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RESUMO

BOEIRA, Carolina Carneiro. A análise dos resultados alcançados com a
implantação do PBQP-H na ArgaSuper Indústria de Argamassas Ltda., 2005.
143f. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). Curso de
Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

Orientador: Marcos Baptista Lopes Dalmau

0 objetivo principal deste trabalho é analisar se os resultados alcançados com a
implantação do PBQP-H na ArgaSuper Indústria de Argamassas Ltda. estão
compatíveis com a realidade organizacional desejada. 0 método utilizado nesta
pesquisa 6 o estudo de caso, caracterizado por um estudo exploratório e descritivo,
e pela evidência de uma abordagem qualitativa. Os sujeitos estudados envolveram
os sócios da ArgaSuper responsáveis pela gestão da mesma. Os dados foram
obtidos junto a fontes primárias e secundárias, por meio de técnicas como entrevista
semi-estruturada, análise documental e observação. Os dados foram tratados de
forma descritiva e interpretativa, sendo que foram analisados por meio da análise de
conteúdo. Inicialmente foram identificados os objetivos organizacionais que
motivaram a implantação do PBQP-H, posteriormente foi apresentada a realidade
organizacional quanto aos requisitos básicos da qualidade antes da implantação do
programa, seguido da apresentação das etapas criadas para a implantação do
mesmo e de uma descrição da empresa quanto aos requisitos da qualidade após a
implantação do programa, por último foi realizada a análise dos resultados obtidos
com a implantação. Os resultados desta pesquisa revelaram que com a implantação
do PBQP-H a empresa conseguiu atingir muito dos seus objetivos iniciais, porem a
realidade organizacional desejada pela ArgaSuper não está completamente
compatível com a realidade organizacional desejada.
Palavras-chave: Gestão da Qualidade, PBQP-H, ArgaSuper
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do tema e apresentação do problema

Atualmente a administração das organizações esta cada vez mais complexa.
A competição acirrada pelo mercado, a exigência dos clientes por produtos
diferenciados e, se possível, personalizados, exige que as empresas busquem
novos meios para que possam sobreviver.
Um desses meios 6 a busca pela qualidade, tanto no aspecto formal, quando
as organizações têm como objetivo a certificação ou qualificação para suas
atividades, quanto informal, quando mesmo inconscientemente procuram trabalhar
da melhor maneira possível para satisfazer seus clientes. A qualidade atualmente 6
considerada fundamental para as organizações, não apenas como diferencial
competitivo, mas principalmente como um aspecto de sobrevivência, pois a busca
pela melhoria continua proporciona as organizações avanço em todo o seu
processo, desde a redução de custos à maior satisfação de seus clientes.
Assim, qualidade 6 um assunto que desperta o interesse de profissionais e
empresas em todo o mundo. Inúmeras metodologias foram criadas e são aplicadas
com o objetivo de oferecer ao cliente o melhor produto/serviço.
Deming (1990), um dos principais estudiosos da area, define qualidade como
um aperfeiçoamento continuo e firmeza de propósitos.

E

compreender o que

acontece, construir e interpretar estatísticas e agir aperfeiçoando. 0 Objetivo deve
atender as necessidades do usuário, presentes e futuras.
Para Feigenbaum (apud CIERCO et al, 2003), a qualidade 6 um instrumento
estratégico pelo qual todos os trabalhadores devem ser responsáveis. Mais do que
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uma técnica de eliminação de defeitos, qualidade é uma filosofia de gestão e um
compromisso com a excelência.
No Brasil, a utilização da filosofia, princípios e ferramentas da qualidade
começaram pelas grandes empresas, especialmente as multinacionais, e logo
atingiu, ainda que de maneira desordenada e imperfeita, um número surpreendente
nas áreas de negócio. Segundo Falconi (2004), um dos maiores especialistas em
qualidade no país, as melhores empresas brasileiras são as que percebem que os
esforços de introdução dessas metodologias devem ser continuos e se prolongar por
toda a vida das organizações.
Sob este aspecto, cabe destacar a importância do tema gestão da qualidade,
tendo em vista o papel decisivo por ela assumido em face do processo de
globalização, da abertura dos mercados e da conseqüente competição entre
organizações na busca de competitividade.
Na concepção de Lhullier (2004), a gestão da qualidade é definida como o
gerenciamento do sistema empresarial, a partir dos conceitos da qualidade.
Atualmente a gestão da qualidade abrange uma visão macro de existência
humana, influenciando modos de pensar e agir. Qualidade não significa apenas o
controle da produção, a qualidade intrínseca de bens

e serviços, o uso de

ferramentas e métodos de gestão, ou a assistência técnica adequada. Num sentido
mais amplo, o conceito de gestão da qualidade passou a significar modelo de
gerenciamento que busca a eficiência e a eficácia organizacionais. (CIERCO et. Al,
2003).
Desta forma, a indústria da construção civil, uma das maiores geradoras de
emprego e riqueza do Brasil, e de acordo com o Sindicato da Indústria da
Construção Civil - Sinduscon (2005), responsável por movimentar aproximadamente
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13% do Produto Interno Bruto (PIB) do pais, representando uma grande potência da

economia brasileira, também intensificou a busca pela melhoria continua, pois de
acordo com Ambrozewick (2003),

a força deste setor não se traduz em

modernidade e qualidade, já que a maioria das empresas possuem estrutura
familiar, tradicional e conservadora imperando entre elas a "cultura do improviso", o
que provoca inúmeros problemas em todo o processo, prejuízos econômicos e
insatisfação de clientes.

Sendo assim, de acordo com o Sinduscon (2005), em 2000 foi criado o
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H), que se

propõem a organizar o setor da construção civil através de duas questões principais:
a melhoria da qualidade e a modernização produtiva.
Através deste programa o setor da construção civil, em parceria com o
Governo Federal, procura replicar, nacionalmente, as experiências bem sucedidas
na área da qualidade, de forma a trazer benefícios para empresas, governos e
consumidores.
Conforme o Sinduscon SC (2005), o PBQP-H cresceu nacionalmente, com o
objetivo de combater não conformidades, promover a qualidade de produtos e
serviços e aumentar a produtividade em todos os segmentos do setor. Assim, no ano

de 2001 foram criados, em Florianópolis, grupos setoriais que aderiram ao
programa, dentre eles, o das indústrias de argamassa intermediária.
Diante deste contexto, a ArgaSuper Indústria de Argamassas Ltda., empresa
de pequeno porte, fornecedora de insumos a construção civil, foi uma das primeiras
a aderir programa. Fundada em maio de 2001, sempre se envolveu com as
atividades do setor, participou do primeiro núcleo setorial de argamassa junto com
mais treze indústrias, as quais, em agosto de 2001, assinaram o termo de adesão ao
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PBQP-H. Em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de

Santa Catarina (SEBRAE/SC) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
iniciaram o processo de implantação do mesmo e em dezembro de 2003, a
ArgaSuper foi uma das primeiras indústrias de argamassa do Brasil a conquistar o

Selo da Qualidade para seus produtos. A implantação do PBQP-H levou a uma série
de mudanças estruturais e culturais, pois envolveu toda a organização, seus
processos, sua administração e seus recursos humanos. Dai vem A formulação do
seguinte problema de pesquisa:

Os resultados alcançados com a implantação do PBQP-H na ArgaSuper

Indústria

de Argamassas Ltda. estão compatíveis com a realidade

organizacional desejada?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral
Analisar se os resultados alcançados com a implantação do PBQP-H na
ArgaSuper Indústria de Argamassas Ltda. estão compatíveis com a realidade

organizacional desejada.
1.2.2 Objetivos específicos
a) Identificar os objetivos da empresa no que tange a implantação do programa;
b) Descrever a situação da empresa antes do inicio da implantação do PBQP-H;
c) Apresentar as etapas de implantação do programa;
d) Descrever a situação da empresa após a implantação do PBPQ-H;
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1.3 Justificativa

A Gestão da Qualidade é dinâmica e complexa, sendo fruto da interação dos
diversos fatores que compõem a estrutura organizacional e sua administração.
Sendo assim, muitos são os aspectos que estão relacionados ao sucesso ou
fracasso da implantação da mesma nas organizações. Quando os gestores optam
por implantar um Sistema de Gestão da Qualidade Total são motivados por fatores
iniciais e criam expectativas com relação aos resultados que serão obtidos.
Muitas vezes as motivações iniciais à implantação de programas da qualidade

podem levar a uma série de benefícios indiretos. Porém, é importante alertar, que
diversos fatores, tanto administrativos, como operacionais, podem fazer com que a
empresa não alcance suas motivações iniciais e não atenda suas expectativas.
Diante do exposto, analisar se os resultados alcançados com a implantação
do PBQP-H na ArgaSuper estão compatíveis com a realidade organizacional
desejada é importante, pois através desta análise, será possível verificar como
ocorreu todo o processo de qualificação, desde a idéia inicial até conquista do Selo
da Qualidade, assim como identificar se houve discrepância entre os resultados
pretendidos e os alcançados.
A realização deste trabalho também é importante para academia, pois como
se trata de um estudo de caso, e haverá o relacionamento da teoria obtida no curso
com a realidade encontrada na organização, poderá ser utilizado, posteriormente,
como fonte de estudos.
Quanto à originalidade, verificou-se que após a criação do PBQP_H, a
exigência por produtos e serviços, diferenciados e qualificados, na construção civil,
aumentou consideravelmente. Em Florianópolis há muitas indústrias, principalmente
as de insumos, que iniciaram o processo de certificação, porém sem êxito.
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Diagnósticos organizacionais do processo de implantação em empresas deste setor
é bastante incomum, mas extremamente relevante. A empresa em estudo ainda não

desenvolveu nenhum trabalho neste sentido e seus sócios quando abordados sobre
o projeto demonstraram interesse pelo mesmo.

Por fim, o projeto é viável por haver material disponível suficiente para se
construir uma análise bem estruturada do problema em questão, não gerar muitos
custos, em virtude da característica do estudo proposto, que requer basicamente,
horas de pesquisa e coleta de dados, material de expediente e material bibliográfico,
além de custos com impressão e deslocamento para coleta de dados.

1.4 Estrutura do trabalho

0 trabalho consta de cinco capítulos, divididos em introdução, fundamentação
teórica, metodologia, apresentação e análise dos dados e considerações finais.

O

capitulo

1

refere-se á introdução,

onde foram apresentadas a

contextualização do tema e a apresentação do problema, o objetivo geral e os
específicos, a justificativa e a estrutura do trabalho.

O capitulo 2 trata da fundamentação teórica, onde se procurou resgatar a
teoria para dar subsidio a análise dos dados. Assim, foi composta por conceitos da
qualidade, evolução da qualidade, estudiosos da qualidade, Gestão da Qualidade
Total, International Organization for Standardization (ISO) e o PBQP-H.
No capitulo 3 consta A metodologia aplicada na realização do trabalho, onde
foram explicadas a caracterização da pesquisa, a forma de coleta e análise dos
dados, a definição das categorias de análise e as limitações da pesquisa.
O capitulo 4 refere-se à apresentação e análise dos dados, onde se abordou
a identificação dos objetivos organizacionais da empresa no que tange a
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implantação do PBQP-H. A descrição da empresa antes da implantação do
programa. A apresentação das etapas criadas para a implantação. A descrição da
organização após a implantação do programa. E a analise dos resultados obtidos
com a implantação.
Finalmente, no capitulo 5 apresentaram-se as considerações

e

as

recomendações, oportunidade em que se fez uma comparação entre os objetivos
propostos

e o

resultado da pesquisa. Também foram apresentadas as

recomendações de novos temas de pesquisa para trabalhos futuros.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta etapa será apresentado um estudo teórico referente ao assunto
abordado a fim de melhor compreender o mesmo.
"Esta 6 a fase da pesquisa na qual você vai aprofundar os
conhecimentos teóricos sobre o tema, tomar conhecimento, com
detalhes, das várias posições existentes sobre o mesmo, levantar os
pontos de concordância e discordância entre essas várias posições,
confrontar as colocações de vários autores entre si, e com suas
próprias conclusões, tentar descobrir e entender os determinantes e as
conseqüências de cada uma destas posturas, enfim, vai tentar
estabelecer a base teórica para a continuação de seu projeto".
(TOMANIK, 1994, p. 133)

Sendo assim, segue abaixo um referencial teórico dos principais aspectos
relacionados à pesquisa proposta.

2.1 Conceitos da qualidade

0 conceito de qualidade é dinâmico e complexo, o que significa qualidade

para uns pode não significar para outros. Conforme Ambrozewicz (2003b, p. 18), "a
maior dificuldade para identificar o significado da palavra qualidade com precisão é
que, além de não ser um termo técnico, ela é de dominio público". Porém ao defini-la
é importante levar em consideração a noção intuitiva que as pessoas têm, por outro

lado essa noção muitas vezes é incorreta e acarreta uma série de dificuldades em
uma organização.
Muitas vezes o termo qualidade é utilizado como sinônimo de luxo, prego,
durabilidade, boa aparência, conforto, praticidade, eficiência, entre outros. Cada um
desses termos faz parte da qualidade, mas a qualidade não pode ficar restrita
apenas a um ou dois desses itens. Segundo Ambrozewicz (2003b), Qualidade é o
conjunto de atributos e elementos que compõem um produto ou serviço. "Para se
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alcançar A qualidade deve-se focalizar toda a atividade produtiva no atendimento ao
consumidor. (AMBROZEWICZ, 2003b, p. 18).
Falconi (1992), define um produto ou serviço de qualidade como aquele que
atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no
tempo certo As necessidades do cliente. Para o autor, o verdadeiro critério da boa
qualidade é a preferência do consumidor. Cerqueira Neto (1993), também expõe que
para a obtenção da qualidade é imprescindível que se dê toda a atenção As
expectativas do cliente.
Para Hunt (1993), qualidade deve estar presente em todo o funcionamento de
uma empresa, do topo a base, de um lado a outro. Segundo Hunt (1993), a definição
adotada pela organização somente estará correta se atender As condições
especificas e As exigências do cliente.
Os conceitos referentes A qualidade evoluiram de acordo com o tempo A
medida que os clientes ficaram mais exigentes. Esta evolução será apresentada a
seguir.

2.2 Evolução da qualidade

Segundo Teboul (1991, p.13), "o controle da qualidade nasceu da produção
em massa de diferentes componentes de um produto e de sua montagem em linha,
portanto da necessidade de fabricar pegas padronizadas e intercambiáveis".
Antes da revolução industrial utilizava-se a técnica do artesanato, os produtos
eram fabricados por artesãos que produziam de acordo com o que o cliente
solicitava, a produção não era padronizada e os clientes estavam em contato direto
com os artesãos.
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A revolução industrial e a produção em massa levaram a indústria a uma
lógica monodimensional de divisão de trabalho e de produtividade. 0 objetivo era
produzir mais, utilizando um menor número de pessoas. Dai surgiu à necessidade
de inspeção do produto acabado através de instrumentos, aparelhos de medição e
métodos cada vez mais sofisticados.
A partir da década de 30, os métodos estatísticos de amostragem
começaram a se desenvolver para enfrentar quantidades cada vez maiores de
produção. Os lotes fabricados eram inspecionados por amostragem, os reprovados
eram separados para que fossem retirados os elementos defeituosos.
Na década de 40, surgiu sob impulso do exército americano, o controle
estatístico no recebimento ou na inspeção final, tratava-se da porcentagem máxima
de elementos defeituosos que poderia ser considerada satisfatória, como
característica média da qualidade apresentada. Estava-se assim na civilização do
1% de defeito, pois o método não permitia ir além de 1%. (TEBOUL, 1991).
No final da década de 50, com a sofisticação e o desenvolvimento de
materiais eletrônicos e também da agência espacial, obteve-se custos de operação e
de manutenção bem superiores ao custo de compra, surgiu assim, à quantificação
dos custos da qualidade, naquela época foram desenvolvidos técnicas de
confiabilidade, que estudavam a probabilidade de que um dispositivo cumprisse uma
função pré-específica sob certas condições de utilização, durante um período
determinado de tempo. Este período ficou conhecido pela expressão "Garantia da
Qualidade". (TEBOUL, 1991).
Nos anos 60, os custos com o controle da qualidade continuaram elevados e
surgiu o dilema entre o custo do defeito contra o custo da inspeção, originou-se
então, um terceiro termo, a prevenção. Observou-se que a qualidade deveria ser
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considerada desde o inicio da fabricação. 0 método de 1% de defeito foi substituído
pelo movimento defeito zero, surgindo então a Gestão da Qualidade Total.
A Gestão da Qualidade Total, a partir das décadas de 70 e 80 passou a servir
como estratégia de administração. Seu enfoque valorizava prioritariamente os
clientes e sua satisfação como um fator de preservação e ampliação da participação
no mercado. A alta administração reconheceu o impacto da qualidade no sucesso da
empresa, passando a merecer a sua atenção rotineira e integrando-se na gestão
estratégica do negócio. (BARCANTE, 1998)
De acordo com Garvin (apud CARAVANTES, CARAVANTES & BJUR, 1997,
p. 71), "a qualidade foi redefinida pelo ponto de vista do consumidor, onde a
satisfação está relacionada com ofertas competitivas e com a vida (Ail do produto,
não apenas na compra". Os clientes ficaram mais exigentes e a busca pela
qualidade passou a ser uma questão de competitividade e sobrevivência. A
qualidade deixou de ser um diferencial e passou a ser um pré-requisito para as
organizações.
Segundo Ambrozewicz (2003b, p. 17), "o que era uma decisão gerencial entre
produzir ou produzir com qualidade se transformou na decisão estratégica entre
produzir com qualidade ou pôr em risco a sobrevivência da empresa".

2.3 Estudiosos da qualidade

Muitos são os estudiosos da qualidade, dar-se 6 destaque a quatro deles,
Deming, Juran, Crosby considerados por muitos especialistas como os "gurus" da
qualidade e lshikawa considerado e respeitado mundialmente por seus métodos de
controle da qualidade.
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2.3.1 Wi !liens Edwards Deming

Deming, respeitado como um "Guru" da qualidade foi considerado o fundador
da nova era econômico e industrial, e, introduziu no Japão a importância da
qualidade e a aplicação do raciocínio estatistico . Como reconhecimento por sua

contribuição a economia, a Japonese Union Scientists Engineers

- JUSE

(Associação Japonesa de Ciências e Engenharias) instituiu em 1951 o prêmio
Deming para contribuições a qualidade e confiabilidade de produtos, e pela

importância de seus trabalhos, em 1960, foi condecorado em nome do imperador
japonês com a Segunda Ordem do Sagrado Tesouro.
Deming desenvolveu quatorze princípios de administração para a empresa
sobreviver e ser competitiva. "Os quatorze princípios aplicam-se indistintamente a
organizações pequenas e grandes, tanto na indústria de serviço quanto na de

transformação". (DEMING, 1990, p. 18).
A seguir os princípios de Deming:

1) Estabelecer constância de propósitos para melhorar o produto e o serviço
Este principio refere-se 6 atenção que os gestores devem dar na estratégia
de sua administração, ou seja, a dedicação que vão desempenhar para manter a
empresa competitiva

e gerar empregos. Deming

(1990), explica que para

estabelecer esta constância deve-se aceitar a inovação, alocar recursos para
pesquisas e treinamento e buscar a melhoria continua. 0 autor enfatiza ainda que é

importante a organização desenvolver um negócio que prospere por muito tempo,
para Deming (1990), não basta o empreendimento gerar lucro por um período curto
de tempo.
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2) Adotar a nova filosofia

0 segundo principio de Deming, explica que as organizações não devem
continuar tolerando os níveis freqüentemente

aceitos de erros, materiais

inadequados, pessoas engajadas em atividades sem saberem em que estas
consistem, falta de treinamento, comunicação inadequada, entre outros. 0 autor
explica que ao adotar a nova filosofia, a empresa deve passar por uma

transformação.
3) Deixar de depender da inspeção para atingir a qualidade

É necessário que a qualidade esteja presente em todos os processos
produtivos, desde seu primeiro estágio. A inspeção não deve ser o ponto principal
para o alcance da qualidade, pois conforme Dodge (apud DEMING, 1990, p. 22). "A

inspeção 6 demasiado tardia. A qualidade, boa ou má, já se encontra no produto".
4) Cessar a prática de aprovar orçamentos com base no prego
Neste principio Deming (1990), explica que não se devem adquirir produtos
ou serviços somente baseados pelo preço. É importante considerar a qualidade dos
materiais ou serviços adquiridos, pois esta, 6 fundamental para o bom desempenho
dos processos.
5) Melhorar constantemente o sistema de produção e de prestação de serviços
Deming (1990), defende que a aplicação deste principio deve melhorar a
qualidade e a produtividade e, conseqüentemente reduzir de forma sistemática os
custos. Ele enfatiza novamente a busca da melhoria continua.
6) Instituir o treinamento no local de trabalho

0 treinamento 6 fundamental em todos os setores da empresa, tanto para a
administração quanto para os colaboradores da produção. Através do treinamento
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as pessoas podem conhecer melhor a organização e aprender a desempenhar
melhor sua atividade.
7) Instituir a liderança
Neste principio Deming (1990), informa que a função dos administradores não
é supervisionar e sim liderar. Para o autor, o objetivo do líder deve ser o de ajudar
colaboradores, máquinas e dispositivos e executarem um trabalho melhor, para isso,
é necessário que os lideres conheçam o trabalho que supervisionam e eliminem as
causas e não os efeitos dos problemas.
8) Eliminar o medo, de forma que todos trabalhem de modo eficaz para a empresa
Neste principio o autor retrata que o medo gera resistência ao conhecimento,
a participação, a resolução de problemas, entre outros. Deming (1990) informa que
para que as pessoas possam dar o melhor de si é importante que se sintam seguras,
sem preocupação, sem cuidado ao exprimir idéias, sem temor de fazer perguntas.
Eliminando o medo, pode-se obter um ambiente muito mais criativo na resolução de
problemas.
9) Eliminar barreiras entre os departamentos
Todos os departamentos da organização devem estar interligados e em
sinergia, o trabalho em equipe é fundamental para o bom desempenho da empresa.
10) Eliminar lemas, exortações e metas para a mão de obra que exijam nível zero de
falhas e estabeleçam novos níveis de produtividade.
0 autor condena a publicação de cartazes ou quadros com slogans,
exortações ou metas para a mão de obra, pois frases do tipo: "Nunca mais farei um
trabalho insatisfatório", "Melhorando juntos", "Seja um profissional da Qualidade —
Orgulhe-se de seu trabalho", deixa os colaboradores da produção extremamente
irritados, pois anunciam a eles que a administração não tem consciência As barreiras
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que se interpõem à realização profissional de seus trabalhos. (DEMING, 1990). 0
autor explica que a maior parte dos problemas provem de sistemas e não de nrião de
obra.
11) Eliminar padrões de trabalho na linha da produção e o processo de

administração por objetivos numéricos
Neste principio o autor relata que os padrões de trabalho na linha de

produção muitas vezes acarretam em baixa qualidade dos serviços prestados, pois
se um colaborador possui a meta de realizar 25 chamadas em uma hora e satisfazer

o cliente de forma cortês, sem apressá-los, muitas vezes não vai conseguir dar o
atendimento que ele merece com medo de não atingir a meta. Afinal qual será a

função dele: realizar as vinte e cinco chamadas por hora ou satisfazer os clientes de
forma cortês, sem apressá-los? 0 autor informa que não é possível realizar as duas
atividades sem prejudicar a qualidade.
Quanto ao processo de administração por objetivos numéricos, Deming

(1990), informa que geralmente resulta em uma tentativa de administrar sem
conhecimento referente ao que fazer para atingir tal objetivo e acaba constituindo-se
em administração pelo medo. 0 autor enfatiza que para atingir uma determinada
meta, como, por exemplo, aumentar a produtividade em 10% no ano seguinte é

necessário que o gestor tenha um plano para alcançá-la, o que muitas vezes não
acontece.
12) Remover as barreiras que privam as pessoas do justo orgulho pelo trabalho bem
executado
Conforme Deming (1990), os colaboradores ficam mais motivados quando
conseguem desempenhar suas tarefas sem problemas ocasionados por falhas no
sistema operacional. 0 autor alerta que a administração deve possuir consciência de
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suas atividades, participando com aconselhamento e iniciativas baseadas em
sugestões para a remoção de dessas barreiras.
13) Instituir um forte programa de educação e auto-aprimoramento
Através deste principio Deming (1990), enfatiza o fato de que as organizações
não precisam apenas de colaboradores qualificados, mas sim de colaboradores que
objetivam aprimoramentos constantes, que estejam sempre em busca do
conhecimento. A empresa deve submeter-se a um novo aprendizado, baseado na
formação e no conhecimento das pessoas.
14) Tomar iniciativa para realizar a transformação
Para Deming (1990), cabe a administração analisar, entender e chegar a um
consenso sobre cada um dos princípios anteriores, para iniciar o processo de
transformação. Porém alerta que todos devem estar engajados neste processo, pois
é da competência de todos.

Os princípios de Deming contribuem muito para a realização do processo de
mudança nas organizações. A implantação da gestão da qualidade requer muita
atenção para produzir resultados positivos. Os passos mencionados por Deming
constituem um importante instrumento de apoio neste processo.
2.3.2 Joseph Juran

Publicou o livro Quality Control Handbook em 1951 que foi considerado a
bíblia da qualidade nos Estados Unidos e Japão, foi o co-desenvolvedor do primeiro
controle estatístico do processo, ficando conhecido por ensinar o Principio de
Pareto, o qual neste trabalho, será explicado junto com as ferramentas da qualidade.
Para Juran (apud CARAVANTES, CARAVANTES E BJUR, 1997, p. 75), "o
gerenciamento para a qualidade é feito pelo uso de três processos universais de
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gerenciamento: planejamento da qualidade, controle da qualidade, e melhoramento
da qualidade". Estes processos são conhecidos como a Trilogia de Juran.
Caravantes, Caravantes e Bjur, (1997), descreve os três processos da
Trilogia:
1) Planejamento da Qualidade
Atividade utilizada para determinar as necessidades dos clientes
desenvolver os produtos

e

e

processos necessários para atender a estas

necessidades.
2) Controle da qualidade
Controlar para manter o processo planejado no seu estado planejado, de
modo que ele continue capaz de atingir as metas operacionais, manter o "status
quo".
3) Melhoramento da Qualidade
Criação organizada de mudanças benéficas, e obtenção de níveis inéditos de
desempenho. Pode ser utilizado como sinônimo de inovação.
Percebe-se que a Trilogia de Juran constitui-se de elementos fundamentais a
administração, entender estes elementos e aplicá-los podem levar a excelência em
gestão.
2.3.3 Philip Crosby
Ficou conhecido como criador do defeito zero e desenvolveu um programa
com quatorze passos usado como base por muitos programas de melhoria continua.
Crosby tem uma abordagem com enfoque voltada á engenharia da produção,
"qualidade é a conformidade com os requisitos", sua atenção principal 6 no amplo
uso de ferramentas estatísticas e controle do processo. Seus quatorze pontos para
melhoramento da qualidade visam à prevenção em vez da detectação de defeitos.
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Segundo Crosby (apud CARAVANTES, CARAVANTES E BJUR, 1997), os
quatorze pontos são:
1) Comprometimento da gerência
A empresa deve deixar claro que a administração é comprometida com a
qualidade.
2) Times de melhoramento da qualidade
Devem-se formar grupos de melhoramento da qualidade com representantes
de todos os departamentos da organização.
3) Medida da qualidade
Todas as áreas da organização devem possuir medidas da qualidade
apropriadas a cada atividade, para que seja possível identificar quais necessitam de
melhoramento.
4) Avaliação do custo da qualidade
È necessário estimar os custos da qualidade para identificar as áreas onde as
melhorias da qualidade serão úteis.
5) Conscientização sobre a qualidade
Todos na organização devem ter consciência da cultura da qualidade e
devem saber a importância da conformidade com os requisitos e os custos das não
conformidades.
6) Ação corretiva
Devem ser identificadas pelos pontos três e quatro e por conversas com os
colaboradores que devem ser levadas e se possível resolvidas pela supervisão.
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7) Planejamento do Programa de Zero Defeito
Deve ser formado um comitê com membros dos grupos de melhoramento,
descrito no ponto dois. Este comitê deve planejar um programa que objetive zero
defeito de acordo com a empresa e a cultura.
8) Treinamento de supervisores
Deve envolver todos os níveis da gerência para que possam implementar sua
parte do programa de melhoramento da qualidade.
9) Dia de Zero defeito
A organização deve instituir um dia para que todos os colaboradores possam
perceber que houve mudança.
10) Estabelecer metas de melhoria
Neste ponto todos os colaboradores devem estabelecer metas de
melhoramento para si próprias e para seus grupos, transformando comprometimento
em ação.

11) Remoção das causas dos erros
Estimular os colaboradores a comunicar a

gerência os obstáculos que

encontraram para atingir sua meta do zero defeito.
12) Reconhecimento e valorização daquele que atingir sua meta da qualidade

0 colaborador que alcançar sua meta da qualidade deve ser reconhecido
para motivá-lo a busca da melhoria continua.
13) Conselhos da Qualidade
Devem-se promover reuniões em intervalos regulares para que discutirem
problemas, experiências e idéias.
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14) Repetir tudo
Para enfatizar o processo de melhoria continua, o programa deve ser
repetido, pois renovará o comprometimento dos colaboradores antigos e motivara os
novos colaboradores a entrarem no processo.
Verifica-se que os pontos defendidos por Crosby estimulam as organizações
a trabalhar utilizando a prevenção em seus processos em vez apenas da inspeção.
A realização dos quatorze passos incentiva os gestores a comprometerem-se com a
qualidade organizacional e a conquistarem o envolvimento dos colaboradores com a
mesma.
2.3.4 Kaoru Ishikawa

E considerado umas das mais destacadas autoridades mundiais em controle
da qualidade. Seus métodos práticos ajudaram empresas como a IBM e a Ford a
fornecer produtos de alta qualidade a custos muito mais baixos.
Uma de suas grandes contribuições para a qualidade é o Diagrama de
lshikawa ou Causa e Efeito também conhecido como Diagrama de Espinha de
Peixe, o qual, neste trabalho, será explicado nas ferramentas da qualidade, outra
contribuição importante é quanto à ênfase dada à qualidade informando que a
mesma deve começar e terminar com a educação, o que enfatiza o aprimoramento
continuo.
lshikawa (1993) esboça algumas diretrizes para a prática da qualidade:
1) As organizações devem realizar suas atividades com o objetivo de atender aos
requisitos do consumidor;
2) As organizações devem enfatizar a orientação para o consumidor, precisam ter a
visão de que os fabricantes não fazem um favor aos consumidores ao fornece-lhes
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um produto, ao contrário, é direito dos consumidores selecionar os produtos dos

fabricantes;
3) É importante verificar a interpretação que se dá ao termo "qualidade", ela não
pode ser interpretada de forma restrita, mas sim no sentido mais amplo abrangendo
qualidade no trabalho, serviço, informação, processo, divisão, pessoal, empresa,
objetivos entre outros.

4) Não se pode haver qualidade quando se ignora prego, lucro e controle de custos.
É necessário fornecer produtos com qualidade certa, preço justo e na quantidade
certa.
Para Ishikawa (1993, p. 45), "engajar-se na qualidade significa: usar o
controle da qualidade como base, procurar o controle integrado de custo, preço e
lucro e controlar a quantidade (da produção, das vendas e do estoque) e das datas
de entrega".
Observa-se que Ishikawa prioriza a satisfação dos clientes, atendendo-os de
forma eficaz através do controle da qualidade em todas as suas dimensões.

2.4 Gestão da qualidade total

A gestão da qualidade total representa a necessidade de todos os setores e
colaboradores dentro de uma organização estarem voltados para o cumprimento dos
conceitos, princípios e técnicas da qualidade e, conseqüentemente, em busca da

satisfação dos clientes e da melhoria continua.
Paladini (2000), explica que o nome gestão da qualidade total vem de uma
nova forma de gestão, identificada na própria evolução do conceito, que saiu de uma

situação em que todo o esforço era voltado para inspeção, para um ambiente no
qual a qualidade é definida de forma mais ampla e abrangente possível. Então,
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conforme Paladini (2000), quando se menciona gestão da qualidade total, deseja-se
lembrar que existe um novo modelo de gestão baseado em um novo conceito de
qualidade.
A gestão da qualidade total envolve ações de planejamento, controle e
aprimoramento continuo de cada processo, tendo como foco central o atendimento
das necessidades e satisfação dos clientes. Assim, segundo Cerqueira (1994, p.15),

"Gerenciar a qualidade total 6 agir de forma planejada e sistemática para implantar e
implementar um ambiente no qual, em todas as relações fornecedor-cliente da

organização, sejam elas internas ou externas exista a satisfação mútua".
Para Oakland (1994 p. 48) o gerenciamento da qualidade total visa "melhorar
a competitividade, a eficácia e a flexibilidade por meio de planejamento, organização

e compreensão de cada atividade, envolvendo cada indivíduo em cada nível".
Segundo o autor para alcançar a qualidade total 6 necessário que o sistema
de gestão seja aplicado em todas as atividades da organização e com elas deve
interagir.

lshikawa (1993), tem a concepção de que o controle da qualidade total é
desenvolver, projetar, produzir e comercializar um produto ou serviço de qualidade
que 6 mais econômico, mais útil e sempre satisfatório para o consumidor, ou seja, a
busca continua das necessidades do consumidor através da qualidade de todos os
processos organizacionais. Ishikawa (1993), também concorda que para atingir a
qualidade total nas organizações é necessário o envolvimento de todos na empresa,
incluindo os altos executivos, todas as divisões da

organização e todos os

colaboradores.

Paladini (2000), ressalta a importância e o envolvimento de todos com a
gestão da qualidade, porém enfatiza, conforme já visto no item 2.1 deste trabalho,
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que cada indivíduo tem uma percepção sobre qualidade e muitas vezes a definem
erradamente refletindo na produtividade, para que isso não aconteça 6 necessário
que a organização desenvolva sua cultura da qualidade. Segundo Paladini (2000,
p.26) "entende-se por cultura como um conjunto de valores, crenças, idéias etc.,

assim pode-se entender que o processo cultural 6 uma forma de atribuição de valor
a qualidade ou, mais em geral, 6 a atenção que se dedica a questão".
Verifica-se, de acordo com os autores citados, que para o gerenciamento da
qualidade total 6 necessário o envolvimento de todos os niveis organizacionais,
todos deve entender a cultura da qualidade da empresa, ter comprometimento com a
melhoria continua e interagir entre si. Esta prática, conforme Juran (apud Paladini,
2000)

deve ser aplicada como planejamento estratégico

da empresa.

"0

planejamento da qualidade deve ser uma extensão do planejamento dos negócios
da organização". (JURAN apud PALADIN!, 2000, p.32).
2.4.1 Planejamento da qualidade total

Para conseguir um Sistema de Gestão da Qualidade Total eficiente 6
necessário

o planejamento da qualidade. "As

ações de planejamento são

consideradas essenciais para a Qualidade Total". (PALADIN!, 1994, p.35)
Para Paladini (2000, p. 101), "a atividade de planejamento 6 considerada
fundamental no esforço de produzir qualidade", pois, planejar significa tomar
decisões com certa folga em relação ao momento que as ações serão implantadas.
Paladini (2000) informa ainda que planejar a qualidade significa tomar decisões
gerenciais antes que as máquinas parem por defeito, antes que montes de refugos

sejam gerados, antes que fornecedores deixem a organização sem abastecimento,
antes que clientes reclamem, antes que os custos disparem. Diante do
exposto, planejar qualidade significa escolher os melhores métodos para realizar as
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atividades, evitando desperdício de tempo e custos. "0 planejamento da qualidade
elimina ações improvisadas, decisões com base intuitiva e subjetivismo". (PALADIN!,
2000, p. 101).
Para Oakland (1994, p. 75), "o planejamento da qualidade deve ser parte de
um continuo processo de revisão que objetiva zero erro ou defeito através de uma
estratégia de melhoramentos continuos".
Oakland (1994), considera importante no processo de planejamento a
utilização de pianos detalhados das operações. 0 autor define os planos da
qualidade como um documento especifico para cada produto ou serviço que indica
as atividades relacionadas com a qualidade. A utilização desses pianos facilita a
compreensão dos processos organizacionais. Oakland (1994, p. 78), afirma que "os
pianos da qualidade devem promover ações que evitem perdas de dinheiro através
de desperdícios".
A necessidade e a importância do planejamento e dos planos da qualidade,
são de fundamental importância pelo fato de que não se pode obtê-la de forma
improvisada, intuitiva ou acidental. 0 planejamento da qualidade deve ser visto como
um fator determinante no sucesso da implantação da Gestão da Qualidade Total.
2.4.2 Ferramentas e técnicas de gestão da qualidade total

0 Sistema da Qualidade é complexo e necessita de ferramentas e técnicas
que auxiliem na medição das atividades e controle do processo. Segundo Oliveira
(1996, p. 2), "para estabelecer um ambiente favorável a organização, 6
imprescindível a utilização de metodologias e técnicas que permitam a 'arrumação'

de idéias e fatos, dando maior objetividade ao processo de obtenção de dados e
análise que se fizer necessária".
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De acordo com Oakland (1994, p. 217), "os números

e informações

constituem a base de entendimento, decisões e ações, na busca do melhoramento
continuo dos métodos utilizados no processo, 6, portanto essencial que haja um
cuidadoso sistema de coleta, registro e apresentação de dados".
Para obtenção destes dados, Oliveira (1996) considera fundamental que os
profissionais da qualidade tenham domínio sobre ferramentas como: fluxograma,
brainstorming, diagrama de causa e efeito, coleta de dados, gráficos, análise de
pareto, histograma, diagrama de dispersão, gráfico de controle, entre outras. Para o
autor saber utilizar essas ferramentas permite ao pro fi ssional da qualidade evitar
problemas indesejáveis por falta de controle. Essa é a essência do aprimoramento
continuo da qualidade. (OLIVEIRA, 1996, p. 7).
Para Hunt, (1993, p. 116) "as ferramentas e técnicas são essenciais para a
implementação do processo de melhoria da Gestão da Qualidade Total". Segundo
Hunt (1993), as ferramentas tornam possível á realização do trabalho; fazem
medições importantes; ajuda a analisar; visualizar e entender a informação. As
técnicas podem ajudar a organizar e realizar a analise de qualidade de uma maneira
sistemática e estruturada.
Cabe ao Gestor da Qualidade o conhecimento das ferramentas e técnicas
existentes para melhor utilização das mesmas de acordo com a necessidade
organizacional, a seguir serão apresentadas algumas das ferramentas mais comuns
no Processo de Controle da Qualidade.
2.4.2.1 Folhas de verificação ou de checagem

Segundo Oakland (1994 p. 220), a folha de verificação é uma "ferramenta
utilizada para reunir dados e também um ponto lógico para iniciar a maioria dos
controles de processo ou dos esforços para a solução de problemas". Isto 6, são
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dispositivos para coletar dados que possam ser analisados e utilizados na solução
de problemas. A seguir tem-se um exemplo de folha de verificação ou de checagem.

FOLHA DE CHECAGEM — DEFEITOS DO EIXO
Produto: Motor AH2
Area: Montagem
Período: 12:00-24:00 hs
Identificação:
Data: 10/03
Alberto
DEFEITOS
DEFEITOS CHECAGEM OBSRVADOS
TOTAL
1. Flexão
/////
0,1,0,0,1
2
2.Riscos
///
1,0,0
1
3. Furos
////
0,0,0,1
1
4.Manchas
//
0,2
2
TOTAL
6
Figura 1 - Folha de verificação ou de checagem
Fonte: Adaptado de Paladini (1994, p.71)
As mesmas não possuem formato único, podendo ser projetadas conforme a
necessidade e conveniência de utilização.
Oakland (1994), informa também sobre a necessidade de separar dados de
números. Segundo o autor, dados são informações que incluem efeitos numéricos
Oteis na solução de problemas ou no fornecer conhecimento sobre a situação de um
processo, enquanto números isolados muitas vezes representam medições sem
significados ou contagens que tendem mais a confundir do que a esclarecer.
Para Paladini (2000), as folhas de checagem trazem dois benefícios
simultâneos ao sistema de gestão da qualidade: permitem a visualização do
processo e seu controle.
2.4.2.2 Histogramas

Os histogramas representam graficamente a freqüência que ocorre um
determinado efeito. "Podem ser utilizados para apresentar tributos como dados
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variáveis e como um meio eficaz de comunicar diretamente ao pessoal que opera o

processo o resultado de seus esforços". (OAKLAND, 1994 p. 222). Segue exemplo:

Número de reclamações de cliente por
regido
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

Es Norte

• Sul

1°

2°

3°

4°

trimestre trimestre trimestre trimestre

Figura 2— Histograma
Fonte: Adaptado de Paladini (1994, p. 70)
Paladini (2000), explica que a aplicação dos histogramas tem reflexos na
concepção e na implantação de processos gerenciais, pois servem para descrever
de forma simples e eficaz uma dada situação, estimular o uso de imagens como

elemento básico de descrição da realidade e induzir as pessoas a utilizar visões
globais dos processos para melhor entendê-los.
2.4.2.3 Diagrama de Pareto

Segundo Paladini (2000), essa ferramenta nasceu de uma analogia feita por
Juran à teoria econômica de Pareto, a qual informa que a maior parte da renda esta
concentrada em poucas pessoas. Para Juran (apud PALADIN!, 2000 p. 233),
"alguns defeitos respondem pelo maior potencial de perda, alguns fornecedores
respondem pela maior parte dos problemas, alguns serviços respondem pela maior
parte da demanda, e assim por diante".
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Oakland (1994, p. 225), informa que:
"Se os sistemas e causas de produtos defeituosos ou de algum outro
efeito são identificados e registrados, 6 possível determinar que
porcentagem pode ser atribuida a cada uma das causas. 0 resultado
provável 6 que a maior parte (tipicamente, 80%) dos erros, perdas ou
efeitos seja originada de poucas causas (tipicamente, 20%)".

Diante disto, verifica-se a importância de identificar as verdadeiras causas dos
defeitos, pois assim, seria possível eliminar a maioria dos erros cometidos nos
processos organizacionais.
Segundo Paladini (2000), o Diagrama de Pareto 6 útil para o processo de

Gestão da Qualidade, pois:
a) sugere atenção a elementos críticos do processo, ajudando a identificá-los;
b) permite classificar (em ordem crescente) os elementos do processo segundo a

importância da contribuição de cada um deles para o processo inteiro e organizá-los
em categorias, classes ou grupos;
c) investe na visualização global do processo.

È importante enfatizar que o método de pareto pode ser muito eficaz, mas é
necessário não abandonar as causas dos erros menos comuns, pois o objetivo da
gestão da qualidade total 6 atingir defeito zero.
2.4.2.4 Fluxograma
Segundo Paladini (2000), fluxogramas são representações gráficas das fases
que compõem um processo, permitindo uma visão global desse processo, das

características que compõem cada uma das etapas e como elas relacionam-se entre
si.
Sendo assim, verifica-se que com a utilização de fluxogramas pode-se obter
um melhor planejamento das atividades, pois com a visualização de todas as etapas
do processo é possível identificar qual o momento próprio para execução das ações,
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pré-requisitos a atender, elementos que podem ser acionados simultaneamente,
entre outros.
Oakland (1994), informa que para o planejamento sistemático de qualquer
processo é necessário o registro das seqüências de eventos e atividades, estágios e
decisões, de maneira que possam ser compreendidos e comunicados a todos. 0
autor expõe que o fluxograma 6 o método mais eficaz para o registro dessas
atividades.
2.4.2.5 Diagrama de causa e efeito ou gráfico de espinha de peixe

O método consiste em colocar o efeito a ser investigado na ponta de uma
flecha horizontal, e as causas potenciais são mostradas com setas identificadas que
se prolongam até a seta principal, cada seta pode ter outras secundárias, até que os
fatores ou causas principais sejam reduzidos a suas subcausas e conseqüências,
por brainstorming. (OAKLAND, 1994). Conforme exemplo a seguir:
Equipamento

Procedimentos

Materiais

Efeito

Informação

Pessoal

Figura 3 — Diagrama de causa e efeito.
Fonte: Adaptado de Oakland (1994, p. 228)
Paladini (1994), informa que este diagrama permite identificar as causas que
conduzem a determinado efeito, sendo bastante aplicado na análise de falhas,
perdas e desajustes do produto à demanda, no estudo de melhorias ocorridas
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acidentalmente, que se deseja perenizar ou na estruturação de decisões relativas a
situações que devem ser mantidas ou eliminadas.

2.4.2.6 Brainstorming
Método que pode ser utilizado para gerar idéias rapidamente e em quantidade
que pode ser válido em várias situações. Consiste em cada membro de um grupo,
um de cada vez, dar idéias referentes a um determinado problema, primeiramente,
todas as idéias são aceitas, sem censura ou criticas, o objetivo é obter o maior
número possível de idéias através da criatividade e entusiasmo dos participantes.

Todas as opiniões apresentadas devem ser registradas para posterior análise.
Terminado esse processo, deve-se analisar as idéias mais cabíveis a resolução do
problema em questão.
Paladini (2000, p. 259), informa que através deste método os "participantes

vão descobrindo formas de melhorar sua eficiência e, com isso, as idéias acabam
crescendo em qualidade". Desta forma, segundo o autor a técnica permite a busca
da melhoria continua, o progresso individual e do grupo.
2.4.2.7 Gráfico de controle
São gráficos que permitem a identificação de um determinado problemas no

processo produtivo. Para Oakland (1994), o gráfico de controle 6 semelhante a um
sinal de transito, a luz verde significa que o processo pode ser operado, a luz
amarela aparece quando há uma iminência de um problema e a luz vermelha
quando não há dúvida que o processo mudou de algum modo e deve ser

investigado e corrigido.
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Portanto, essa ferramenta facilita

o controle do processo produtivo,

possibilitando a identificação de alterações e alertando para a tomada de ações
corretivas antes que haja reincidência dos erros encontrados.
2.4.2.8 Diagrama de dispersão

Permite estabelecer uma associação entre dois parâmetros ou dois fatores.
Oakland (1994, p. 224) informa que uma "técnica para iniciar tal análise é um
simples gráfico X-Y dos dois conjuntos de dados. 0 agrupamento de pontos
resultantes no diagrama de dispersão revelará se existe ou não uma correlação,
fraca ou forte, positiva ou negativa entre os parâmetros".
As ferramentas apresentadas são apenas algumas das existentes. Cada

organização deve identificar suas necessidades e utilizá-las de forma que ajudem no
controle do processo servindo de apoio à implantação da qualidade total.

2.5 International Organization for Standardization

-

ISO

Com a exigência de clientes por padrões de qualidade que atendem as

especificações esperadas, é necessário gerenciar os processos. Segundo Reis e
Marlas (1994), da necessidade de encontrar um consenso mundial que permitisse a

padronização dos procedimentos que fosse aceito por todos, criou-se a International
Organization for Standardization (Organização Internacional para a Normalização ISO).
Desta forma, esta organização através de seu Comitê Técnico ISO/TC 176
iniciou em 1983, estudos comparativos de diversas normas de sistemas de garantia
da qualidade, e em 1987 publicou a primeira serie de Normas Internacional ISO

9000 composta pelas normas ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 e ISO 9004.
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(REIS e MARAS, 1994). No Brasil, a entidade regulamentadora das normas ISO é a
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Segundo Reis e Manas (1994, p.55), "as normas internacionais ISO 9000 são
normas contratuais, isto 6, aplicáveis em situações contratuais que exijam
demonstração de que a empresa fornecedora é administrada com qualidade". Ou
seja, elas têm a função de garantir aos clientes/usuários que a empresa fornecedora
possui um sistema de gestão da qualidade que atenda os requisitos desejados.
Segundo Paladini (1995), esses documentos trazem antes de tudo, a
convergência de posições de especialistas de vários países ate então
aparentemente irreconciliáveis em questões como conceituação, administração,
planejamento e execução das atividades básicas relativas à garantia da qualidade
de produtos e serviços.
Conforme Reis e Manes (1994), a ISO 9000 poderia ser resumida da seguinte
forma:
a) diaa o que faz - defina sua política da qualidade, os seus objetivos, autoridades e
responsabilidades e escreva seus procedimentos operacionais;
b) faca o que diz — trabalhe de acordo com a politica e os objetivos estabelecidos e
conforme os procedimentos escritos;
c) prove que faz o que diz fazer — mantenha registros eficientes;
d) verifique como está o sistema — efetuando auditorias internas da qualidade,
tomando as ações preventivas/corretivas necessárias e realizando fallow-up das
mesmas.
Assim, observa-se que as ações que contemplam a ISO, não deveriam ser
temidas pelos gestores, pois conforme o exposto, são Kb- es que facilitam a
administração da organização.
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2.5.1 Normas Existentes

Segundo Alencar (2002), as normas da ISO 9000 são revisadas a cada cinco
anos, sendo que a primeira revisão foi feita em julho de 1994 e a mais recente no
final do ano 2000. A revisão do ano de 1994 visou à garantia da qualidade do
produto produzido de acordo com os requisitos do cliente e a revisão de 2000
defendeu o gerenciamento de todos os processos envolvidos na realização do
produto, com intuito de garantir a melhoria continua da qualidade, de acordo não
somente com os requisitos dos clientes, mas também dos requisitos
regulamentadores — legislação, acordos setoriais e outros.
Espíndola (2003), informa que na última revisão a ISO reduziu a quatro o
numero de normas relativas à qualidade, são elas:
a) ISO 9000: conceitos e terminologias;
b) ISO 9001: requisitos de garantia da qualidade;
c) ISO 9004: sistemas de gerenciamento da qualidade, guia para melhoramento da
performace;
d) ISO 1011: auditorias.
Segundo Espíndola (2003), na família ISO 9000, esta a ISO 14000, que trata
da Gestão Ambiental, fornecendo ferramentas e estabelecendo um padrão de
Sistema de Gestão Ambiental onde a organização se mobiliza interna

e

externamente na conquista da qualidade ambiental. Também a ISO 9000 esta aliada
a BS 8800 (BSI, British Standards Institution) que trata da Segurança e Saúde do
Trabalho sob a 'Mica mais abrangente da Qualidade e não restrita a ordenação das
normas trabalhistas (possível serie ISO 18000). A BS 8800 foi desenvolvida para
possibilitar a Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho dentro de um sistema
global de gestão compatível com as normas série ISO 9000 e ISO 14000.
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Espíndola, (2003), informa também que a nova norma ISO 9001:2000
apresenta sua estrutura em quatro requisitos: responsabilidade da direção;
gerenciamento de recursos; produção; medição, análise e melhoria.
A seguir apresentar-se-6 um modelo de processo baseado no Sistema de Gestão
da Qualidade, conforme a ISO 9001:2000, descrito por Ambrozewicz (2003b):

Melhoria continua do sistema de
Gestão da Qualidade

Responsabilidade
da Direção

Clientes
(e outras
partes com

Clientes
(e outras

partes com
interesse)

interesse)

Medição,
análise e
melhoria

Gestão de
Recursos

Realização do
Produto

Requisitos

Satisfação

,z
Produto

entrada
saida

Atividades que agregam valor
Legenda:

Fluxo de informação

Figura 4 - Sistema de Gestão da Qualidade
Fonte: Ambrozewicz (2003b, p.33)
Para explicar a figura, Ambrozewicz (2003b) utiliza cinco etapas:
a) Primeira etapa: para a fabricação de um produto ou realização de um serviço,
têm-se as entradas sendo transformadas por meio de realização do produto em
saídas. Este processo é básico para qualquer organização;
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b) Segunda etapa: praticamente igual à primeira, porém, considerando todos os
processos que estejam ligados ao Sistema de Gestão da Qualidade, por este motivo,
aparecem os polígonos na caixa de realização do produto, percebe-se nesta etapa a
preocupação da ISO 9000:2000 em integrar todos os processos de forma
harmônica;

c) Terceira etapa: apresenta-se a satisfação dos clientes em destaque, eles estão
antes da realização do produto, informando quais os requisitos requeridos ao
sistema e também na saída para que a satisfação dos mesmos seja medida;
d) Quarta etapa: é introduzido o ciclo da qualidade nas demais etapas. A norma
informa que o ciclo deve ser realizado por meio de planejamento coerente
(responsabilidade da direção e gestão de recursos) e com medição, análise e
melhoria de todo o Sistema de Gestão da Qualidade;
e) Quinta etapa: é introduzida a melhoria continua, que deve promover a renovação
e atualização do Sistema de Gestão da Qualidade, permitindo, com o tempo, sua

evolução.
Assim, observa-se que o Sistema de Gestão da Qualidade deve ser um
processo integrado e continuo em busca da melhoria e da satisfação dos clientes.
2.5.2 Implantação do sistema ISO 9000

Segundo Alencar (2002, p. 38) "para a implantação da ISO 9000, a empresa
deve considerar alguns procedimentos e ações". São elas:
a) Preparação para a Implantação:
— preparação conceitual

da organização (alta administração), nesta etapa a

administração deve buscar entender o processo de certificação;
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— diagnóstico da empresa (grau de atendimento a cada requisito da norma,
documentação versus prática real, situação real e onde se quer chegar), inicia-se o

processo de avaliação da organização quanto aos requisitos exigidos pela norma e o
estabelecimento de propósitos;
— preparação da estrutura de gestão. A organização deve definir um comitê da

qualidade, com coordenador

e

facilitadores

que

pela

serão responsáveis

coordenação dos trabalhos de estruturação, manutenção e avaliação do sistema da
qualidade.
-

treinamento de preparação sobre implementação da ISO para coordenador e

facilitadores;
— análise da situação da organização e nível da norma. Nesta etapa deve-se

analisar criticamente a situação da organização em relação A certificação e verificar
quais as mudanças que deverão ocorrer para obtenção da certificação.
b) Implantação da ISO 9000

— planejamento da implantação (política, sistema de qualidade, plano de ação). A
empresa deve definir uma política da qualidade, incluindo objetivos

e seu

comprometimento com a qualidade devendo assegurar que será compreendida,
implementada e mantida por todos na organização. Deve definir, também seu

sistema da qualidade, o qual, deve assegurar que o produto ou serviço esta em
conformidade com os requisitos especificados e seu plano de ação que deverá
informar como as medidas serão executadas;
— checar utilização de procedimentos e instruções de trabalho: realizando uma
revisão e comparando com itens da norma;
— elaboração / adequação da documentação (procedimentos, plano de ação para a
implantação dos procedimentos, manual da qualidade, instruções de trabalho);
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— implementação dos procedimentos e instruções de trabalho do Sistema da
Qualidade: treinando pessoal, utilizando na pratica os procedimentos e instruções de
trabalho e acompanhando os processos;
c) Avaliação do Sistema da Qualidade

—

ensaios de auditoria interna para verificar possíveis distorções (definição do

plano de auditores internos, implementação do plano de auditoria interna, realização
de treinamento da equipe de auditoria interna, execução das auditorias, relatórios e
acompanhamento das ações corretivas e preventivas e auditorias de manutenção do
sistema);
d) Fazer uma proposta formal de credenciamento no órgão competente;
e) Pré-auditoria — indicará se a empresa está apta ou não para certificação, visando
possíveis correções. É realizada antes da auditoria inicial e serve para verificar como

a empresa está em relação à norma, sendo possível a identificação de falhas que
possam ser corrigidas antes da auditoria inicial.
f) Auditoria. É realizada por auditores treinados e irão julgar os Sistema da
Qualidade adequado ou não a obtenção da certi fi cação;
g)

Auditorias de manutenção, após obter a certificação, serão realizadas auditorias

periódicas na organização, incentivando sempre a melhoria continua.

Através do exposto, verifica-se que a implantação da ISO 9000 não é um
processo fácil, envolve principalmente pessoas e recursos. Toda a organização deve
estar envolvida e comprometida com os processos e apta a aceitar mudanças.
Quando realizada com comprometimento e harmonia proporciona resultados
eficazes.
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2.6 Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H)

Nesta etapa será apresentado o Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade no Habitat (PBQP-H), inicialmente apresentar-se-á uma introdução
referente à evolução do programa, seguido de seus objetivos e benefícios.
2.6.1 Introdução — Evolução do programa

De acordo com Ambrozewicz (2003a), em 1990, o Governo Federal criou o
PBQP, que tinha como objetivo principal à modernização da cadeia produtiva
nacional e o fornecimento de orientação e auxilio és empresas no enfreamento da
abertura comercial brasileira. Em uma das ações do programa foi levantada, a
situação habitacional brasileira e verificada a deficiência do setor. Estruturou-se
assim o PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade Habitacional),
através da Portaria n° 134, do Ministério do Planejamento e Orçamento, assinada
em de 18 dezembro de 1998.
Conforme o site oficial do PBQP-H (2005), no ano 2000 foi estabelecida
necessidade de ampliação do escopo do Programa, que passou a integrar o Plano
Plurianual (PPA) e a partir de então englobou também as áreas de saneamento e
infra-estrutura urbana. Assim o "H" do programa passou de "Habitacional para
Habitat".
2.6.2 Objetivos
O PBQP-H desde sua criação tem conquistado muitos benefícios para a

construção civil, segundo Ambrozewicz (2003a, p. 22),
"uma das grandes virtudes do PBQP-H 6 a criação e estruturação de
um novo ambiente tecnológico e de gestão para o setor, no qual os
agentes que podem pautar suas ações especificas visando 6
modernização, não s6 em medidas ligadas 6 tecnologia no sentido
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restrito (desenvolvimento ou compra de tecnologia, desenvolvimento de
processos de produção ou execução,
desenvolvimento de
procedimentos de controle, desenvolvimento e uso de componentes
industrializados), mas também em tecnologias de organização, de
métodos e de ferramentas de gestão (gestão e organização de
recursos humanos, gestão da qualidade, gestão de suprimentos,
gestão das infamações e dos fluxos de produção e gestão de

projetos)".

De acordo com o site oficial do programa (2005), seus objetivos são:
Objetivo principal:
Elevar os patamares de qualidade e produtividade da construção civil, por
meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e
gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população.
Objetivos específicos:
a) estimular o inter-relacionamento entre os agentes do setor;
b) promover a articulação internacional com ênfase no Cone Sul;
c) coletar e disponibilizar informações do setor e do PBQP-H;
d) fomentar a garantia de qualidade de materiais , componentes e sistemas
construtivos;
e) fomentar o desenvolvimento e a implantação de instrumentos e mecanismos de
garantia de qualidade de projetos e obras;
0 estruturar e animar a criação de programas específicos visando à formação e a
requalificação de mão de obra em todos os níveis;
g) promover o aperfeiçoamento da estrutura de elaboração e difusão de normas
técnicas, códigos de práticas e códigos de edificações;
h) combater a não conformidade intencional de materiais, componentes e sistemas
construtivos;
i)

apoiar a introdução de inovações tecnológicas;

j)

promover a melhoria da qualidade de gestão nas diversas formas de projetos e

obras habitacionais.
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Ao analisar os objetivos do PBQP-H observa-se à preocupação com o
aprimoramento de toda a cadeia produtiva da construção civil, desde os insumos as
prestadoras de serviços. 0 programa proporciona condições para as empresas se
manterem competitivas e atuando no mercado.

2.6.3 Benefícios do PBQP-H
O PBQP-H promove benefícios desde o construtor ao consumidor final,
passando pelos agentes financiadores públicos e privados, fabricantes de materiais,
profissionais envolvidos e a sociedade de forma geral. (AMBROZEWICZ, 2003a).
A seguir serão apresentados alguns destes benefícios para as diversas partes
interessadas, conforme Ambrozewicz (2003a).
Na construção civil os benefícios agregam valor aos produtos ou serviços
prestados. Como por exemplo: combate a não conformidade intencional, pois as
organizações passam a adquirir materiais pela qualidade e não pelo preço, e
mercado mais uniforme e competitivo, onde as empresas qualificadas devem
sobressair.
As empresas, ao se qualificar, deverão ganhar competitividade, terão
condições de cumprir todas as exigências dos contratuais, sua organização estará
voltada para a melhoria continua, entre outros.
0 consumidor final usufruirá produtos e serviços com maior qualidade, terá
acesso a tecnologias de construções diferenciadas, bem como maior confiança no
imóvel que adquirir ou alugar e principalmente redução nos custos e preços mais
competitivos.
Em fim, a sociedade ganhará com os cuidados com o meio ambiente que a
qualidade proporciona e a geração de empregos advinda do crescimento do
mercado e suas exigências.
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Através

do exposto, pode-se observar que

PBQP-H

tem um papel

fundamental no desenvolvimento do setor da construção civil. Os avanços
promovidos com o programa não devem estagnar e sim, melhorar constantemente.
0 Governo deve instigar as indústrias do setor A busca da qualificação, pois os

benefícios envolvem todo o habitat, ou seja, fauna, flora, recursos hidricos, recursos
energéticos entre outros.
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3. METODOLOGIA

A metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda
ação desenvolvida no caminho do trabalho de pesquisa.
É nesta etapa que se deve definir onde e como será realizada a pesquisa, o
tipo, a população, a amostragem, os instrumentos de coleta de dados e a forma
como pretende-se tabular e analisar seus dados.
Sendo assim, a seguir serão descritos os principals procedimentos
metodológicos adotados neste trabalho.

3.1 Caracterização da pesquisa

Quanto à natureza das variáveis, as pesquisas podem ser classificadas como
quantitativas ou qualitativas. Segundo Kirk & Miller (apud MATTAR, 1999),
tecnicamente, a pesquisa qualitativa identifica a presença ou a ausência de algo,
enquanto a quantitativa procura medir o grau em que algo está presente.
Segundo Roesch (1999, p.146), "a pesquisa qualitativa 6 apropriada para a
avaliação formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de um programa, ou
plano, ou mesmo quando é o caso da proposição de planos, ou seja, quando se
trata de selecionar as metas de um programa e construir uma intervenção". Neste
sentido, o presente estudo foi de natureza qualitativa, pois visava analisar se os
resultados alcançados com a implantação do PBQP-H na ArgaSuper estavam
compatíveis com a realidade organizacional desejada.
Os tipos de pesquisa sob a ótica de Vergara (1997) estão subdivididos em
dois critérios, quanto aos fins: exploratória, descritiva, explicativa, metodológica,
aplicada e intervencionista — e quanto aos meios: pesquisa de campo, de
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laboratório, documental, bibliográfica, experimental, ex post facto, participante,

pesquisa-ação e estudo de caso.
Conforme Trivifios (1987), a abordagem exploratória tem o propósito de
permitir ao investigador aumentar sua experiência em torno de um problema
especifico e abordagem descritiva é praticada quando o que se pretende buscar é o
conhecimento de determinadas informações e por ser um método capaz de
descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade.
Quanto aos fins a presente pesquisa foi classificada como exploratória e
descritiva. Primeiramente foi exploratória, pois tinha como propósito permitir ao
investigador aumentar sua experiência em torno de um problema especifico.
Posteriormente de caráter descritivo, pois seu objetivo básico era descrever as
características de determinado fenômeno, com a riqueza necessária para a correta
interpretação dos acontecimentos.
Quanto aos meios, pode-se classificá-la como pesquisa de campo, pois foi
realizada no local onde ocorreu o fenômeno, no caso na empresa ArgaSuper. Por
outro lado, foi documental, pois houve a necessidade de análise de documentos da
organização em estudo, bibliográfica, pois foi realizado um estudo sistematizado
desenvolvido em material publicado e acessível ao público em geral e estudo de
caso, pois foi restrito a uma unidade, possuindo

caráter de profundidade e

detalhamento.
Quanto ao ambiente da pesquisa, a mesma foi realizada na sede da
ArgaSuper, onde são realizadas suas atividades. Os sujeitos da pesquisa foram os
sócios da empresa, os quais ocupam os cargos de diretor administrativo, gerente
administrativo e gerente operacional, devido ao fato das informações que foram
requisitadas possuírem caráter estratégico.
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3.2 Coleta e análise dos dados

Conforme Roesch (1999), em pesquisas qualitativas, as técnicas de coleta de
dados mais utilizadas são entrevistas, observação e uso de diários. Trivifios (1987),
além das técnicas apresentadas por Roesch (1999), acrescenta o questionário e o
método clinico, como sendo os instrumentos mais decisivos para estudar os
processos e produtos nos quais está interessado o investigador qualitativo.
Os instrumentos de coleta de dados utilizadas nesta pesquisa foram
entrevistas, análise documental e observação.
No presente trabalho, optou-se por utilizar entrevistas semi estruturadas, pois
conforme Trivirios (1987 p. 146).
"pode-se entender por entrevista semi estruturada aquela que parte de
certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que
interessam a pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo, á medida
que se recebem as respostas do informante".

Sendo assim, esta técnica foi aplicada aos sócios da organização para
identificação de alguns fatores fundamentais, tais como: principais objetivos e
expectativas em relação á implantação do PBQP-H, etapas da implantação,
resultados obtidos com a implantação, entre outros. As perguntas utilizadas na
entrevista encontram-se anexadas ao trabalho.
Quanto á análise documental, Ludke e André (1986, p. 38), informam que "a
analise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados
qualitativos seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja
desvelando aspectos novos de um tema ou problema". Desta forma, este método foi
bastante utilizado aos documentos internos da empresa, principalmente os
relacionados ao sistema de gestão da qualidade. Muitos dos documentos analisados
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encontram-se em anexo e os que não se encontram foi devido ao fato da empresa
não permitir a divulgação dos mesmos.
Quanto à coleta de dados por meio de observação, a mesma foi realizada
pelo próprio pesquisador, o qual, obteve permissão da empresa para acompanhar as
atividades da mesma, principalmente no processo produtivo, onde foi possível
verificar as etapas de produção da argamassa, os procedimentos utilizados, as
condições de estocagens da matéria prima e do produto acabado e o controle dos
mesmos.
Depois de coletados os dados, os mesmos devem ser analisados. Em
pesquisas qualitativas, geralmente o número de informações coletadas, através de
entrevistas, análise de documentos, entre outros, é muito grande e para facilitar a
análise, recomenda-se utilizar a técnica de análise de conteúdo.
Conforme Bardim (apud TRIVIROS, 1987, p. 160), a análise de conteúdo:
"6 um conjunto de técnicas de análises das comunicações, visando, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a
inferência
de conhecimentos relativos
és condições
de
produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens".

Sendo assim, optou-se por utilizar a análise de conteúdo como técnica de
coleta de dados no presente trabalho.

3. 3 Definição das categorias de análise

Com base nos objetivos do trabalho, propôs-se analisar as seguintes
categorias:
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Ferramentas
Utilizadas

PBPQ-H
Identificação dos objetivos da
empresa com relação ao
programa.

Descrição da empresa antes
da implantação do programa

•

Percepção dos sócios

•
•

Sistemas da Qualidade
Responsabilidade da
Direção
Gestão de Recursos
Matéria Prima
Controle Processo
Produtivo
Controle do Produto
Acabado
Assistência ao Cliente
Medição, análise e
melhorias.

•
•
•

•
•
•
Apresentação das etapas de
implantação do programa

•
•
•

Descrição da empresa após a
implantação do programa

•
•
•
•
•
•
•

Análise dos resultados
alcan çados

•
•

•
Quadro 01 — Categorias de análise
Elaborado pela pesquisadora

Apresentaço
ã das cinco
etapas
Sistemas da Qualidade
Responsabilidade da
Direção
Gestão de Recursos
Matéria Prima
Controle Processo
Produtivo
Controle do Produto
Acabado
Assistência ao Cliente
Medição, análise e
melhorias.
Objetivos pretendidos
alcançados
Objetivos pretendidos
não alcançados
Resultados obtidos além
dos objetivos pretendidos
Sugestões de melhorias

Entrevistas semi
estruturadas

Entrevistas semi
estruturadas e
análise documental

Entrevistas semi
estruturadas e
análise documental

Análise documental
e observações

Entrevistas semi
estruturadas,
análise documental
e observação.

58

3.4 Limitações da pesquisa

0 estudo se concentrou na verificação da implantação do PBQP-H em uma

empresa fornecedora de insumos a construção civil, com particularidades e
características próprias, a fim de analisar se os resultados alcançados com a
implantação do mesmo estão compatíveis com a realidade organizacional desejada.

Como se tratou de apenas um estudo de caso, não foi possível fazer
generalizações. A análise limitou-se ao programa de Gestão da Qualidade, com

ênfase nas atividades que são consideradas as mais significativas na implantação
desse modelo.

As sugestões que foram apresentadas para a empresa, para que ela
obtivesse melhorias quanto à gestão do programa, ainda não puderam ser aplicadas
e, portanto, ter sua efetividade comprovada.
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4. APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS DADOS

Neste capitulo serão apresentados e analisados os dados coletados na
ArgaSuper, a fim de atender objetivos propostos na pesquisa.

4.1 Caracterização da organização

A organização em estudo, ArgaSuper Indústria de Argamassas Ltda., está
localizada na Rodovia SC 405, n° 1920 — Campeche - Florianópolis, SC. Foi
fundada em maio de 2001 com o objetivo de fabricar e comercializar argamassa
para reboco e assentamento, Inicialmente eram produzidos e comercializados três
tipos de argamassas: fina (utilizada para reboco interno e acabamento), média
(utilizada para reboco interno e externo) e grossa (utilizada para reboco rústico e
assentamento). A partir de 2004, seguindo uma tendência do mercado, além das
argamassas citadas, a empresa começou a produzir e comercializar uma argamassa
exclusiva para assentamento. Os produtos mais comercializados sempre foram As
argamassas média e fina, representando aproximadamente 80% do faturamento da
empresa.
Seus públicos alvos são os materiais de construção e as construtoras da
Grande Florianópolis. Segundo o Diretor Administrativo da empresa, a ArgaSuper
a 4a colocada em número de vendas na área em que atua, posição importante visto
que, segundo o mesmo, existem mais de 70 indústrias de argamassas na região.
A empresa é classificada conforme Legislação Federal de Microempresa.
"MICROEMPRESA: pessoa jurídica que tenha auferido, no ano calendário, receita
bruta anual igual ou inferior a R$ 120.000,00". (LEI n° 9.317/96). A organização é
constituída por três sócios e seis colaboradores, divididos nas seguintes funções:
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Diretor Administrativo, Gerente Administrativo, Gerente Operacional, Responsável
pela Qualidade, Auxiliar Administrativo, Operadores de

Máquina, Motorista e

Auxiliares de produção. A seguir tem-se o organograma da empresa.

Diretoria

Departamento
Qualidade

Departamento
Administrativo

Departamento
Operacional

Figura 5— Organograma ArgaSuper
Fonte: Manual da qualidade da empresa

4.2 Objetivos desejados com a implantação

Através do PBQP-H, a indústria da construção civil no Brasil, começou a se
qualificar, muitas construtoras de Santa Catarina iniciaram o processo implantação

de Programas de Qualidade Total. Assim, para fornecer insumos a estas empresas,
era necessária a qualificação dos produtos.
Segundo os sócios da empresa, houve uma cobrança dos órgãos
fiscalizadores do setor, tais como: o Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos
(CREA) e o Ministério Público para que toda a cadeia produtiva da construção civil

buscasse modernização e qualificação. Para incentivar a implantação do PBQP-H,
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estes órgãos prometeram que haveria uma fiscalização rígida nas empresas que não
tivessem trabalhando com critérios da qualidade.
Diante disto, a ArgaSuper, empresa fornecedora de insumos a construção
civil, optou por implantar um Sistema de Gestão da Qualidade e buscar o Selo da
Qualidade para seus produtos, pois como não havia nenhuma indústria de
argamassa com o selo do PBQP-H, a conquista do mesmo atenderia as exigências
do mercado, serviria como diferencial competitivo e ajudaria na conquista de novos
clientes.
Neste contexto, observou-se através das entrevistas realizadas, que os
principais objetivos da implantação do PBQP-H eram a busca por diferencial
competitivo, o desejo de conquistar um maior espaço no mercado e a conquista de
melhorias nas operações da empresa.

Quanto as expectativas iniciais a implantação do PBQP-H, baseavam-se em
obter maior conhecimento dos produtos fabricados, melhorar a qualidades dos
mesmos e de todos os processos envolvidos e de atender as exigências do
mercado.
Observou-se que objetivos e expectativas iniciais almejados pela empresa
quanto A implantação do programa, estão em consonância com os apresentados na
fundamentação teórica, visto que, a implantação de um Sistema de Gestão da

Qualidade Total deve promover melhorias em toda a organização, pois visa a
integração e sinergia de todos os processos, de forma a otimizar resultados, assim

como, a busca pela melhoria continua e a satisfação dos clientes. Desta forma, a
empresa adquire a capacidade de tornar-se mais competitiva e expandir no
mercado.
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4.3 Descrição da organização antes da implantação do PBQP-H

Nesta parte da pesquisa foram observados, com base na lista de verificação
do PBQP-H, os itens de diversas categorias fundamentais aos sistemas de gestão
da qualidade. As categorias analisadas foram:
- Sistema da Qualidade, compreende itens relacionados ao setor da qualidade, tais

como: definição de responsáveis pela implantação e implementação do programa,
controle de documentos, definição da política e dos objetivos da qualidade, missão
da organização, manual da qualidade, entre outros;
- Responsabilidade Direção, contempla itens relacionados As responsabilidades da
direção da empresa, tais como: comprometimento dos diretores ou gerentes no

aprimoramento do Sistema de Gestão da Qualidade, garantia de que os requisitos
dos clientes serão atendidos, realização de analises periódicas do sistema de gestão
da qualidade, entre outros;
- Gestão de Recursos, está relacionada aos recursos da empresa, tais como

recursos humanos, instalações e ambiente de trabalho;
- Matéria Prima, envolve critérios para seleção e avaliação de fornecedores,

armazenagem de insumos, controle de estoques, realização de ensaios dos
produtos adquiridos, entre outros;
- Controle Processo Produtivo, contempla itens relacionados ao controle do processo
de fabricação da argamassa, tais como: procedimentos documentados e disponíveis,
instruções de trabalho, mistura das frações de areia, processo de maturação da cal,

mistura da cal com a areia, entre outros;
- Controle do Produto Acabado, envolve itens relacionados ao controle da
argamassa produzida, tais como: ensaios de reconstituição do traço, classificando o
produto em conforme ou não conforme, condições de estocagem, sistemáticas de o
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que fazer com produtos não conforme, controle de estoques, rastreabilidade do
processo, entre outros;
- Assistência ao Cliente, envolve fatores que devem garantir a assistência ao cliente,
através de assistências preventivas ou corretivas, pesquisas de satisfação

e

fornecimento da composição final do produto;
- Medição, Analise e Melhorias, os itens desta categoria devem medir a satisfação
dos clientes e assegurar a melhoria continua, através de auditorias internas
periódicas, analises criticas de ações corretivas e preventivas, técnicas estatísticas
para monitorar, analisar e implementar melhorias quanta aos produtos, sistema de
gestão da qualidade, matéria prima, processo produtivo, entre outros.
Através da análise destes requisitos, verificou-se que a ArgaSuper antes da
implantação do PBQP-H, possuía uma estrutura bastante deficitária em suas
atividades com relação á qualidade. Todas as categorias analisadas apresentavam
baixo desempenho. Explica-se:
Os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade e Responsabilidade da
Direção não apresentavam um bom desempenho devido ao fato da empresa não
apresentar um programa definido para a qualidade. Não havia um setor da
qualidade, nem responsáveis para a implantação e implementação do programa, a
política da qualidade, missão da empresa

e

procedimentos não estavam

documentados e disponíveis aos usuários e não existia um Manual da Qualidade
procurando adequar-se as normas ISO 9000.
Na categoria de Gestão de Recursos não havia uma política definida para
treinamento de colaboradores, não existia treinamento formal, quando muito havia
instruções informais.
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Quanto a Matéria Prima, verificou-se que a empresa não possuía um sistema
de seleção e avaliação documentado dos fornecedores, bem como não existia
contrato, sendo que os pedidos não incluíam critérios da qualidade. Observaram-se
deficiências quanto aos ensaios dos produtos adquiridos, principalmente areia, pois
a empresa não realizava os testes necessários para a classificação da mesma
quanto a granulometria, umidade e materiais pulverulentos, assim como não exigia
dos fornecedores o laudo do produto, isto acontecia principalmente porque a
empresa não tinha conhecimento técnico da importância desses fatores no processo
produtivo, o que também ocorria com a água, onde não havia análise periódica da
mesma e nem inspeção dos reservatórios.
Não havia registro de estoques de matéria prima e nem de volume de
produção, pois a empresa não tinha nenhum sistema ou planilha para controle dos
mesmos, o que não permitia a rastreabilidade dos materiais recebidos.
As condições de estocagem da areia eram precárias, pois a mesma ficava
exposta ao ar livre e armazenada diretamente no solo, com riscos de contaminação.
Quanto às condições de estocagem da cal virgem, não havia sistemática que
identificasse o produto por data de recebimento, havia mistura dos lotes recebidos.
Nos itens relacionados ao Controle do Processo Produtivo, verificou-se falta
de documentação •e procedimentos definido para

o controle do processo e

rastreabilidade, a empresa não utilizava nenhuma ferramenta estatística para auxiliar
no controle da produção.
Para compreender melhor a deficiência encontrada nesta categoria, segue
uma explicação simples do processo de fabricação da argamassa: inicia-se com a
queima da cal virgem para transformação em cal hidratada, o que ocorre em um
tanque denominado tanque de extinção da cal, essa queima é feita com égua e cal
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virgem. Posteriormente ocorre a mistura da areia com a cal hidratada através de um
equipamento denominado misturador. 0 processo é bastante simples, porém
necessita de controles para que não haja variações e problemas no produto final.
Entretanto, verificou-se que as etapas de produção da argamassa eram
realizadas sem procedimentos definidos: quanto ao processo de transformação da
cal virgem em cal hidratada não existia medida confiável bem como controle
documentado sobre a quantidade de água no tanque de extinção, quanto ao tempo
da mistura da cal com a água não existia controle permanente que garantisse a
uniformidade da queima da cal para cada tanque de cal fabricado,

não havia

controle da temperatura de processamento e nem sistemática para limpeza do
tanque, necessária para retirada do resíduo da cal.
Quanto ao processo de mistura com a areia, não havia medida confiável em
relação à quantidade e volume. Não existia controle quantitativo dos materiais que
entravam no misturador para a produção da argamassa.
Ainda quanto ao Controle do Processo Produtivo, verificou-se que não havia
documentação de pianos de manutenção preventiva dos equipamentos utilizados no
processo de produção das argamassas, fator muito importante para a garantia da
qualidade, pois através da manutenção preventiva, pode-se evitar que a produção
pare, que pedidos não sejam entregues, entre outros.
Quanto à categoria do Produto Acabado, a empresa também possuía muitos
pontos críticos, devido à falta de controle do produto acabado, inexistência de
laboratório na organização para realização de testes diários dos produtos fabricados,

os produtos eram

liberados

para expedição sem

análise

de ensaios,

conseqüentemente os produtos não poderiam eram classificados como liberados,
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aguardando resultado ou rejeitados, não existia controle com medições dos volumes
de produto acabado que saiam do pátio da produção.
Quanto a Assistência ao Cliente, verificou-se a inexistência de assistência
técnica corretiva.

Na categoria de Medição, Análise e Melhoria, verificou-se que a empresa não
realizava auditorias internas, não havia análises criticas de seus processos e não
havia controle estatístico das operações.
Após descrever a empresa antes da implantação do PBQP-H, observou-se
que planejamento e controle das atividades quase inexistiam e não havia muitas
evidências do uso de práticas administrativas adequadas para o desenvolvimento da
organização.

4.4 Etapas da implantação do programa

Conforme observado na fundamentação teórica, quando se deseja implantar
um sistema de gestão da qualidade, é necessária uma preparação para este
processo. Algumas etapas são desenvolvidas até chegar à qualificação esperada. A
ArgaSuper desencadeou este processo da seguinte forma:

a) consultoria inicial — a empresa obteve apoio do Sebrae e da UFSC nos aspectos
relacionados à qualidade. A fim de verificar como a organização estava em relação
às exigências do programa, consultores do Sebrae e da UFSC realizaram uma

auditoria onde foi possível identificar quais ações eram necessárias para a
qualificação da mesma. Nesta auditoria os itens da lista de verificação do PBQP-H

foram pontuados conforme os requisitos exigiam. A pontuação total possível era de
490 pontos, desses, a empresa obteve apenas 156. Para solicitar a auditoria do
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órgão certificador, a ArgaSuper precisava obter no mínimo 60% dos pontos
possíveis, no entanto estava com apenas 34%.

b) implantação do Programa SEBRAE da Qualidade Total - após obterem o
diagnóstico da empresa, seus administradores iniciaram um curso chamado

Programa Sebrae da Qualidade Total para Micro e Pequenas Empresas. Este curso
era dividido em três blocos: bloco I - A Conquista da Qualidade, bloco II — D - OLHO
na Qualidade — 5 "S" (denominado assim pelo Sebrae) e bloco Ill — Melhoria de
Processos. 0 curso foi ministrado em 30 semanas num total de 88 horas aula na
sede da Aemflo de São José e 10 horas de consultoria na empresa.Todos os blocos
eram constituídos por apostilas e fitas de video. 0 que era estudado no curso
deveria ser aplicado na empresa. Na verdade, os participantes recebiam treinamento
para estarem aptos a implantar o sistema de gestão da qualidade na organização.
0 bloco I era constituído pelos módulos: conceito do melhor, onde ao final do
módulo os participantes deveriam ter assimilado conceitos básicos da qualidade e
deveriam estar aptos a iniciar a implantação dos mesmos em suas empresas;
política da qualidade, onde os participantes deveriam definir os princípios da

qualidade a serem adotados em suas organizações e desenvolver consciências das
mudanças que deveriam ser realizadas no caminho da qualidade total; parceria com
o futuro, que proporcionava aos integrantes uma visão de negócio ampliada e

voltada para o futuro visando à satisfação dos clientes; satisfação total, onde os
participantes deveriam estar conscientes da importância de direcionar sua empresa
ao atendimento das expectativas e necessidades dos clientes e aptos a utilizar
instrumentos de avaliação da satisfação dos mesmos; poder da participação, onde
os participantes deveriam ter consciência que a qualidade total só se faz com a
participação de todos; novo gerente, onde os participantes deveriam aprender a ter

68

percepção para identificar a estrutura organizacional e o estilo gerencial mais

adequado para uma empresa direcionada ao cliente.
0 bloco II tratava de um programa de 5 "S" (denominado pelo Sebrae de DOLHO na Qualidade: descarte, organização, limpeza, higiene e ordem mantida) para

os pequenos negócios era constituído pelos módulos: eliminando o desperdício,
onde os participantes deveriam aprender a iniciar o combate ao desperdício,
promovendo o ambiente ideal para o trabalho; descarte e organização, onde os
participantes deveriam estar preparados para implantar as duas primeiras etapas
(descarte e organização) do programa; limpeza e higiene, onde os participantes

deveriam estar preparados para implantar a terceira e a quarta etapa (limpeza e
higiene) do programa; e ordem mantida onde preparava os participantes para
implantar a última parte (ordem mantida) do programa D-OLHO na Qualidade.
0 bloco Ill era dividido em três módulos: indicadores da qualidade, onde os

participantes aprendiam como selecionar indicadores da qualidade e produtividade
que melhor se adequassem a suas empresas; análise e melhoria, onde os
participantes eram treinados para aplicar o método de análise de melhorias e
processo (MAMP) para resolver problemas; e garantia da qualidade onde ao final do
módulo os participantes deveriam estar cientes da importância da documentação

dos procedimentos na garantia da qualidade e sabendo como elaborá-los.
Ao final de cada bloco era realizada uma auditoria do mesmo, onde os
participantes deveriam identificar as causas dos problemas que teriam que enfrentar
com a implantação da qualidade total e elaborar um plano de melhorias.
c) solicitação de pré-auditoria - após a implantação dos blocos citados acima, a
empresa procurou o órgão certificador, no caso a Habitat Centro da Qualidade, e
solicitou uma pré-auditoria para verificar como estavam em relação á qualificação. A
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pré-auditoria foi realizada no dia 01/08/2003 e o resultado está ilustrado na tabela a
seguir:

Requisito
1. Sistemas da Qualidade

Pontos
Auditor

Total da
categoria

Peso da
categoria

Pontos
finais (%)

54

80

7

4,7

58

70

3

2,5

53

80

10

6,6

73

90

15

12,2

54

70

20

15,4

48

70

25

17,1

31
31

40
60

5
15

3,9
7,8

2. Responsabilidade Direção
3. Gestão de Recursos
4. Matéria Prima
5. Controle Processo Produtivo
6. Controle do Produto Acabado
7. Assistência ao Cliente

8. Medição, análise e melhorias.

402
560
100
TOTAL
Tabela 1 — Resultado da pré-auditoria
Fonte: Relatório da pré — auditoria de análise e avaliação da ArgaSuper
Através da pré-auditoria, observou-se que a

ArgaSuper

70,2

melhorou

consideravelmente seus processos desde a primeira auditoria realizada pelo Sebrae

e UFSC, passando de 34% dos pontos da lista de verificação para 70,2%.
importante observar que a lista de verificação do programa, após a Consultoria
Inicial, sofreu algumas modificações pelo árgão certificador, tais como: estrutura de

apresentação dos itens, peso de algumas categorias e o total de pontos que passou
de 490 para 560, porém os requisitos avaliados continuaram os mesmos.

d) auditoria inicial - depois de recebido o resultado da pré-auditoria, a empresa
assinou um contrato de prestação de serviços com a Habitat Centro da Qualidade,

árgdo certificador do programa, e solicitou a auditoria inicial. Esta auditoria ocorreu
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no dia 25/09/2003 e a empresa alcançou 77,6% da pontuação da lista de verificação,
conforme segue:

Requisito
1. Sistemas da Qualidade

Pontos Total da
Peso da
Auditor categoria categoria

Pontos
finais
(%)

66

80

7

5,8

60

70

3

2,6

66

80

10

8,2

80

90

15

13,3

55

70

20

15,7

50

70

25

17,9

33
40

40
60

5
15

4,1
10

2.Responsabilidade Direção
3.Gestão de Recursos
4.Matéria Prima
5.Controle Processo Produtivo
6.Controle do Produto Acabado
7.Assistência ao Cliente
8.Medição, análise e melhorias

100
TOTAL
450
560
Tabela 2 - Resultado Auditoria Inicial
Fonte: Relatório da auditoria inicial de análise e avaliação da ArgaSuper

77,6

Com esta pontuação, a ArgaSuper em 19/12/2003 foi uma das primeiras
indústrias de argamassas do Brasil a conquistar o selo da Qualidade.
e) auditorias de manutenção - após a conquista do selo da qualidade, a empresa 6
submetida a auditorias realizadas de seis em seis meses pela Habitat, com

o

objetivo de verificar se o programa está sendo mantido e se a empresa está em
busca da melhoria continua. A última auditoria realizada pela certificadora foi em
03/03/2005 e os resultados foram os seguintes:
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Requisito
1.Sistemas da Qualidade

Pontos Total da
Auditor categoria

Peso da
categoria

Pontos
finais (%)

69

80

7

6,03

59

70

3

2,53

65

80

10

8,13

74

90

15

12,33

51

70

20

14,57

52

70

25

18,57

38
49

40
60

5
15

4,75
12,25

2.Responsabilidade Direção
3.Gestão de Recursos
4.Matéria Prima
5.Controle Processo Produtivo
6.Controle do Produto Acabado
7.Assistência ao Cliente
8.Medigão, análise e melhorias

457
560
100
79,16
TOTAL
Tabela 3 — Resultado Auditoria de Manutenção
Fonte: Relatório da auditoria de manutenção de análise e avaliação da ArgaSuper
Verificou-se através da Auditoria de Manutenção que algumas categorias
baixaram e outros aumentaram sua pontuação em relação à auditoria inicial.
Observou-se que o fator Matéria Prima, em um primeiro momento obteve 80
pontos de 90 e na última auditoria conseguiu 74, isto ocorreu, principalmente porque
a empresa não estava avaliando todos os seus fornecedores conforme critérios da
qualidade, pois se observou que o fornecedor da cal virgem estava com problemas
referente à manutenção de sua certificação e a empresa não estava realizando os
testes necessários para assegurar que a cal não apresentaria problemas.

Já a categoria, medição, análises e melhorias, na primeira auditoria obteve 40
pontos de 60 e na última auditoria realizada passou para 49, pois a empresa passou
a contemplar procedimentos para análises criticas de ações corretivas, definir

sistemática de auditorias internas e de avaliação dessas auditorias.
Analisando as pontuações obtidas desde a pré-auditoria, verificou-se que a

ArgaSuper, apesar de manter o Selo da Qualidade não alcançou grandes avanços

72

em relação ao sistema implantado, devido principalmente à falta de análise critica do
mesmo. Observou-se também que o PBQP-H não exige para a manutenção do Selo
da Qualidade, que as indústrias de insumos, tenham que aumentar a pontuação
atingida na lista de verificação no decorrer do tempo, o que não incentiva as
mesmas a busca da melhoria continua, pois obtendo constantemente 60% da
pontuação da lista de verificação do programa e conseguindo a aprovação dos

produtos nos testes realizados, o Selo da Qualidade é mantido.
Depois de apresentadas as etapas adotadas pela ArgaSuper na implantação
do PBQP-H, verificou-se de acordo com a percepção dos entrevistados, que as
maiores dificuldades obtidas ocorreram na segunda etapa, onde iniciaram o
processo de implantação do Programa SEBRAE da Qualidade Total, pois foi nesta
etapa que começaram o processo de mudança organizacional e tiveram que adotar
uma nova filosofia de gestão voltada 6 qualidade e sabe-se que a resistência 6
mudança é uma constante nas organizações.

4.5 Descrição da empresa após a implantação do programa

Após a implantação do PBQP-H, verificou-se que a ArgaSuper conseguiu

melhorar significativamente suas operações em relação 6 qualidade. A seguir serão
apresentados os resultados obtidos com base nas pontuações da lista de verificação
da última Auditoria de Manutenção realizada na empresa.
Quanto ao Sistema da Qualidade a empresa conseguiu criar um setor com
responsáveis pela implantação e manutenção do sistema, definir a política e os
objetivos da qualidade, criar um manual da qualidade contendo os procedimentos da
empresa e seguindo as exigências da ISO 9000:2000 e realizar análise critica dos
documentos antes de sua emissão. Como pontos deficientes desta categoria de
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itens, verificou-se que apesar da elaboração do manual da qualidade e da definição
da política e

dos objetivos, os mesmos

não

estavam sendo revisados

periodicamente, fator importante para a continuidade do sistema.
Quanto A responsabilidade da direção verificou-se grande comprometimento
da alta direção para o desenvolvimento e aprimoramento do Sistema de Gestão da
Qualidade. Foi nomeado um representante da direção responsável pela gestão da
qualidade, com o dever de fazer com que os requisitos dos clientes sejam atendidos.
As responsabilidades e autoridades dentro da empresa estão bem definidas. Porem,
ainda há deficiências quanto à análise periódica do sistema de gestão e da política
da qualidade, pois se observaram em documentos da empresa, como, por exemplo,
atas de reuniões, que não h5 análise critica do sistema e sim uma descrição de
como é o sistema.
Na categoria de gestão de recursos veri fi cou-se que a empresa começou a
preocupar-se com treinamentos aos colaboradores e elaborou um procedimento
para levantamento das necessidades, planejamento

e execução dos mesmos,

porém quando realizados, não existia uma sistemática definida para avaliação dos

resultados. Ainda quanto

à gestão de recursos, observou-se que existe a

necessidade de maiores investimentos em máquinas e equipamentos para algumas
atividades.
Quanto aos requisitos de matéria-prima, pode-se observar existência de um
sistema de seleção e avaliação de fornecedores, contrato com os mesmos incluindo
cláusulas da qualidade e existência de especificações para compra de materiais,

porém verificou-se que o fornecedor da cal virgem estava com problemas referente a
seu selo da qualidade e a empresa não tomou providências para assegurar a
qualidade da mesma.
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0 controle da umidade da areia passou a ser realizado através de ensaios
diários e, a granulometria e o material pulverulento, através de ensaios semanais.

Os depósitos da mesma foram reformados para o material não ter contato com o
solo e foram identificados quanto à jazida de procedência. A água utilizada passou a
ser analisada por laboratórios especializados, bimestralmente, a fim de garantir as
propriedades necessárias A produção da argamassa. 0 controle das condições de
estocagem da areia, cal e água foi definido e passou a ser realizado semanalmente

através da fiscalização dos depósitos.
Quanto ao controle do processo produtivo, observaram-se muitos avanços.
Foram criados procedimentos e especificações a serem seguidos para a produção
das argamassas; foram elaboradas e disponibilizadas aos usuários instruções de
trabalho; foi estabelecido um programa de

manutenção

preventiva dos

equipamentos necessários ao processo produtivo, a fim de evitar problemas
potenciais; começaram a realizar controle da quantidade de matéria prima utilizada
nos processos de fabricação através de listas de verificação e técnicas estatísticas,
tais como diagrama de pareto e gráficos de controle.
Porém, observou-se que a empresa ainda possui dificuldades nesta categoria,
pois não consegue definir a influência que a umidade da areia traz em relação a seu
volume no processo de mistura com a cal hidratada, contudo há uma preocupação
neste sentido e apontamentos estão sendo realizados para busca de uma solução.
Quanto aos itens referentes ao controle da argamassa produzida, observouse que a empresa passou a contemplar ações que buscam garantir os requisitos dos
clientes. Este fato fica evidenciado com a construção de um laboratório com
equipamentos que permitem a realização de ensaios dos produtos, no qual, são
realizadas análises periódicas de reconstituição de trago da argamassa. Estas
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análises possibilitam a classificação da mesma em conforme ou não conforme,
assim, somente os produtos conforme são liberados para expedição.
Outro avanço, nesta categoria, foi quanto aos depósitos para o estoque, os
quais, foram reformados a fim de proteger os produtos do contato com outros
materiais. Contudo, um fator ainda deficiente é quanto a rastreabilidade da
produção, pois apesar da empresa ter definido lotes de produção para facilitar o
controle da mesma, não conseguiu estabelecer uma sistemática que possibilitasse
rastrear todo o processo produtivo.
Com relação à categoria de assistência ao cliente observou-se que a empresa
estabeleceu sistemática para assistência corretiva e preventiva e começou a realizar
pesquisas de satisfação dos clientes, a fim de assegurar que estão atendendo as
expectativas dos mesmos.
Quanto à última categoria analisada, medição, análise e melhorias, observouse que a empresa desenvolveu procedimentos para implementação de análises
criticas corretivas, preventivas e auditorias internas. Porém estas análises não estão
sendo realizadas de forma eficiente, pois quando realizadas apenas descrevem os
fatos não os analisando criticamente e adotando ações que garantam a melhoria
continua.
Como ponto positivo, pode-se destacar o uso de ferramentas e técnicas de
gestão da qualidade total, tais como folhas de verificação na análise de matéria
prima, processo produtivo e produto acabado, histogramas para representar os
resultados das pesquisas de satisfação dos clientes, diagrama de pareto e gráficos
de controle para acompanhamento dos processos produtivos e fluxogramas para
ilustrar algumas atividades da produção.
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4.6 Análise dos resultados da implantação do PBQP-H

Após implantação do PBQP-H e da conquista do Selo da Qualidade, verificou-

se que a empresa conseguiu atingir a maioria de seus objetivos e expectativas
iniciais em relação ao mesmo, principalmente quanto a melhorias nas operações da
empresa, observou-se que as atividades organizacionais passaram a contemplar
ações em busca da qualidade, definiu-se a política, os objetivos e a missão da
organização, foram criados procedimentos para as operações e disponibilizadas aos
usuários, disseminaram a cultura da qualidade através de treinamentos, cartazes,

conversas e explicações, incentivaram a participação dos colaboradores em busca
de melhorias aos processos e conseguiram atingir padrões de qualidade para seus
produtos diferenciados da maioria de seus concorrentes.
Quanto 6 conquista de um maior espaço no mercado, apesar das respostas
obtidas nas entrevistas serem negativas em

relação aos resultados obtidos,

observou-se que pelo fato da empresa estar em 4° lugar geral em número de
vendas, conforme citado pelo Diretor Administrativo, e de existirem mais de 70
indústrias concorrentes, a empresa está conseguindo sobreviver a este cenário

extremamente competitivo, o que poderia não ter acontecido se a mesma não
tivesse implantado o programa.
Verificou-se também que apenas mais uma indústria de argamassa, das mais
de setenta existentes na Grande Florianópolis, possui o selo da qualidade do PBQPH, o que se toma um diferencial em relação as demais. Contudo não está havendo
fiscalização dos órgãos do setor como o CREA e o Ministério Público, nas indústrias

que não implantaram o programa, conforme o prometido, e isto faz com que o
mercado não fique tão exigente quanto a critérios da qualidade, pois este setor ainda
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esta voltado ao prego, apesar de grandes avanços e conscientização com relação

qualidade.
Quanto aos resultados obtidos além dos pretendidos, verificou-se através dos
dados coletados, que a empresa conseguiu reduzir custos de

produção,

principalmente quanto a desperdícios de materiais, o número de reclamações de
clientes diminuiu consideravelmente, a empresa começou a investir mais no capital
humano, promovendo a participação de colaboradores em palestras ou em cursos
que ajudam no crescimento pessoal e profissional e houve uma valorização na
imagem da empresa, apesar de não refletir diretamente em número de vendas.
Como fator negativo observado na implantação do programa, observou-se
que a empresa não tem realizado análises criticas eficazes do sistema de gestão da
qualidade a fim de garantir a melhoria continua dos processos. Verificou-se que na
auditoria inicial realizada pela certificadora Habitat, em 25 de setembro de 2003 a
empresa obteve 77,6% dos pontos da lista de verificação e na última auditoria de
manutenção realizada no dia 03 de março de 2005 este percentual passou apenas

para 79,16%, sendo que alguns itens como: a seleção e a avaliação dos
fornecedores baixaram sua pontuação inicial, o que comprova que a busca pela
melhoria continua deveria ser mais acentuada, pois, é um dos requisitos principais
para o bom desempenho dos Sistemas de Gestão da Qualidade.
É importante destacar também que se verificou que a empresa possui a

maioria das atividades documentadas através de procedimentos que

definem

responsáveis, especificações, prazos, revisões entre outros, porém alguns destes
documentos não são seguidos, o que prejudica a confiabilidade do sistema.
Outro aspecto que merece atenção é quanto à busca por novas tecnologias,
pois se verificou que algumas atividades do processo produtivo e do produto
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acabado poderiam obter resultados mais precisos se tivessem maiores recursos

tecnológicos.
Através da análise realizada, chega-se a algumas sugestões de melhorias
para o Sistema de Gestão da Qualidade da empresa, conforme segue:

- realizar treinamento, através de curso de auditor interno, para um colaborador, que
não faça parte diretamente do setor da qualidade da organização, ou contratar uma
pessoa qualificada para a realização das mesmas a fim de obter mais êxito nas

avaliações do programa;
- definir metas para alcance de pontuação dos itens da lista de verificação, definindo
prazos e responsáveis para atingir cada item;

- realizar um planejamento de recursos para troca de alguns equipamentos do
processo produtivo, a fim de otimizar melhor o processo;

- investir em uma balança para controle dos produtos vendidos, pois a medida
utilizada para a venda é por metro cúbico, a qual é realizada através da concha das

máquinas carregadeiras, método não muito eficaz para garantir que a quantia
carregada seja igual à vendida ou vice versa.
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5. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste capitulo serão apresentadas as considerações finais referentes aos
objetivos propostos, procurando confrontar teoria e prática e posteriormente serão
propostas recomendações para próximos estudos.

5.1 Considerações

No decorrer deste trabalho buscaram-se subsídios para analisar se os
resultados alcançados com a implantação do PBQP-H na Argasuper estão
compatíveis com a realidade organizacional desejada. Para alcançar o objetivo

geral, buscou-se atingir outros objetivos específicos que permitiram fundamentar as
conclusões do estudo. Assim, a seguir apresentam-senas considerações sobre o
alcance de cada um deles.
Sabe-se que para sobreviver a um cenário cada vez mais competitivo e
atender as exigências do mercado, as organizações buscam diversas estratégias,
entre elas, a implantação de programas da qualidade. Quando os gestores optam
por implantar um programa de gestão da qualidade possuem objetivos

e

expectativas em relação ao mesmo.
Diante deste contexto procurou-se identificar quais os objetivos da empresa
no que tange a implantação do programa. Desta forma, pode-se perceber que os
objetivos e expectativas principais que levaram a implantação do PBQP-H na
ArgaSuper foram A busca por diferencial competitivo, o desejo de conquistar um
maior espaço no mercado, a provável exigência de clientes potenciais, a expectativa
quanto 6 fiscalização dos órgãos competentes nas empresas não qualificadas
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exigindo critérios da qualidade e a obtenção de melhorias em todos os processos
organizacionais.
Posteriormente buscou-se identificar como a empresa estava em relação a
requisitos fundamentais da qualidade antes do inicio da implantação do programa.
Esta análise foi realizada tendo como base a lista de verificação de PBQP-H,onde
foram observadas as categorias: Sistema da Qualidade, Responsabilidade da
Direção, Gestão de Recursos, Matéria Prima, Controle do Processo Produtivo,
Controle do Produto Acabado, Assistência ao cliente, Medição, Análise e melhorias.
Através desta análise, observou-se que a empresa antes da implantação do
programa realizava quase todas as suas atividades de maneira informal, sem
planejamento e controle, havendo grande desperdício de recursos materiais,
humanos e financeiros e conseqüentemente não atendia aos requisitos básicos das
categorias.
Após esta descrição, procurou-se entender como ocorreu o processo de
implantação do PBQP-H, buscando a identificação de todas as etapas criadas.

Verificou-se então, que a ArgaSuper passou por cinco fases distintas: consultoria
inicial, implantação do programa Sebrae de Qualidade Total, solicitação de pré-

auditoria, auditoria inicial e auditorias de manutenção.
Através da análise das etapas, verificou-se que na fase de consultoria inicial,

a empresa obteve um diagnóstico de como a mesma estava em relação aos
requisitos da qualidade e a partir dai iniciou o processo de mudança organizacional.
Conforme visto no referencial teórico, este 6 um importante processo para iniciação
da implantação de programas da qualidade, visto que permite que a empresa tenha
a real visão de seus processos e possa buscar melhorias.
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Com a implantação do Programa Sebrae de Qualidade Total, a empresa
definiu o setor da qualidade e responsáveis pela implantação e implementação do
mesmo, conseguiu definir e disseminar a cultura da qualidade, incentivando a
participação de todos, definiu sua política da qualidade, seus objetivos, missão,

metas e pianos. Designou responsável por cada atividade e elaborou procedimentos
e instruções de trabalho.
Através da etapa da pré-auditoria do órgão certificador, verificou grandes
avanços em relação à qualidade, e solicitou a auditoria inicial do programa, onde

obteve êxito e conquistou o selo da qualidade, o qual é avaliado periodicamente
através de auditorias de manutenção.
Depois de identificadas as etapas de implantação do programa, procurou-se
descrever a organização após a conquista do selo da qualidade, onde foi possível
observar que a mesma obteve melhorias em todos as categorias avaliadas na lista
de verificação: Sistema da Qualidade, Responsabilidade da Direção, Gestão de
Recursos, Matéria Prima, Controle do Processo Produtivo, Controle da Argamassa
Produzida, Assistência ao Cliente e Medições, Análises e Melhorias. Porém ainda há
pontos a serem melhorados, como é o caso da rastreabilidade do processo
produtivo, fator muito importante para assegurar a garantia da qualidade, pois
através do mesmo deve ser possível rastrear todo o processo de produção, desde a
matéria prima ate a entrega ao cliente.
Por fim realizou-se uma análise dos resultados alcançados com a implantação
do PBQP-H, e pode-se verificar que a ArgaSuper, de um modo geral conseguiu
implantar com sucesso o programa e foi uma das primeiras e (micas indústrias de
argamassas a conquistar o Selo da Qualidade.
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Foi possível perceber então, os resultados obtidos e verificar quais objetivos
iniciais foram alcançados e quais não foram, permitindo resgatar o objetivo geral
proposto no trabalho: Analisar se os resultados alcançados com a implantação do
PBQP-H na ArgaSuper Indústria de Argamassas Ltda. estão compatíveis com a

realidade organizacional desejada.
Pode-se observar que a maioria dos resultados esperados em relação
implantação

do programa foi

alcançada,

a empresa conquistou

melhorias

significativas quanto é qualidade e da maioria de seus processos, obteve diferencial
em relação a demais indústrias, teve sua imagem valorizada no mercado e
conseguiu manter-se competitiva no mesmo.
Contudo percebeu-se que um dos objetivos da ArgaSuper ao implantar o
PBQP-H era de que o requisito qualidade se tomasse obrigatório nas indústrias do

setor, sendo exigida por clientes e órgãos fiscalizadores, o que na prática não
ocorreu, pois se observam muitas indústrias operando em condições precárias e
competindo através de preços mais baixos.
Assim, pode-se afirmar que os resultados alcançados com a implantação do
PBQP-H na ArgaSuper não estão completamente compatíveis com a realidade

organizacional desejada.

5.2 Recomendações para futuros trabalhos

Através deste trabalho observou-se que a implantação do PBQP-H trouxe
uma série de benefícios à organização, porém uma das expectativas iniciais em
relação ao programa não foi alcançada — A exigência do mercado e dos órgãos
fiscalizadores quanto à qualificação das empresas do setor. Recomenda-se então

para que em trabalhos futuros sejam realizados estudos que identifiquem porque tal
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fato não ocorreu, visto que o setor da construção civil está muito envolvido com
PBQP-H e um dos objetivos principais do programa 6 a qualificação de toda a cadeia
produtiva. Assim, através desta análise, será possível identificar até que ponto os
objetivos propostos no PBQP-H estão sendo alcançados e quais benefícios estão
proporcionando ao setor.
Outro fator que pode servir para estudos futuros 6 a identificação da

percepção dos colaboradores da ArgaSuper quanto ao programa de gestão
implantado, visto que esta análise permitirá ao investigador avaliar se o programa
implantado está em sinergia com todos os envolvidos ou se existe inconstância nos

propósitos.
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ANEXOS
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Roteiro de Entrevista — PBQP-H

1) Quais os motivos que levaram a implantação do PBQP-H?
2) Quais as expectativas com a implantação do programa?
3) Como eram realizadas as atividades, no que tange a qualidade, antes da
implantação do PBQP-H?

4) Como ocorreu o processo de implantação do PBQP-H? Quais as etapas
adotadas?
5) Houve dificuldade na implantação do Programa? Se houve, qual (is) foram?
6) Quais os benefícios obtidos após a conquista do selo da qualidade?
7) Na sua percepção, os objetivos e expectativas iniciais foram alcançados?
8) Como você avalia os resultados obtidos com a implantação do programa?

90

Lista de Verificação com a pontuação da empresa na pré-auditoria

1. Sistema da Qualidade

Pontuação

1.1. Existe um setor da qualidade responsável pela implementação e
manutenção do sistema de gestão da qualidade da empresa?
1.2. A política e os objetivos da qualidade estão definidos e documentados?

10

1.3. A política da qualidade está divulgada para clientes e colaboradores?

9

1.4. Existe um Manual da Qualidade?

8

1.5. Existe procedimento que define o controle de documentos e de registros?

4

1.6. Os documentos e registros são analisados criticamente e aprovados quanto

4

a sua adequação, antes da sua emissão?
1.7. Os documentos não válidos e/ou obsoletos são retirados de circulação?

8

7

1.8. Existe uma lista mestra ou procedimento, identificando a situação da
revisão atual do documento?

4

Soma

54

2. Responsabilidade da Diregão

Pontuação

2.1. A alta direção está comprometida com o desenvolvimento, implementação,
e aprimoramento do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa?
2.2. A direção assegura que os requisitos dos clientes são atendidos?

10

2.3. A alta direção analisa criticamente o sistema de gestão e a política da
qualidade periodicamente, garantindo sua manutenção e adequação?
2.4. Existe planejamento para o desenvolvimento, implantação e implementação
do sistema da qualidade, definindo responsáveis e prazos para atendimento
de cada item?
2.5. As responsabilidades e autoridades dentro da empresa estão definidas?

7

2.6. Existe um Representante da Dire* (RD) responsável pelo sistema de
gestão da qualidade?
2.7. Existem processos de comunicação adequados entre direção e demais
setores da empresa?

Soma
3. Gestão de Recursos
3.1. As necessidades físicas e econômicas para a implementação, manutenção

e melhorias da qualidade são identificadas e atendidas?
Recursos Humanos
3.2. Existe sistemática estabelecida para levantamento de necessidades,
planejamento e execução de treinamento?
3.3. Existe sistemática estabelecida para avaliação dos resultados do
treinamento?
3.4. A empresa mantém registro atualizado de seus funcionários?
Instalações e Ambiente de Trabalho
3.5. As instalações e os equipamentos da empresa são apropriados para a
execução das atividades?
3.6. A empresa preocupa-se com a segurança no trabalho e atende aos
seguintes itens?
•
PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)
•
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)
•
Mapa de risco
•
Quadro de acidentes
•
Uso de EPIs
•
Uso de EPCs
•
Controle dos indices de acidentes

8

6

8
10
9
58

Pontuação
9

7
5
10
6
7
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3.7. Quanto à preservação do meio ambiente, os seguintes itens são
atendidos?
•
Reciclagem de água
•
Tratamento de efluentes
•
Tratamento de detritos
•
Tratamento de rejeitos
•
Controle de emissão de poluentes
3.8. 0 local da produção 6 organizado e limpo?

4

5

SOMA
4. Matéria-Prima

53

Pontuação

4.1. Há um sistema de seleção e avaliação de fornecedores?

9

4.2. Há contrato com fornecedores?

9

4.3. Existem especificações para a compra dos materiais?

7

4.4. Controle da Areia

8

•
•
•
•

Determinação
Determinação
Determinação
Determinação
7220)

da composição granulométrica (NBR 7217)
do teor de argila em torrões e materiais friáveis (NBR 7218)
do teor de materiais pulverulentos (NBR 7219)
de impurezas orgânicas hürnicas em agregado miúdo (NBR

Periodicidade do controle: a cada 45 dias e a cada troca de fornecedor ou de
tipo de agregado
4.5. Há identificação da jazida de procedência da areia?

9

4.6. Controle da Cal virgem

10

•
•
•
•

Granulometria
Determinação do resíduo de extinção (NBR 6472)
Determinação da temperatura de extinção
Ensaio ácido

Periodicidade do controle: a cada recebimento, ou cada troca de fornecedor
ou de tipo de cal, quando o período de armazenagem for superior a 3 meses

4.7. Controle da Agua
•

8

Análise química para classificação da água como potável

Periodicidade do controle: Bimensal
4.8. Mantêm estoque de matérias primas?

8

4.9. Há controle das condições de estocagem?
Areia
•
Contaminações (solo, outros materiais)
•
Carreamento de material
Cal virgem
•
Integridade dos sacos
•
Incidência de umidade
•
Tempo de estocagem
Agua
•
Estado geral de limpeza dos reservatórios
•
Possibilidade de contaminação com agentes externos

5

Soma
S. Controle do Processo Produtivo
5.1. Existem especificações dos procedimentos a serem seguidos para a
produção da argamassa?
5.2. Existem especi ficações para validar os procedimentos adotados no
processo, quando forem introduzidas mudanças em qualquer um dos
processos (troca de equipamento, processo de armazenamento da
matéria-prima, processo de fabricação, processo de estocagem)?
5.3. Instruções de trabalho estão disponíveis aos usuários?

73
1 Pontuação
9
5

8
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5.4. Existe um programa de manutenção preventiva para os equipamentos
necessários ao processo produtivo?

10

5.5. Mistura das frações de areia (se existente)
• E. feito o controle da dosagem?

7

•

Existe técnico responsável pela formulação?

5.6. Extinção da cal virgem

8

Há controle de:
• Quantidade minima de água para a hidratação?
• Tempo de mistura (tempo em repouso + tempo total de extinção)?
• Limpeza do tanque de extinção para nova carga?
• Determinação do teor de sólidos da cal hidratada (por densímetro ou
similar)?

5.7. Mistura da cal hidratada em pasta com areia
•
•

•

7

Há controle do teor de umidade da areia, para determinação do volume
utilizado na mistura (relação volume/umidade)?
Como é o controle da quantidade de materiais no processo de mistura?
(relógio de vazão, balança de correia, velocidade da correia, ou similar).
E feita a separação de impurezas, peneiramento do resíduo de extinção?

Soma
6. Controle da Argamassa Produzida
6.1.

54
Pontuação

sac, feitos ensaios com coleta aleatória de amostras para determinar:

8

•
Homogeneidade da mistura?
•
Reconstituição de trago?
•
Granulometria da areia?
Periodicidade do controle: a cada lote
6.2. Existe sistemática estabelecida que o identifique o produto quanto ao
estado de inspeção (aguardando resultado, aprovado, reprovado)
6.3. Existem procedimentos documentados, definindo o que fazer com
produtos rejeitados, retrabalhados ou reparados?
6.4. Como é feita a estocagem da argamassa na fábrica?
•
Fundo impermeável
Não há fuga de material
•
•
Produto permanece coberto durante a estocagem
•
Tempo de estocagem é controlado
6.5. Esta estabelecida sistemática para a rastreabilidade do produto?

4

6.6. Existe especificação com o cliente da forma de transporte da argamassa?

8

6.7. Os equipamentos de ensaio usados na avaliação do produto são
calibrados e verificados em intervalos regulares?

6

Soma
7. Assistência ao Cliente

7

7

8

48
Pontuação

7.1. E fornecida ao cliente a composição final da argamassa fresca (teores de
cal hidratada e areia)?
7.2. São feitas pesquisas de opinião para determinar o grau de satisfação dos
clientes?
7.3. Existe sistemática estabelecida para Assistência Técnica Preventiva?
Catálogos, instruções, informações sobre o produto, atendimento a dientes e
outros.
7.4. Existe sistemática estabelecida para Assistência Técnica Corretiva?

Soma

10
4
9

8

31

8. Medição, Análise e Melhorias

Pontuação

8.1. Existe procedimento documentado para implementação e análise critica de
ações corretivas?
8.2. Existe procedimento documentado para implementação e análise critica de
ações preventivas?

5
5

93

8.3. Sao utilizadas técnicas estatísticas para monitorar, analisar e implementar
melhorias quanto:
•
Conformidade do produto
•
Conformidade do Sistema de gestão da qualidade
•
Conformidade da matéria-prima
•
Conformidade do processo
8.4. Investe em desenvolvimento e pesquisa? Projetos em parceria com
instituições, universidades, participação em feiras, atividades de
normalização, etc.
8.5. Existe sistemática estabelecida para planejamento e execução de
auditorias internas periódicas?
8.6. Existe sistemática estabelecida para: determinar as causas e avaliar as
ações corretivas das não conformidades detectadas na auditoria interna?

Soma

5

8

4
4

31
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Lista de Verificação com a pontuação da empresa na auditoria
inicial

1. Sistema da Qualidade

Pontuação

1.9. Existe um setor da qualidade responsável pela implementação e
manutenção do sistema de gestão da qualidade da empresa?
1.10. A política e os objetivos da qualidade estão definidos e documentados?

10

1.11.

A política da qualidade está divulgada para clientes e colaboradores?

10

1.12.

Existe um Manual da Qualidade?

10

1.13.

Existe procedimento que define o controle de documentos e de registros?

8

1.14.

7

Os documentos e registros são analisados criticamente e aprovados
quanto a sua adequação, antes da sua emissão?
1.15. Os documentos não válidos e/ou obsoletos são retirados de circulação?

10

1.16.

6

5

Existe uma lista mestra ou procedimento, identificando a situação da
revisão atual do documento?

Soma

66

2. Responsabilidade da Direção

Pontuação

2.8. A alta direção está comprometida com o desenvolvimento, implementação,
e aprimoramento do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa?
2.9. A direção assegura que os requisitos dos clientes são atendidos?

10

2.10.

4

9

A alta direção analisa criticamente o sistema de gestão e a política da
qualidade periodicamente, garantindo sua manutenção e adequação?
2.11. Existe planejamento para o desenvolvimento, implantação e
implementação do sistema da qualidade, definindo responsáveis e prazos
para atendimento de cada item?
2.12. As responsabilidades e autoridades dentro da empresa estão definidas?

10

2.13.

10

Existe um Representante da Direção (RD) responsável pelo sistema de
gestão da qualidade?
2.14. Existem processos de comunicação adequados entre direção e demais
setores da empresa?

Soma
3. Gestão de Recursos
3.9. As necessidades físicas e econômicas para a implementação, manutenção

8

9

60
Pontuação
9

e melhorias da qualidade são identificadas e atendidas?

Recursos Humanos
3.10.

Existe sistemática estabelecida para levantamento de necessidades,
planejamento e execução de treinamento?
3.11. Existe sistemática estabelecida para avaliação dos resultados do
treinamento?
3.12. A empresa mantém registro atualizado de seus funcionários?

8
7
10

Instalações e Ambiente de Trabalho
3.13.

As instalações e os equipamentos da empresa são apropriados para a
execução das atividades?

6

95

3.14.

A empresa preocupa-se com a segurança no trabalho e atende aos
seguintes itens?
PPFtA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)
Mapa de risco
Quadro de acidentes
Uso de EPIs
Uso de EPCs
Controle dos indices de acidentes

•
•
•
•
•
•
•

3.15.

Quanto a preservação do meio ambiente, os seguintes itens são
atendidos?
•
Reciclagem de agua
•
Tratamento de efluentes
•
Tratamento de detritos
•
Tratamento de rejeitos
•
Controle de emissão de poluentes
3.16. 0 local da produção é organizado e limpo?

10

10

6
SOMA

4. Matéria-Prima

66
Pontuação

4.10.

Há um sistema de seleção e avaliação de fornecedores?

9

4.11.

Há contrato com fornecedores?

10

4.12.

Existem especificações para a compra dos materiais?

7

4.13. Controle da Areia
• Determinação da composição granulométrica (NBR 7217)
• Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis (NBR 7218)
•

•

Determinação do teor de materiais pulverulentos (NBR 7219)
Determinação de impurezas orgânicas hérnicas em agregado miúdo (NBR
7220)

Periodicidade do controle: a cada 45 dias e a cada troca de fornecedor ou de
tipo de agregado
4.14. Ha identificação da jazida de procedência da areia?

Controle da Cal virgem
Granulometria
Determinação do resíduo de extinção (NBR 6472)
Determinação da temperatura de extinção
Ensaio acido

4.15.
•

•
•
•

8

10
10

Periodicidade do controle: a cada recebimento, ou cada troca de fornecedor
ou de tipo de cal, quando o período de armazenagem for superior a 3 meses
4.16. Controle da Agua
• Análise química para classificação da água como potável
Periodicidade do controle: Bimensal
Mantêm estoque de matérias primas?

10

4.17.

9

4.18. Há controle das condições de estocagem?
Areia
•
Contaminações (solo, outros materiais)
•
Carreamento de material
Cal virgem
•
Integridade dos sacos
•
Incidência de umidade
•
Tempo de estocagem
Agua
•
Estado geral de limpeza dos reservatórios
•
Possibilidade de contaminação com agentes externos

7

Soma

80
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S. Controle do Processo Produtivo

Pontuação

5.8. Existem especificações dos procedimentos a serem seguidos para a
produção da argamassa?
5.9. Existem especificações para validar os procedimentos adotados no
processo, quando forem introduzidas mudanças em qualquer um dos
processos (troca de equipamento, processo de armazenamento da
matéria-prima, processo de fabricação, processo de estocagem)?
5.10. Instruções de trabalho estão disponíveis aos usuários?

10

5.11.

7

5

Existe um programa de manutenção preventiva para os equipamentos
necessários ao processo produtivo?

5.12.
•
•

9

Mistura das frações de areia (se existente)

9

t feito o controle da dosagem?
Existe técnico responsável pela formulação?

5.13.

Extinção da cal virgem

8

Há controle de:
• Quantidade minima de água para a hidratação?
• Tempo de mistura (tempo em repouso + tempo total de extinção)?
• Limpeza do tanque de extinção para nova carga?
• Determinação do teor de sólidos da cal hidratada (por densímetro ou
similar)?

5.14.
•
•
•

Mistura da cal hidratada em pasta com areia

7

Há controle do teor de umidade da areia, para determinação do volume
utilizado na mistura (relação volume/umidade)?
Como é o controle da quantidade de materials no processo de mistura?
(relógio de vazão, balança de correia, velocidade da correia, ou similar).
E feita a separação de impurezas, peneiramento do resíduo de extinção?

Soma
6. Controle da Argamassa Produzida
6.8.

SS
Pontuação

sac) feitos ensaios com coleta aleatória de amostras para determinar:

8

•
Homogeneidade da mistura?
•
Reconstituição de trago?
•
Granulometria da areia?
Periodicidade do controle: a cada lote
6.9. Existe sistemática estabelecida que o identifique o produto quanto ao
estado de inspeção (aguardando resultado, aprovado, reprovado)
6.10. Existem procedimentos documentados, definindo o que fazer com
produtos rejeitados, retrabalhados ou reparados?
6.11. Como é feita a estocagem da argamassa na fábrica?
•
Fundo impermeável
•
Não há fuga de material
•
Produto permanece coberto durante a estocagem
•
Tempo de estocagem é controlado
6.12.
Esta estabelecida sistemática para a rastreabilidade do produto?

4

6.13.

8

Existe especificação com o cliente da forma de transporte da
argamassa?
6.14. Os equipamentos de ensaio usados na avaliação do produto são
calibrados e verificados em intervalos regulares?

9
8
7

6

Soma
7. Assistência ao Cliente
7.5. t fornecida ao cliente a composição final da argamassa fresca (teores de
cal hidratada e areia)?
7.6. São feitas pesquisas de opinião para determinar o grau de satisfação dos
clientes?
7.7. Existe sistemática estabelecida para Assistência Técnica Preventiva?
Catálogos, instruções, informações sobre o produto, atendimento a clientes e
outros.
7.8. Existe sistemática estabelecida para Assistência Técnica Corretiva?

50
Pontuação
10
5
9

9
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Soma

33

8. Medição, Análise e Melhorias

Pontuação

8.7. Existe procedimento documentado para implementação e análise critica de
ações corretivas?
8.8. Existe procedimento documentado para implementação e análise critica de
ações preventivas?
8.9. São utilizadas técnicas estatísticas para monitorar, analisar e implementar
melhorias quanto:
•
Conformidade do produto
•
Conformidade do Sistema de gestão da qualidade
Conformidade da matéria-prima
•
•
Conformidade do processo
8.10. Investe em desenvolvimento e pesquisa? Projetos em parceria com
instituições, universidades, participação em feiras, atividades de
normalização, etc.
8.11. Existe sistemática estabelecida para planejamento e execução de
auditorias internas periódicas?
8.12. Existe sistemática estabelecida para: determinar as causas e avaliar as
ações corretivas das não conformidades detectadas na auditoria Interne

7

Soma 40

6
7

10

5
5
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Lista de Verificação com a pontuação da empresa na auditoria de
manutenção

1. Sistema da Qualidade

Pontuação

1.17.

Existe um setor da qualidade responsável pela implementação e
manutenção do sistema de gestão da qualidade da empresa?
1.18. A política e os objetivos da qualidade estão definidos e documentados?

10

1.19.

A política da qualidade está divulgada para clientes e colaboradores?

10

1.20.

Existe um Manual da Qualidade?

5

1.21.

Existe procedimento que define o controle de documentos e de registros?

8

1.22.

6

Os documentos e registros são analisados criticamente e aprovados
quanto a sua adequação, antes da sua emissão?
1.23. Os documentos não válidos e/ou obsoletos são retirados de circulação?

10

1.24.

10

Existe uma lista mestra ou procedimento, identificando a situação da
revisão atual do documento?

Soma
2. Responsabilidade da Direção

10

69
Pontuação

2.15.

A alta direção está comprometida com o desenvolvimento,
Implementação, e aprimoramento do Sistema de Gestão da Qualidade da
empresa?
2.16. A direção assegura que os requisitos dos clientes são atendidos?

10

2.17.

A alta direção analisa criticamente o sistema de gestão e a política da
qualidade periodicamente, garantindo sua manutenção e adequação?
2.18. Existe planejamento para o desenvolvimento, implantação e
implementação do sistema da qualidade, definindo responsáveis e prazos
para atendimento de cada item?
2.19. As responsabilidades e autoridades dentro da empresa estão definidas?

4

2.20.

10

Existe um Representante da Direção (RD) responsável pelo sistema de
gestão da qualidade?
2.21. Existem processos de comunicação adequados entre direção e demais
setores da empresa?

Soma
3. Gestão de Recursos
3.17. As necessidades físicas e econômicas para a implementação, manutenção

9

7

9

10

59
Pontuação
8

e melhorias da qualidade são identificadas e atendidas?

Recursos Humanos
3.18.

Existe sistemática estabelecida para levantamento de necessidades,
planejamento e execução de treinamento?
3.19.
Existe sistemática estabelecida para avaliação dos resultados do
treinamento?
3.20. A empresa mantém registro atualizado de seus funcionários?
Instalações e Ambiente de Trabalho
3.21. As instalações e os equipamentos da empresa são apropriados para a
execução das atividades?

6
6
10
7
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3.22.

A empresa preocupa-se corn a segurança no trabalho e atende aos
seguintes itens?
PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)
Mapa de risco
Quadro de acidentes
Uso de EPIs
Uso de EPCs
Controle dos indices de acidentes

•
•
•
•
•
•
•

3.23.

Quanto à preservação do meio ambiente, os seguintes itens são
atendidos?
•
Reciclagem de água
•
Tratamento de efluentes
•
Tratamento de detritos
•
Tratamento de rejeitos
•
Controle de emissão de poluentes
3.24. 0 local da produção é organizado e limpo?

10

10

8

SOMA
4. Matéria-Prima

65
Pontuação

4.19.

Ha um sistema de seleção e avaliação de fornecedores?

6

4.20.

Há contrato com fornecedores?

10

4.21.

Existem especificações para a compra dos materiais?

7

4.22. Controle da Areia
• Determinação da composição granulométrica (NBA 7217)
• Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis (NBA 7218)
• Determinação do teor de materiais pulverulentos (NBA 7219)
• Determinação de impurezas orgânicas hâmicas em agregado miúdo (NBA

7

7220)
Periodicidade do controle: a cada 45 dias e a cada troca de fornecedor ou de
tipo de agregado
4.23. Há identificação da jazida de procedência da areia?

10

4.24.

7

•
•
•
•

Controle da Cal virgem

Granulometria
Determinação do resíduo de extinção (NBA 6472)
Determinação da temperatura de extinção
Ensaio ácido

Periodicidade do controle: a cada recebimento, ou cada troca de fornecedor
ou de tipo de cal, quando o período de armazenagem for superior a 3 meses
4.25. Controle da Agua
• Análise química para classificação da água como potável
Periodicidade do controle: Bimensal
4.26. Mantêm estoque de matérias primas?

10

10

4.27. Ha controle das condições de estocagem?
Areia
•
Contaminações (solo, outros materiais)
•
Carreamento de material
Cal virgem
•
Integridade dos sacos
•
Incidência de umidade
•
Tempo de estocagem
Aqua
•
Estado geral de limpeza dos reservatórios
•
Possibilidade de contaminação corn agentes externos

7

Soma
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5. Controle do Processo Produtivo

Pontuação

5.15.

Existem especificações dos procedimentos a serem seguidos para a
produção da argamassa?
5.16.
Existem especificações para validar as procedimentos adotados no
processo, quando forem introduzidas mudanças em qualquer um dos
processos (troca de equipamento, processo de armazenamento da
matéria-prima, processo de fabricação, processo de estocagem)?
5.17.
Instruções de trabalho estão disponíveis aos usuários?

10

5.18.

8

7
10

Existe um programa de manutenção preventiva para os equipamentos
necessários ao processo produtivo?
5.19.
Mistura das frações de areia (se existente)
• E feito o controle da dosagem?
• Existe técnico responsável pela formulação?

8

5.20.

8

Extinção da cal virgem

Há controle de:
• Quantidade minima de agua para a hidratação?
• Tempo de mistura (tempo em repouso + tempo total de extinção)?
• Limpeza do tanque de extinção para nova carga?
• Determinação do teor de sólidos da cal hidratada (por densímetro ou
similar)?

5.21.
•

•
•

Mistura da cal hidratada em pasta com areia

4

Há controle do teor de umidade da areia, para determinação do volume
utilizado na mistura (relação volume/umidade)?
Como é o controle da quantidade de materiais no processo de mistura?
(relógio de vazão, balança de correia, velocidade da correia, ou similar).
E feita a separação de impurezas, peneiramento do residua de extinção?

Soma
6. Controle da Argamassa Produzida

51
Pontuação

6.15. São feitos ensaios com coleta aleatória de amostras para determinar:
•
Homogeneidade da mistura?
•
Reconstituição de trago?
•
Granulometria da areia?
Periodicidade do controle: a cada lote
6.16.
Existe sistemática estabelecida que o identifique o produto quanto ao
estado de inspeção (aguardando resultado, aprovado, reprovado)
6.17.
Existem procedimentos documentados, definindo o que fazer com
produtos rejeitados, retrabalhados ou reparados?
6.18.
Como é feita a estocagem da argamassa na fábrica?
•
Fundo impermeável
•
Não há fuga de material
•
Produto permanece coberto durante a estocagem
Tempo de estocagem é controlado
•
6.19.
Esta estabelecida sistemática para a rastreabilidade do produto?

8

Existe especificação com o cliente da forma de transporte da
argamassa?
6.21.
Os equipamentos de ensaio usados na avaliação do produto são
calibrados e verificados em intervalos regulares?

10

6.20.

6
8
7

5

8

Soma
7. Assistência ao Cliente
7.9. E fornecida ao cliente a composição final da argamassa fresca (teores de
cal hidratada e areia)?
7.10. sac, feitas pesquisas de opinião para determinara grau de satisfação
dos clientes'
7.11.
Existe sistemática estabelecida para Assistência Técnica Preventiva?
Catálogos, instruções, informações sobre o produto, atendimento a clientes e
outros.
7.12.
Existe sistemática estabelecida para Assistência Técnica Corretiva?

52
Pontuação
10
10

9

101

Soma
8. Medição, Análise e Melhorias

38
Pontuação

8.13.

Existe procedimento documentado para implementação e análise critica
de ações corretivas?
8.14. Existe procedimento documentado para implementação e análise critica
de ações preventivas?
8.15. São utilizadas técnicas estatísticas para monitorar, analisar e
implementar melhorias quanto:
•
Conformidade do produto
•
Conformidade do Sistema de gestão da qualidade
•
Conformidade da matéria-prima
•
Conformidade do processo
8.16. Investe em desenvolvimento e pesquisa? Projetos em parceria com
instituições, universidades, participação em feiras, atividades de
normalização, etc.
8.17. Existe sistemática estabelecida para planejamento e execução de
auditorias internas periódicas?
8.18.
Existe sistemática estabelecida para: determinar as causas e avaliar as
ações corretivas das não conformidades detectadas na auditoria Interna?

Soma 49
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Empresa : Argasuper Indúsda e comécio Ltda ME

INFORMAÇÕES GERAIS
Contato:
Juliano
Endereço: Fazenda do Rio Tavares — Rod. SC 405, 1920
(048) (48) 237-4244
Telefone:
Argamassa intermediária de cal
Produtos:
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1. INTRODUÇÃO
0 Programa de qualificação é uma parceria SEBRAE/UFSC visando orientar as
indústrias de argamassas intermediária (mistura de cal e areia) na regido da grande
Florianópolis, no processo de obtenção de certi fi cação.

Como parte das atividades previstas no programa, consta a elaboração de um
relatório técnico após visita de consultores do programa a cada empresa
participante. Entre os objetivos deste relatório estão:
• Fornecer um diagnostico da situação da empresa frente ao processo de
certificação;
• Sugerir ações para sanar não conformidades e alcançar a pontuação minima
exigida (60% da pontuação máxima);
• Avaliar a adequação do produto às exigências previstas em normas;
• Orientar investigações no processo produtivo visando a melhoria das
características do produto final.
Este relatório foi elaborado a partir da aplicação de uma lista de verificação na
empresa participante do projeto e também a partir de resultados de ensaios de
laboratório realizados sobre as matérias-primas e o produto acabado da referida
empresa.
A lista de verificação prevê a atribuição de pontos referentes a cada requisito ou
conjunto de requisitos cumprido pela empresa. A pontuação foi atribuida de acordo
com as informações coletadas junto à empresa. Entretanto, algumas verificações
admitem interpretação pessoal do entrevistador. Assim, todos os aspectos que
gerarem dúvidas por parte da empresa, podem ser discutidos com os consultores
para alcançarem o consenso
Os ensaios com as matérias-primas e o produto acabado foram realizados em
laboratório do Depto. de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa
Catarina, segundo normas brasileiras especificas ou metodologias adotadas pelo
laboratório. As amostras para os ensaios foram selecionadas na própria empresa,
pelos consultores e transportadas ao laboratório sob responsabilidade da empresa
participante.
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O relatório divide-se nos seguintes tópicos:
A - Avaliação do cumprimento dos requisitos constantes das listas de
verificação;
B - Análise dos resultados dos ensaios de laboratório;
C - Anexos (Relatórios de ensaios, lista de verificação, endereços de email e site da web para contato com fornecedores de equipamentos,
orçamentos).

A - Avaliação do cumprimento dos requisitos constantes das
listas de verificação
2. PONTUAÇÃO

A pontuação total possível é de 490 pontos. Através da aplicação da lista de
verificação (ver anexo), foi atribuída à empresa a seguinte pontuação:
Pontuação obtida:

156 pontos (34,0%)*

* Percentual obtido após aplicação dos pesos.
Nas figuras abaixo estão representadas graficamente as pontuações obtidas pela
empresa. Na figura 1, esta pontuação esta organizada por categorias, permitindo a
comparação com a pontuação minima exigida e com a pontuação maxima que pode
ser alcançada.
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Figura 1 — Pontuação por categorias
Na fi gura 2, a pontuação está representada para cada item de todas as categorias,
permitindo avaliar em quais deles a empresa recebeu maior ou menor pontuação.
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Figura 2 — Pontuação por itens.
Obs. : Os itens em branco significam pontuação zero.
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De acordo com a representação gráfica da pontuação por categorias, observa-se
que as categorias que se encontram abaixo da pontuação minima são:
•
•
•
•
•
•

Sistema de Qualidade
Matérias-Primas
Controle do Processo
Controle do Produto
Auditoria
Treinamento

Cabe salientar que as categorias citadas acima são o cerne de qualquer sistema de
qualidade.

3. AÇÕES SUGERIDAS
3.1

Sistema da Qualidade e Responsabilidade da Administração

O baixo desempenho neste item deve-se ao fato da empresa não apresentar um
programa definido para a qualidade.
Ações:
Deve-se iniciar a implantação de um programa de qualidade:
> Organizar um setor de qualidade, instituindo responsáveis pela implementação e
manutenção do programa.
». Definir a política de qualidade da empresa, devendo ser escrita e divulgada para
funcionários e clientes.
». Reunir todos os procedimentos da empresa, incluindo a missão da empresa, a
política de qualidade, etc, no Manual da Qualidade, procurando adequar-se As
recomendações da ISO 9000.

Pontuação máxima no item : 90 pontos
Recuperação minima necessária de pontuação: 26 pontos.
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Procedimento para Aquisição

Apesar da empresa ter atingido o mínimo de pontuação neste item, não existe
um sistema de seleção documentado dos fornecedores, bem como não existe
contrato, sendo que os pedidos não incluem critérios de qualidade.
Ações:

•

•

Definir procedimentos de seleção dos fornecedores através do
estabelecimento de pontuação baseado em critérios de qualidade da
matéria prima, além dos registros de ensaios;
Estabelecer contrato formal com fornecedores.

3.3 Matéria -Prima
•

Não existe processo documentado dos ensaios periodicamente realizados
nas areias adquiridas para a produção das argamassas.

•

Não é feita analise sistematizada da qualidade da água utilizada. Não existe
periodicidade na inspeção do reservatório d'água.

•

Apesar da manutenção do estoque de matéria prima, falta registro dos
estoques, bem como do volume de produção das argamassas.

•

Quanto is condições de estocagem, as areias ficam expostas ao ar livre,
sujeitas is intempéries (chuvas e ventos), estão armazenadas diretamente
no solo, com risco de contaminação e não apresenta barreiras fisicas de
separação entre as diversas areias (fina, média e grossa). Não existe
sistemática implementada de rastreabilidade das areias recebidas.

•

Quanto As condições de estocagem da cal virgem, não existe sistemática
que identifique o produto por data de recebimento, fazendo com que não
haja controle do uso do "primeiro que chega é o primeiro que sar .

Ações:

>
>

Estabelecer cronograma de inspeção nos reservatórios d'água;
Manter registros periódicos dos ensaios das areias, cal e da Agua;
Implementar sistema de registro dos estoques e do volume de produção
das argamassas;
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> A estocagem das areias deve ser feita preferencialmente em baias
cobertas, com piso impermeável e com declividade para permitir o
escoamento da Ague de umidade das areias. As baias devem ser separadas
por paredes para evitar a mistura dos diferentes tipos de areia.
> Estabelecer uma sistemática de identificação das areias recebidas por
data, fornecedor e jazida.
Estabelecer uma sistemática de estocagem das cales por data de
recebimento que possa facilitar o uso das cales mais antigas.
Pontuação maxima no item: 50 pontos
Recuperação minima necessária de pontuação: 4 pontos.

3.4

Controle do Processo

Pontos críticos: observa-se na figura 2, que os itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7,
4.8, 4.9 e 4.11 da lista de verificação apresentam a menor pontuação desta
categoria.
Causas:
•

Falta de documentação e procedimentos definidos para o controle do
processo e rastreabilidade, falta o emprego de ferramentas estatísticas
para o controle do processo.

•

Quanto ao processo de mistura de areias, observa-se completa falta de
controle nas quantidades, mesmo em volume, pois a utilização da pá
carregadeira não é suficiente para garantir constância no volume dos
materials. Além disso, com o fenômeno do inchamento da areia em função
do teor de umidade, a variação de volume foge ao controle atualmente
adotado pela empresa.

•

Na extinção da cal virgem, não existem medidas confiáveis bem como
controle documentado sobre a quantidade de Ague no tanque de extinção.
Quanto ao tempo de mistura não existe controle permanente que garanta a
uniformidade da extinção para cada tanque de cal virgem extinta. Não
existe controle da temperatura de extinção. Não existe sistemática para
limpeza do tanque de extinção, necessária para retirada do resíduo de
extinção.

•

Não existe controle quantitativo dos materiais que entram no misturador
para produção das argamassas.
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•

Não 6 feita a separação do resíduo de extinção que sai do tanque.

•

Falta documentação do plano de manutenção preventiva de todos os
equipamentos utilizados no processo de produção das argamassas.

Ações:

•

Definir procedimentos de controls e operação (devem constar no Manual da
Qualidade) e disponibilizar instruções aos operadores. Estas instruções
devem estar localizadas próximas ao local de operação a que se referem;
• Definir caminho de rastreabilidade dos produtos, desde a expedição até a
matéria-prima (constar no Manual);
> Adequar prazos estabelecidos para os ensaios (sistemática e
procedimentos devem constar no Manual).
> Estabelecer itens de controle para a produção e acompanhar através de
gráficos de controle e CEP;
». Quanto à mistura de areias, sugere-se primeiramente a determinação do
teor de umidade das mesmas. Para medição das areias a serem misturadas
deve-se adotar sistema de pesagens das mesmas, com controle da
quantidade de Agua advinda da umidade. Caso a medição seja volumétrica,
adotar recipiente que possam garantir volume constante, mas levando-se
em consideração o inchamento das areias;
> Para um efetivo controle do volume de Agua no tanque, determinar a
capacidade exata do mesmo e implantar um sistema de vasos
comunicantes, com graduação visível pela parte externa do tanque;
> Estabelecer um controle efetivo, documentado do tempo e temperatura de
extinção para cada tanque produzido;
D. Adotar sistemas de controle efetivo da vazão do leite de cal e da
quantidade de areia que entra no misturador.
• Incluir peneira com menor dimensão de malha possível ( <0,80 mm ) na
saída do leite de cal do tanque para retirada dos resíduos de extinção;
> Manter um sistema de histórico, calibração e manutenção dos
equipamentos usados nas medições no processo produtivo;
Pontuação maxima no item: 160 pontos
Recuperação minima necessária de pontuação: 48 pontos

3.5

Produto Acabado

Pontos críticos: Quase todos os parâmetros deste item apresentaram baixa
pontuação.
Relatório Argasuper- Pagina 10 de 16

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

I
CtitiVe.";

NÚCLEO DE PESQUISA EM CONSTRUÇÃO

GD A
,

Cruse de Oesenvolvimento
de stemmas om Alvenaria

Causas:
•
•
•

•
•
•

Falta de controle do produto acabado.
Não existência de laboratório equipado e capacitado para o controle diário
do produto acabado.
A classificação e expedição do produto acabado não estão sujeitas a
resultados de ensaios.
Areas para produtos classificados, estocados, rejeitos ou aguardando
expedição não estão delimitadas ou identificadas.
Como os ensaios não são feitos, também não há utilização de ferramentas
de controle estatístico para a produção.
Não existe controle com medições dos volumes de produto acabado que
saem do pátio de produção.

Ações:
> Montagem de laboratório com condições mínimas para controle da
produção. 0 mesmo deve possuir os equipamentos e pessoal capacitado
para a execução dos ensaios bem como a interpretação dos mesmos.
3> Estabelecer procedimentos para controle dos equipamentos de laboratório
(calibração e manutenção), mantendo o histórico de cada intervenção ou
regulagem nestes equipamentos.
> Determinar o tipo de argamassa comprovada com ensaios laboratoriais a
partir de amostragem das argamassas produzidas (procedimentos
constantes no Manual).
> Estabelecer procedimentos para identificação e separação das diferentes
argamassas em Areas bem delimitadas e devidamente identificadas.
> Acompanhar a qualidade do produto acabado através de gráficos de
controle (base estatística), sobre características ensaiadas em laboratório.
Pontuação máxima no item: 70 pontos
Recuperação minima necessária de pontuação: 36 pontos

3.6

Auditoria

Promover auditorias periódicas da qualidade, sendo que os resultados destas
devem servir de orientação para as decisões da administração.
Pontuação máxima no item: 20 pontos
Recuperação minima necessária de pontuação: 12 pontos
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Treinamento

Estabelecer uma política de treinamento para funcionários. Estes devem
receber capacitagáo para exercer suas funções principals, sejam: operação,
controle, vendas, atendimento, etc. e orientados como colaboradores do
sistema de qualidade da empresa. Estes procedimentos devem também
constar do Manual da Qualidade.
Pontuação maxima no item: 20 pontos
Recuperação minima necessária de pontuação: 12 pontos

3.8

Assistõncia

Apesar da empresa ter atingido o mínimo de pontuação neste item, a
assistência técnica corretiva quando acontece, não é documentada.

3,9

Pesquisa

A empresa está agora investindo em projetos de parceria por exemplo,
inserindo-se ao PBQP-H. 0 investimento em marketing não tem uma
sistemática implementada e acontece esporadicamente.

TOTAL MÍNIMO GERAL DE RECUPERAÇÃO DE PONTOS PREVISTO:
138 PONTOS
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B — Análise dos resultados dos ensaios de laboratório

Cal virgem e leite de cal
A cal virgem analisada atende aos limites exigidos no projeto de revisão da
NBR 6453/88, quanto à finura. Quanto ao resíduo de extinção, o projeto de
revisão da NBR 6453/88 não estabelece limites, porém a norma que está sendo
revista limitava este em no máximo 12%. Como a cal analisada apresentou
resíduo de extinção igual a 1,3 %, também atende esta exigência.
Quanto A temperatura de extinção observada no ensaio, conforme
metodologia descrita no relatório de ensaio em anexo, os resultados são
meramente indicativos, pois não existe normalização que limite esta condição.
A determinação do tempo de extinção (NBR 10791 /89) considera que o tempo
total de extinção da cal é o correspondente ao intervalo medido desde a
adição da amostra ao frasco DEWAR, até a primeira de três leituras de
temperaturas consecutivas, onde a variação na temperatura for menor que
0,5°C. Na condição do ensaio realizado, esta variação ocorreu para um tempo
de 5 minutos à uma temperatura de 55 °C.
Quanto aos ensaios realizados no leite de cal retirados na saída do tanque de
extinção, como não existe normalização, os resultados também são
meramente indicativos. Um dado interessante observado a partir dos
resultados é quanto A proporção em massa entre a cal hidratada e a água que
foi de 1 : 6,45. Este dado poderá ser usado na avaliação das proporções dos
materials na composição da argamassa de cal. Também o ensaio de
densidade do leite de cal não existe normalização e o valor de 1,075 g/cm°
meramente indicativo.

Areia
Todas as areias analisadas foram aprovadas quanto ao teor de matéria
orgânica.
Analisando a distribuição granulométrica das areias fina de lmbituba e mista,
as mesmas não atendem os limites granulométricos de agregado miúdo,
conforme prescrito na NBR 7211 e também não atendem os limites da BS
1199/76. Esta norma estabelece os limites granulométricos das areias para
argamassas usadas para revestimento interno ou externo, conforme limites
abaixo descritos.
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Peneira (mm)
6,30
5,00
2,36
1,18
0,600
0,300
0,150
0,075

GOA fen= de °4144,11,42„7,7:

Porcentagem em massa que passa nas peneiras (%)
Tipo A
Tipo B
100
100
95 - 100
95 — 100
60 - 100
80 — 100
30 - 100
70 — 100
15 - 80
55 — 100
5-50
5-75
0-15
0-20
menos de 5
menos de 5

Como no ensaio de composição granulométrica de acordo com a norma
brasileira os resultados são expressos em porcentagens retidas acumuladas,
para melhor compreensão dos limites acima descritos, serão apresentados
como porcentagens retidas acumuladas.
Peneira (mm)

6,30
5,00
2,36
1,18
0,600
0,300
0,150
0,075

Porcentagem em massa Retida Acumulada nas peneiras (''/•)
Tipo B
Tipo A
0
0
0-5
0—5
0-20
0-40
0-30
0-70
0-45
20 - 85
25 — 95
50 — 95
80 — 100
85 - 100
?95
95

Observa-se que as duas areias ensaiadas apresentam pouco material retido na
peneira de abertura de malha 0,300 mm, pois os mínimos de material retidos
nesta peneira para o tipo A 6 30% e para o tipo B 6 25% respectivamente.
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A

NÚCLEO DE PESQUISA EM CONSTRUÇÃO

Argamassa
Quanto A reconstituição do trago da argamassa, a determinação da proporção
de cal, areia e água, expresso como cal hidratada : areia seca : água/cal
hidratada, obteve-se para argamassa fina o trago unitário em massa da
argamassa 1 : 15,7 : 3,1 e para argamassa média fina (mista) o trago unitário
em massa da argamassa 1 : 13,9 : 2,4. Estes resultados nos levam a
considerar que para as argamassas mistas, o trago está rico em cal, podendo
ser objeto de uma dosagem para melhor adequação do consumo de cal.
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RELATÓRIO DE ENSAIOS

Data de Emissão: 23/08/02
Cópia: 02/02

Data de Ensaio: 10/06/02
Numero de páginas: 02

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE ENSAIOS
Certificamos que o Laborabbrio de Materials de Construção Civil da
Universidade federal de Santa Catarina

realizou os ensaios abaixo

mencionados para Argasuper Ind. e Com. Ltda - ME

MATERIAL: CAL VIRGEM
ENSAIOS REALIZADOS: FINURA, RESÍDUO DE EXTINÇÃO E TEMPERATURA
DE EXTINÇÃO.

Material coletado no dia 10 de junho de 2002, em embalagem plástica com massa liquida
de 20 kg, marca Gulincal, identificada como CV - C.
ANEXOS: Planilhas com os resultados dos ensaios

Renato Santina da Lapa

Humberto Ramos Roman
Supervisor do laboratório
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
LABORATÓRIO 05 MATEP.IAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Irnscecv.ufsc.br
IDerp

SERVIÇO REALIZADO: ENSAIOS EM CAL VIRGEM PARA CONSTRUÇÃO.
INTERESSADO: Argasuper Ind. e Com. Ltda — ME
LOCAL: Rodovia SC 401, 1920, Fazenda Rio Tavares.
RESULTADOS OBTIDOS

•

FINURA
Peneira (mm)

Porcentagem Retida Acumulada (%)

1,00
0,300

0,7
27,4

Obs.: Utilizou-se para a realização do ensaio uma massa inicial de cal virgem de 300 g.
•

RESÍDUO DE EXTINÇÃO (NBR 6472)

Resíduo = 1,3 %.
•

TEMPERATURA DE EXTINÇÃO
Tempo
(min)
Temperatura

1

5

10

15

30

45

40°C

55°C

55°C

55°C

54

51°C

As temperaturas foram medidas durante o ensaio para determinação do resíduo de
extinção. A temperatura da água usada na extinção era de 19 °C.

OBSERVAÇÕES:

-

Os resultados dos ensaios tem significação restrita, se aplicam somente as
amostras fornecidas pelo interessado.
Florianópolis, 23 de agosto de 2002.

r. Humberto Ramos Roman
Supervisor do laboratório

Renato S ntana da Lapa
Técnic responsável
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CAL

LASORATOP.I0 DE ?4 ATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
irnateCVAlf5C.br

SERVIÇO REALIZADO: ENSAIOS EM LEITE DE CAL PARA CONSTRUÇÃO.
INTERESSADO: : Argasuper Ind. e Com. Ltda - ME
LOCAL: Fazenda do Rio Tavares - Rod. SC 405, 1920
RESULTADOS OBTIDOS

• DENSIDADE
D=

1,075 g / an3

Este ensaio foi realizado utilizando-se um areômetro de peso especifico (densímetro) de
vidro com escala variando de 1,000 até 1,500 g/cm3, com subdivisão de 0,005 g/cm3. A
leitura foi realizada após o leite de cal permanecer em repouso por 3 minutos em proveta
de 1 litro. 0 resultado é expresso como a média de duas leituras.

• DETERMINAÇÃO DA QUANTIDADE DE CAL
Relação cal hidratada : água (massa) = 1 : 6,45

Na determinação da quantidade de cal hidratada presente no leite de cal, inicialmente
pesou-se uma quantidade de leite de cal que foi seco em estufa (105 ± 5) °C até constância
de massa. Após resfriamento pesou-se a quantidade de cal hidratada seca restante. 0
resultado é a média de duas determinações.
OBSERVAÇÕES: - Os resultados dos ensaios tem significação restrita, se aplicam
somente is amostras fornecidas pelo interessado.

Florianópolis, 23 de agosto de 2002.

Dr.

umberto Ramos Roman
Supervisor do laboratório
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RELATÓRIO DE ENSAIOS

Data de Emissão: 21/08/02
Cápia:01/02
Data de Ensaio: 10/07/02
Número de paginas: 02
l a Via

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE ENSAIOS

Certificamos que o Laboratório de Materials de Construção Civil da
Universidade Federal de Santa Catarina realizou os ensaios abaixo
mencionados para, Argasuper Ind. e Com. Ltda - ME.
Material : Areia
ENSAIO REALIZADO: Caracterização física de agregado para
argamassa de cal.
Material coletado no pátio da empresa no dia 10 de junho de 2002,
identificada como areia fina (proveniente de Imbituba).

ANEXOS: Planilhas com os resultados dos ensaios

Dr. Humberto Ramos Roman

Renato San ana da Lapa

Supervisor do laboratório

s te su l

d ositie s te tea táriovrâte ,2ent

1'4; p rov a s.?nsaiati
¢xchs&wainer4eautorpos

Laboratorl

a responsável

."---aars)E.SI:Nvr1 q 4*e,pci

1"

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Imccaecv.ufsc-br
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SERVIÇO REALIZADO: Caracterização física de areia para argamassa de cal.
INTERESSADO: Argasuper Ind. e COM. Ltda - ME.
DATA DO ENSAIO: 10/07/02
RESULTADOS OBTIDOS
• COMPOSIÇÃO GFtANULOMETRICA DE AGREGADO MIÚDO (NBR 7217)
Peneiras
Peso
% retida
% retida
0,99
Módulo de finura
S mm
acumulada
(g)
0,31 mm
Diâmetro máximo
9,5
Massa especifica
6,3
Argila em torrões
4,8
Material
pulverulento
2,4
<300 ppm
Matéria orgânica
1,2
0,1
0
0
Massa unitária
0,6
0,2
0
0
LIMITES
0,3
55,7
5
5
Matéria orgânica
<300ppm
0,15
884,9
89
94
%
argila
em
torrões
< 1,5 %
Fundo
58,2
6
100
1
%
material
pulverulento
< 5,0%
Total
999,1
100
CLASSIFICAÇAO: Mao se enquadra nos limites granulométricos da NBR 7211
Observações: 0 resultado dos ensaios tem significação restrita, se aplicam somente
às amostras fornecidas pelo interessado.

Peneiras
(ABNT)
9,5 mm
6,3 mm
4,8 mm

2,4 mm
1,2 mm
0,6 mm

0,3 mm
0,15 mm

LIMITES GRANULOMÉTRICOS - NBR 7211
Porcentagem, em peso, retida acumulada na peneira ABNT, para a:
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 1
(fina)
(média)
(grossa)
(multo fina)
0
0
0
0
0a 7
0 a 7
0 a7
0a 3
0 a 11
012
0 a 5 (A)
0 a 10
5(A) a40
0 a 5 (Po
0 a 15 (A)
0 a 25 (A)
10 a 45 (A)
30 (A) a 70
O a 10 (A)
0 a 25 (A)
66 a 85
21 a 40
41 a 65
0 a 20
60 (A) a 88 (A)
70 (A) a 92 (A)
80 (A) a95
50 a 85 (A)
85 (6) a 100
90 (B) a 100
90 (5) a 100
90 ( a) a 100

(B) Pode haver uma tolerância de até no máximo de 5 unidades de por cento em um s6 dos !unites
marcados com a letra A ou distribuídos em vários deles.
(B) Para agregado miúdo resultante de britamento este limite poderá ser 80

•

UMIDADE NATURAL
li = 3,9 %

Florianópolis, 21 de agosto de 2002.

Dr.

umberto Ramos Roman

Renato SafitäNb dá Lapa
Laboratorta responsável

Supervisor do laboratório
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SERVIÇO REALIZADO: Caracterização física de areia para argamassa de cal.
INTERESSADO: Argasuper Inc!. e Com. Ltda - ME.
DATA DO ENSAIO: 10/07/02
RESULTADOS OBTIDOS
• COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DE AGREGADO MIÚDO (NBR 7217)
Peneiras
Peso
% retida
% retida
1,30
Módulo de finura
# mm
acumulada
(9)
1,20 mm
Diâmetro máximo
9,5
Massa
especifica
6,3
Argila em torrões
4,8
Material pulverulento
2,4
< 300 ppm
Matéria orgânica
1,2
34,6
3
Massa unitária
0,6
68,4
7
10
LIMITES
14
0,3
136,3
24
Matéria
orgânica
<300ppm
0,15
688,6
69
93
% argila em torrões
< 1,5 %
Fundo
69,9
7
100
%
material
pulverulento
< 5,0%
Total
997,9
100
CLASSIFICAÇAO: Não se enquadra nos limites granulométricos da NBR 7211
Observações: 0 resultado dos ensaios tem significação restrita, se aplicam somente
As amostras fornecidas pelo interessado.

Peneiras
(ABNT)
9,5 mm
6,3 mm

4,8 mm
2,4 mm
1,2 mm
0,6 mm
0,3 mm
0,15 mm

LIMITES GRANULOMETRICOS — NBR 7211
Porcentagem, em peso, retida acumulada na peneira ABNT, para a:
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 1
(fina)
(média)
(grossa)
(muito fina)
0
0
0
0
0a 7
0a 7
0a 7
0a 3

0 a 10
Oa 15 (A)

0 a 5 (A)
0 a 5 (A)
0 a 10 (A)
0 a 20
50 a 85 (A)

0 a 11
0 a 25 (A)

0 a 25 (A)

10 a 45 (A)

21 a 40
(A)
a88 (A)
90 (B) a 100

41 a 65
70 (A) a 92 (A)
90 (B) a 100

60

85(S) a 100

0 12
a40
30 (A) a 70
66 a 85
80 (A) a95
90 (5) a 100
5 (A)

(B) Pode haver uma tolerância de ate no máximo de S unidades de por cento em um s6 dos limites
marcados com a letra A ou distribuídos em vários deles.
(B) Para agregado miúdo resultante de britamento este limite poderá ser 80

•

UMIDADE NATURAL
Fl = 5,5 0/0

Florianópolis, 21 de agosto de 2002.
Renato San a

Laboratorista responsável

Supervisor do laboratório
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RELATÓRIO DE
DE ENSAIOS

Data de Emissão: 21/08/02
Cópia:01/02
Data de Ensaio: 11/07/02
Número de paginas: 02
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CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE ENSAIOS

Certificamos que o Laboratório de Materiais de Construção
Civil da Universidade Federal de Santa Catarina realizou os ensaios
abaixo mencionados para, Argasuper Ind. e Com. Ltda - ME.

Material : Argamassa fina
ENSAIO REALIZADO: Reconstituição do traço e Composicáo
granulométrica da areia reconstituida..
Material coletado no pátio da empresa no dia 10 de junho de 2002,
identificada como argamassa com areia fina proveniente de Imbituba.

ANEXOS: Planilhas com os resultados dos ensaios

Dr. umberto Ramos Roman

Renato San

Supervisor do laboratório

da Lapa

Laboratodsta responsável
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Imcc©ecv.ufsc.br
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SERVIÇO REALIZADO: Reconstituição do trago e Composição
granulométrica da areia da argamassa.
INTERESSADO: Argasuper Ind. e Com. Ltda - ME.
RESULTADOS OBTIDOS
• Reconstituição do trago
Quanto à determinação da proporção de cal, areia e água, inicialmente
pesou-se uma amostra da argamassa fresca úmida e secou-se em
estufa e por diferença de massa, obteve-se a massa de água na
argamassa. Após a secagem em estufa, a amostra foi submetida ao
ataque de ácido clorídrico durante 24 horas. Após este período, a
amostra foi filtrada e o resíduo foi então seco em estufa. Após a
secagem pesou-se a amostra seca, considerada como a massa de areia.
Tendo-se a massa total da argamassa fresca e as massas de areia e
água, obteve-se por diferença a quantidade de cal hidratada na mistura.
De posse das massas dos materials, obteve-se o trago unitário da
argamassa, expresso como:
cal hidratada : areia seca : água/cal hidratada
l 1 : 15,7 : 3 4]
• COMPOSIÇÃO GRANULOMETFtICA DE AGREGADO MIÚDO
NBR 7217
Peneiras (mm)
Porcentagem, em peso, retida acumulada
0
2,4 mm
1,2 mm
0
0
0,6 mm
6
0,3 mm
90
0,15 mm
100
Fundo
0,96
Módulo de finura
Dimensão máxima
0,6
característica (mm)
Observações: 0 resultado dos ensaios tem significação restrita, se
aplicam somente às amostras fornecidas pelo interessado.
Florianópolis, 21 de agosto de 2002.

Dr. Humberto Ramos Roman

Renato San anã da Lapa

Supervisor do laboratório

Laboratorlsth responsável
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RELATÓRIO DE ENSAIOS

Data de Emissão: 21/08/02
COpia:01/02
Data de Ensaio: 11/07/02
Número de paginas: 02
l a Via

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE ENSAIOS

Certificamos que o Laboratório de Materiais de Construção
Civil da Universidade Federal de Santa Catarina realizou os ensaios
abaixo mencionados para, Argasuper Ind. e Com. Ltda - ME.

Material : Argamassa mista (média fina)
ENSAIO REALIZADO: Reconstituição do trago e Composicão
granulométrica da areia reconstituida..
Material coletado no pátio da empresa no dia 10 de junho de 2002,
identificada como argamassa com areia média fina.

ANEXOS: Planilhas com os resultados dos ensaios

Renato Satrtalsa da Lapa

umberto Ramos Roman

Laboratorldta responsável

Supervisor do laboratório
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SERVIÇO REALIZADO: Reconstituição do trago e Composição
granulométrica da areia da argamassa.
INTERESSADO: Argasuper Ind. e Com. Ltda - ME.
RESULTADOS OBTIDOS
• Reconstituição do trago
Quanto à determinação da proporção de cal, areia e Agua, inicialmente
pesou-se uma amostra da argamassa fresca úmida e secou-se em
estufa e por diferença de massa, obteve-se a massa de água na
argamassa. Após a secagem em estufa, a amostra foi submetida ao
ataque de ácido clorídrico durante 24 horas. Após este período, a
amostra foi filtrada e o resíduo foi então seco em estufa. Após a
secagem pesou-se a amostra seca, considerada como a massa de areia.
Tendo-se a massa total da argamassa fresca e as massas de areia e
água, obteve-se por diferença a quantidade de cal hidratada na mistura.
De posse das massas dos materiais, obteve-se o trago unitário da
argamassa, expresso como:
cal hidratada : areia seca : água/cal hidratada
I 1 : 13,9: 2,41
• COMPOSIÇÃO GRANULOMETRICA DE AGREGADO MIÚDO
NBR 7217
Peneiras (mm)
Porcentagern t em peso, retida acumulada
0
2,4 mm
1
1,2 mm
0,6 mm
8
0,3 mm
19
90
0,15 mm
100
Fundo
1,18
Módulo de finura
Dimensão máxima
1,2
característica (mm)
Observações: O resu tado dos ensaios tem significação restrita, se
aplicam somente às amostras fornecidas pelo interessado.
Florianópolis, 21 de agosto de 2002.

umberto Ramos Roman
Supervisor do laboratório

Renato Sa

da Lapa

Laboratorislia responsável
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REQUISITO

1. SISTEMA DA QUALIDADE E RESPONSABIUDADE DA ADMINISTRAÇÃO
1.1

Como está estruturado o setor da qualidade responsável pela implementação
e manutenção do sistema da qualidade?

1.2

Está definida a responsabilidade e autoridade — descrição de função?

1.3

HA uma politics da qualidade da empresa, constante em documentos
escritos de direção, divulgada aos clientes e colaboradores?

1.4

Existe um Manual da Qualidade?

1.5

Os documentos antigos sio retirados de circulação? Hi controle dos
documentos?

1.6

0 sistema da qualidade é revisado periodicamente?

1.7

São mantidos todos os registros e alvarás exigidos pelos órgãos federais,
estaduais, munieuxis, CREA e outros?

Segurança no trabalho
1.9
Os dens a seguir são cumpridos/controlados?
PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Amblentals) em die
PCMSO (Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional) em dia
CIPA
Mapa de risca
Ouadro de acidentes
Uso de EPIs
Uso de EPCs
Controle dos indices de acidentes
Preservação do meio ambiente
1.9
Os itens a seguir são cumpridos?
Reciclagem de agues
•
Tratamento de efluentes
•
Tratamento de detritos
•
Controle de emissão de poluentes
Tratamento de refugo
LAO (Licence Ambiental de Operação) em dia

I

AVALIAçÃo

CRITÉRIO PARA PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO

Obtida

I

Somatória

•
Completa
10 pontos
•
Em formação (Implantado)
6 pontos
•
Embrionária
4 pontos
A descrição de função esta:
•
Definida e implementada
10 pontos
•
Descrita nos procedlmentos
6 pantos
•
No organograma
4 pontos
Consta em documentos escritos da direção de forma:
•
por escrito, divulgada aos clientes e colaboradores
10 pontos
•
por escrito, divulgada somente aos colaboradores
6 pontos
• verbalmente para os colaboradores
4 pontos
Consta de documentos escritos de forma:
• Conforme ISO 9000
10 pontos
• coletinea de procedimentos
6 pontos
•
Embrionário
4 pontos
Consta:
• sistemática de substituição Implementada
10 pontos
• sIstematica de substituição implantada
6 pontos
•
informal
4 pontos
()Lando:
•
para todos os documentos
10 pontos
• fiches técnicas de produção
6 pontos

4 pontos

•

informal

•
•
•

Cumpre todos os liens
Cumpre 50% dos itens
Cumpre 25 % dos itens

10 pontos
8 pontos
4 pontos

•
•
•

Cumpre todos os itens
Cumpre 50% dos dens
Cumpre 25% dos dens

10 pontos
6 pontos
4 ponlos

•
•
•

Cumpre todos os itens
Cumpre 50% dos itens
Cumpre 25 % dos dens

10 pontos
6 pontos
4 pontos

1

2. PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO

CRITÉRIO PARA PONTUAÇÃO

2.1

Ha um sistema de seleção e avaliação de fornecedores?

2.2

Ha contrato com fornecedores?

2.3

HA identificação da jazida de procedência da areia?

•
•
•
•
•
•
•

Obtida

Somatória

Obtida

Somatória

corn sistema de pontuação implementado
10 pontos
sistematizado baseado no histórico
6 pontos
por tradição
4 pontos
consta especificações e contrato formal CORI fornecedor
10 pontos
os pedidos de camera Incluem clausulas de qualidade
6 pontos
Somente pedidos com preço e prazo
4 pontos
Sim
10 pontos

1 25
3. MATEMA PRIMA

CRITÉRIO PARA PONTUAÇÃO

3.1 Ensaios

Periodicidade do controle

Areia
--

-

4
-

Determinação da composição granulométrica
(NBR 7217)
Determinação do teor de argila em torrões e
materiais friáveis (NBR 7218)
Determinação do teor de materiais
pulverulentos (NBR 7219)
Determinação de impurezas organises
htimicas em agregado miúdo (NBR 7220)
Determinação dos teores de cloreto e sulfato

•
•

A cada 45 dias (desde que
mantido o mesmo fornecedor e o
mesmo tipo de agregado); e
A cada troca de fornecedor ou de
tipo de agregado

•

•
•
•

a areia 6 fornecida pelo fornecedor com selo de qualidade
faz todos ensaios, mantem registros e cumpre todos os prazos
faz todos ensaios, mantém registros
fez ensaios e mantem registros

10 pontos
10 pontos
6 pontos
4 pontos

_.. _.

Cal virgem
-

Classificação da cal virgem conforme
especificações da norma NBR 6453/88 - "Cal
virgem pare construção civil - Especificação"

•
•
•

A cada recebimento
A cada troca de fornecedor ou de
tipo de cal
Quando o perlado de
armazenagem for superior a 3
meses

•

a cal 6 recebida com selo de qualidade

•
•

a cal não 6 recebida com selo de qualidade, mas a empresa classifica a cal e
faz todos ensaios, mantendo registros e cumprindo todos os prazos 10 pontos
a cal 6 classificada e a empress mantem registros
6 pontos

•

sio feitos alguns ensaios e mantem registros

•

Faz todos ensaios, mantém registros e cumpre todos os prazos
Faz todos ensalos , mantém registros
Agua CASAN

10 pontos

4 pontos

Aqua
-

Análise quimica pare classificação da ague
como potavel

•

Bimensal

•

•
3.2

Mantém estoque de matérias primas?

•
•
•

Controla o estoque para determinado volume de produção
Tem estoque sem controle do volume de produção
Em implantação

10 pantos
6 pontos
4 pontos
10 pontos
6 pontos
4 pontos

2

CHECK UST DE AUDITORIA DE PRODUTO - ARGAMASSA FRESCA
3.3 Estoque de matérias primas (areia, cal virgem,
Periodicidade do controle
Aqua)
I la C011ilok; ti a: . cm milvItn. do ut4ncddoll?
•
Semanal
;tuna
contaminações (solo, outros materiais)
carreamento de material
Cal virgem
integridade dos sacos
incidência de umidade
tempo de estocagem
Agua
estado geral de limpeza dos reservatórios
possibilidade de contaminação com agentes externos _
-

4. CONTROLE DO PROCESSO PRODUTIVO (mistura das frações de areia, extinção
da cal virgem e mistura da cal hidratada com a areia)
4.1 Existe controle da qualidade documentado das etapas do processo de produção?

41

Instruções de trabalho disponiveis ao usuário?

4.1 Esta estabelecida sistemática para a rastreabilidade do produto?

•
•

•

Há controle, mantêm registros e cumpre os prazos
HA controle, mantêm registros
Em Implantação

pontos
6 pontos

10

4 ponlns

CRITÉRIO PARA PONTUAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procedimentos implementados e registros
Registros
Faz controles informais
Implantadas e implementadas
Implantadas
Em implantação
Implantadas e implementadas
Implantadas
Em implantação

•
•

Em massa —10 pontos
Em volume —6 pontos
Sim - 10 pontos

•
•
•

Faz todos os controles e mantem registros - 10 pontos
Faz todos controles -6 pontos
Faz alguns controles -4 pontos

•

E realizado controle constante

Obtida

Somatória

10 pontos
6 pontos
4 pontos
10 pontos
6 pontos
4 pontos
10 pontos
6 pontos
4 pontos

4.4 Mistura das frações de areia

4.4.1 Existe mistura de frações de areia? Sim CI Nap O
4.4.2 Se existir mistura das frações de areia, como é o processo?

•
4.4.3 Existe técnico ou responsável pela formulação?
4.5 Extinção da cal virgem
- É determinado o tempo de extinção conforme a NBR 10791/89?
Ha controle de
quantidade minima de água para a hidratação?
velocidade da mistura (número de rotações da pa)?
tempo de mistura, tempo em repouso, tempo total de extinção?
temperatura da mistura durante o processo?
limpeza do tanque de extinção para nova cargo?
4.6 Mistura da cal hidratada em pasta com areia
4.6.1 E feito o controle do teor de sólidos da pasta de cal?
Por meio da determinação da consistência da cal hidratada (Ferramenta: Densímetro
•
ou similar)
Por meio do controle da quantidade de água e cal virgem misturadas
•
4.6.2 HA controle do teor de umidade da areia?

N

•
•

— 10 pontos
É realizado controle diário —6 pontos
É realizado controle semanal —4 pontos

•
•
•

Controle chino — 10 pontos
Controle semanal —6 pontos
Controle mensal —4 .pontos

3

CHECK LIST DE AUDITORIA DE PRODUTO - ARGAMASSA FRESCA
46.3 Como é o controle da quantidade de materials no processo de mistura?

•

Ferramentas: relógio de vazão, balance de correia, velocidade da correia, ou similar.

•

Em massa —10 pontos
Em volume — 6 pontos

4,6.4 E feita a separação ce impurezas?

•
•
•
•

Sempre - 10 pontos
Periodlcamente -6 pantos
Esporadicamente -4 pontos
Sim - 10 pontos

•
•
•

Aplica as normas, respeita a periodicidade e mantem registros - 10 pontos
Aplica as normas e respeita a periodicidade -6 pontos
Aplica as normas - 4 pontos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possui todos os equipamentos necessários
10 pontos
Possui 50% dos equipamentos necessirios
6 pontos
Possul 25% dos equipamentos necessários
4 pontos
Procedimentos implementados e registros
10 pontos
Registros
6 pontos
Faz controles informais
4 pontos
A empresa, em geral
10 pontos
Setor de produção
6 pontos
Patio
4 pantos
cumpre todos os itens
10 pontos
cumpre 50% dos itens
6 pantos
cumpre 25% dos itens
4_pontos

4.6.5 Existe técnico ou responsivel pela formulação?
4.7 Controle das caracteristicas da cal hidratada
•
Classificação da cal hldratada em CH-I, CH-II ou CH-Ill,
conforme Ospecificações da NBR 7175- "Cal hidratada para
argamassas
-

•

•

Determinação do residue de extinção (NBR 6472)

Periodicidade
Quinzenal; e
A cada alteração
nas etapas do
pmcesso de
produção

4.8 Existem equipamentos para controle de processo?

4.9 Ha pianos de manutenção?

4.100 local de produção está limpo e organizado?

4.11 São utilizadas técnicas estatisticas do processo produtivo?
Gráficos de controle, curva ABC

•
•

$ CONTROLE DE PRODUTO ACABADO
5.1 Homogeneidade da mistura
Reconstituição de traço e granulometria da areia, com
coleta de amostras.

CRITÉRIO PARA PONTUAgA0
•
•

Periodicidade do controle
Semanal e
A cada alteração de matériasprimas ou etapas do
processo de produção
Periodicidade do controle
Diana

5.2 Condições de estocagem da mistura
•
•
0 fundo é impermeável?
•
Hi fuga de material?
•
0 produto permanece coberto durante o estoque?
•
HO controle do tempo de estocagem?
6.3 Existem equipamentos para controle de processo e produto acabado? (Opção:
pode ser terceirizado)
•
Balança, estufa, peneiras, reidgios de vazão, balanças de esteira, densImetro, etc.
6.4 Os instrumentos possuem:
•
Calibração
•
Identificação
•
Histórico
5.5 Existe sistemática estabelecida que o identifique o produto quanto ao estado de
inspeção (aguardando resultado, aprovado, reprovado)

•
•
•

Faz todos os ensaios, cumpre prazos e mantém registros
Faz todos os ensaios e mantém registros
Faz controles informais

•
•
•

Faz o controle adequado e Mantém registros
Faz o controle parcial e mantém reglstros
Faz controles informais

•
Possui todos os equipamentos necessários
•
Possui 50% dos equipamentos necessários
•
Possui 25% dos equipamentos necessários
Dos instrumentos avaliados:
• Procedimentos Implementados e registros
•
Reglstros
•
Faz controles informais
• Procedimentos implementados e registros
• Registros
•
Faz controles Informais

Obtida

Somatória

10 pontos
6 pontos
4 pontos
10 pontos
6 pantos
4 pontos

10 pontos
6 pontos
4 pontos
10 pontos
6 pontos
4 pontos
10 pontos
6 pontos
4 pontos
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5.6 Existe sistemática estabelecida que define o que fazer com produtos rejeitados,
retrabalhados ou reparados?
6.7 Existe sistemática estabelecida para utilizar técnicas estatísticas no controle do

produto acabado?

6

•
•
•
•
•
•

Procedimentos implementados e registros
Registros
Faz controles Informais

Procedimentos implementados e registros
Registros
Faz controles Informais

CRITÉRIO PARA PONTUAÇÃO

AUDITORIA

6.1 Existe sistemática estabelecida para planejamento e execução das auditorias
internas?
6.2 Existe sistemática estabelecida para determinar as causas e avaliar as ações

corretivas dos lido conformidades detectadas na auditoria interne?

•
•
•
•
•
•

Procedimentos implementados e registros de auditorias
Procedimento Implantado e registro de uma auditoria
Procedimento implantado
Determina as causes, propõe e avalia as ações corretivas
Determine as causas, propõe ações corretivas
Determina as causas das não conformidades

•
•
•
•
•
•

Procedimentos implementados e plano de treinamento
Procedimento Implantado e levantamento
Procedimento Implantado
Procedimentos implementados e registros

treinamento?
7.2 Existe sistemática estabelecida para execução do treinamento?

Registros

Faz treinamentos informais

8.1 Existe sistemática estabelecida para Assisténcla Técnica Preventiva?
Catálogos, instruções, Informações sobre o produto, atendimento a clientes e outros.
8.2 Existe sistemática estabelecida para Assistência Técnica Corretiva?

8.3 É fornecida ao cliente a composição final da argamassa fresco (teores de cal
hidratada e areia)?

•
•
•
•
•
•
•
•
_ •

Procedimentos implementados e registros
Registros
Tratamento Informal
Procedimentos implementados e registros
Registros

Tratamento Informal
É fornecida de forma complete e registrada
É fornecida de forma incompleta e registrada
Apenas IS registrada

9.1 Investe em desenvolvimento e pesquisa (melhoria continua)?
Projetos em parceria com instituições, universidades participação em Mims, atividades de
normalização, etc.
9.2 Investe em marketing?

•
•
•
•
•
•

Atividade intensive
Atividade moderada
Atividade fraca
Procedimentos implementados e projeto
Projetos

Tratamento informal

Obtida

Somatória

Obtida

Somatória

Obtida

Somatória

10 pontos
6 pontos
4 pontos
10 pantos
6 pontos
4 pontos
10 pontos
6 pontos
4 pontos

CRITÉRIO PARA PONTUAÇA0

9 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Somatória

10 pontos
6 pontos
4 pontos
10 pontos
6 pantos
4 pontos

CRITÉRIO PARA PONTUAÇÃO

8 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Obtida
10 pontos
6 pontos
4 pontos
10 pontos
6 pontos
4 pontos

CRITÉRIO PARA PONTUAÇÃO

7 TREINAMENTO
7.1 Existe sistemática estabelecida para levantamento de necessidades e plano de

10 pontos
6 pontos
4 pontos
10 pontos
6 pontos
4_pontos

10 pontos
6 pontos
4 pontos
10 pontos
6 pontos
4 pontos
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LISTA DE ENDEREÇOS DE FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS

• SOLOTEST — Aparelhos para mecânica do solo ltda
Rua Conselheiro Carrão, 275 — Bela Vista — CEP 01328-000 — Sio Paulo
Tel. 55 (11) 289-0211 -Fax: 55 (11) 289-4516
Internet: http://www.solotest.com E-mail: solotest@solotest.com
• LIDINEL
Rua BB. Varela, 246 — Itaquera — Sio Paulo
Tel. (11) 6151 —7457
E-mail: lidinel@lidinel.
• BERTEL INDÚSTRIA METALtJRGICALTDA
Av. Paulicéia, 2000 - CxP. 61- Caieiras — CEP 07770 —000 - São Paulo
TeL (0XX11) 4441 — 8044 /8331 - Fax: 4441 — 8240
E-mail: metalurgica@bertel.com.br

• CASA AMERICANA ART. LAB. LTDA
Rua Jaguaribe, 421 — Santa Cecilia — CEP: 01224 — 001 - São Paulo
Tel: (11) 221 — 8955 Fax: (11) 221 — 8646
Internet: http://www.casaamericana.com.br
E-mail: caal@casaamericana.com.br

De:
Para:
Enviada em:
Anexar:
Assunto:

Casa Americana Art. Lab. Ltda. <caal©casaamericana.com.br>
<fat©floripa.com.br >

quinta-feira, 8 de agosto de 2002 15:08
93950car.txt
Cotação

Casa Americana de Artigos para Laboratórios Ltda
Rua Jaguaribe, 421 - Santa Cecilia
Sao Paulo - SP
01224-001

Fone! Fax : (11) 221-8955 Fax: (11) 221-8646

E-mail:
http : ,l'titcasaairieficana.corn.br

São Paulo, 08 de Agosto de 2002

Ao
Prof. Fernando Avancini Tristão

Favor encontrar anexo o arquivo com o nosso orçamento com o n° abaixo:
Orçamento no 93.950

Atenciosamente
Carlos Alberto
Depto de Vendas
Ramat 218

15/08/02

urcamento : U9i9bU
Cliente :
5.506 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Cond.Pag : 28 DDL
Atencao : PROF.FERNANDO AVANCINI TRISTAO Tel : (048) 331-9056
Referencia : SUA CONSULTA DE PRECOS

Descricao
Total
Preco Uni
1 PC PENEIRA INOX 8"TYLER 100 (0.150MM) GRANUTEST
65,89
65,89
1 PC PENEIRA INOX 8"TYLER 48 (0.300MM) GRANUTEST
65,89
65,89
1 PC PENEIRA INOX 8"TYLER 28 (0.600MM) GRANUTEST
65,89
65,89
1 PC PENEIRA INOX 8"TYLER 14 (1.180MM) GRANUTEST
65,89
65,89
1 PC BALANCA ELETRONICA DIG.500/5000GR.0,01/0,1GR.MARCA MARTE MO
1.822,80 1.822,80
D.A55500
1 PC DENSIMETRO 1000 A 1100 0,001 INCOTERM
23,80
23,80
1 PC DENSIMETRO 1100 A 1200 0,001 INCOTERM
23,80
23,80
1 PC DENSIMETRO 1200 A 1300 0,001 INCOTERM
26,00
26,00
1 PC DENSIMETRO 1300 A 1400 0,001 INCOTERM
26,00
26,00
1 PC DENSIMETRO 1400 A 1500 0,001 INCOTERM
26,00
26,00
1 PC DENSIMETRO 1500 A 1600 0,001 INCOTERM
26,00
26,00
1 PC DENSIMETRO 1600 A 1700 0,001 INCOTERM
26,00
26,00
1800
0,001 INCOTERM
A
DENSIMETRO
1700
1 PC
26,00
26,00
1 PC DENSIMETRO 1000 A 1500 0,005 INCOTERM
18,32
18,32
10ML-VIDROLABOR REF.6360
1 PC PROVETA GRADUADA BASE POLI.CAP.
3,80
3,80
25ML-VIDROLABOR REF.6360
1 PC PROVETA GRADUADA BASE POLI.CAP.
4,39
4,39
50ML-VIDROLABOR REF.6360
1 PC PROVETA GRADUADA BASE POLI.CAP.
5,12
5,12
1 PC PROVETA GRADUADA BASE POLI.CAP. 100ML-VIDROLABOR REF.6360
5,26
5,26
1 PC PROVETA GRADUADA BASE POLI.CAP. 250ML-VIDROLABOR REF. 6360
12,36
12,36
1 PC PROVETA GRADUADA BASE POLI.CAP. 500ML-VIDROLABOR REF.6360
14,85
14,85
1 PC PROVETA GRADUADA BASE POLI.CAP.1000ML-VIDROLABOR REF.6360
24,12
24,12

0th
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1 PC PROVETA GRADUADA BASE POLI.CAP.2000ML-VIDROLABOR REF. 6360
51,15
51,15
1 PC PROVETA GRADUADA EM POLIPROPILENO CAP. 10ML NALGON REF.OSO
0
1,55
1,55
1 PC PROVETA GRADUADA EM POLIPROPILENO CAP. 25ML NALGON REF. 090
1,76
1,76
0
1 PC PROVETA GRADUADA EM POLIPROPILENO CAP. 50ML NALGON REF.090
0
2,03
2,03
1 PC PROVETA GRADUADA EM POLIPROPILENO CAP. 1001AL NALGON REF. 090
2,50
2,50
1 PC PROVETA GRADUADA EM POLIPROPILENO CAP. 250ML NALGON REF.090
3,61
3,61
0
1 PC PROVETA GRADUADA EM POLIPROPILENO CAP. 500ML NALGON REF.090
0
5,06
5,06
1 PC PROVETA GRADUADA EM POLIPROPILENO CAP.1000ML NALGON REF.090
13,84
0
13,84
1 PC PROVETA GRADUADA EM POLIPROPILENO CAP.2000MI NALGON REF.090
52,27
52,27
0
50MI - VIDROLABOR
1 PC BECKER FORMA BAIXA CAP.
3,78
3,78
1 PC BECKER FORMA BAIXA CAP. 100ML - VIDROLABOR
3,79
3,79
1 PC BECKER FORMA BAIXA CAP. 250MI - VIDROLABOR
3,86
3,86
1 PC BECKER FORMA BAIXA CAP. 400ML - VIDROLABOR
4,13
4,13 .
600ML - VIDROLABOR
PC
BECKER
FORMA
BAIXA
CAP.
1
4,30
4,30
1 PC BECKER FORMA BAIXA CAP. 1000ML - VIDROLABOR
6,66
6,66
1 PC BECKER FORMA BAIXA CAP. 2000ML - VIDROLABOR
21,65
21,65
1 PC BECKER FORMA BAIXA CAP. 3000ML - VIDROLABOR
48,28
48,28
PC
BECKER
FORMA
BAIXA
POLIPROPILENO
CAP. 50ML - NAIGON REF.20
1
0,93
00
0,93
1 PC BECKER FORMA BAIXA POLIPROPILENO CAP. 100ML - NALGON REF.20
1,13
00
1,13
1 PC BECKER FORMA BAIXA POLIPROPILENO CAP. 250ML - NALGON REF.20
2,05
00
2,05
1 PC BECKER FORMA BAIXA POLIPROPILENO CAP. 400ML - NALGON REF.20
2,27
2,27
00
1 PC BECKER FORMA BAIXA POLIPROPILENO CAP 600ML - NALGON REF.20
2,73
2,73
00
1 PC BECKER FORMA BAIXA POLIPROPILENO CAP.1000ML - NALGON REF.20
3,37
3,37
00
1 PC BECKER FORMA BAIXA POLIPROPILENO CAP.2000ML - NALGON REF.20
5,02
5,02
00
1 PC BECKER FORMA BAIXA POLIPROPILENO CAP.4000ML - NALGON REF.20
27,65
27,65
00
1 PC ESTUFA P/EST.E SEC.MED.INT.25X20X20CM TEMP.20 0§C ROBIATTI
350,00
350,00
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1 PC
1 PC
1 PC
1 PC
1 PC
1 PC
1 PC
1 PC
1 PC
1 PC
1 PC
1 PC

ESTUFA P/EST.E SEC.MED.INT. 45X40X45CM TEMP.200 C ROBIATTI
654,00
654,00
ESTUFA P/EST.E SEC.MED.INT. 35X30X40CM TEMP.200§C ROBIATTI
525,00
525,00
TERMOMETRO ESC.INT.ENCH.HG. -10+ 60 1/1 INCOTERM
13,55
13,55
TERMOMETRO ESC.INT.ENCH.HG. -10+110 1/1 INCOTERM
14,26
14,26
TERMOMETRO ESC.INT.ENCH.HG. -10+150 1/1 INCOTERM
15,88
15,88
TERMOMETRO ESC.INT.ENCH.HG. -10+210 1/1 INCOTERM
16,78
16,78
TERMOMETRO ESC.INT.ENCH.HG. -10+250 1/1 INCOTERM
17,56
17,56
ERLENMEYER BOCA ESTR.CAP. 50MI-VIDROLABOR REF. 6200
4,33
4,33
ERLENMEYER BOCA ESTR.CAP. 125ML-VIDROLABOR REF. 6200
4,91
4,91
ERLENMEYER BOCA ESTR.CAP. 250ML-VIDROLABOR REF. 6200
4,63
4,63
ERLENMEYER BOCA ESTR.CAP. 500ML-VIDROLABOR REF. 6200
5,72
5,72
ERLENMEYER BOCA ESTR.CAP.1000ML-VIDROLABOR REF. 6200
8,42
8,42

Total : R$ 4.288,59 (CARLOS)

Pagina 3

Si() Paulo, 12 de Agosto de 2.002
Orçamento Fax-Simile n° 188102

A
UFSC — Universidade Federal de Santa Catarina
NC Prof. Fernando Avancini Tdstão
Prezado(S) Senhor(ES):
Atendendo a solicitação de V.S.a.., temos a satisfação de
fornecer preços e demais condições para FORNECIMENTO dos seguintes materiais:

MATERIAL: Peneira com armação de !attic) 08 x 2" com abertura de 9,5mm.
Preço Unitário: R$ 60,50
Prazo de Entrega: 05 dias
MATERIAL: Peneira com armação de latão 0 8 x 2" com abertura de 6,3mm.
Preço Unitário: R$ 60,50
Prazo de Entrega: 05 dias
MATERIAL: Peneira com armação de latão 0 8 x 2" com abertura de 4,8mm.
Preço Unitário: R$ 60,50
Prazo de Entrega: 05 dias
MATERIAL: Peneira com armação de latão 08 x 2" com abertura de 2,4mm.
Prego Unitário: R$ 60,50
Prazo de Entrega: 05 dias
MATERIAL: Peneira com armação de latão 08 x 2" com abertura de 1,2mm.
Prego Unitário: R$ 60,50
Prazo de Entrega: 05 dias
MATERIAL: Peneira com armação de latão 08 x2" com abertura de 0,6mm.
Preço Unitário: R$ 60.50
Prazo de Entrega: 05 dias
MATERIAL: Peneira com armação de latão 08 x 2" com abertura de 0,3mm.
Prego Unitário: R$ 60,50
Prazo de Entrega: 05 dias

MATERIAL: Frasco de erlemeyer de vidro graduado cap. 250m1.
Prego Unitário: R$ 6,65
Prazo de Entrega: Imediato
MATERIAL: Paquimetro de 150mm x 6" Marca Mitutoyo.
Preço Unitário: R$ 180,00
Prazo de Entrega: 05 dias
-

CONDICÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:
Condições de Pagamento: 21 D.D.L. adma de R$ 150,00 e 28 D.D.L. acima de R$ 500.00
Validado da Proposta: 10 dias ( Dez dias )

Prazo de Entrega: Suleito h confirmação de estoque
E mail: vencias.suzanalidineLeornbr ou fidigeielidinelcom.br
-

Preço posto nossa fábrica Sio Paulo — SP ( FRETE FOB)

Sem mais para o momento, nos colocamos sempre a sua
inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários.

Atenciosamente,

SUZANA AMANCIO
Depto. Comercial

MUTEST I APARELHOS PARA MECÂNICA DO SOLO LTDA.
Equipamentos para: Solo — Gmento — Concreto — Betume — Agregados — Metalografla — Areia de Fundigao — Refratórios
onseiheiro Carrao, 215- Beta Vista - CEP 01328400 -Ego Paulo — SP - Brasil - TEL: 55(11)289-0211 - FAX: 55(11) 259-516
Internet: tittp:/Mww.solotestcom — E-mail: solotest@solotestcom

Sao Paulo, 08

de agosto

de 2002

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Fax:

(

)
N/Proposta N*.: 022639/2002

At.: PROF ° FERNANDO AVANCINI TRISTA0
Vossa Referencia :
Prezado(s) Senhor(es)

Atendendo a prezada consulta de V.Sas., vimos por meio deste oferecer
precos unitarios em Reais para:

It Qt.

Codigo Especificacao do Material

Peneira 8x2",aro em latao,abert. 3/8" (9,52mm)
Peneira 8x2",aro em latao,abert. 1/4" (6,35mm)
Peneira 8 x2", aro em latao, abert. 4(4,76mm)
8(2,38mm)
Peneira 8x2", aro em latao, abert.
Peneira 8x2", aro em latao, abert. 16(1,19mm)
Peneira 8x2", aro em latao, abert. 30(0,59mm)
Proveta de vidro graduada - capacidade 1000 ml
Estufa eletrica 110/220V-50/60Hz, c/controle termostatico
de temperatura capaz de atingir 250C,dim.int. 45x40x45cm,
acompanha uma prateleira
3.218.023 Balanca mecanica, triplice escala, 1 prato, cap. 1.610g,
51 (A)
sans. 0,1g, mod.
4.334.001 Balanca mecanica OHAUS, cap. 311g-sens. 0,01g
3.436.995 Densimetro de bulbo simetrico p/solos 0,995 a 1,050 g/ml
conforme norma DNER - OPT M 51-64
3.270.060 Termometro quim.alcool, de -10 a 60C -div 0,5C
escala externa.
250 ml
3.415.025 copo beaker de vidro, graduado, capacidade
250 ml
3.469.025 Frasco erlenmeyer, capacidade
4.530.006 Paquimetro analogico 6"X150mm (0.05mmX1/128")
referencia 100.001 AD
3.530.104 Paquimetro analogico 6"X150mm (0.05mmX1/128")
referencia 520.104 AM

01
02
03
04
05
06
07
08 1

1 2.200.419
1 2.200.422
1 2.200.004
1 2.200.008
1 2.200.016
1 2.200.030
1 3.260.100
3.516.230

09

1

10
11

1
1

12

1

13
14
15

1
1
1

22

1

Preco I
Unitario
64,00
64,00
72,00
72,00
72,00
72,00
28,00
1.092,00
309,00
695,00
49,50
13,40
8,90
8,00
109,00
153,00

23
24
25
---

1
1
1
1

3.469.005
3.469.025
3.469.100
1.001.001

50 ml
Frasco erlenmeyer, capacidade
Frasco erlenmeyer, capacidade 250 ml
Frasco erlenmeyer, capacidade 1000 ml
* Nossa conta Banco do Brasil Aq.3344-8 c/c 407 464-5

TOTAL COM IPI:
0,00
IPI:
NOSSAS CONDICOES DE FORNECIMENTO
PRAZO DE ENTREGA : 10 - DIAS

TOTAL S/IPI:

2.913,90

LOCAL DE ENTREGA : CIF (UFSC - SC)
: C/APRESEN. 15 D d.d.liquido
PAGAMENTO
: 10 (DEZ) DIAS
VALIDADE

2.913,90

6,80
7,70
17,60

