002 1 4,54 

2003 1 4,54 



2006 2 9,09 

2007 1 4,54 

2008 4 18,18 

2009 2 9,09 

2010 3 13,63 

2012 1 4,54 

2013 1 4,54 

Total 22 100 

Gráfico 01 – Nível de SGQ nas organizações 

 

As análises foram feitas com base na média obtida em cada afirmativa cujo conteúdo 

de cada questão encontra-se detalhado no Anexo 1. 

 No gráfico 1, do Nível de SGQ, pode-se perceber que o nível do Sistema de Gestão 

da Qualidade que as empresas possuem são considerados satisfatórios. Segundo elas, 

a alta liderança se comprometeu durante a implementação do SGQ, os funcionários 

estão engajados e bem treinados, possuindo a melhoria contínua como pratica na 

organização. Elas ainda acreditam que houve melhoria do desempenho financeiro e dos 

indicadores de desempenho de qualidade internos após a implementação. 

Gráfico 02 – Resultados da implementação da ISO 9001 
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O Gráfico 2, sobre os Resultados da ISO 9001, revela uma melhoria na satisfação 

dos clientes após a implementação. Além disso, foi observado que as empresas têm 

crescido desde a certificação da ISO 9001. Outro ponto que elas não concordam 

totalmente é que o tempo utilizado para a implementação não foi necessariamente 

adequado, possuindo a menor média das respostas sobre os resultados da 

implementação. Finalmente, as organizações em sua maioria concordam que se 

certificação por força do mercado. 

Gráfico 03 – Dificuldades na implementação da ISO 9001 

 

Pela análise das Dificuldades na implementação da ISO 9001 nota-se, conforme 

demonstra o Gráfico 3, que foi necessária consultoria externa para certificação, o que 

atendeu às expectativas das organizações. A resistência dos funcionários se mostrou 

indiferente à implementação. Além disso, outras ferramentas da qualidade foram usadas 

como suporte à implementação.  
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Gráfico 04 – Processo de consultoria 

 

Com relação ao Gráfico 4, a expectativa do serviço de consultoria foi claramente 

definida para ambas as partes no início do processo de certificação e de acordo com as 

organizações, as empresas que conduziram a certificação tinham experiência na 

atividade. Durante o processo, houve flexibilidade e um bom nível de engajamento das 

consultoras quando foi necessário no processo de certificação. Porém, a menor média 

das respostas revelam que as organizações responsáveis pela certificação não 

excederam as expectativas. Já no que diz respeito a customização do serviço de 

consultoria contratado, as empresas consideram o serviço indiferente. Outro ponto 

importante revela que as empresas não possuíam um critério técnico claro para a 

escolha da consultoria. 

Gráfico 05 – Performance empresarial  
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O Gráfico 5, sobre performance empresarial, mostra que o comprometimento de 

ambas as partes foi considerado parcialmente bom.  Já, a dedicação da consultoria em 

tempo integral ao projeto se mostrou indiferente para as organizações. Outro ponto 

considerado indiferente foi a experiência em contratação de consultorias para outras 

finalidades dentro das empresas.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base na análise dos dados, dos questionários aplicados nas empresas com 

certificação ISO 9001 contidas na base de dados do INMETRO, foi notado que a gestão 

da qualidade é uma alternativa real, factível e cada vez mais utilizada por empresas de 

todo mundo para melhorar e controlar suas atividades. Isto gera economia e, 

consequentemente, maior competitividade, em função da modernização de projetos e 

processos. A norma NBR ISO 9001 tem sido o instrumento mais utilizado para 

desenvolver a gestão da qualidade em empresas industriais. No Brasil, sua adoção vem 

aumentando continuamente nos últimos anos, indicando amadurecimento da questão da 

qualidade empresarial.  

A literatura científica tem anunciado, com base em pesquisas realizadas em todo o 

mundo, diversos benefícios e dificuldades da gestão e implementação de sistemas da 

qualidade com base na norma NBR ISO 9001. O conhecimento desses fatores é de 

grande importância para as organizações, pois evita que comentam erros elementares 

já largamente conhecidos e potencialize seus resultados em função da antecipação e 
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solução de possíveis problemas. Contudo, tendo em vista a intensa evolução da 

dinâmica organizacional mundial, essas pesquisas precisam ser constantemente 

atualizadas. Precisam também ser particularizadas, considerando regiões menores e 

segmentos empresariais específicos, para que representam mais fielmente a realidade 

de grupos determinados. As hipóteses estabelecidas foram parcialmente comprovadas, 

ou seja, a maior parte dos benefícios e das dificuldades apontadas na literatura foram 

confirmadas para as empresas pesquisadas, ainda que com intensidades distintas. 

Os resultados da pesquisa com as empresas do serviço de consultoria não 

determinam o que deve ser feito, mas indicam ações que podem ser tomadas com o 

objetivo de, pelo menos, conscientizar os diversos interessados a respeito do que está 

ocorrendo no mercado de trabalho. Conclui-se então que a gestão da qualidade no Brasil 

ainda se encontra preocupada somente com a pressão do mercado ou voltada para 

redução de custos. Sugere-se para pesquisas futuras um estudo em diferentes setores 

industriais brasileiros, ou ainda um estudo mais aprofundado com as empresas de 

consultoria, resultado que ficou evidente nesta pesquisa porém sem um completo 

entendimento. 

Cabe ressaltar como limitação deste trabalho o fato de que os questionários enviados 

foram respondidos, em sua maioria, pelos responsáveis pelo sistema de gestão da 

qualidade nas empresas estudadas. Este alto grau de envolvimento com o sistema pode 

influenciar, apesar do anonimato, a isenção das respostas. Contudo, são esses 

profissionais que têm uma visão geral e maior conhecimento sobre os SGQs. A análise 

agrupada dos dados também ajuda a diminuir as eventuais interferências que este tipo 

de proximidade poderia causar 

Como resultados tem-se a identificação das principais ações em pró a implementação 

da ISO 9001 que estão sendo adotadas por empresas do setor de serviços, a verificação 

de qual estágio as empresas estudadas se encontram, a compreensão da temática da 

gestão de qualidade dentro da realidade das empresas brasileiras e um futuro incentivo 

a adoção de práticas qualitativas em uma sociedade que exige cada vez mais produtos 

e serviços de qualidade. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 

Prezado, 

Solicitamos responder as questões abaixo com base na realidade da sua empresa no sentido de 

contribuir com uma pesquisa por mim coordenada. Todos os dados serão tratados agrupadamente. 

Garantimos o sigilo do respondente e da empresa. 

Obrigado, 

Prof. Otavio J. Oliveira 

 

Caracterização da empresa e do respondente 

Cargo do respondente: __________________________________________ 

Setor de atividade da empresa: ____________________________________ 

Ano de Fundação: _____________________________________________ 

Número de funcionários (mesmo que seja aproximado): _______________ 

Possui ISO 9001? (  ) Sim   (   ) Não,       Caso positivo qual o ano da primeira certificação? 

_______ 

 

Questões (favor assinalar o grau de concordância ou discordância das afirmações em relação a 

realidade da sua empresa) 

1. Houve comprometimento da alta liderança durante a implantação do Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ). 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

2. Todos os funcionários enxergam quem são seus clientes interno e externos. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

3. A melhoria contínua é prática na organização. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

4. A qualidade dos fornecedores é bem administrada. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

5. Os funcionários estão engajados ao SGQ. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

6. Os funcionários estão bem treinados e são encorajados a melhorar o local de trabalho. 



(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

7. Houve melhora de desempenho financeiro da organização após implementação do SGQ. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

8. Os indicadores de desempenho de qualidade internos da organização melhoraram após 

implementação do SGQ. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

9. A satisfação dos clientes tem melhorado desde a implementação do SGQ. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

10. A organização tem crescido desde a implementação do SGQ. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

11. O tempo utilizado para implementação da ISO 9001 na organização foi adequado. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

12. A organização se certificou por força do mercado. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

13. Foi utilizada consultoria externa para certificação. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

14. Os serviços prestados pela consultoria atenderam às expectativas. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

15. Houve grande resistência dos funcionários à implantação da norma na organização. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

16. Há outras iniciativas de qualidade em curso na organização (Ex.: Seis sigma, Círculos de Controle 

da Qualidade, inscrição em Prêmio Nacional da Qualidade ou semelhantes). 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

17. A expectativa do serviço da consultoria estava claramente definida para ambas as partes no início 

do processo de certificação. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

18. O consultor que conduziu a certificação tinha experiência na atividade. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

19. A consultoria foi flexível quando isso foi necessário. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 



20. A consultoria contratada para a implantação do SGQ customizou seu serviço para se adequar a 

nós. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

21. O serviço de consultoria recebeu preço justo pelo serviço prestado. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

22. Havia critérios técnicos claros para a escolha da consultoria. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

23. O desempenho da consultoria excedeu as expectativas. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

24. Houve bom  nível de engajamento da consultoria no projeto de certificação. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

25. Houve bom engajamento de ambas as partes do projeto. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

26. A consultoria se dedicava em tempo integral ao projeto. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

27. A organização tem experiência em contratação de consultorias para outra finalidade. 

(   ) Discordo totalmente     (   ) Discordo parcialmente     (   ) Indiferente    (   ) Concordo Parcialmente     (   ) Concordo totalmente 

 

 


