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RESUMO

O Instituto Nacional de Tecnologia - INT é uma instituição pública da
administração direta federal, integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia. Desde
sua criação em 1921, o INT vem participando ativamente do desenvolvimento e da
modernização da tecnologia do país. Desde meados da década de 90, o INT vem
consolidando a sua estratégia de desenvolvimento com base na normalização de
seus processos de gestão e na qualidade dos seus serviços técnicos. Com a
implantação de um sistema de gestão da qualidade segundo os requisitos da Norma
ABNT NBR ISO/IEC 17025, o Instituto consolidou o seu reconhecimento técnico
junto ao órgão acreditador nacional e aos seus usuários, nacionais e internacionais,
resultado dos acordos internacionais de reconhecimento mútuo. Para Fleury (1993)
o sucesso na implantação de um sistema de gestão da qualidade depende e gera
alterações na cultura organizacional. Este estudo de caso objetiva descrever a
gestão na cultura existente nos laboratórios do INT e a sua relação com a
implantação dessa Norma à luz do modelo de ação cultural brasileiro de Barros e
Prates (1996). Os principais resultados apontam que os traços do formalismo, da
concentração de poder e da lealdade às pessoas são os principais na gestão desses
laboratórios, mas também se observou uma forte influência da postura de
espectador, esta decorrente do fato de ser um órgão público.

PALAVRAS – CHAVE: Sistema de Gestão da Qualidade, normalização,
cultura organizacional.

ABSTRACT

The National Institute of Technology -INT is a federal institution, within the
Brazilian Ministry of Science and Technology. Since its foundation in 1921, INT has
played an active role in the development and modernization of technology in the
country. Since the mid-90's, INT has consolidated its development strategy based on
the standardization of management processes and the quality of its technical
services. With the implementation of a quality management system based on the
Standard ISO/IEC 17025 requirements, INT has achieved its technical recognition by
the national accrediting body and its users, both national and international For Fleury
(1993) success in implementing a quality management system and generates
depends on changes in organizational culture. This case study aims to describe the
existing management culture in the laboratories of INT and its relation to the
implementation of this standard in light of the model of cultural action Brazilian Barros
and Prates (1996). The main results show that the traces of formalism, the
concentration of power and loyalty are the key people in the management of these
laboratories, but also revealed a strong influence of the posture of a spectator, this
due to the fact that a public agency.

KEYWORDS: Quality Management System, standardization, organizational
culture.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO
Acompanhando a tendência mundial e com vistas a aumentar a sua
competitividade, as empresas brasileiras vêm implantando os Sistemas de Gestão
da Qualidade (SGQ’s), promovendo uma busca pela excelência no seu
desempenho. Elas buscam, dessa forma, assegurar uma maior produtividade
através da prioridade atribuída à formalização dos processos e da monitoração,
avaliação e acompanhamento dos mesmos.
Qualidade é um termo associado a conceitos variados de diversos
pesquisadores. Porém, podem-se identificar duas principais abordagens à
qualidade: qualidade ligada aos processos de produção e gestão da empresa e
qualidade ligada às necessidades dos clientes.
As empresas estão buscando os sistemas de gestão da qualidade com o
intuito de superar problemas que surgem nos seus processos produtivos, estando
entre eles a baixa produtividade, o elevado desperdício e a falta de capacitação
técnica. Além do mais, a satisfação dos clientes com os produtos e serviços
oferecidos é outra meta perseguida pelas empresas no processo de implantação dos
sistemas de gestão da qualidade (SANTANA, 2006).
Verifica-se que em várias empresas, de diversos setores, a busca pela
qualidade vem se constituindo numa realidade, na busca pelo sucesso em meio à
competição através de uma sistemática de gestão. A certificação oferece um
diferencial aos produtos e serviços, pois atesta a qualidade de sua produção e do
sistema de gestão da qualidade. Outras buscam o caminho da acreditação que é
uma forma de reconhecimento de sua competência técnica.
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Para trabalhar a problemática da adoção de programas de SGQ’s é
necessário ajustar o foco sobre a organização e seus múltiplos recortes:
hierárquicos, funcionais e relacionais. A questão da cultura é muito importante e se
faz presente na vida organizacional, dificultando ou facilitando a adoção desses
sistemas de gestão.

Uma vez que entendemos a influência da cultura nos
comportamentos no local de trabalho, percebemos que
mudança organizacional é mudança cultural e que todos os
aspectos da transformação corporativa podem ser abordados
com essa perspectiva em mente. (MORGAN, 2007, p. 136137).

Dentre as principais dificuldades vivenciadas pelas empresas para a
implantação de um SGQ encontra-se a ausência de sistematização das ações e dos
seus registros, que é exigida pela formalização do sistema (SANTANA, 2006). Essa
ausência dificulta o aprendizado na solução dos problemas e é um obstáculo
significativo à execução de um dos principais conceitos por detrás de uma norma da
International Organization for Standardization (ISO): a melhoria contínua. O grau de
formalização constitui-se em uma exigência dos SGQ’s na qual o acompanhamento
de todas as ações desenvolvidas ao longo dos processos tem uma importância
significativa.
A resistência em se adaptar a novas formas de gerir o negócio pode impedir
ou tornar mais onerosa a sua implantação. Problemas como: o centralismo na
gestão do negócio; estrutura administrativa inadequada; formação deficiente de seus
líderes; a pequena valorização e treinamento dos recursos humanos; a utilização de
mão de obra intensiva; com pouca capacitação tecnológica e empresarial; altos
índices de perdas; e a baixa produtividade associada aos fatores culturais
arraigados nos profissionais que visam, muitas vezes, prazos e custos como
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prioridade. Essas características dificultam, ao longo do tempo, os avanços que o
desenvolvimento tecnológico torna possíveis. (CARVALHO, 2004).
Tanto a gestão da qualidade através de um SGQ quanto a cultura
organizacional que uma empresa apresenta ou necessita ter são de enorme
importância para a competitividade das empresas. Este estudo busca contribuir no
entendimento do impacto da implantação de um SGQ baseado numa norma ISO,
nos processos de gestão da qualidade e o quanto a cultura organizacional é
importante para o atendimento dos objetivos de uma norma ISO.
Nas empresas existem vários níveis de implantação de um SGQ. Há aquelas
em que os serviços apenas utilizam uma norma como referencial de sistemática de
trabalho, não alcançando todo o escopo da norma; outras têm um sistema
implantado de forma consolidada, utilizando todo o seu escopo, mas sem um
reconhecimento oficial externo; e existem aquelas em que o seu SGQ é reconhecido
e certificado por órgãos oficiais de acreditação, no caso do Brasil, o Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).
Levantamento na literatura evidenciou que os estudos voltados para a
implantação de um SGQ baseado em norma ISO apresentam cunho técnicoquantitativo-prescritivo. Entretanto esta pesquisa pretende contribuir para a área
adotando uma abordagem descritiva, procurando evidenciar comportamentos
humanos.

1.2 QUESTÃO PROBLEMA
O presente estudo busca explorar a gestão de um SGQ baseado em norma
ISO na cultura de laboratórios respondendo ao seguinte questionamento:
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Como se manifesta a cultura de laboratórios que prestam serviços de ensaios
e calibração e que adotam um sistema de gestão da qualidade baseado na Norma
ISO ABNT NBR 17025/2005, à luz do modelo de Barros e Prates (1996)?

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo principal
Descrever a cultura de laboratórios que prestam serviços de ensaios e
calibração e que adotam um sistema de gestão da qualidade baseado na Norma
ISO ABNT NBR 17025/2005, à luz do modelo de Barros e Prates (1996).
1.3.2 Objetivos secundários
 Descrever os elementos do modelo de ação cultural brasileiro de Barros e
Prates (1996);
 Descrever os conceitos de qualidade que servem para dar embasamento à
necessidade de implantação de um sistema de gestão da qualidade;

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
O estudo compreenderá os laboratórios de uma organização que implantaram
com sucesso um SGQ e conseguiram sua acreditação junto ao INMETRO, baseado
na Norma NBR 17025/2005, obtendo seu reconhecimento técnico.
Esta organização localiza-se na cidade do Rio de Janeiro, mas com atuação
em todo o território nacional. O recorte compreendeu a última década (2000-2010).
Apesar de se tratar de uma organização prestadora de serviços e o estudo ter
descrito a implantação de um sistema de gestão da qualidade, não fez parte do
escopo deste estudo aspectos inerentes à percepção da satisfação dos serviços
prestados por parte dos clientes. Tão somente se descreveu a implantação
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operacional do SGQ, seus requisitos e os efeitos na cultura do laboratório.
Também será utilizado como ferramenta analítica o modelo proposto por
Barros e Prates (1996) do ―sistema de ação cultural brasileiro‖.

1.5 RELEVÂNCIA
Nos debates recentes a respeito das questões de desenvolvimento
empresarial, produtividade e estratégias empresariais, o tema cultura organizacional
tem aparecido cada vez com maior frequência entre os pesquisadores acadêmicos
em seus artigos em congressos sobre o assunto, demonstrando a importância dada
ao tema. (OLIVEIRA; FACHINI e MACHADO, 2009).
Com base na equivalência da competência dos laboratórios de calibração e
ensaio (ABNT NBR 17025/2005), reconhecida pelos organismos de acreditação, são
firmados os acordos de reconhecimento mútuo. Tal fato faz com que os certificados
de calibração e relatórios de ensaios emitidos por essas organizações, sejam aceitos
entre os países signatários desses acordos. Essas calibrações e ensaios
proporcionam credibilidade aos produtos comercializados em todo o mundo.
Tem-se também um ganho para a academia. O estudo de cultura
organizacional

está

bastante

consolidado

na

área

acadêmica,

o

mesmo

acontecendo com a gestão da qualidade, no entanto por ser a acreditação de
laboratórios um setor recente, existem poucos estudos que descrevam o impacto
gerado pela implantação de um modo de gerir mais ―rígido‖ na cultura de um
laboratório através de normas ISO.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 CULTURA ORGANIZACIONAL
Entende-se que a cultura resulta das crenças e valores do fundador e
posteriormente dos gestores da organização (SCHEIN, 2009 [1986]). Neste sentido
entende-se que as relações, os valores e os acontecimentos desenvolvem e
modificam a cultura de uma organização (FREITAS, 1991; PADOVEZE e
BENEDICTO, 2005; SCHEIN, 2009). .
Segundo Carvalho (2004), os especialistas da área da qualidade que realizam
pesquisas sobre gestão administrativa em organizações invariavelmente chegam à
conclusão de que o sucesso do negócio ou projeto sendo implementado depende
fortemente da iniciativa e comprometimento da alta administração e da integração da
equipe.
Supõe-se também que o sucesso na introdução de programas de qualidade,
tenha no estudo da cultura organizacional um aliado importante para oferecer meios
eficientes e eficazes para a sua implantação. (FLEURY, 1993).
O

interesse

pelo

estudo

da

cultura

organizacional

aumentou

consideravelmente a partir da década de 80/90 quando autores (BARROS e
PRATES, 1996; FLEURY, 1993; FREITAS, 1991, 1999; MOTTA e CALDAS, 1997;
SCHEIN, 2009) produziram estudos sobre o tema, argumentando que através dele é
possível interpretar as formas de agir dos grupos. Schein (2009) afirma que, à
medida que se torna conhecida, a cultura é essencial para entender o conflito
intergrupal também em nível organizacional. Portanto, seu estudo é inerente ao
processo de gestão.

As instituições bem-sucedidas dão alto valor ao alcance
organizacional e são orientadas para a ação, o que as torna
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mais aptas a encorajar iniciativas e a resolver conflitos, sendo
muito parecidas com as empresa dinâmicas. Seu maior desafio
é mudar a ―mentalidade‖ da companhia, movendo-a de uma
postura estável e conservadora para outra mais ousada, rápida
e adaptativa. As maiores diferenças de valores estão ligadas
ao alcance, iniciativa e ação, enquanto os valores comuns a
ambas se relacionam com a clareza de direção, integração,
clareza de desempenho, ênfase no desempenho. (FREITAS,
1991; p.109).

A identificação da cultura é algo muito importante tanto para a gestão de uma
organização quanto da equipe de pessoas, para que a atuação de ambos tenha
consistência. Um estudo de cultura nos ajuda a compreender os comportamentos no
local de trabalho e não é algo que possa ser imposto num contexto social; ela se
desenvolve no decorrer da interação social (MORGAN, 2007). Neste sentido, a
cultura é necessária para o bem estar individual e coletivo porque através dela
ocorre a interação social, o crescimento e o desenvolvimento, tornando indivíduos
seres mais humanizados.
A cultura pode ser entendida como um sistema simbólico, tal como a arte, o
mito, a linguagem, a comunicação entre as pessoas e os grupos sociais. Ela permite
a elaboração de um conhecimento consensual sobre o significado do mundo e
também serve como um instrumento de poder e legitimação da ordem vigente.
(FREITAS, 1991).
Para Schein (2009), o papel da cultura se destaca como essencial para o
sucesso da organização, porque seu conjunto de pressupostos é geralmente
formado por premissas compatíveis entre si, já que os seres humanos necessitam
de consistência e ordem em nível cognitivo e seria perturbador viver sob o domínio
de regras contraditórias.
O conceito de cultura organizacional se refere a um sistema de significados
compartilhados por uma grande parte dos membros de uma organização e que
distingue uma organização das outras. A cultura da organização consiste nos meios
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ou técnicas que se encontram à disposição do homem para manejar suas relações e
das quais ele depende para abrir passagem entre os demais. Schein (2009, p. 16)
conceitua a cultura como:

Padrão de suposições básicas compartilhadas, que foi
aprendido por um grupo à medida que solucionava seus
problemas de adaptação externa e de integração interna. Esse
padrão tem funcionado bem o suficiente para ser considerado
válido e, por conseguinte, para ser ensinado aos novos
membros como o modo correto de perceber, pensar e sentir-se
em relação a esses problemas.

Schein (2009) destaca a importância do papel dos fundadores da organização
no processo em moldar seus padrões culturais que imprimem sua visão de mundo
aos demais e, também, sua visão do papel que a organização deve desempenhar no
mundo.
Na mesma linha, Freitas (1991) enfatiza que a dificuldade de se chegar a um
consenso na definição de cultura propicia o desenvolvimento de diferentes
metodologias, pois a investigação da mesma está diretamente relacionada ao que
se considera como cultura. Para Schein (1986), uma forma de fácil identificação da
cultura é através da investigação dos diferentes elementos que a compõem, ou seja,
valores; crenças e pressupostos; ritos, rituais e cerimônias; histórias e mitos; tabus;
heróis; normas; processo de comunicação.

Não pode haver muita dúvida que a metáfora da cultura
oferece uma nova maneira de pensar sobre a organização. Ela
mostra que o desafio de criar novas formas de organização e
de administração é em grande parte o desafio de gerar uma
mudança cultural. São o desafio de transformar atitudes,
visões, paradigmas, imagens, metáforas, crenças e significados
comuns que sustentam as realidades empresariais existentes e
de criar uma linguagem detalhada e um código de
comportamento, através dos quais a nova realidade desejada
possa ser vivida no dia-a-dia. (MORGAN, 2007; p.164).
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Pode se inferir das considerações anteriores que a cultura organizacional
pode ser entendida como um modelo de pressupostos básicos. Uma vez que esses
pressupostos funcionem bem, a ponto de serem considerados válidos, eles devem
ser repassados para o restante da organização como a maneira certa de se
perceber, pensar e sentir em relação a uma determinada situação (FREITAS, 1991).

Se a cultura é passível de administração e de mudança
planejada, isso sugere que ela pode ser imitável, gerando
apenas o retorno econômico normal em longo prazo, visto que
outras empresas podem copiá-la. Se ela não é administrável, aí
ela tem potencial para gerar desempenhos diferenciais.
(FREITAS, 1991; p.112)

A cultura organizacional possui diferentes elementos como foi ressaltado por
Freitas (1991). Ainda que cada empresa tenha seus valores específicos, ela guarda
algumas características comuns a outras empresas, como a importância do
consumidor, padrão de desempenho excelente, qualidade e inovação, importância
da motivação intrínseca etc.
Podemos afirmar que a cultura organizacional é um sistema de valores
compartilhados e crenças que interagem com as pessoas, as estruturas
organizacionais e os sistemas de controle de uma organização para produzir
normas de comportamento. As definições sugerem que as organizações têm
culturas diferentes. Muitos dos componentes que formam a cultura organizacional
podem ser considerados de ordem objetiva e palpável, mas muitos habitam o
campo da subjetividade e do inconsciente.

2.1.1 Elementos da cultura organizacional
São os seguintes os elementos da cultura organizacional:
 O processo de comunicação, entendido como a transmissão e circulação da
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informação

dentro

da

organização,

compreendendo

todo

tipo

de

comunicação, seja ela formal, informal ou verbal.
Uma forma de comunicação não verbal é dada pelos artefatos visíveis da
organização, seu ambiente físico, a maneira de vestir das pessoas, etc. Dessa
forma, a comunicação passa a ser um fator de interação entre indivíduos, de
reconhecimento e de informação que contribui para o sucesso do processo produtivo
e, consequentemente, para o esforço de competitividade do sistema. De acordo com
Torquato (1991, p.3):

Entre os maiores desajustes que se observam no processo
administrativo está o descompasso entre decisões normativas
e as realidades culturais que identificam a personalidade da
comunidade interna. É bastante comum a adoção de políticas,
rotinas, procedimentos, sem se levar em consideração os usos,
costumes, comportamentos, hábitos, peculiaridades e manias
que tipificam a cultura dos agrupamentos humanos.

A comunicação organizacional molda-se à cultura da empresa que, por sua
vez, molda-se à partir de padrões sociais pré-estabelecidos, das peculiaridades do
meio ambiente e da interação e relacionamento entre os indivíduos.
 Os ritos, rituais e cerimônias são as atividades planejadas que têm
consequências práticas e expressivas, tornando a cultura mais tangível e
coesa. Nesse caso, segundo Freitas (1991), é o departamento de Recursos
Humanos que se utiliza muito desse elemento nos processos de admissão,
promoção, integração, demissão, etc.
 As histórias são narrativas de eventos ocorridos que informam sobre a
organização. Já os mitos referem-se a histórias consistentes com os valores
organizacionais, porém sem sustentação nos fatos. Quanto aos tabus, eles
demarcam as áreas de proibições, orientando o comportamento com ênfase
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no não permitido. Os heróis são personagens que muito contribuíram para o
crescimento e desenvolvimento da empresa. Normas são as regras que todos
devem cumprir, é o comportamento esperado, aceito e aprovado pelo grupo,
podendo estar restritas a uma equipe da organização ou não.

2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL SEGUNDO SCHEIN
Para Schein (2009) a cultura organizacional se baseia na ideia de que a
cultura de uma organização existe em três diferentes níveis, sendo eles: artefatos;
normas e valores; e pressupostos básicos, Mostrados na Figura 1

Figura1 - Camadas da cultura



Artefatos e Produtos


Normas e Valores
 Premissas Básicas

Artefatos e produtos

Estruturas e processos organizacionais visíveis.

Normas e valores

Estratégias, metas e filosofias.

Premissas básicas

Inconscientes, valores fundamentais, percepções, pensamentos e
sentimentos.

Fonte: Schein (2009).
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2.2.1 Artefatos e produtos
É o primeiro e mais visível nível da organização. Estão inclusos, por exemplo,
estruturas organizacionais visíveis e comportamentos mais observáveis, missão,
slogans, as instalações da empresa, mobília, moda e arte e até mesmo o modo de
como os funcionários se vestem.
Segundo Schein (2009, p. 24), ―o ponto mais importante a ser destacado
sobre esse nível de cultura é sua facilidade de observação e a dificuldade de ser
decifrado‖. Ou seja, o significado está de acordo com a cultura de quem observa o
fato, proporcionando várias interpretações.
Tanure (2007, p. 19) explica que ―eles são os símbolos de um nível mais
profundo da cultura. Em geral, os preconceitos começam nesse nível simbólico e
observável‖.

2.2.2 Normas e Valores
Segundo Schein (2009), o nível seguinte é o de valores dos membros da
organização e da organização como um todo. Neste nível os valores locais e
pessoais são amplamente expressos na organização. Membros de uma organização
estão aptos para reconhecer razoavelmente seus valores de maneira fácil. Normas
são associadas com valores. São regras que não são escritas que permitem
membros de uma cultura saber o que é esperado deles em uma vasta variedade de
situações.
As normas variam de uma cultura para outra. Normas de negócios envolvem
fatos como informar o chefe de problemas potenciais, que tipo de roupas se deve
vestir e se demonstrar emoções no ambiente de trabalho é apropriado ou não.
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Enquanto valores especificam o que é importante para os membros de uma cultura,
normas estabelecem que tipos de comportamento eles podem esperar um do outro.
Desafios aos valores culturais de uma empresa geralmente vêm de membros
marginais, como novos empregados, revolucionários ou pessoas de fora da
empresa. Toda aprendizagem em grupo reflete os valores de alguém. Quando se
cria um grupo ou quando se enfrenta uma nova tarefa, a primeira solução proposta
reflete as premissas individuais de alguns membros do grupo sobre o que é certo ou
errado, o que funcionará ou não. Porém, não são todos os valores que sofrem essa
sequencia de transformação. A solução baseada em um valor pode não funcionar de
modo confiável. Somente valores que são suscetíveis de validação social ou física e
que continuam a funcionar daquele modo na solução dos problemas se tornarão
premissas (SCHEIN, 2009).

2.2.3 Pressupostos básicos
De acordo com Schein (2009), este nível forma o coração da cultura de uma
organização. Os pressupostos existem além da consciência e são elementos
invisíveis e dificilmente identificados nas interações entre funcionários de uma
empresa. Geralmente são crenças consideradas tabus na organização, ou seja,
regras tácitas, que muitas vezes existem sem o conhecimento consciente dos
trabalhadores. Os pressupostos representam também o que os membros acreditam
ser a realidade, influenciando o que eles sentem e pensam nos aspectos da cultura.
A partir da perspectiva dos membros de uma cultura, o que eles assumem ou
acreditam ser real geralmente é indiscutível. Esta verdade incontestável penetra em
todos os aspectos da vida cultural e influencia todas as formas de experiência do
indivíduo. Schein (2009) acredita que os pressupostos têm a capacidade de
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influenciar o que os membros de uma cultura percebem e como eles pensam e
agem.

2.3 CULTURA NAS ORGANIZAÇÕES BRASILEIRAS
Segundo Barros e Prates (1996, p. 9), o estilo brasileiro de administrar ―não é
qualquer um, nem tão pouco vários outros amontoados entre si. É único e original‖.
O brasileiro, tanto quanto outros povos possuem características próprias. Seja
na arte, cultura, política e etc., é de se imaginar que o brasileiro possuísse aspectos
próprios no seu modo de administrar.
Esses autores tomam como premissa básica que a empresa, além de ser
vista como uma unidade econômica, em sua função empreendedora e produtiva,
deve ser entendida também como uma unidade sociocultural, palco de fenômenos
de socialização e de aculturamento, e, como tal, expressa no conjunto de suas
relações uma série de valores, estruturas e processos vigentes na cultura e na
sociedade.
Os valores culturais se exprimem em tudo que a sociedade
produz, de sorte que é possível assumir que as empresas de
um dado sistema social são - tal como ocorre com a música,
com a literatura, com a política e com a família - expressões
desta sociedade. (DaMATTA, 1990; apud BARROS e PRATES,
1996).

No conjunto dessas relações, as ações administrativas ganham um contorno
cultural que as influencia a ponto de poder caracterizar-se um estilo de conduzir as
organizações brasileiras. Segundo Barros e Prates (1996), esse estilo próprio não
significa, contudo, que tais contornos não permitam variações em de cada uma das
empresas. A partir de alguns elementos básicos, eles se combinam entre si e, com
intensidades diferentes, definem a cultura da própria organização.
Nesse sentido os autores colocam a cultura nacional como um componente,
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não determinante, mas importante na formação da cultura organizacional.

2.4 SISTEMA DE AÇÃO CULTURAL BRASILEIRO

Uma organização pode-se considerar como uma equipe muito
unida ou uma família que acredita em trabalho conjunto. Outra
pode estar imbuída da idéia de que ―somos os melhores do
ramo e pretendemos continuar sendo‖. Outra pode ser
altamente fragmentada, dividida em grupos que vêem o mundo
de maneiras muito diferentes ou que tem diferentes aspirações
quanto ao que sua empresa deveria ser. Esses padrões de
crença ou significado compartilhado, fragmentados ou
integrados e apoiados por varias normas operacionais e rituais,
podem exercer influencia decisiva sobre a habilidade geral de
uma organização em lidar com os desafios que tem que
enfrentar (MORGAN, 2007; p.148).

Barros e Prates (1996) propuseram um modelo de interpretação da cultura
brasileira que permitisse melhor entendimento da cultura organizacional. Este
modelo, representado na Figura 2 é o sistema de ação cultural brasileiro,
considerando quatro grandes subsistemas: o institucional, o pessoal, o dos líderes e
o dos liderados.

Figura 2 - Composto sistêmico dos espaços culturais.

Fonte: Barros e Prates (1996, p. 27).
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É muito importante perceber que esta é uma visão dinâmica e relativa, pois,
conforme a situação, qualquer um pode se encontrar ora na posição de líder, ora na
posição de liderado. Por exemplo, podemos atuar de forma impessoal em alguns
momentos e, em outros, nos portamos de forma muito pessoal.
Subsistemas culturais são frutos de uma análise de um sistema complexo,
onde há múltiplas causas para múltiplos efeitos. São vistos a partir do conjunto e
também de suas partes interagindo entre si.
Barros e Prates (1996) chamam de englobamento quando um desses
conjuntos de traços culturais se sobrepõe a outro com maior ou menor intensidade,
chegando a formar um único conjunto que tem o outro como subconjunto, podendo
existir uma influencia nos dois sentidos.
São as estratégias de articulação dos elementos dessa estrutura cultural que
sustentam a operacionalização do sistema, garantindo as suas ações. Esses
subsistemas, o institucional, o pessoal, o dos líderes e o dos liderados, apresentam
interseções entre si, encontrando aí traços culturais comuns a ambos. São quatro
interseções caracterizadas pela concentração do poder, pelo personalismo, pela
postura de espectador e pelo evitar conflitos, com a seguinte distribuição, conforme
mostra a Figura 3.
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Figura 3 - Traços culturais de integração dos subsistemas

Fonte: Barros e Prates (1996, p.29).

 Concentração de poder: interseção dos subsistemas de líderes e institucional;
 Postura de espectador: interseção dos subsistemas de liderados e
institucional;
 Personalismo: interseção dos subsistemas de líderes e pessoal;
 Evitar conflito: interseção dos subsistemas de liderados e pessoal.

Finalizando o arcabouço do modelo de ação cultural de Barros e Prates
(1996), verifica-se também que os subsistemas estão articulados através de traços
culturais especiais que, segundo eles, são os responsáveis pela não ruptura do
sistema como um todo. Esses traços são: o paternalismo, a lealdade às pessoas, o
formalismo e a flexibilidade.
Enquanto o paternalismo e a flexibilidade fazem a ligação dos subsistemas
institucional e pessoal, os traços de lealdade às pessoas e o formalismo são os
responsáveis pela aproximação dos subsistemas dos líderes e dos liderados. Por
fim, há a impunidade como um traço central que realimenta ao mesmo tempo o
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subsistema dos líderes, o dos liderados, o institucional e o pessoal, como se vê na
Figura 4.

Figura 4 - Sistema de ação cultural brasileiro

Fonte: Barros e Prates (1996, p.31).

Para Machado (2005), há uma tendência cultural das organizações brasileiras
para a centralização do poder, o que contribui para uma postura de espectadores
por parte dos subordinados. A combinação da centralização do poder, do
paternalismo e da valorização da expressão emocional resulta em situação peculiar
nos processos de gestão e, de acordo com Motta e Caldas (1997, p. 31), ―a forma
como os trabalhadores são tratados nas organizações brasileiras parece, de um
lado, basear-se em controles do tipo masculino, o uso da autoridade, e, de outro, em
controles do tipo feminino, o uso da sedução‖.
É importante notar que Barros e Prates (1996) retomam Hofstede em vários
aspectos de seu modelo de ação cultural brasileiro, adaptando as nuances da
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realidade brasileira, lançando mão também de autores nacionais em algumas
conceituações dessa imagem.

2.4.1 Subsistema dos líderes
Barros e Prates (1996) consideraram nesse subsistema as características, em
nossa cultura, inerentes àqueles que estão nas posições de mando. Os traços aqui
observados se fazem presentes no momento em que alguém assume posição de
liderança, seja governante em relação ao povo seja um mestre-de-obras em relação
ao operário.
Neste subsistema são consideradas as relações entre concentração de poder,
personalismo e o paternalismo, conforme mostra a Figura 5.

Figura 5 - Subsistema dos líderes.

Fonte: Barros e Prates (1996)

 Concentração de Poder – Poder nesta dimensão é visto sob a óptica
da autoridade legítima. A autoridade se legitima com bases na tradição,
nos princípios racional-legais ou no carisma.
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 Personalismo – Segundo Barros e Prates (1996), Weber observou
que muitos tipos de movimentos políticos se baseavam em qualidades
pessoais irresistíveis de um determinado líder. Seja pela força da sua
personalidade seja por seus dons inexplicáveis, a base de autoridade
desse líder é totalmente instável e não proporciona um princípio para a
sucessão como os outros sistemas baseados na tradição ou nos
sistemas racional-legais. O magnetismo exercido pela pessoa através
de seu carisma sobrepõe as outras com seus discursos ou por seu
poder de ligações (com outras pessoas).

Esses autores afirmam que no Brasil, o individuo isolado e sem relações é
considerado como altamente negativo e marginal em relação aos outros membros
da comunidade. A comunidade norte-americana seria homogênea, igualitária,
individualista e exclusiva enquanto no Brasil ela seria heterogênea, desigual,
relacional e inclusiva. (DAMATTA, 1987; apud BARROS e PRATES, 1996).

 Paternalismo – Segundo os autores o paternalismo é a síntese dos
dois traços mencionados em maior ou menor grau. É a transposição do
passado histórico centrada no núcleo familiar para o mundo das
organizações. A competência e o mérito são substituídos pelas
relações pessoais, transpondo a figura autoritária do pai para as
decisões organizacionais, trazendo à tona a mistura do público com o
privado. Ele se manifesta através de duas facetas: o patriarcalismo e o
patrimonialismo.
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Patriarcalismo, a face supridora e afetiva do pai, atendendo ao
que dele esperam os membros do clã, e o patrimonialismo, a
face hierárquica e absoluta impondo com a tradicional
aceitação, a sua vontade aos seus membros, convivem lado a
lado em nossa cultura. (BARROS E PRATES, 1996, pag. 41).

Barros e Prates (1996) sustentam que no Brasil existe uma dependência,
muitas vezes infantilizada, em relação ao governo. Os brasileiros continuam a eleger
como o perfil mais adequado para a sua liderança aquele que possa ser forte e
centralizador e que tenha um rosto bastante personalizado, inclusive extrapolando
os próprios partidos políticos. Tecnicamente este é um fenômeno de dependência
social, no qual o comportamento de pessoas é influenciado pelo comportamento de
outras, a partir da percepção pelos primeiros da ação destes últimos.
Vale observar que, diante da perda de uma liderança autocrática e forte os
liderados vivem um sentimento de orfandade e passam a agir diante de obstáculos
como advogados em causa própria. Buscam apenas se defender, temerosos das
possíveis mudanças. É o mesmo sentimento quando muda a liderança ou a
estrutura na organização: numa situação desconhecida, há o desconforto da
incerteza do futuro.

2.4.2 Subsistema Institucional
Para Barros e Prates (1996), a liberdade individual e o grau de autonomia
estão na base da dinâmica desse subsistema. Os autores demonstram como a
concentração de poder e o paternalismo induz à postura de espectador. Também
cabe observar o formalismo e o traço da impunidade e sua influência, que pode
reforçar como também minar, a manutenção e a estabilidade do sistema de ação
cultural brasileiro, como se vê na Figura 6.
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Figura 6 - Subsistema Institucional.

Fonte: Barros e Prates (1996)

 Espectador – Caracteriza-se pela postura da não intromissão e
aceitação da estrutura vigente e principalmente, a que vier a se
estruturar, assumindo uma postura de inércia no que concerne a uma
intervenção do espectador. Para esses autores, contra essa posição, a
constante exposição das pessoas aos estímulos da urbanização
propicia um aumento do senso crítico de dominância das ideias.
Segundo Barros e Prates (1996), o pouco investimento no sistema
educacional aliada à centralização retarda algum movimento contrario
a postura de espectador; num movimento contrário está a massificação
dos meios de comunicação eletrônicos que oferecem canais para todo
tipo de críticas e manifestações.
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 Formalismo – Barros e Prates (1996) estabeleceram uma dimensão
cultural que denominaram ―controle de incerteza‖ para caracterizar a
maneira como as sociedades se comportam em relação ao
desconhecido, que gera incertezas e riscos.

Algumas sociedades socializam seus membros para aceitarem e tolerarem os
eventos tal qual eles se apresentam. Para Barros e Prates (1996), essas pessoas
não trabalharão com tanto empenho. Serão relativamente tolerantes em relação ao
comportamento e às opiniões que diferem de suas próprias, pois não sentem
ameaças em função dessas divergências. Estas serão sociedades com um baixo
índice de controle de incerteza.
Para Barros e Prates (1996) três são as formas de se transmitir maior
segurança e evitar riscos futuros: a tecnologia, as leis e a religião.
Através da tecnologia, nós nos protegemos dos riscos da natureza e da
guerra. Construímos diques, estações geradoras de eletricidade e foguetes que se
destinam a nos proporcionar uma sensação de segurança. Através da lei e toda
espécie de regras formais e de instituições, nós nos protegemos da imprevisibilidade
do comportamento humano. Opiniões divergentes e comportamentos perversos
procuram ser eliminados pelas regras formais. Finalmente, a religião, no seu sentido
mais amplo, incluindo ideologias ou movimentos dogmáticos, pode propiciar uma
sensação de segurança em relação a aspectos que transcendem a realidade
humana.
A ênfase que é dada em cada sociedade a um ou mais desses três
elementos, é que define seu traço cultural original. Assim, países, mesmo tendo
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graus parecidos de controle de incerteza, poderão estar agindo tipicamente de forma
diferente.
O brasileiro socializa o tempo de uma forma tal que o coloca mais próximo de
uma sociedade pouco preocupada com o futuro. Seguramente, ele vive muito mais
no tempo presente do que no futuro. A busca por resultados imediatistas e de uma
baixa capacidade de provisionamento mostra uma postura sem ansiedade para o
que possa vir depois. (BARROS E PRATES, 1996).

 Impunidade – Este traço torna-se relevante à medida que pode ser ele
o elo que fecha uma cadeia de valores culturais e que lhe dá uma
realimentação crescente. Estando os líderes ao largo das punições,
isto fortalece sua posição de poder, aumentando ao longo da cadeia do
subsistema institucional o grau de consistência entre os traços vistos
anteriormente.

Para Barros e Prates (1996), onde a lei só existe para os indiferentes e onde
os direitos individuais são monopólios de poucos, a apatia só pode crescer,
deixando o brasileiro cada vez mais espectador.

2.4.3 Subsistema Pessoal
Na base deste subsistema estão a segurança e a harmonia. Este subsistema,
que tem a categoria do personalismo, já apresentado, é composto ainda por
lealdade pessoal e o traço cultural de evitar conflito, conforme demonstrado na
Figura 7.
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Figura 7 - Subsistema Pessoal.

Fonte: Barros e Prates (1996)

 Lealdade às pessoas – A lealdade às pessoas é a contrapartida do
subsistema pessoal ao formalismo do subsistema institucional e, como
tal, é a responsável por articular os subsistemas dos líderes e
liderados, pelo lado do espaço ―pessoal‖.

Há várias razões capazes de levar uma pessoa a pertencer a um grupo. Entre
elas existem a atração pessoal, atração pela tarefa a ser realizada pelo grupo e
atração devido ao prestígio que o grupo confere a seus membros.
Segundo Barros e Prates (1996), pela própria característica do personalismo,
que é identificado como muito presente no sistema de ação cultural brasileiro, a
atração pessoal deve ser eleita como o elemento mais forte de coesão social no
ambiente brasileiro, sem descartar, contudo, a atração pelo prestigio do grupo, que,
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eventualmente e idealmente, poderiam ser combinadas, visto que o prestigio do
grupo está personalizado no prestigio de um de seus membros.
 Evitar Conflito – Diante de uma questão de objetivos ou estratégia, o
tratamento do alinhamento de todos em torno de uma solução pode, de
acordo com o tipo de poder envolvido (coercitivo, de recompensa ou
legítimo) ter seu processo de envolvimento definido como sendo do
tipo coercitivo-alienatório, remunerativo-calculativo ou normativo-moral.
(ETZIONI, 1990; apud BARROS e PRATES, 1996).

Teoricamente, o primeiro tipo está próximo do exemplo do presidiário,
completamente alienado pela organização coercitiva de prisão, enquanto o segundo
segue o padrão dos prêmios para alcançar desempenhos significativos. Por último, o
modelo normativo-moral é típico do militante político que tem um alto grau de
comprometimento ideológico, por julgar ser sua obrigação moral.
A solução brasileira é adotar soluções indiretas (triangulações) entre os pólos
divergentes. Um terceiro que mantenha boas relações pessoais com ambos os polos
é o mecanismo mais largamente utilizado. Vale ressaltar que o traço de evitar o
conflito é muito mais presente no sentido liderado-lider do que líder-liderado. Este
não teme a existência do conflito, pois a estrutura da relação já indica que o primeiro
irá encontrar soluções indiretas.
Também é preciso notar que, tecnicamente, há certas situações que o conflito
pode levar ao impasse, onde as partes rompem o relacionamento e não há mais a
possibilidade de retorno, ou de recuo nas posições assumidas.

2.4.4 Subsistema dos Liderados
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Ao tratar dos subsistemas dos líderes, institucional e pessoal foi tratado de
dois traços que pertencem ao subsistema dos liderados, reafirmando mais uma vez
o interrelacionamento entre eles, que são: postura de espectador e o evitar conflito.
Resta comentar aquele que os autores consideram um dos mais importantes traços
no sistema de ação cultural brasileiro. É o que dá a articulação entre os sistemas
institucional e pessoal no espaço dos liderados, assim como o paternalismo o faz no
espaço dos lideres: o traço da flexibilidade, mostrado na Figura 8.

Figura 8. Subsistema dos liderados.

Fonte: Barros e Prates (1996)

Segundo Barros e Prates (1996), a flexibilidade é a versão moderna do
processo que se convencionou chamar de ―jeito criollo‖, como estratégia de segundo
grau, isto é, suscitada do formalismo cujas características seriam a criatividade e o
pragmatismo.

O termo é comumente aplicado na América espanhola às
maneiras de fazer as coisas que resultam de um longo
processo de adaptação a circunstâncias locais e que não
correspondem a qualquer plano intelectual preconcebido de
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origem estrangeira. No Brasil, o ―jeito crillo‖ ficou com uma
conotação influenciada pela literatura sociológica de um
processo de contornar uma dificuldade a despeito da lei e até
mesmo contra ela. (RAMOS, 1983, apud BARROS e PRATES,
1996).

A flexibilidade representa, na verdade, uma categoria com duas faces, que se
denomina de adaptabilidade e de criatividade, ambas reconhecidamente apontadas
até pelos estrangeiros que nos visitam.
O conceito de adaptabilidade visto pelo lado processual, não é uma criação
em seu sentido puro, como a produção de algo novo. É uma capacidade criativa que
se exercita dentro de determinados limites prefixados. Esse contorno restritivo é
exatamente o processo que decorre no lado do subsistema institucional, no qual
existe um reconhecimento das normas e em função delas resulta um ajustamento de
elementos operativos, criando apenas novos hábitos condizentes com nossa
maneira de ser.
O conceito de criatividade tem em si o elemento do inovador. Sua expressão
mais significativa pode ser vista nas festas de carnaval, nas atividades esportivas em
equipe e em outras manifestações que, embora individuais, também se constituem
em construções amplas e originais da sociedade brasileira, como, por exemplo, a do
estilo arquitetônico de Brasília.

2.5 IMPACTOS DA CULTURA BRASILEIRA NO PROCESSO DE INOVAÇÃO E
MUDANÇA.
São vários os elementos que caracterizam a cultura organizacional da
empresa. Barros e Prates (1996) abordam como os traços culturais brasileiros
impactam e agem sobre os vários componentes do sistema de gestão no processo
de inovação e mudança e nos processos de motivação
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A empresa é um espaço sociocultural. Não há como abstrair-se
desta perspectiva. Este espaço tem sua dimensão mais
profunda nas premissas culturais que suportam as atitudes e
comportamentos dos grupos na empresa (uma empresa aberta
ou fechada, o valor do trabalho e do ser humano, a importância
do futuro e como enfrentá-lo) e tem sua dimensão mais visível
nos mitos e símbolos (títulos nos cartões, salas grandes para
chefias, andares para diretorias, distribuição de departamentos
pelos andares, vistas privilegiadas, retratos nas paredes,
placas de comunicação visual), nos ritos e rituais (o gerente
que anda na fabrica pela manhã todos os dias, ou reuniões
todas as sextas-feiras, ou comemorações de todos os
aniversariantes) e nos heróis e lendas (o Zé saiu do hospital
para o trabalho, ―virou‖ três dias direto na empresa sem ir para
casa), presentes no dia-a-dia da empresa (BARROS E
PRATES, 1996).

No Brasil, alguns traços culturais atuam com maior ênfase nos processos de
inovação e mudança. São eles: evitar conflito e a flexibilidade vista pela face da
criatividade.
O traço de procurar evitar conflito estimula a criatividade na busca de
soluções engenhosas que possam contornar restrições impostas pelas normas
administrativas e técnicas. Com isto, tenta-se ajustar as necessidades objetivas e
pragmáticas às situações formalizadas sem criar muito atrito. Isto dá ao brasileiro
uma capacidade de flexibilidade e de raciocínio estratégico capaz de vencer
obstáculos que se lhe apresentarem. As empresas brasileiras já demonstraram sua
rápida capacidade de reação a situações turbulentas como os vários planos
econômicos pelas quais passaram (BARROS e PRATES, 1996).
Para esses autores, nossa confiança neste traço de criatividade é tão forte e
predominante que interfere e influencia nosso grau de preocupação com incertezas
do futuro. Esperamos as coisas acontecerem para, então, tomarmos uma decisão ou
iniciativa. Isto se reflete em nossa postura na empresa em face da atividade de
manutenção preventiva. Ela é muito pouco exercida, se comparada com a
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manutenção corretiva. Estamos sempre ―correndo atrás‖ e improvisando e muito
pouco ―à frente‖ e se prevenindo.
Quanto à geração de idéias para a mudança nas empresas, é comum
observarmos pessoas com

ideias

inovadoras, mas se

não

houver uma

recomendação explicita vinda de cima para desenvolver um projeto, elas não
seguem adiante, mesmo porque é pouco claro ou, até mesmo inexistente, o
incentivo ao risco, inerente à inovação e à proposição de melhorias. As empresas
brasileiras têm a maioria de suas práticas gerenciais voltadas para a manutenção da
situação atual e muito poucos processos orientados para a busca de novos ganhos.
(BARROS E PRATES, 1996).
Bethlem (1989, p. 250) comenta que ―para que seja possível desenvolver
essas ideias e operacionalizá-las, é necessário alterar as atitudes, os valores e
mesmo as ideologias dos brasileiros. Apesar de estarmos cônscios das dificuldades
envolvidas‖.
Em um nível mais estratégico, grande parte das empresas brasileiras tem se
concentrado em investimentos de baixo risco ou em seu constante adiamento. Este
fator também influencia na estratégia de dividir o mercado entre os ―seus‖
cartelizando-o, ao invés de desenvolvê-lo e ampliá-lo.
Barros e Prates (1996) concluem que somos bastante flexíveis às mudanças
e temos uma grande capacidade de inovação mediante condições de crise. A crise é
um fator fundamental para impulsionar esse processo de mudança. Eles ressaltam
inclusive que quando se referem à crise e a sua importância nos processos de
mudança, também se referem à crise de liderança ou de identidade.
O Quadro 1 apresenta um comparativo do estímulo principal com o tipo de
mudança realizado por alguns países.
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Quadro 1- Processo de inovação e mudança.

Fonte: Barros e Prates (1996, p.102).

Segundo Chu e Wood Jr. (2008), a gestão no Brasil é levemente mais
orientada a valores femininos, como cuidado com o próximo, igualdade, bem-estar,
qualidade de vida do que masculinos, como agressividade, assertividade, resultados
e performance. A orientação para ação e planejamento organizacional é reduzida. O
tempo é gerido com ineficiência e a orientação predominante é para o curto prazo.
Da grande distância de poder entre as pessoas derivam os traços do
autoritarismo — excesso de respeito e submissão à figura de poder — do
desconforto diante de conflitos abertos e da postura de expectador (BARROS e
PRATES, 1996).
Ainda segundo Chu e Wood Jr. (2008), o Brasil é visto como um país cujos
indivíduos e organizações apresentam frequentemente comportamentos cordiais, ou
seja, comportamentos permeados pela aparência afetiva, mas não necessariamente
sinceros ou profundos.
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2.6 QUALIDADE

Os movimentos da qualidade total e de serviços ao consumidor
que dominaram o pensamento e a prática administrativa nas
décadas de 80/90 procuraram criar uma mudança cultural na
administração em geral (...) criaram novas posturas e novos
valores sobre a condução de negócios (...) os objetivos
implícitos desses movimentos eram criar um tipo de ―revolução
cultural‖ que substituísse o antigo modo de vida burocrático e
apontasse para uma nova lógica empresarial ―orientada para o
consumidor e para a qualidade‖. (MORGAN, 2007. p. 164).

Qualidade é uma das palavras-chave mais difundidas junto à sociedade e
também nas empresas, tais como produtividade, competitividade, integração e etc. É
utilizada como uma palavra mágica, mesmo sem conhecer seus conceitos, para
explicar o sucesso ou fracasso de uma organização.
Para muitos, qualidade está associada a atributos intrínsecos de um bem,
como desempenho técnico ou durabilidade (ABBOTT, 1955; apud GARVIN, 1992, p.
48). Um produto com melhor desempenho teria mais qualidade que um produto
equivalente, mas com desempenho técnico inferior.
Para outros, a qualidade está associada à satisfação dos clientes quanto à
adequação do produto ao uso (JURAN, 1974; apud GARVIN, 1992, p. 49).
Qualidade é o grau com que o produto atende satisfatoriamente às necessidades do
usuário durante o uso (EDWARDS, 1968; apud GARVIN, 1992, p. 49).
Um terceiro entendimento é aquele que vê a qualidade como atendimento das
especificações do produto (CROSBY, 1979; apud GARVIN, 1992, p. 49). Qualidade
seria avaliada pelo grau de conformidade do produto fabricado com suas
especificações de projeto.
Há ainda aqueles que associam qualidade ao valor associado ao produto
(BROH, 1974; apud GARVIN, 1992, p. 49). Um produto de qualidade é aquele que
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no mercado apresenta o desempenho esperado a um preço aceitável, e
internamente à empresa apresenta um nível de conformidade adequado a um custo
aceitável.
Segundo Carpinetti (2010), o entendimento predominante nas ultimas
décadas - e que certamente representa a tendência futura - é a conceituação de
qualidade como satisfação dos clientes. Essa definição contempla adequação ao
uso ao mesmo tempo em que contempla conformidade com as especificações do
produto.
A ISO adota essa conceituação ao definir qualidade como ―grau no qual um
conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos‖. (ISO 9001:2008).

2.6.1 As Eras da Qualidade
Alguns autores fazem marcações temporais entre as principais tendências,
embora a interseção e a complementaridade entre os modelos predominantes em
cada época sejam grandes.
Para Carvalho e Paladini (2005) a classificação temporal mais adotada é a
proposta por Garvin, que classifica a evolução da qualidade em quatro eras:
inspeção; controle estatístico da qualidade; garantia da qualidade, e gestão da
qualidade, como se vê no Quadro 2.
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Quadro 2 - Eras da qualidade.

Fonte: Carvalho e Paladini (2005, p.7)

Garvin (1987), através de seus estudos sobre as várias definições de
qualidade coletadas no ambiente corporativo, conseguiu classificá-las de acordo
com cinco abordagens distintas: transcendental; baseada no produto; baseada no
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usuário; baseada na produção; e baseada no valor. Cada uma delas apresenta
aspectos diferentes do conceito de qualidade, como aparecem no Quadro 3.

Quadro 3 - As cinco abordagens da qualidade segundo Garvin (1987)

Fonte: Carvalho e Paladini (2005 p.8-9)

Na primeira metade do século passado, tanto o desenvolvimento conceitual
como as práticas de controle de qualidade eram voltadas para a inspeção e controle
dos resultados dos processos de fabricação, para garantir a conformidade dos
resultados com as especificações. A partir da década de 50, a prática de gestão da
qualidade ganhou uma nova dimensão, expandindo-se para as etapas mais a
montante e a jusante do ciclo de produção, envolvendo toda a organização
(CARPINETTI, 2010).
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2.6.2 Gestão estratégica e princípios da qualidade
A evolução do controle da qualidade no ocidente, especialmente nos Estados
Unidos, aconteceu principalmente devido à perda, a partir da década de 70, de
mercado e competitividade das empresas americanas para seus concorrentes
japoneses, com produtos de qualidade e confiabilidade superiores. Estava claro que
a satisfação dos clientes quanto à qualidade do produto poderia ser usado como
instrumento de vantagem competitiva.
Para Carpinetti (2010), era preciso vincular qualidade com a satisfação dos
clientes e não com o atendimento às especificações, ou seja, fazer valer o
predomínio da perspectiva externa, do mercado, em relação à visão interna.
Segundo Carpinetti (2010), Juran foi o primeiro a expressar essa visão da
qualidade no que ele chamou de visão interna e externa, sumariado no Quadro 4.

Quadro 4 - Duas visões da qualidade de Juran.

Fonte: Carpinetti (2010, p. 23).

Para Carvalho e Paladini (2005), essa visão da qualidade impulsionou uma
nova cultura organizacional e uma nova forma de gerenciamento no mundo
ocidental, que se tornou bastante conhecida e associada à gestão pela qualidade
total.
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A gestão da qualidade como estratégia competitiva parte do principio de que a
conquista e manutenção de mercados dependem de foco no cliente, para se
identificarem requisitos e expectativas e oferecer valor ao mercado. Para isso, as
empresas não só necessitam identificar requisitos, mas precisam também se
organizar de forma que esses requisitos identificados na pesquisa de mercado sejam
devidamente transmitidos por todo o ciclo do produto.
Dessa necessidade surgiram os conceitos de cliente interno e de visão
sistêmica da cadeia interna como um conjunto de processos e atividades
interrelacionadas, com relações de cliente-fornecedor.
A gestão estratégica da qualidade parte do princípio de que o ciclo do
produto, incluindo a pesquisa de mercado com foco no cliente, leva a uma continua
identificação de novos requisitos e necessidades (CARPINETTI, 2010). Ao mesmo
tempo, em um mercado verdadeiramente competitivo, empresas concorrentes
estarão igualmente se esforçando para melhor atender às expectativas do mercado.
Daí surge o principio de melhoria continua de produtos e processos, de forma
a poder oferecer maior valor ao mercado. A gestão da melhoria contínua requer um
esforço de analise da situação atual, visando o planejamento e implementação de
melhorias. Daí a importância do principio da abordagem cientifica para a tomada de
decisão baseada em dados e fatos (CARVALHO e PALADINI, 2005).

2.6.3 Melhoria contínua e abordagem científica
A melhoria contínua de desempenho de produtos e processos pode ser obtida
a partir de duas abordagens, complementares, porém diferentes: melhoria contínua
e melhoria radical.
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Segundo Carpinetti (2010), a melhoria radical, como o próprio nome sugere,
pressupõe uma mudança radical no conceito ou projeto do produto. Em se tratando
de processos industriais, a melhoria pode ser obtida, por exemplo, pela aquisição de
um novo equipamento de produção. A informatização dos processos de negócio,
como por exemplo, a implantação de sistema ERP, pode levar a uma melhoria
radical.
Normalmente, essas melhorias radicais implicam grandes investimentos e
uma ruptura ou mudança radical no modo de operação. A outra característica
marcante da melhoria radical é que as decisões de melhoria são tomadas a partir da
alta gerência, devido a monta de investimento. (CARPINETTI, 2010).
Por outro lado, a melhoria contínua é uma abordagem para a melhoria que se
caracteriza como um processo de contínuo aperfeiçoamento de produtos e
processos na direção de grandes melhorias de desempenho.
Ela surge da observação, investigação e avaliação do desempenho e do
conhecimento adquiridos com uma melhoria implantada. Nessa avaliação podem-se
propor novas melhorias, provocando um ciclo virtuoso de melhorias. (CARPINETTI,
2010).
Existem vários métodos de melhoria contínua. Os mais conhecidos são o ciclo
PDCA ou ciclo Deming e o método de análise e solução de problemas (MASP) que
nada mais é do que uma versão mais detalhada do método PDCA.
O ciclo PDCA ou ciclo Deming é o método mais genérico aplicado para a
melhoria contínua. Constitui-se de quatro etapas:
 (P) Planejamento – PLAN: identificação do problema, investigação de causas
raízes e planejamento de soluções;
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 (D) Execução – DO: preparação (incluindo treinamento) e execução das
tarefas de acordo com o planejado;
 (C) Verificação – CHECK: coleta de dados e comparação do resultado
alcançado com a meta planejada;
 Ação corretiva – ACTION: atuação sobre os desvios observados para corrigilos. Se necessário, replanejamento das ações de melhoria e reinício do
PDCA.
Segundo Carpinetti (2010), uma versão mais detalhada do método PDCA é o
método de análise e solução de problemas (MASP), também conhecido como QC
Story, apresentado no Quadro 5.

Quadro 5 - Etapas do MASP.
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Fonte: Carpinetti (2010)

Outra característica marcante do processo de melhoria contínua é o uso da
abordagem científica, especialmente (mas não somente) nas fases de priorização de
problemas, observação e análise de causas raízes e avaliação de resultados.
Segundo Miguel (2005), a abordagem científica é o processo pelo qual a tomada de
decisão decorre de uma série de atividades logicamente sequenciadas. É um
processo decisório sistemático, baseado em informações completas, dados e fatos
pesquisados e raciocínio lógico. A abordagem científica se contrapõe ao ―achismo‖
na tomada de decisão.
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2.7 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
2.7.1 Sistema de Gestão da Qualidade
Um sistema de gestão da qualidade é basicamente um sistema de
informação. Fornece respostas às principais perguntas que as pessoas fazem para
gerir as atividades da empresa: o que deve ser feito, como fazer, por que fazer,
quando fazer, quem é o responsável, onde e quanto produzir. Segundo Croft (2008),
um SGQ se resume em fazer o que está escrito (procedimento), escrever o que se
faz (registro) e periodicamente revisar o que está escrito (auditoria).

2.7.2 Sistema de Gestão da Qualidade pela Norma ISO 17025/2005
Sistema da qualidade aplicável a laboratórios que conduzem ensaios de
calibração ou ensaios analíticos. Atividades rotineiras ou de controle de qualidade
são o foco da norma, que se preocupa com o atendimento das necessidades do
cliente (interno ou externo) que contrata os serviços do laboratório. Ela é
complementar à Norma ISO 9001:2008, pois demonstra a competência técnica.

2.7.3 Acreditação
A acreditação é o reconhecimento formal, por um organismo de acreditação,
de que um laboratório ou organismo de certificação ou inspeção atende a requisitos
previamente definidos e demonstra ser competente para realizar suas atividades
com confiança.
No Brasil, o organismo que tem a autoridade para acreditar é o INMETRO,
através da sua Unidade Principal, a Coordenação Geral de Credenciamento
(CGCRE). Tal atribuição lhe foi concedida pela publicação da Resolução
CONMETRO 08/92, em 24 de agosto de 1992, que criou o Comitê Brasileiro de
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Certificação (CBC), atual Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade (CBAC),
com a função de aprovar procedimentos, critérios e regulamentos para a acreditação
de organismos de certificação. O INMETRO passava a acreditar e avaliar os
organismos de certificação públicos e privados.
A finalidade das normas de sistemas de gestão é estabelecer um sistema de
gestão da organização, de forma a assegurar a repetitividade e a previsibilidade no
fornecimento de um produto ou serviço, tendo também, como principal objetivo, a
satisfação dos clientes. Para o INMETRO (2010), a certificação de sistemas de
gestão garante que a organização funciona de maneira consistente, preocupada
com a qualidade ou com o meio ambiente, e que seus empregados têm clara noção
de como obter a qualidade ou preservar o meio ambiente.
A acreditação é o reconhecimento formal, concedido por um organismo
autorizado, de que a entidade foi avaliada segundo guias e normas nacionais e
internacionais e tem competência técnica e gerencial para realizar tarefas
específicas de avaliação da conformidade de terceira parte.

2.7.4 Acordos de Reconhecimento
Segundo o INMETRO (2010), acordo de reconhecimento é o acordo
fundamentado na aceitação, por uma das partes, dos resultados apresentados por
outra, com base na implementação de um ou mais elementos funcionais
determinados de um sistema de avaliação da conformidade.
Os acordos de reconhecimento internacional são positivos para as
organizações, pois reduzem o número de auditorias de terceira parte, gastos com
ensaios e inspeções, etc. De acordo com o INMETRO, as modalidades de acordo
são:
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- Acordo unilateral: acordo de reconhecimento estabelecendo que os resultados
apresentados por uma das partes sejam aceitos por outra parte.
- Acordo bilateral: acordo de reconhecimento estabelecendo a aceitação mútua dos
resultados apresentados por cada uma das duas partes.
- Acordo multilateral de reconhecimento (Mutual Recognition Agreement – MRA): é o
acordo que estabelece a aceitação mútua dos resultados obtidos por mais de duas
partes, e que tem a finalidade de estabelecer padrões objetivos, visando à
equivalência da operação de programas de avaliação da conformidade dos
organismos envolvidos.
Segundo o INMETRO, esses acordos entre os organismos de acreditação são
uma das formas mais efetivas de facilitar a eliminação de reavaliações nos países
importadores, problema identificado pela Organização Mundial do Comércio (OMC)
como uma das maiores barreiras técnicas da conformidade. Ainda segundo o órgão,
com a globalização dos mercados, torna-se imprescindível que a estrutura de
avaliação da conformidade de cada país alcance reconhecimento junto aos fóruns
internacionais competentes.
Sem a ferramenta em questão, as organizações que desejam se voltar para o
mercado externo vão encontrar dificuldades, pois se defrontarão com diferentes
exigências em diferentes mercados. O INMETRO, juntamente com organismos de
acreditação congêneres de outros países, vem buscando estabelecer, por meio de
cooperações regionais e internacionais, acordos que possam promover a confiança
daqueles que utilizam os resultados dos processos de avaliação da conformidade.
Segundo esse órgão, tais acordos entre organismos serão, cada vez mais,
ferramentas facilitadoras do comércio e uma base técnica para acordos de comércio
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exterior entre governos. Vale a pena ressaltar que os acordos são entre organismos
de acreditação e não entre governos.
O INMETRO mantém acordos de reconhecimento mútuo com membros
plenos, na atividade de acreditação de laboratórios, da International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC), – Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC)
e European Cooperation For Accreditation (EA).
Com esses acordos, os resultados de ensaios e calibrações realizados pelos
laboratórios acreditados pela CGCRE passam a ser aceitos pelos demais
organismos de acreditação signatários, que devem, ainda, promover o acordo em
seus próprios países, divulgando-o às autoridades e aos importadores. Na atividade
de acreditação de organismos, o INMETRO mantém acordo com o International
Accreditation Forum (IAF), o American Aerospace Quality Group (AAQG) e o
EurepGap – constituído por importadores europeus de frutas e hortaliças frescas.
Os Acordos de Reconhecimento Mútuos (MRA) dos procedimentos de
avaliação da conformidade existem com o objetivo de evitar esses custos adicionais,
fazendo-se valer a máxima há muito almejada: "testado uma vez, aceito em qualquer
lugar". Contudo, a obtenção desses reconhecimentos é muito difícil para os países
em desenvolvimento. Para alcançá-los é essencial a promoção de programas de
cooperação técnica que viabilizem a transferência de tecnologia e a experiência dos
países desenvolvidos.
Somente através desses programas de cooperação técnica torna-se possível
dotar a infraestrutura de acreditação dos países em desenvolvimento, como o Brasil,
de um necessário nível de confiança de seus processos que lhes permita buscar
esses reconhecimentos internacionais. Com o objetivo de facilitar as exportações
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brasileiras, o INMETRO tem perseguido, continuamente, o reconhecimento de suas
acreditações em vários fóruns internacionais.

2.8 CULTURA BRASILEIRA E QUALIDADE
A adoção de novas técnicas de produção, tanto de produtos quanto de
serviços, e dos programas de qualidade, seja com base em normas ISO ou não,
implicam mudanças significativas nas empresas. O seu caráter potencializador de
mudanças decorre da própria noção de qualidade, como conformação a uma norma,
ou a uma série de especificações a serem adotadas pelas equipes de trabalho, isto
é, por todos os funcionários, independente do nível hierárquico da empresa.
As empresas que estão implantando um SGQ sabem que um certificado ISO
é uma consequência do trabalho. O grande benefício da implantação está
relacionado à mudança de visão dos gestores e a mudança comportamental da
empresa como um todo.
Segundo Reis e Melhado (1998), parte da resistência que é gerada quanto à
implantação de um SGQ deve-se ao fato de que as pessoas envolvidas diretamente
na execução dos serviços não são consultadas para a elaboração de novos
procedimentos. Isso gera hostilidade e falta de comprometimento com a proposta de
melhoria da qualidade. A adesão dos funcionários às transformações necessárias é
ponto fundamental para que os objetivos do programa sejam alcançados.
Em razão da própria heterogeneidade do empresariado no Brasil, a reação
das empresas aos desafios e obstáculos tem se mostrado das mais variadas:
algumas se antecipando às mudanças, outras apenas reagindo e outras se fechando
(FLEURY, 1993).
As modificações que estão acontecendo no mundo dos negócios têm
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influenciado fortemente a gestão das empresas. Estas enfrentam ameaças cada vez
maiores nos mercados em que atuam e o desenvolvimento acelerado força a busca
por novos modos de gerir, além de influenciar mudanças na cultura organizacional.
As mudanças no comportamento dos clientes e as relações que as empresas
estabelecem entre si justificam a necessidade de modelos diferenciados de gestão.
O mais importante é que se passe a ter uma atitude baseada na competência do
próprio trabalho e do trabalho de grupo, que requer total comprometimento e
envolvimento da alta administração e que deve ser estendido a todos os
colaboradores, reforçando o nível de qualidade dos serviços e produtos a ser
entregue ao mercado.
Assim, o SGQ surge como uma resposta ao atendimento às exigências de
mudança que o mercado impõe. Deming (1997) afirma que para as empresas
sobreviverem no mercado é necessário percorrer um caminho sistemático de
práticas que conduzam mudanças em toda a organização, nas crenças e valores
comportamentais, nas estratégias e nos processos de trabalho. O sucesso da gestão
da qualidade depende e gera impacto na cultura organizacional, pois a mesma é um
conjunto de maneiras tradicionais e habituais da empresa se comportar frente às
situações adversas e/ou restritivas com que se defronta (MOLLER, 1997).
Esta pesquisa vem ao encontro do referencial no sentido de descrever como
é a cultura de uma organização que utiliza em sua gestão um SGQ baseado em
norma de acreditação e que por isso proporciona visibilidade e credibilidade
internacional, demonstrando como são as relações entre os elementos que estão
sob essa gestão, utilizando o modelo de Barros e Prates (1996).
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3 METODOLOGIA
3.1 TIPO DE PESQUISA
Esta pesquisa tem finalidade descritiva, pois como indica Vergara (2009), a
pesquisa descritiva pretende expor as características de um determinado fenômeno
buscando estabelecer correlações entre as suas variáveis sem o compromisso, no
entanto, de explicá-lo.
Uma das características mais significativas dos estudos descritivos está no
uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a
observação sistemática (GIL, 2009).
Segundo Gil (2009, p. 42), ―as pesquisas descritivas têm como objetivo
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno
ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis‖.

3.2 ABORDAGEM
A partir dos objetivos propostos por este trabalho, a abordagem qualitativa é a
mais adequada para esta pesquisa.
Esta abordagem estimula os entrevistados a se manifestarem livremente
sobre algum tema, objeto ou conceito. Mostra aspectos subjetivos e atingem
motivações não explícitas e de maneira espontânea. É utilizada quando se busca
percepções e entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço
para a interpretação (VESCE NETO, 2007).
Segundo Creswell (2007, p. 186), ―a pesquisa qualitativa é fundamentalmente
interpretativa‖. Isso inclui o desenvolvimento de descrição de uma pessoa ou de um
cenário, análise de dados para identificar temas ou categorias e, finalmente, fazer
uma interpretação ou tirar conclusões sobre seu significado, pessoal e teoricamente,
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mencionando as lições aprendidas e oferecendo mais perguntas a serem feitas.
(WOLCOTT, 1994 apud CRESWELL, 2007).

3.3 ESTRATÉGIA DE PESQUISA
Foi utilizado um estudo de caso na pesquisa proposta. Como estratégia de
pesquisa, o estudo de caso é usado em muitas situações, com vistas a contribuir ao
nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais e
políticos e é aplicado em várias ciências como sociologia, ciência política,
antropologia, assistência social, administração, educação, enfermagem.
Segundo Yin (2010), o estudo de caso é preferido no exame dos eventos
contemporâneos;

quando

os

comportamentos

relevantes

não

podem

ser

manipulados; e utiliza múltiplas evidências: observação direta dos eventos
estudados, entrevistas com as pessoas envolvidas no evento, registros em arquivos,
documentos e artefatos físicos.
Citando Yin (2010, p. 36), ―Nesse sentido, o estudo de caso, como o
experimento, não representa uma ―amostragem‖ e ao realizar o estudo de caso, sua
meta será expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e não enumerar
frequências (generalização estatística)‖.
Yin (2010) considera que a questão da validade e da confiabilidade de um
estudo de caso se resolve, em parte, pela triangulação realizada através da
utilização de múltiplas fontes de evidência que convergem para o mesmo conjunto
de fatos, fenômeno ou estudo de realidade.
Ainda segundo Yin (2010), qualquer conclusão em um estudo de caso
provavelmente será muito mais convincente se baseada em várias fontes distintas
de informação.
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3.4 UNIDADE DE ANÁLISE
Devido ao pesquisador atuar na área de sistema de gestão da qualidade
buscou-se uma empresa, por acessibilidade, que atuasse no setor de serviços
altamente especializados em ensaios e calibrações e que pudesse demonstrar de
forma consolidada e sistematizada um SGQ baseado na Norma ISO 17025. Com
base no trânsito profissional do pesquisador e nos contatos prévios com os
responsáveis nomeados pela empresa pesquisada, foi avaliado pelo pesquisador
que o Instituto Nacional de Tecnologia - INT oferece o ambiente ideal para este
estudo.
O INT é um Instituto vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e realiza
serviços de ensaios e calibrações acreditados pela Norma NBR ABNT ISSO/IEC
17025:2005; por serem acreditados, estes ensaios e calibrações têm validade na
maior parte do mundo através dos acordos internacionais firmados com o INMETRO.
O Instituto também realiza certificação compulsória em atendimento ao Ministério da
Saúde e também a produtos que ofereçam riscos à saúde de acordo com portarias
de vários órgãos públicos.
Para o INT, existe uma consciência nítida de que um dos fatores mais
importantes para o seu desenvolvimento é investir cada vez mais em sua
especialização e reconhecimento nacional e internacional; reconhecimento esse
atestado através de sua acreditação junto ao INMETRO que, por sua vez,
proporciona acordos internacionais de sua capacidade técnica.

3.4.1 Estrutura do SGQ no INT
A infraestrutura do INT conta com 26 laboratórios, sendo nove deles
acreditados pelo INMETRO. O INT obteve a sua primeira acreditação em 1986 ainda
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pelo Guia 25, hoje substituído pela Norma ISO ABNT/NBR 17025. Além da
acreditação, o Instituto participa de grupos e diversos programas da Qualidade. O
INT conta também com um quadro de 289 servidores, tendo entre eles 51 doutores,
40 mestres e 79 especialistas.
Cada gestor de laboratório é responsável administrativamente e tecnicamente
pelo seu desempenho perante o instituto e o INMETRO (quando acreditado). O
tamanho de sua equipe é fixo, mas varia, de um laboratório para o outro, de acordo
com a demanda de serviço.
Como faz parte de um contexto de melhoria contínua, todos os anos a
empresa proporciona um calendário de treinamentos abertos para todos os
componentes dos laboratórios, treinamentos estes de curta duração e bastantes
objetivos em alguma ferramenta.
Também há um calendário de auditorias internas promovido pelo Instituto. Ele
é discricionário, com exceção dos laboratórios acreditados, que têm a obrigação da
auditoria interna e externa promovido pelo INMETRO e tem conteúdo mínimo como
obrigação do SGQ.
As auditorias internas são realizadas por funcionários de outros laboratórios
(que não estejam sendo auditados) e para tanto, recebem treinamento específico na
Norma ISO 17025 para atuarem como auditores da qualidade, o que proporciona, de
forma transversal, um conhecimento mais aprimorado do SGQ. Esse conhecimento
consolida a visão dos conceitos que são chave na norma: rastreabilidade,
atendimento aos requisitos e melhoria contínua.
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3.5 COLETA DE EVIDÊNCIAS
As evidências de natureza qualitativa foram coletadas através de entrevistas,
documentos, observações e por questionários com informações básicas (idade,
tempo de casa, tempo na estrutura administrativa atual e programas de treinamentos
realizados treinamentos) com o intuito de levantar o perfil dos entrevistados; e com
entrevistas estruturadas com questões previamente definidas.
As entrevistas foram precedidas de apresentação sobre o objetivo do estudo.
As respostas às questões foram gravadas pelo pesquisador. Foi garantido ao
entrevistado anonimato total de seu nome quer dentro ou fora da instituição.
Toda a coleta de evidências objetivou descrever, à luz do modelo de ação
cultural brasileiro, a cultura organizacional na implantação de um SGQ baseada em
norma ISO.
Como nos diz Gil (2009, p. 118), ―é necessário considerar que na entrevista o
pesquisador está presente e, da mesma forma como pode auxiliar o entrevistado,
pode igualmente inibi-lo a ponto de prejudicar seus objetivos. Daí porque a
adequada realização de uma entrevista envolve, além da estratégia, uma tática, que
depende fundamentalmente das habilidades do entrevistador‖.
A consulta a documentos da empresa pesquisada se fez necessária para
fornecer informações relevantes aos propósitos previamente definidos neste trabalho
e como apoio na formulação das questões. A principal delas foi o relatório de gestão
institucional.
A direção do INT, através de seu representante, liberou a consulta do
pesquisador a documentos, relatórios, apresentações, mas não sem prévia
verificação e autorização. Também foram resguardados aqueles registros de
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natureza estratégica ou diretamente relativa aos clientes e que têm sua
confidencialidade garantida por acordos normativos com o INMETRO.
O pesquisador não teve acesso às páginas da intranet, de uso restrito dos
funcionários, apenas ao conteúdo da home page da empresa pesquisada.
Foi autorizada a identificação da empresa, mas foi omitida a identificação dos
entrevistados nos resultados da pesquisa. Também foi permitido o uso de
gravadores para registro das entrevistas.
Outro recurso que foi utilizado foi o da observação direta, ferramenta muito
importante na coleta das evidências dos artefatos e produtos. Os artefatos e
produtos são as estruturas organizacionais visíveis e comportamentos mais
facilmente observáveis: linguagem corporal e oral, alimentos, construções,
monumentos, mercados, moda e arte, entre outros. Eles são os símbolos de um
nível mais profundo da cultura. Para Tanure (2007, p. 19), ―Em geral, os
preconceitos começam nesse nível simbólico e observável‖.
Abaixo, o Quadro 6 apresenta os tipos de coletas de evidências escolhidos
pelo pesquisador e suas vantagens e desvantagens, segundo Creswell (2009).
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Quadro 6 - Tipos de coletas escolhidos pelo pesquisador.

Fonte: Creswell (2007, p. 191).

3.6 SELEÇÃO DOS SUJEITOS
Foram escolhidos funcionários com cargo de liderança nos laboratórios de
ensaios e calibrações (Tabela 1). A cada entrevistado foi atribuído uma ordem
alfabética. Esses códigos foram utilizados para indicar a reprodução literal do todo,
no caso das transcrições, ou das partes das entrevistas quando se fez necessário.
Foram previstas a realização de entrevistas com 15 responsáveis pelos
laboratórios e/ou responsáveis pelos ensaios com pelo menos 10 anos na
organização. Estes funcionários foram escolhidos Intencionalmente devido ao seu
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tempo de organização e com cargos de gestão, pois passaram por todas as
dificuldades inerentes a uma implantação e que foram, portanto, corresponsáveis
pelo seu sucesso.
Por intermédio de um funcionário de ligação dentro do INT, doravante
chamado de ―preposto‖, as entrevistas foram agendadas e confirmadas com cada
convidado. Só foi possível realizar sete delas. Pude observar que algumas
desistências foram causadas por diversos motivos. Alguns entraram de férias no
período

agendado

pelos

próprios

para

as

entrevistas,

outros

ficavam

permanentemente adiando o encontro, gerando certo desconforto com meu
preposto.

Tabela 1 - Qualificação dos entrevistados
Entrevistado.
A

B

Idade

3
39
5
56

Função

Tempo
Empresa

Tempo
Função

Formação

Cursos/
Treinamentos
(5 anos)

Último
Curso

F

Chefe de
Divisão

1996(14)

2002(8)

Mestrando

15

2010

F

Resp.
Técnico
ensaio

1975(35)

1995(15)

Mestrando

5

2010

Sexo

C

58

M

Resp.
Laboratório

1974(36)

1985(25)

Pós-Lato

7

2009

D

56

F

Resp.
Laboratório

1985(25)

1990(20)

Mestrado

5

2009

E

51

M

Resp.
Laboratório

1983(27)

1990(20)

Mestrado

6

2009

F

55

M

Resp.
Laboratório

1979(31)

1985(25)

Mestrado

5

2009

G

50

M

Resp.
Laboratório

1988(22)

1990(20)

Pós-Lato

8

2010

Fonte: Produção própria

3.7 TRATAMENTO DAS EVIDÊNCIAS
Para tratamento das evidências de cunho qualitativo foi escolhida técnica de
análise de conteúdo. Segundo Bardin (1971), a análise de conteúdo é um método
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que busca levantar inferências válidas a partir de um texto, classificando palavras,
frases ou mesmo parágrafos em categorias.
Nesta pesquisa a grade de categorias já está fechada utilizando-se ―traços‖
do modelo de sistema de ação cultural brasileiro de Barros e Prates (1996) e a de
Tanure (2007).
Segundo Gil (2009, p. 90), ―o processo de análise e interpretação é
fundamentalmente interativo, pois o pesquisador elabora pouco a pouco uma
explicação lógica do fenômeno ou da situação estudados, examinando as unidades
de sentido, as inter-relações entre essas unidades e entre as categorias em que elas
se encontram reunidas‖.

3.8 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
O setor escolhido para a pesquisa - acreditação de laboratórios - é um setor
relativamente recente, criado em média há 15 anos, e são poucos os profissionais
treinados nesta área. Ocorre que, por ser uma sistemática recente, ela pode gerar
opiniões exacerbadas a respeito, provocando algum viés. Por outro lado, esse quase
ineditismo aproxima esta pesquisa das pesquisas exploratórias, conforme Gil (2009).
Uma limitação que seria normal neste tipo de estudo seria a impossibilidade
de generalização do caso em foco para todo o setor; porém, no presente estudo,
isso não tem tanta relevância, pois o tipo de unidade de análise escolhido é muito
específico e possui um número bastante reduzido de pares na economia brasileira. É
bastante plausível que o observado nessa instituição possa se refletir em seus pares
também. É claro que um estudo multicaso, comparando os dados, poderia
corroborar as conclusões deste estudo.
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Outro fator limitante são as técnicas empregadas para a obtenção dos dados
primários, pois estão sujeitas ao ponto de vista do entrevistado que, por vezes, se
contradiz nas informações e, por outras é conduzida com precária perícia pelo
pesquisador.
Alguns outros fatores podem trazer vieses à pesquisa tais como: a própria
experiência do entrevistador, e o critério de representatividade, com a escolha dos
entrevistados por tempo de casa, formação e cargo.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS
A presente pesquisa objetivou descrever a cultura de laboratórios que
prestam serviços de ensaios e calibração e que adotam um sistema de gestão da
qualidade baseado na Norma ISO ABNT NBR 17025/2005, à luz do modelo de
Barros e Prates (1996). Como descrito, o modelo de Barros e Prates (1996) é
composto por 4 grandes subsistemas: o institucional, o pessoal, o dos líderes e o
dos liderados. Esses subsistemas apresentam interseções entre si, encontrando aí
traços culturais comuns a ambos. São quatro interseções: concentração do poder,
personalismo, postura de espectador e evitar conflitos. Temos também que os
subsistemas estão articulados através de traços culturais especiais que, segundo
Barros e Prates (1996), são os responsáveis pela não ruptura do sistema como um
todo. Esses traços são: paternalismo, a lealdade às pessoas, o formalismo e a
flexibilidade. (Figura 3).
De maneira geral, as entrevistas revelaram que, por serem as equipes muito
pequenas, a proximidade entre os seus membros é muito grande. Há uma
interdependência muito grande entre os indivíduos do laboratório e nem todos os
traços são facilmente observáveis. Uma observação importante quanto às
entrevistas é que foi garantido aos entrevistados que eles só responderiam as
perguntas que quisessem porém, de modo transversal, as questões acabaram
sendo respondidas.
Tal qual Barros e Prates (1996) afirmam, o modelo mostrou-se bastante
dinâmico refletindo assim toda a sua complexidade. Ora na posição de concentração
de poder, ora na posição de postura de espectador; ora na posição personalista, ora
na posição de evitar conflito, o respondente pode experimentar a influência de
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praticamente todos os traços. Dependendo da circunstância em que ele se
encontrar, seja na relação com a sua equipe, seja na relação com a alta direção, ele
pode manifestar qualquer traço do modelo.
Concentração de poder está claramente associada a alta distância de poder,
no sentido de Hofstede (2004): aceitação da distribuição desigual de poder e status,
submissão a autoridade sem questionamento, etc.
Este traço, nos laboratórios, é exercido pela autoridade de quem é o
responsável pela implantação da norma e seu guardião em sua manutenção. Esta
responsabilidade não é discutida pela sua equipe, porém esta concentração é muito
pouco percebida pelo fato da responsabilidade na manutenção da norma ser
pulverizada por todos os membros. Isso leva à necessidade de negociação
constante dos responsáveis pelos laboratórios com os membros das equipes. Essa
característica se reflete nos demais traços culturais, notadamente na baixa postura
de espectador e na baixa evitação de conflito, como posteriormente detalhado.
O fato de os laboratórios serem acreditados pelo INMETRO proporciona
maior visibilidade ao laboratório dentro da instituição e um maior direcionamento de
recursos. Como foi observado, os gestores dos laboratórios não encaram isso como
um privilégio, mais sim uma necessidade para manter a acreditação. As seguintes
opiniões foram emitidas quando perguntado se a implantação da norma lhe conferiu
mais status ou ―poder‖ no laboratório:

―Em minha opinião eu não vejo por esse sentido. Eu vejo que vai trazer
vantagem em relação... ahhh...o próprio trabalho da instituição‖. (SR. B,
RESP. TÉC. POR ENSAIO)
―Pra mim como gerente da qualidade não. Financeira não, pessoal sim
porque você consegue uma meta, né. Você ter um laboratório acreditado,
ter um escopo para cumprir, ter essa meta para o laboratório. E uma
valorização pessoal pela minha nomeação como gerente da qualidade‖.
(SR. G, RESP. POR LABORATÓRIO)
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Todos os entrevistados se posicionaram de forma a afirmar que o gestor não
tem mais privilégios ou poder aumentado devido à acreditação, seja ele financeiro
ou administrativo, mas sim o laboratório. Há um sentimento comum em tratar o
laboratório como uma entidade independente, como se o gestor do laboratório fosse
o próprio laboratório. Interessante notar que se referem aos laboratórios na 3ª
pessoa demonstrando todo o seu respeito por ele.
Segundo Barros e Prates (1996) a postura de espectador é o outro lado da
moeda concentração do poder: baixa iniciativa, pequena capacidade de realização
por autodeterminação e, quando ocorre alguma dificuldade, pode ocorrer a
transferência de responsabilidade para os líderes.
No quesito ―espectador‖, tanto as entrevistas quanto a observação direta
revelam que é de baixa intensidade este traço nos laboratórios. A equipe do
laboratório costuma participar das discussões internas e se sente próxima à gerência
para isso. São até incentivados a dar ideias e a discutir as metodologias novas. Na
pergunta ―como se manifesta o contraditório na sua equipe?‖ obtive as seguintes
respostas do Sr. A. e Sr. C.

―Aí a gente senta e discute, porque de repente eu estou errada... do jeito
que eles podem estar falando ou colocando, fica melhor... então eu faço
uma avaliação, assim a gente chega a um consenso. O que eu acho que
não eu chego e falo ‖olha não assim, a norma diz isso...‖, eu acho que é
assim certas horas e outras pode ser que não... e eu costumo também...
nunca faço um documento ou alguma coisa e coloco... eu quando faço eu
ponho antes para eles porem sugestão e aí vou vendo o que vem... afinal
todos trabalham em grupo, em equipe‖ (SR. A, CHEFE DE DIVISÃO)
―Quando há alguma informação que interessa ao laboratório
automaticamente eles vêm me falar...entendeu? O principal caráter é a
disseminação da informação. Ninguém esconde nada de ninguém porque
nada é tratado na forma de punição. É tratado de uma forma muito
humana‖. (SR. C, RESP. POR LABORATÓRIO)
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Ainda nesse quesito o Sr. G., quanto à pergunta ―Se alguém estivesse
comprometendo o desempenho ou harmonia da equipe no que tange aos itens da
Norma 17025 o que você faria?‖, respondeu:

―Se for servidor não tem muito que fazer... a gente evita que ele tenha
contato com os laboratórios... bolsista, a gente troca rápido, né‖.

Observa-se nessa resposta que sob a égide da administração pública há um
diferencial quanto ao membro da equipe ser servidor. A pesquisa demonstrou que a
baixa intensidade no traço ―espectador‖ dentro do laboratório fomenta no gestor a
estratégia de discutir com a sua equipe as decisões tomadas para o laboratório. Nas
palavras do Senhor F, ―se é fácil discutir então negociemos antes‖. Mas esta
característica no traço ―espectador‖ não se reproduz na postura do gestor do
laboratório em relação a seus superiores, pois ela se mostra com mais intensidade.
Como quando perguntado ao Sr. C e ao Sr. F, ―o que faria se houvesse uma
orientação vinda da alta direção e você não concordasse?‖:

―Se for contrária à minha opinião, eu vou seguir assim mesmo... se eu não
concordar... a gente faz também‖. (SR. C, RESP. POR LABORATÓRIO)
―Olha normalmente a diferença básica de um laboratório particular para um
laboratório publico é que aqui a hierarquia funciona mesmo. Lá no privado,
manda quem pode, obedece quem tem juízo. La você vai demitido, aqui
você não vai, mas, em compensação, é melhor fazer o que está mandando.
Se a decisão não é aquela que você esperava, mas é muito próxima você
acata. E vai tocando. Não tem problema não.‖ (SR. F, RESP. POR
LABORATÓRIO)

O formalismo é típico de sociedades com necessidade de lidar com
incertezas, pois articula a concentração de poder e a postura de espectador. Muitas
vezes, as decisões não são claras, e as regras – algumas implícitas – deixam
margem de manobra para aqueles que ocupam posição de poder. Para Tanure

68

(2007), ainda hoje permanecem alguns traços de formalismo como visto por Barros e
Prates (1996), reconhecido nas empresas pelas regras e normas excessivas, muitas
vezes desconhecidas ou não cumpridas.
No caso do INT, o cumprimento total da norma é fator preponderante para a
manutenção da acreditação. Portanto, todas as ações tomadas dentro do laboratório
são justificadas com o objetivo de garantir a não ocorrência de não conformidades.
Alguns comentários anotados nas entrevistas reafirmam esta importância:

―Não tem nenhuma espécie de... de... de... ehhh‖... ressalva ‖ e ―minha
equipe é totalmente favorável‖; (SR. C. RESP. POR LABORATÓRIO).

―Ele (da equipe) demora um pouco, mas depois reconhece a importância‖ ;
(SR. G. RESP. POR LABORATÓRIO).

―Negativamente nada. Claro que a princípio...estranheza porque aquilo,
lidando sem registro nenhum e agora é diferente‖.(SR. D. RESP.POR
LABORATÓRIO).

―...assim, no inicio, é meio complicado...você tenta mudar toda uma
cultura...com o tempo eles mesmos vão vendo que...ehh...isso é bom...pinta
um problema eles dizem - ahh eu já fiz isso, mas cadê? - eu vou lá e acho
para eles e mostro para eles. Ai eu falo - pois é, isso é qualidade - tudo
organizado e guardado à mão de todos‖; (SR. A. CHEFE DE DIVISÃO).

―Acho que essa cultura na qualidade já está instalada. Há ainda alguma
rebeldia, mas, vamos dizer assim... Pareto... 80/20.‖ (SR. F. RESP. POR
LABORATÓRIO).

O paternalismo resulta da combinação entre a concentração de poder e o
personalismo. Tem duas facetas: o patriarcalismo e o patrimonialismo. O
patriarcalismo é a face supridora e afetiva do pai, atendendo ao que deles esperam
os membros do clã. O patrimonialismo é a sua face hierárquica e absoluta impondo,
com a tradicional aceitação, sua vontade aos membros do grupo (BARROS e
PRATES, 1996). O patrimonialismo evidencia-se na influência das relações pessoais
e de confiança na nomeação para posições e cargos, principalmente em
organizações públicas.
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A pesquisa demonstrou que este traço está presente na discricionariedade da
alta direção na escolha do gestor do laboratório. Por ser de livre escolha, a direção
pode fazer uso de qualquer critério para fazê-lo. Não obstante a isso, foi possível
perceber através do perfil dos entrevistados que as escolhas recaíram na
competência técnica. Isso reflete os valores apregoados pelo fundador da instituição:
ética e desenvolvimento científico para o progresso da nação. Em relação ao
patriarcalismo, foi possível observar também que os gestores dos laboratórios tratam
a sua equipe sem uma relação clara de pai para filho com exceção do entrevistado B
que relatou o seguinte:

―meu pessoal, eu sou meio, paizão [...], pois eu os considero meus filhos
[...]. eu sou mais exigente com eles.‖

A pesquisa obteve as seguintes respostas dos entrevistados quando
perguntados ―Se alguém estivesse comprometendo o desempenho ou harmonia da
equipe no que tange aos itens da Norma 17025, o que você faria?‖.

―Bom... eu aqui... não sei se é o mais correto... eu deixo a pessoa meio que
em standby. Eu já tive um problema aqui assim. Foi logo que foi implantado
o sistema da qualidade, ele era especialista em certo equipamento e só
tinha ele e na hora da auditoria teve problema com o auditor. Aí eu tive que
colocar outra pessoa.. né...ehhh...essa pessoa ficou trabalhando ainda no
aparelho mas quando era um ensaio acreditado ele não mexia no
aparelho...eu troquei...substitui a pessoa...tive que mudar o signatário
autorizado para aquele aparelho...ele desandava todo o meu sistema da
qualidade‖. (SR. A, CHEFE DE DIVISÃO).
―Eu faria a mesma coisa se não fosse harmonia dentro do laboratório.
Primeiro... eu iria conversar com a pessoa, dependendo do tipo de... de...
de... questionamento, dos problemas, vendo disso, se for uma questão de...
ehh... ehh... Caráter pessoal... pessoal, né... ehhh... por exemplo, bebida,...
eu encaminharia para o setor competente... agora se for... ehh... ehh...
ó..briguei com fulano, não concordo com isso...ahh...não quero trabalhar
mais nessa atividade...de acordo com o que for levantado eu vou tentando
resolver a situação. Assim de uma maneira bem tranquila‖. (SR. C, RESP.
POR LABORATÓRIO).
―Ahhh... ahhh... eu vejo... depende também da pessoa, como é a pessoa,
como ela é, como está comprometendo, de que forma. Eu tentaria
convencê-lo a cumprir, a fazer o certo. Se não for aquele tipo de pessoa
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destrutiva eu ajudo. Algumas pessoas são assim meio ótimas, mas meio
indisciplinada. ahh... ehhh... eu tentaria... ehhh... instruir, né. Vou tentar
convencer‖. (SR. D, RESP. POR LABORATÓRIO).
―Eu teria que conversar, mas eu precisaria de uma ajuda lá do grupo da
divisão da qualidade com a gerente que é a responsável pelo sistema‖. (SR.
E, RESP. POR LABORATÓRIO).
―Claro que pra gente hoje temos que afastar. Você tenta ainda por
intermédio de treinamento... alguma coisa... tenta trazê-lo, mas se não
conseguir isso não tem jeito. Hoje o próprio sistema vai te expurgar. O que
as pessoas não entendem é que o sistema roda de forma que todos
participem quando não ocorre acaba ficando de lado. Se você deixar vai pra
morte do sistema, ou você dá uma vacina (seria treinar e etc.) ou não tem
jeito, corta o braço para corpo não morrer. Ainda hoje às vezes porque as
equipes mudam muito, temos estagiários, bolsistas e essa mão de obra
muda muito. Muitos que entram não conseguem se adaptar‖. (SR. F, RESP.
POR LABORATÓRIO).
―Se for servidor não tem muito que fazer... a gente evita que ele tenha
contato com os laboratórios... bolsista a gente troca rápido, né. Se não
atender as metas, agente vai trocar, coloca outro no lugar. Simples‖. (SR. G,
RESP. POR LABORATÓRIO).

A lealdade às pessoas é a contrapartida do subsistema pessoal ao
formalismo, sendo responsável por articular os subsistemas dos líderes e liderados
pelo lado do espaço ―pessoal‖. Entre as várias razões capazes de levar uma pessoa
a pertencer a um grupo está atração pelo grupo. Para Barros e Prates (1996), essa
atração pode ser pessoal ou originar-se da tarefa ou pelo prestígio conferido a
alguém pelo fato de pertencer a ele. No ambiente brasileiro, a atração pessoal é um
elemento muito forte de coesão social, pela própria característica do personalismo.
Porém a atração pelo prestígio do grupo não pode ser descartada, pois ele está
personalizado no prestigio de um de seus membros. A interligação entre os vários
grupos está centrada na pessoa, essencialmente nos líderes, em quem é depositada
a confiança. Por força desse traço, quem obtém a lealdade do grupo forma um
capital social. (AVRICHIR e RIEGEL, 2008).
A pesquisa obteve as seguintes respostas para a pergunta ―Qual a sua
percepção quanto ao "sentimento" de pertencimento da sua equipe?‖.
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―Da empresa eles gostam. Mas eu sei assim... a divisão a que a gente
pertence tinham quatro laboratórios, hoje se juntaram. Agora é um grande
laboratório... só que...junta química orgânica e química inorgânica...em
espaço ainda que separado fisicamente, junto apenas em nome mas sem
transformação física ou traslado...cada um ficou onde estava...aí o que
aconteceu, mas na verdade eles só se ajudam na hora do sufoco, fica cada
um na sua...os daqui gostam de ficar aqui e os de lá gostam de ficar lá...eu
acho que é perfil, o perfil do técnico que trabalha na química inorgânica é
diferente da orgânica. Quando um vai para o outro é difícil...não
consegue.Isso eu venho notando desde que eu entrei aqui...uma briga entre
orgânica com inorgânica. Gente, isso é antigo e eu voltei para o Fundão
agora...gente, essa briga ainda perdura. Um acha que é melhor que o outro.
Atualmente as pessoas que estão realmente engajadas...nos projetos, cheio
de equipamentos novos,todos aprendendo juntos...está ate meio difícil
porque estamos com muito equipamento mas com pouco pessoal. Talvez
por isso, ter pouco pessoal, muito trabalho tenha nos unido mais. Eu..
eu..pertenço aqui !!!! Estou há 35 anos neste laboratório aqui!eu pertenço
ao Instituto!eu por isso aqui tenho um carinho muito especial...ano que vem
eu vou sair...35 anos...eu até ano que vem acredito este laboratório, nós
estamos há dois anos em obra e vou entregar pronto. Antigamente éramos
acreditados, mas perdeu... né...agora estamos refazendo a papelada pra
poder de novo acreditar.‖ (SR. A, CHEFE DE DIVISÃO)
―Eu vejo assim que a minha equipe e eu somos muito modestos. Aqui no
INT tem uma coisa eu acho que só tem aqui, já tinham me falado isso, tem
alguma coisa no ar aqui que todo mundo se apaixona pelo INT. Isso é
verídico. [...] mas o que se concluiu de tudo aquilo é que as pessoas do INT
são apaixonadas por essa instituição. Com relação à minha equipe... eu e
minha equipe fomos por muito tempo - e acho que ainda somos - muito
modestos. Tem gente aí que não botava ovo, mas cacarejava... então...
agora. Por exemplo, faltou álcool no mercado internacional, faltou álcool no
Brasil, quem fez todos os trabalhos para viabilizar o álcool vindo da África
do Sul para suprir a demanda nacional foi aqui... este laboratório, todos os
testes. A gente mesmo não valoriza muito, às vezes eu tenho que mostrar
para eles o valor do trabalho deles. Eles às vezes acham que estão fazendo
aquilo tudo é coisa simples mas, na verdade, é uma grande coisa!! Eles
estão fazendo algo importante para a sociedade e traz muito beneficio para
sociedade.‖ (SR. B, RESP. TÉC. POR ENSAIO).
―Depende muito do ambiente que você está. Com os nossos pares. Como
eles têm muito pouco contato com o mundo de fora do INT, eles têm muita
satisfação de trabalhar aqui. Agora em relação a lá fora não tem como ter
esta percepção... Agora vou falar um pouco mais por mim, nos pares nos
laboratórios, internamente, a gente tem o reconhecimento e externamente
tenho sim, eu falo, eu sou do INT. A marca INT é bem conhecida nesse
segmento de laboratório, quando saio, vou para a empresa, dependendo da
empresa eu realmente me sinto inibido no sentido porque eu trabalho pra
caramba... por quê? Porque não vou ter retorno. As pessoas falam da
Petrobras como se fosse uma... eee...ehh...ehh...uma Microsoft...‖ (SR. C,
RESP. POR LABORATÓRIO).
―Eu diria que moderadamente. Agora eu... ehh. ehhh... gosto. Tem um grupo
aí de nanotecnologia que eu participo... ehhh... há uma interatividade muito
grande entre alguns laboratórios‖ (SR. D, RESP. POR LABORATÓRIO).
―É perceptível sim. É perceptível pela forma como as pessoas
entram..ehh...é um ambiente amigável...ehh..não existe conflito, as pessoas
se dão bem, são pessoas sorridentes e dispostos a trabalhar. Eu gosto
tanto que já estou há muitos anos e essa parte toda de qualidade... eu,
eu..participo desta parte da qualidade dos laboratórios desde a década de
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90, então eu já implantei em outros laboratórios...já tá no sangue, já‖. (SR.
E, RESP. POR LABORATÓRIO).
―Em torno da acreditação... eles passam por varias auditorias internas e
externas e isso promove as pessoas a correr atrás... querem que dê certo. É
claro que às vezes temos algumas dificuldades, mas... eu percebo que de
modo geral, as pessoas compram realmente a briga‖. (SR. F, RESP. POR
LABORATÓRIO).
―Acabei de fazer essa mesma pergunta numa reunião semana passada de
planejamento estratégico, pois afinal a gente não é muito conhecido lá fora.
Conhece INPI, INPC etc. Não somos conhecidos... a gente faz ensaio
acreditado e as pessoas falam... é do INMETRO? Mas não somos do
INMETRO! e olha que o INMETRO nasceu aqui dentro... a ABNT nasceu
aqui dentro... então há um certo ressentimento pois não somos conhecidos
lá fora...e nós somos uma instituição nacional. O INMETRO quando achou
que não era bastante conhecido e para difundir a sua imagem começou a
fazer aqueles programas no ―Fantástico‖. Quando o INMETRO utiliza os
laboratórios do IPT para fazer alguns testes para o Fantástico o IPT coloca
o nome IPT enorrrmee no jaleco. Talvez o INT precise fazer algo parecido...
essa coisa de falta de marketing do INT não é proposital mas é o que
acontece‖. (SR. G, RESP. POR LABORATÓRIO).

A pesquisa pode demonstrar que o traço de lealdade às pessoas surgiu como
um traço muito forte dentro do grupo. Diferente de Barros e Prates (1996), que
afirmam que, pela própria característica do personalismo onde o prestígio de um de
seus membros é o principal fator de pertencimento, nesse traço o que se observou
foi o prestígio de pertencer ao grupo, no caso ao INT.
Porém, há de se levar em conta o clima de orgulho que permeia o instituto
com relação aos seus fundadores. Apenas em duas entrevistas com os
responsáveis por laboratórios pode-se averiguar algum ressentimento interno entre
os laboratórios.

―Eu e minha equipe fomos por muito tempo - e acho que ainda somos muito modestos. Tem gente aí que não botava ovo, mas cacarejava‖ e
―acho que é perfil, o perfil do técnico que trabalha na química inorgânica é
diferente da orgânica. Quando um vai para o outro é difícil... não consegue‖.

Em resumo, há muito orgulho em pertencer ao INT, mas este sentimento nem
sempre se reflete internamente.
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Segundo Barros e Prates (1996) a evitação do conflito é o não tratamento
direto destes, para não atrapalhar os relacionamentos, não criar constrangimentos
ou comprometer a harmonia do grupo. Para Chu e Wood (2008), as pessoas
comportam-se de maneira predominantemente submissa e fazem o que lhes é dito
para fazer. Há pouco desafio a ordens e excesso de respeito à autoridade. A
evitação do conflito é praticada apenas pela pessoa que não detém o poder no
momento de possível confronto e as decisões tendem a caminhar para o consenso.
Verificou-se que no INT as situações de conflito ou discordâncias nas
reuniões nem sempre terminam em consenso como afirma Barros e Prates (1996) e
tendem a terminar de modos diversos demonstrando que esse traço não é muito
forte no Instituto. Pode se comprovar isso nas respostas as seguintes perguntas
―Qual a sua postura numa possível situação de conflito com seu superior?‖ (A) e
―Como são tratadas as discordâncias durante as reuniões?‖ (B).

(A)
―Quem está acima de mim eu não tenho muita paciência e eu falo
sinceramente e verdadeiramente tudo que eu tô pensando e porque eu
estou pensando aquilo e tudo que eu falo eu já tenho provas contundentes
daquilo que estou falando. Falo mesmo, não tenho o menor pudor de falar,
apontar os erros sempre mostrando que eu estou tentando ter uma atitude
proativa, pode ser quem for. (SR. B, RESP. TÉC. POR ENSAIOS).
―Eu acho... ehhh... depende do momento, na medida do possível os
conflitos tem que ser resolvidos na hora... ehhh... uhmm... buscando
argumentos, buscando-se conversar, né, e fundamentar estes argumentos
que você tem que ter, você não pode ter... você tem que mostrar... ehh... o
porquê disso... uhmm... explicar cada caso que você quer explicar, né‖. (SR.
E, RESP. POR LABORATÓRIO)
―Mesmo eu não sendo o chefe eu penso com justiça, mas... não sou o
chefe. Assim não é a minha posição nem a posição deles. Essa questão é
meio difícil de responder.‖ (SR. F, RESP. POR LABORATÓRIO).
―Vou tentar conversar com todos, com outras áreas para dar a opinião.
Quando não for possível eu peço para me trocarem. Dependendo do tipo de
conflito, sim. Mas acho difícil, isso nunca aconteceu‖. (SR. G, RESP. POR
LABORATÓRIO).
(B)
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―A gente vê se consegue ter um consenso... né... pede a opinião de todo
mundo... que está dando discordância... se não der certo, faz outra reunião
até dar certo. Se não chegar a um consenso em última instância, valerá a
do chefe... atualmente não estou comprando briga, pois não quero deixar
esse legado para alguém que vai tomar o meu lugar ou a minha equipe‖.
(SR. A, CHEFE DE DIVISÃO).
―Olha... normalmente... o contraditório entra como sugestão... o contraditório
na gestão da qualidade sempre entrou na sugestão... sempre entrou no
sentido da melhoria continua... então ela é, na verdade, não no sentido
contraditório, mas sim de somar... então isso é... mesmo... pra você, hoje eu
não estou diretamente lá, mas participo efetivamente no dia a dia. Olha a
pessoa nunca vem... olha! é assim...! Assado! Nunca é uma imposição... é
uma negociação. A qualidade tem isso de bom, tudo é uma negociação. Ela
carrega no bojo sempre a questão da negociação. Sempre se pode fazer
melhor! e quando nós não pudermos fazer melhor mudaremos a norma para
isso por que ela esgotou... esgotou a sua capacidade de evoluir‖. (SR. F,
RESP. POR LABORATÓRIO).
―Normalmente o diretor não deixa que vá para frente a discussão. Aí neste
ponto ele prefere marcar para depois a questão da discordância com os
envolvidos para não contaminar a discussão sobre outros assuntos‖. (SR.
G, RESP. POR LABORATÓRIO).

A flexibilidade é o principal traço articulador dos subsistemas e característica
fundamental do sistema. A flexibilidade que permeia os comportamentos nas
organizações no País traduz-se na capacidade de adaptação e criatividade das
pessoas. A adaptação refere-se à capacidade de ajuste a situações diversas e a
criatividade refere-se à capacidade de inovação. Dentro das organizações esse
aspecto emerge da capacidade histórica das organizações e indivíduos na
adaptação a diversos e difíceis situações econômicas e às múltiplas práticas e
ferramentas de administração trazidas de outros contextos de gestão (BARROS e
PRATES, 1996).
Nas entrevistas pode-se perceber que a flexibilidade, vista pela faceta da
adaptabilidade quanto à implantação da norma no laboratório, obteve bastante
aceitação com relação às equipes, mesmo com alguma resistência inicial. Mesmo no
laboratório que é acreditado, mas que apenas segue as diretrizes da norma, a
flexibilidade foi aceita, seguindo assim os valores da própria instituição em buscar
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sempre a melhoria de seus métodos. Porém, como mostra o depoimento do Senhor
A, nem todos conseguiram se adaptar à implantação da norma:

―Algumas pessoas não receberam bem, aí elas ficaram meio que à parte,
quem queria crescer junto foi junto com a gente, aí a pessoa ou entra ou
sai. Sair fora é ir para outro setor‖.

De modo geral a nova metodologia foi bem aceita, como afirmam o Senhor C:
―Minha equipe é totalmente favorável, de estarem sempre abertos para
seguirem as orientações‖

E o Senhor D:
―Olha, de indiferente para boa. Negativamente nada‖.

4.2 DESCRIÇÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL NO INT

Segundo Morgan (2007, p. 148), ―as organizações são minissociedades que
têm seus próprios padrões específicos de cultura e subcultura‖. Tal como Morgan
aconselha, uma das melhores maneiras de destacar alguns elementos da cultura da
organização é simplesmente observando o seu dia-a-dia e assim tomar consciência
dos padrões de interação entre as pessoas e suas rotinas, seus valores e seus
heróis.
O INT tem por finalidade promover e executar pesquisas, desenvolver e
transferir ao setor produtivo tecnologias e produtos, bem como prestar serviços
técnicos especializados e capacitar recursos humanos, com ênfase na inovação,
competindo-lhe, em especial: executar atividades, programas e projetos de pesquisa
e desenvolvimento; prestar serviços técnicos especializados no âmbito de sua
competência; desenvolver estudos e propor diretrizes para a formulação de políticas
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ou para a execução de programas no campo da tecnologia, no âmbito de suas
competências; estabelecer e manter intercâmbio de informações científicas e
tecnológicas, bem como de transferência de tecnologia com instituições de pesquisa
e ensino, e outras entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou
internacionais; capacitar recursos humanos em suas áreas de competência; exercer
a função de órgão pericial técnico independente, na sua área de competência; emitir
certificados, relatórios e pareceres técnicos em conformidade com normas técnicas
nacionais e internacionais reconhecidas; exercer a função de Organismo de
Certificação Acreditado, em conformidade com o Sistema Brasileiro de Avaliação da
Conformidade; transferir para a sociedade serviços e produtos singulares,
resultantes de suas atividades de pesquisa e desenvolvimento, mediante o
cumprimento de dispositivos legais aplicáveis; gerir e desenvolver atividades de
incubadora de empresas de base tecnológica; e manter e operar, direta ou
indiretamente, escritórios, laboratórios e centros regionais.
Através do organograma do INT pode-se destacar o seu alto grau de
especialização técnico-científico, reafirmando a filosofia central, fundada em 1921,
de desenvolvimento científico em prol da sociedade. Com 2 conselhos técnicos, 13
divisões de caráter técnico e quatro divisões de apoio, configura uma instituição
permanentemente voltada para a busca de novas tecnologias ou novas formas de
utilização, notadamente na área energética. O seu quadro de pessoal é composto
por 51 doutores, 40 mestres e 79 especialistas. Figura 9.
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Figura 9 - Organograma.

Fonte: Regimento interno Portaria 619, 17 de agosto de 2010.
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Etzioni (1984) definiu uma tipologia de organizações, classificando- as com
base no uso e significado da obediência, com vistas a examinar os sistemas
psicossociais das organizações. Nas organizações coercitivas o poder é imposto
pela força física ou por controles baseados em prêmios ou punições, nas
organizações utilitárias, o poder baseia-se no controle dos incentivos econômicos e
nas organizações normativas o poder baseia-se em um consenso sobre objetivos e
métodos de organização. Levando em conta que o fator salarial não é um grande
atrativo e há consenso de que a criação científica se cerca de ―certa‖ independência
de pensamento e pelo escopo técnico-científico do INT e também pela composição
majoritária dos quadros de pessoal do Instituto, pode-se considerar que o tipo
normativo é o que melhor caracterizaria o tipo de organização do INT no conceito de
Etzioni.
Nele nenhum elemento da cultura organizacional é mais evidente do que o
culto a heróis e mitos. Seu fundador e primeiro diretor, o Engº Ernesto Lopes da
Fonseca Costa, iniciou uma luta pelo reconhecimento e a necessidade das
pesquisas em prol do desenvolvimento das empresas e da sociedade. Ele julgava
que somente pelo desenvolvimento de técnicas próprias e pesquisas aplicadas o
País seria independente nas ciências. Esse pensamento até hoje permeia o INT,
estando inscrito na parede do instituto (Figura 12), sendo sempre citado
nominalmente nos relatórios de gestão anual ou nas palestras e cursos ministrados
pelo instituto.
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Figura 10 - Frase estampada na parede do INT em homenagem ao seu fundador.

Fonte: Produção própria.

Em memória à sua história há inclusive uma sala dedicada a isso: a sala da
memória técnica do INT Júlio de Melo Garcia (Figura 11).

Figura 11 – Placa na entrada da sala da memória técnica do INT Júlio de Mello Garcia.

Fonte: Produção própria.

Nesta sala estão guardados antigos instrumentos que o instituto utilizou nas
décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. (Figura 12).
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Figura 12 - Artefatos expostos na sala Júlio de Mello Garcia.
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Fonte: Produção própria.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Quando a realização desta pesquisa foi proposta, tinha-se como objetivo
descrever a cultura de laboratórios que prestam serviços de ensaios e calibração e
que adotam um sistema de gestão da qualidade baseado na Norma ISO ABNT NBR
17025/2005, à luz do modelo de Barros e Prates (1996). Essa tarefa se mostrou
árdua e difícil. Primeiro, devido à complexidade da ferramenta analítica utilizada;
segundo, por tentar aplicá-la em uma instituição com 90 anos de existência, com
uma cultura de certo modo única na luta pela implantação da pesquisa científica no
Brasil e que não encontra similar no cenário nacional.
Porém, saber que ela foi a precursora da pesquisa científica nacional;
geradora de novas tecnologias como o primeiro carro a álcool em 1925 ou a criação
do método brasileiro de testagem de concreto em 1942 e que é utilizada até hoje em
todo o mundo; embrião de órgãos renomados como INMETRO e ABNT e
fomentadora das ciências em vários centros de reconhecida competência como
PUC, UFRJ e PETROBRAS, foi motivo de orgulho. Finalmente, o receio de não
conseguir explorar totalmente o potencial que este tipo estudo possa oferecer.
Os resultados obtidos são suficientes para descrever um estilo de gestão
através da análise dos traços da cultura organizacional encontrada, bem como
apontar algumas implicações para a prática de gestão nos laboratórios.
Em consonância com o referencial teórico estudado é preciso reconhecer as
diferenças culturais existentes entre uma empresa privada e uma pública. Um
profissional recém-concursado no INT talvez identifique nas práticas locais
transposições diretas de algumas práticas adotadas na área privada. No entanto,
além da superfície, os traços culturais que permeiam as relações pessoais e
profissionais podem ser bastante distintos. Por exemplo: uma falha cometida por um
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técnico em um laboratório particular pode gerar consequências diferentes daquelas
esperadas em um laboratório público, mas se este mesmo técnico puder reconhecer,
de forma objetiva, essa e outras diferenças ele provavelmente conseguirá definir
estratégias pessoais de adaptação e de ação. É preciso estar atento à complexidade
e à ambiguidade dos sistemas culturais. A teia que caracteriza a cultura
organizacional no INT pode não se revelar a não ser mediante um processo longo
de observação e análise. Naturalmente, alguns traços culturais, como o
personalismo e a postura de espectador podem ser de fácil observação. Outros,
porém, podem exigir experiências e olhares mais aprofundados. No entanto, a
compreensão do sistema cultural existente no instituto é essencial para orientar a
ação do gestor do laboratório, evitar frustrações e viabilizar a manutenção bemsucedida da norma e de outros projetos.
O foco principal do estudo foram as relações humanas envolvidas no trato
diário dentro do laboratório, onde a influência da cultura organizacional pode vir a
favorecer ou prejudicar a manutenção da norma ou a sua implantação e como essas
relações provocam efeitos nos resultados finais. A pesquisa de campo confirmou a
importância das relações entre o gestor e a alta direção e entre o gestor e a sua
equipe. Todos os empregados são orientados e treinados a prestar serviços com
qualidade e atender a todos os requisitos da norma e a compartilhar a sua
manutenção. Porém, não foi possível perceber se existe uma forte integração entre
as diversas equipes dos vários laboratórios. Outrossim, foram relatadas algumas
desavenças entre algumas equipes, mas como a acreditação é por ensaio e em
laboratórios diferentes, este fato não põe em risco direto a acreditação do
laboratório. Como as observações de campo ficaram restritas aos momentos das
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entrevistas, não foi possível constatar a realidade dessas relações dentro e fora dos
laboratórios.
Os resultados obtidos com a pesquisa permitiram a proposição de um estilo
de administração praticado pelo INT. Não foram todos os traços que obtiveram
grande relevância no modelo teórico aplicado. O formalismo, representado pelo
cumprimento total dos requisitos da norma é o traço mais marcante e principal
ferramenta estratégica para o alcance dos objetivos organizacionais. Esse
formalismo se sobrepõe aos relacionamentos pessoais, porém ao reconhecer que o
traço de postura de espectador e de evitação de conflito de sua equipe é muito
fraco, o gestor promove discussões aparentemente democráticas e assim busca
aproximar a equipe.
Pode-se descrever esse estilo de administrar com forte concentração de
poder no gestor do laboratório, onde todos os processos devem passar diretamente
por suas mãos para verificar a sua conformidade com a norma. Ele procura
confirmar esse poder com uma atitude carismática personalista dividindo a
responsabilidade pela manutenção da norma. Nesta pesquisa destacamos apenas
um gestor que demonstrou uma relação quase familiar com sua equipe,
especialmente baseado nos princípios paternalistas, em que ele cede o que os
funcionários pedem, mas, em troca, exige obediência, respeito e cumprimento dos
deveres determinados. Todos os gestores dos laboratórios reconhecem ter alta
lealdade para com o Instituto e o seu laboratório, por vezes relatando a falta de
reconhecimento da sociedade pelas contribuições realizadas. Esta alta lealdade
torna o Instituto coeso em direção ao objetivo comum. Muito dessa lealdade é devida
ao orgulho histórico que o Instituto carrega e às realizações de pessoas notáveis do
passado. Há a tendência de o gestor de laboratório mesclar características
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conservadoras, com uma postura mais criativa, voltada à melhoria contínua, em
conformidade com as exigências da norma.
Com resiliência à política quanto ao ambiente que envolve uma instituição
pública, onde dois aspectos se mostram relevantes - a alocação de verbas e a
mudança de alta direção - o traço de flexibilidade se mostra bastante relevante e
merece atenção especial exigindo estratégias pessoais de relacionamentos
diversificadas para que ele tenha as suas demandas atendidas.
Um estudo em outras instituições voltadas para a pesquisa científica e que
mantêm laboratórios acreditados é recomendado para corroborar as conclusões
dessa pesquisa e contribuir para a compreensão da cultura organizacional e servir
de ferramentas estratégicas para o gestor do laboratório.
Além de realizar o estudo em outras instituições seria recomendável também
a aplicação de outras ferramentas analíticas que possam estudar o modo de gestão
dentro de laboratórios regidos pela Norma, para fins de comparação de resultados.
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APÊNDICES
APÊNDICE 1 – Roteiro de entrevistas
TEMA: Concentração de poder
1 - A implantação da norma tráz algum status, posição ou ganho de poder de
barganha em relação a organização?
2 - Qual a sua maior motivação para que a implantação da Norma 17025 tenha
sucesso?
3 - O sucesso na implantação concede alguma vantagem, seja financeira ou
pessoal?
4 - Como você percebe o comprometimento da alta direção com relação a Norma
ISO 17025?
TEMA: Espectador
1 - Como você lida com as orientações vindas de cima?
2 - Como os seus subordinados lidam com as suas orientações?
3 - Como se manifesta o contraditório na sua equipe?
4 - A equipe contribui com sugestões de melhoria? São incentivados para isso?
TEMA: Formalismo
1 - Como você percebe a chegada de um novo membro ou mudanças no
laboratório?
2 - O que você achou da implantação da Norma ISO 17025 no laboratório?
3 - Como a equipe recebeu a implantação?
TEMA: Personalismo
1 - O chefe é o ator principal do laboratório. Sem ele a implantação da norma
desanda e nada é feito... (concorda? comente)
2 - Com relação a implantação da Norma 17025, a minha equipe é a melhor por
que...
3 - o que você acha do chefe estrela?
TEMA: Lealdade as pessoas
1 - Você está satisfeito com sua atual equipe na manutenção da Norma 17025?
2 - Se alguém estivesse comprometendo o desempenho ou harmonia da equipe no
que tange aos itens da Norma 17025 o que você faria?
3 - Qual a sua percepção quanto ao "sentimento" de pertencimento da sua equipe?
4 - E o seu com relação à equipe?
TEMA: Evitar conflitos
1 - Qual a sua postura numa possível situação de conflito com o seu superior?
2 - Qual a sua postura numa possível situação de conflito com o seu subordinado?
3 - Os conflitos são tratados face to face?
4 - Como são tratadas as discordâncias durante as reuniões?
5 - Há algum "esforço coletivo" para que o ambiente seja o mais harmonioso
possível?
TEMA: Flexibilidade
1 - Qual o seu conceito sobre ―dar um jeitinho‖?
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2 - O que ocorre quando há um problema a ser resolvido, mas a única solução pode
"ferir" a Norma 17025, mas beneficiar ao cliente?
3 - O jeitinho atrapalha no momento de implantar a Norma 17025?
4 - Ele é útil em algum momento?
TEMA: Impunidade
1 - Há situações em que as regras são ou podem ser ―esticadas‖ ou ―interpretadas‖?
2 - O que acontece quando a alta direção não dá a devida atenção aos requisitos da
norma e devido a isso ocorre uma não conformidade?
3 - É possível omitir uma não conformidade com relação a Norma 17025 para não
ser penalizado numa auditoria?
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APÊNDICE 2 – Transcrição das entrevistas

1 Concentração de poder
1.1 – A implantação da norma trás algum status, posição ou ganho de poder de
barganha em relação a organização?
Sr. A.
Bom... eu vejo a implantação da seguinte forma, eu fico com o laboratório mais
organizado, acaba o problema de aposentar e levar o caderno com dados preciosos,
históricos e você ficar sem eles, o histórico do laboratório, né, então eu vi nisso daí ,
uma das coisas assim, de ponto positivo, como também o serviço que agente faria
,estaria... focado na analise do implante estratégico pela ANVISA , agente sabia que
ia ter esta necessidade de estar acreditado para isso. Pessoal para mim é o
crescimento né... mais uma coisa para eu ter no currículo, era uma coisa que estava
surgindo, uma possibilidade de mais uma atualização, principalmente pra mim que já
estava já a algum tempo na carreira, meio que parada...
Sr. B.
Não, eu nunca me preocupei exatamente com isso, eu veja a implantação do
sistema da qualidade como uma coisa participativa... determinado critério da
qualidade só é implantado quando toda a equipe entende a validade daquilo para
ser uma defesa e um facilitador das operações...ehhh...da validade dos resultados
dos ensaios que eles realizam, então nada é implantado neste laboratório...nenhum
mecanismo da qualidade é implantado sem a plena consciência dos técnicos da sua
importância no sistema. Por que o mecanismo é, a meu ver, participativo. Então tem
que ter o entendimento de todos aqueles envolvidos com a implantação da norma.
Sr. C.
uhhh...tem dois aspectos né...instituição pública e privada...do ponto de vista privado
fica tudo mais transparente...por que? Porque você tem as licitações que exigem
acreditação... se o cara tem essa acreditação ele participa dessa licitação...não tem,
tá fora...se tem ele pode ganhar dinheiro...e isso que impulsiona, acredito eu, boa
parte dos laboratórios...ahhhh....conforme os laboratórios de ensaio vão crescendo
eles por sua vez acabam impulsionando rede brasileira de calibração porque eles
também tem que trabalhar com laboratórios com o mesmo tipo de gestão,
acreditado.Uma coisa acaba impulsionando a outra. Da parte publica o foco já é um
pouquinho diferente... tá...é questão de estratégia...tá...e é uma estratégia que vem
de cima...no meu entender.é pra apoiar o governo nas atividades que ele considera
estratégica...né...envolve o desenvolvimento do setor...bom... não tem ninguém que
atua aqui...então vamos atuar, vamos pedir acreditação..vamos buscar
reconhecimento...assim...na integridade e competência que já tem o laboratório...no
outro é regulador, o governo coloca um laboratório acreditado dentro de um
seguimento que já tem empresa privada exatamente para funcionar como regulador
como ponto de apoio no caso de desconfiança no diz respeito as atividades...quando
eu falo isso é tudo principalmente quando no ponto de vista quando tem certificação
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compulsória que é o que eu acho que interessa ao governo...tá...tamos voltado para
o governo. Mais um detalhezinho a vantagem disso para o laboratório é que agente
pode ser...ehhh...pode ter sempre os equipamentos rastreados...se eu não estiver
na rede..aí...eu não conseguiria recurso para poder rastrear meus
instrumentos..ganho pra mim...ehhh...pessoalmente é currículo né...você ser
responsável técnico, gerente da qualidade num laboratório...agora do ponto de vista
como
profissional
aqui
na
área...né...você
é...ehhh...você
tem
algumas...ehhh...vantagens...ehh...de conseguir alguns recursos, ter mais
bolsistas...entendeu? Agora, financeira..nenhuma. Quanto ao INT o ministério
demanda muito pouco ao INT. o int.. ele...ele...isso aqui...os laboratórios
acreditados...a demanda vai muito da iniciativa aqui da casa...então para obter
recursos...então o quê que a casa faz , ela estabelece determinadas atividades,
entre elas o INT estabeleceu estas atividades que atuam na de certificação de
produtos, principalmente compulsórios...é...é..ihh...até tendo um cunho de..olha..‖.é
uma instituição publica atuando em certificação de produto que o próprio governo
regulamenta‖..entendeu..naquele intuito de ser regulador. Sendo um ponto de
equilíbrio. O int estabeleceu junto com o ministério... esse canal...para atuar nesse
seguimento, para que? Para obter mais recursos. Agora isso do ponto de vista do
MCT eu acho que mais importante para o ministério da ciência e da minas e energia
do para o int. então a ideia e vendia para o governo ele apoiou... se interessou,
senão não colocava dinheiro e ele colocou.
Sr. D.
Trás. Trás porque você pode... quer dizer...ahhh...ehhh...acreditação é
responsabilidade da alta direção, ver as ações corretivas, melhorias, adquirir alguma
coisa que dependa da organização . O INT acreditado tem mais status do que o int
laboratório que não são acreditados, mas se comparar INT acreditado com outro
laboratório acreditado como CTI de campinas, o CTI de campinas tem mais status
Sr. E.
Num órgão de administração publica direta é diferente. Você implantar a norma só
não basta pra você conseguir um diferencial, conseguir mais recursos... Você tem
que concluir todo o processo e acreditar o laboratório.. aí sim você pode...desde
que...seja prioridade para a instituição...a execução de atividades...porque quando
você implanta a 17025 você esta indo para uma parte de serviço...de analise...então
você foge um pouco da parte de pesquisa...ela serve de canal no momento que você
tem um contato direto com ..a industria, né...você até vê falhas que você pode ate ter
a possibilidades no processo de pesquisa...mas isso é um a outra coisa que a 17025
não está aí. Quer dizer a parte toda de você ter a 17025 implantada e você acreditar
o laboratório junto ao Inmetro pode servir como um atrativo a mais para obter
recursos da instituição se no momento a instituição estiver voltada para o serviço,
mas se estiver voltada para a pesquisa não é vantagem nenhuma você ter a 17025.
Sr. F.
Sim. Creio que sim. Se a gente for fazer uma analise, nos temos até um dos
laboratórios que foi um dos primeiros a serem acreditado. Ainda não era 17025 era o
guia 25 na época. Ou seja, a 170255 é uma continuação de todo um processo que
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culminou na 17025. Tinha as normas do Inmetro que completavam o guia 25. O
conjunto era esse. Funcionava assim. Esse era o conjunto. Tinha o guia 25, mas o
guia não tinha tradução, então ele não era aplicável diretamente. Então o Inmetro,
ele o que ele fazia? Ele ao invés de usar o guia ele aplicava uma norma dele que ele
seria uma tradução do guia. Bom foi até beirando o ano 2000 quando você tem,
lançaram a norma 2001. Teve uma faze de transição do guia para a norma. Até hoje
traz, por que até hoje isso colocar a INT em outro patamar, diferente e até
reconhecido pelos outros laboratórios. Isso eu, eu, eu posso dizer. Porque e até hoje
buscam o INT por conta dessas acreditação. Não só para buscar, mas também para
fazer ensaio e até aconselhamento. Agora status? Isso não é status isso é
decorrente. Status mesmo é, por exemplo, eu tenho outro processo aqui na mesa.
Aqui eu tenho todos os dados necessários, esse pessoal (estado de Sergipe) fez um
acordo de cooperação técnica cientifica e já estão implantados a 17025. Eles
querem aproveitar exatamente todo o know how do INT para auxiliá-lo nisso. Isso dá
um status! Só não propalado, né? Estar na pagina do Inmetro dá uma visibilidade
diferente também.
Sr. G.
Trás status diretamente para o laboratório. Por exemplo: se tiver um recurso
financeiro limitado e estiver em dúvida entre calibrar um equipamento de um
laboratório acreditado e outro não acreditado, agente vai calibrar o do acreditado. É
este tipo de status que a implantação trás.
1.2 – Qual a sua maior motivação para que a implantação da Norma 17025 tenha
sucesso?
Sr. A.
Mais uma coisa para eu ter no currículo, era uma coisa que estava surgindo, uma
possibilidade de mais uma atualização, principalmente pra mim que já estava já a
algum tempo na carreira, meio que parada...
Sr. B.
Sr. C.
O tipo de organização que ela dá. É o tipo de rastreabilidade que ele dá. Toda
organização visa principalmente... do ponto de vista técnico é a
rastreabilidade...tanto que no caso da 17025 é mais focada do que a 9001...por isso
que eu gosto mais dela....todo o foco é sempre na rastreabilidade...
Sr. D.
Maior minha é... ehh..eu já tinha experiência na qualidade...e gostei
muito.ehhh...ehhh. Tentar implementar...na época era muito pouco...que tinham feito
isso. Isso resultou de um curso que eu fiz na Inglaterra,, eles vinham de lá cheio de
ideias, isso foi em 92.
Sr. E.
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..............................................................................essa pergunta é meia delicada
porque tem que ver o contexto...o objetivo de implantar a qualidade segundo a
17025...foi pegar umaaaaa....parte de atuação dentro do programa brasileiro de
etiquetagem que é um programa compulsório, isso ligado diretamente ao laboratório
de gás e combustível. minha motivação foi operacional
Sr. F.
Eu acredito que ocorreu um trabalho. Que numa época, teve uma época aí que eu
trabalhava diretamente na qualidade. Na implantação em 97 do guia eu fui para a
qualidade. Eu fui ser substituto do chefe. Nós tínhamos 6 laboratórios acreditados,
na época o termo usado era credenciado. Ai nós tínhamos 6 laboratórios
credenciados. E eles foram credenciados até 95. O último tinha sido em 95. Em 97
tínhamos laboratórios aptos para o credenciamento, mas não obtínhamos
credenciamento. Nessa época tínhamos uns cinco ou seis laboratórios que estavam
em processo de credenciamento, mas não conseguiam este credenciamento. E eu
entrei na qualidade em 97 e uma das coisas que me motivava era exatamente
agente ter condições de fazer. Então o que aconteceu? Em 2000, 99 para 2000,
antes da transição agente conseguiu o labay e logo ainda na transição o nanor e a
unidade metrologia química. Então quer dizer eram 6 até 95 tendo pegado o primeiro
credenciamento em 84 em Metalografia e dureza, era o naned.logo em seguido
parou , acreditamos mais três e ficamos com 9, quer dizer credenciamos mais 2
laboratórios e a OCP, nossa certificadora em 2001.ficamos assim até a pouco tempo
quando houve a nova unificação, houve um novo desafio a junção de laboratórios.
Minha maior motivação são estes desafios. E é uma coisa interessante por que você
trabalha e não trabalha apenas a parte documental você trabalha também um pouco
de cultura das pessoas também. Você trabalha tudo isso. Parece uma coisa simples,
mas não é. Por exemplo, há uma mudança de habito que tem que começar. Na
verdade não basta mudar aqui, mas também o seu modo de vida. Você já não pode
viver da mesma forma por que senão você vai ter conflito com você mesmo. Como é
que aqui eu vou agir desta maneira e lá fora vou agir de outra forma? Não dá. A
qualidade tem esse ponto ai. Você leva tudo para a sua vida.
Sr. G.
É a confiabilidade dos ensaios, com a norma implantada você consegue rastrear os
ensaios, saber que aquele ensaio foi feito com qualidade, eles foram feitos de uma
forma melhor.
1.3 – O sucesso na implantação concede alguma vantagem, seja financeira ou pessoal?
Sr. A.
Não. Pra mim não. Bom... financeira não mas de status sim...que o gerente técnico e
o gerente da qualidade tem aceso direto com a diretoria...consegue...ehh...
progredir...aí isso dá...por que não tem outro jeito...você tem que ter esta autonomia
...é inerente.
Sr. B.
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Não. Em minha opinião eu não vejo por esse sentido. Eu vejo que vai trazer
vantagem em relação... ahhh...o próprio trabalho da instituição. Eu tenho certeza
que não necessitaria nenhuma implantação do sistema da qualidade... esse
laboratório é bem antigo e tem a mesma data de fundação do próprio instituto e ele
já tem a sua própria acreditação pelos os seus clientes que obteve durante o tempo.
Então... eehhhhh.....a acreditação...nos somos uma instituição isenta...ehhh...caso
haja divergência nós estamos plenamente autorizados, inclusive legais, plenamente
autorizados para atuar como instituição isenta e é como eu falei
anteriormente...implantamos o sistema da qualidade para agregar valor ao
laboratório e essa...acreditação pelo Inmetro é uma simples consequência de todas
essas ações beneficiando as atividades que o laboratório executa.
Sr. C.
Sr. D.
Vantagem pessoal não... profissional sim. Ahhh... uhhh...você tem mais um lugar
para divulgação que é o site do Inmetro, mostrando que somos credenciados(sic)
para tais ensaios...a outra coisa....ehh...é o seguinte...ahhh..para receber recursos,
FINEP que é um órgão financiador, ela tinha uma programa de financiamento em
tecnologia para serviços acreditados. Ahh...ser acreditado contava muito ponto para
concorrer a editais
Sr. E.
Diretamente pessoal e financeira não. A vantagem foi que o laboratório fica
sistematizado a sua atuação em termos de normas e procedimentos, mas não é uma
atividade lucrativa para o laboratório porque os custos são muito altos para manter
uma acreditação, os custos eu falo da calibração de equipamentos..ehhh..manter os
padrões..isso é um custo muito elevado
Sr. F.
Olha eu posso dizer que na verdade você coloca uma mão na qualidade, um pé na
qualidade . A qualidade logo me abriu a perspectiva de ir logo para a gestão, tem
algum apoio financeiro claro, e logo você passa ater uma visão sistêmica, apesar de
você, como eu não estava ligado diretamente a gestão da qualidade, mas você
começa a perceber a e a participar na gestão do INT. e pouca começa a perceber
isso. E eu coloco para a pessoa, olha voce entrou na qualidade agora o próximo
passo se voce quizer é ir participar da gestão. Isso ai é uma coisa que consegue.
Sr. G.
Pra mim como gerente da qualidade não. Financeira não, pessoal sim porque você
consegue uma meta, né. Você ter um laboratório acreditado, ter um escopo para
cumprir, ter essa meta para o laboratório. E uma valorização pessoal pela minha
nomeação como gerente da qualidade.
1.4 – Como você percebe o comprometimento da alta direção com relação a Norma ISO
17025?
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Sr. A.
Olha...
o
comprometimento...no
serviço
publico...é
meio
complicado...orçamento...mas assim, toda reunião de analise critica a direção esta
presente. Na hora de remanejamento de instrumento para calibração....tudo, eles
buscam alguma forma... para gente não perder os prazos, isto prova que eles estão
nos apoiando e comprometidos dentro do sistema do laboratório, né. Isso também é
um indicador daqui do instituto. E logo no inicio quando vários laboratórios estavam
se acreditando, era credenciado na época né, nós chegamos a ganhar premio de
qualidade, PNQ e outros. Era um ponto alto da instituição no inicio acreditação e a
OCP também. Agente nota que é um plus a mais para a instituição...
Sr. B.
Eu acho o seguinte... ahhhhhhhh....a alta direção...ela quer...ela pô...ela obvio fica
contente quando você, por exemplo, nós estamos credenciados pela ANP para fazer
a analise do biodiesel, claro que...ahhh...ahhh...alta direção fica muito feliz com
isso...ehhh..........porém
eu
acho
que...poderia
ter
uma
maior...ehhhh.....ehhhh...ultimamente o laboratório esta praticamente alto
sustentável com os projetos, os trabalhos...eu....eu...eu...em função da minha
atuação desde a década de 70, é de antes do Proálcool, combustíveis alternativos
óleos vegetais, basicamente óleos vegetais...o álcool resolveu o problema da
gasolina e o diesel continuou pra haver a dependência do petróleo, então nossa
atuação foi no cerne do problema em substituir também o óleo diesel pra você
efetivamente poder reduzir as importações de petróleo tendo em vista que naquela
década de 70 estava ocorrendo a segunda crise do petróleo. Então nos vimos desde
aquela época às vantagens que decorrente....o entorno da adoção de um programa
de óleos vegetais para a substituição de óleo diesel solucionando diversos
problemas nacionais, primeiro o êxodo rural, segundo a fome pela geração de farelo
protéico resultante da extração...ahhh....desigualdade social, a geração de
oportunidades de emprego no campo. Tudo isso e mais alguma coisa... ah! o
aproveitamento do subproduto...anti oxidante naturais que podem ser retirados com
há a valorização econômica dos resíduos, o fortalecimento da industria extrativa e de
refino brasileiro...ehhh os ideais acredite se quiser. Então nos passávamos horas
acordados pensando nisso, falando nisso, na prosperidade que o pais ia ter em
função da nossa condições climáticas que ninguém tem no mundo e a adoção de
um programa de bicombustíveis. Aqui tem toda a diversidade necessária. agente já
via a possibilidade de um novo modelo de desenvolvimento sustentável com
melhoria de vida do povo brasileiro.Aproveito o momento para relatar pra você uma
coisa...pre-sal existe em varias partes do mundo, por que não é explorado? Numa
palestra que eu dei, um aluno do segundo grau fez a seguinte pergunta: ―o que é
melhor, pré-sal ou óleos vegetais?‖ ai eu falei, vou inverter a pergunta: ―você prefere
obter o combustível plantando uma arvore na superfície da terra ou fazer um buraco
de 12 mil km para apanhar lá do fundo?‖ o pre-sal não e explorado nos outros
países porque é inviável!!! Agora outra pergunta: ―quem vai bancar o custo dessa
extração, quem paga o prejuízo?‖ a sociedade. Então você ta aqui lutando por
uma... óleos vegetais, novos combustíveis alternativos, melhoria de vida, condições
ambientais...tudo favorável a sociedade !!! e no outro lado você tem pre-sal, que é a
moda. O meu medo é que isso seja para paralisar as pesquisas nos combustíveis
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alternativos. O país banca a extração, depois a sociedade banca o consumo, tu
compra a gasolina, diesel... Já houve varias tentativas de usar o óleo de mamona
quando todos nos aqui já tínhamos falado que o óleo de mamona era inviável, não
servia para combustível, então o quê que acontece às características físicas
químicas do óleo de mamona não são adequados para óleo combustível, ou seja,
são excelentes para o fabrico de lubrificante, mas não de combustível. Primeira
tentativa foi essa, nós sabíamos que iria dar um monte de erro, um monte de
equívocos que acabaram acontecendo... ehhh...para estender os resultados
negativos para outros óleos vegetais que não seriam merecedores de resultados
negativos...entendeu? Depois você tem um H-bio que era pegar os óleos vegetais
de todos os produtores nacionais botarem no processo de refino do petróleo e injetar
coisas e acrescentar hidrogênio para obter um bicombustível forte. Todos nós
sabemos que o processo de craqueamento de cadeias contendo oxigênio como é a
cadeia dos triglicerídeos que compões os óleos vegetais resulta a formação de
ácidos, ácidos orgânicos... ehhh....não adianta nem hidrogenar como pretendido
porque já estão formados, alem disso como no óleo de mamona tem ácidos
fosfóricos...ou seja...uma serie de equívocos técnicos que derrepente iam pegar toda
a matéria prima nacional as industrias de biodiesel faliriam e o programa iria pra
cucuia...
Na segunda guerra mundial a Alemanha tinha desenvolvido um processo especial
onde você pega, na época foi desenvolvido com carvão, faz uma operação e obtêm
combustíveis e derivados então... foi mais uma tentativa de pegar a biomassa,
resíduos da biomassa e transformar em óleo diesel de alta qualidade e por ultimo
pre-sal. As pessoas que agem contra podem ficar tranquilo que o álcool vai acabar
se aposentando... não vão nem precisar me matar por causa disso.
Sr. C.
Eles são bastante comprometidos sim. Eles são bem próximos, quando precisa de
orçamento para comprar equipamento... agente é atendido imediatamente na
demanda...mesmo com alei 8666 que nos dificulta muito...necessidade de pessoal
agente meio que vai buscar alguém...ahh...ele são sensíveis sim!É útil sim pra você
manter as atividades em operação.
Sr. D.
Sr. E.
Sr. F.
Hoje eles estão comprometidos. Algumas gestões anteriores não tiveram muito esse
compromisso. Mas também não teve... não atrapalhou. Tá, mas não havia o
compromisso. Não acreditavam na qualidade. Tem pessoa que não acreditam.
Então só quando realmente precisam do beneficio da qualidade é que passa a
entender o seu objetivo. Tem laboratório que diz ahhh agora é que eu entendo.
Depois que vê o bem que faz a o laboratório no rastreamento e na organização do
laboratório e que se sabe o valor da qualidade. Responde-se ate legalmente no
momento em que um juiz vai se basear em uma avaliação técnica. E ai também é
um benéfico da acreditação. Hoje voce faz um ensaio em um laboratório acreditado
e ele vale no mundo inteiro ou então na maior parte do mundo. Ela esta mais
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comprometida sim, tanto é que quando a administração atual entrou, nós estávamos
produzindo esta questão da unificação do sistema. Trocando um sistema de 9
laboratórios para um que só apensa que abrangesse todos os 9 como se fosse um
apenas. É bem mais pratico. Por enquanto conseguimos unificar o sistema e agora
falta unificar a parte técnica, e deixar apenas a parte particular de cada laboratório
nas suas especificidades. Um é de mecânica e outro e de química então eles tem
suas particularidades. Agora procedimentos de entrada de amostras e tal é que está
faltando para zerarmos essa unificação.
Sr. G.
Muito forte aqui no INT. ela participa bem das reuniões de analise critica. Ela esta
bem comprometida com o sistema da qualidade. Agente não modifica nenhum
documento aqui no INT sem passar pela alta direção. Eles se envolvem nas
questões quando alguma situação esta acima das decisões da gerencia da
qualidade.
2 Espectador
2.1 – Como você lida com as orientações vindas de cima?
2.2 – Como os seus subordinados lidam com as suas orientações?
Sr. A.
Depende né... se é uma orientação que acha que tem que seguir...tem coisas de
governo que tem que seguir...tem coisas que você não concorda e vai lá e discute
uma melhor forma de fazer né...não tem nenhum problema com a direção nesse
sentido...em relação a isso não...também nunca mandam nada que vá ferir muito
que tenha que fazer e enfiar goela abaixo...pelo menos comigo isto nunca
acontece... Ahhh...eu acho que bem...vou falar que sim né...assim no inicio é meio
complicado...você tenta mudar toda uma cultura...com o tempo eles mesmos vão
vendo que...ehh...isso é bom...pinta um problema eles dizem‖ ahh eu já fiz isso mas
cadê ― eu vou lá e acho para eles e mostro para eles. Ai eu falo ―pois é isso é
qualidade‖ tudo organizado e guardado à mão de todos.
Sr. B.
Bem... orientações que vem de cima..olha simplesmente são muito poucas porque a
maioria...pela idade do laboratório e modesta parte pela minha gerencia agente não
necessita de orientação superior. Agente tem todos os nossos mecanismos, muito
bem traçados, todo mundo sabe muito bem quais as nossas metas, os objetivos,
então pouco acontece...quando acontece, essa orientação que vem de cima é
analisada e como no sistema da qualidade é analisada por toda a equipe e agente
verifica se essa orientação é realmente...favorável ao laboratório...se isso vai trazer
beneficio efetivos ao laboratório e as atividades que eles executam...ou não, ou é
uma questão...ou seja, sendo de confiança que essa instrução vai trazer beneficio,
ela será adotada com a realidade do laboratório, é adequada a realidade do
laboratório e aos objetivos e metas do laboratório que são identificadas com um
mecanismo muito interessante que nós mesmos criamos. Nós não fazemos
planejamento estratégico, tendo em vista que eu... nós notamos que o mercado está
tendo mudanças muito rápidas e inesperadas. O que nós procuramos fazer para
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consolidar a estratégia que vou relatar? Nós procuramos intensificar ao Maximo a
prestação de serviços técnicos, serviços especializados com a característica de
emitir não só simples resultados numéricos, mas fazer uma interpretação desses
resultados numéricos e emitir um parecer conclusivo para as devidas correções
adequações as especificações, é uma pratica.... ehhhh....do laboratório. Então e aí...
ehhhh...você mantém um contato muito intimo com o mercado, com as diversas
empresas, então o planejamento estratégico que é feito é um planejamento
estratégico feito diariamente que tem uma velocidade e um dinamismo compatível
com as mudanças atuais. Para verificar a real necessidade de desenvolvimento de
pesquisa... Ehhhh....pesquisa e o próprio desenvolvimento tecnológico, porque é
muito gratificante pro técnico saber que se ele obtiver um resultado, traças uma boa
metodologia de pesquisa e obter resultados realmente...Ehhhh....é uma satisfação
muito própria para o pesquisador...né...saber que ele esta sendo útil. Saber que ele
esta sendo útil institucionalmente. Eu como gestor não tenho mecanismos de
motivação financeira eu me utilizo desses recursos emocionais, vamos dizer assim,
Ehhhh... Ehhhh...de natureza de realização profissional pra fazer a motivação da
equipe. Mas isso foi um castelo construído com muitas....com muitas...dificuldades,
mas hoje eu posso te garantir que eu tenho uma equipe competente, Ehhhh....de
gente jovem, Ehhhh....com capacidade, com vontade, com motivação pra exercer
isso da melhor forma possível.
Sr. C.
A minha atividade é gerir o laboratório... então...Ehhhh...essa é a minha função.
Minha postura.. ehh.ehh...é bem clara. Eu to... eu sou o gerente aqui no
laboratório....toda orientação que vem...por exemplo essa aí do novo produto, isso
por orientação La de cima eu coloco...eu coloco a situação para atendimento dessa
demanda...dessa orientação nova...as dificuldades...eu funciono..ehh...levando
todos os aspectos relacionados...agora esse tipo de decisão...se vai ou não vai fazer
não cabe a mim. Cabe a mim gerir o laboratório e conforme orientações que tem da
casa
até
de
ministério...eu
atuar
conforme
me
foi
orientado...agora...eu..eu...apresento a minha opinião...dou a minha visão..isso
funciona....minha opinião é ouvida...é considerada...é seguida...entendeu? Se for
contraria a minha opinião eu vou seguir... se eu não concordar...agente faz também.
Sr. D.
Sr. E.
Sr. F.
Olha normalmente a diferença básica de um laboratório particular para um
laboratório publico é que aqui a hierarquia funciona mesmo. La no privado manda
quem pode obedece quem tem juízo. La voce vai demitido aqui voce não vai mas em
compensação é melhor fazer o que esta mandando . Nessa gestão atual há uma
participação muito grande. No fundo no fundo voce é que leva para a gestão. Se a
decisão nõa é aquela que voce esperava, mas é muito próxima voce acata. E vai
tocando. Não tem problema não. Da mesma forma. Acho que essa cultura na
qualidade já esta instalada. Há ainda alguma rebeldia, mas, vamos dizer
assim...pareto...80/20. Algumas pessoas acham que vai ter uma auditoria ele mesmo
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pede uma nova não conformidade para poder pressionar um beneficio ou melhoria ai
eu digo. Olha se voce pedir uma não conformidade voce mesmo vai estar se
expondo. Voce não tem a garantia de que a pessoa de cima vai catar o que voce
quer. E aí voce vai ficar com uma não conformidade sem resolver. Isso agente ainda
convive. Consegue entender o que eu estou colocando né?
Sr. G.
Lido bem. Não tive nenhum problema quanto a alguma orientação ate agora que
viesse a atrapalhar o andamento do serviço, então não vejo nenhum problema em
lidar com as orientações.
Também me dou bem. Ehhh... eu acho que me dou bem. Agente só tem aqui no
momento um servidor, o restante são bolsistas e as orientações aqui são realmente
para atender aos laboratórios que estão em extensão, ou acreditação ou a
manutenção dessas acreditação. Nunca tive nenhum problema aqui sobre esse
respeito.
2.3 – Como se manifesta o contraditório na sua equipe?
Sr. A.
Ai agente senta e discute, porque derrepente eu estou errada... do jeito que eles
podem estar falando ou colocando, fica melhor...então eu faço uma avaliação assim
agente chega a uma consenso. O que eu acho que não eu chego e falo ‖olha não
assim, a norma diz isso...‖, eu acho que é assim certas horas e outras pode ser que
não... e eu costumo também...nunca faço um documento ou alguma coisa e
coloco...eu quando faço eu ponho antes para eles porem sugestão e aí vou vendo o
que vem...afinal todos trabalham em grupo, em equipe...
Sr. B.
Sr. C.
Pois é...tem questão formal...e as pessoas tem varias oportunidades. A questão de
personalidade... e aí é o meu caso, eu sou muito aberto e eu gosto muito de
ouvir..eu sempre pergunto...sempre pergunto...sou muito aberto para ouvir...paro
para ouvir, quero as pessoas envolvidas. Uma coisa que eu acho importante é
disseminar a informação...chegou uma informação aqui e ela interessa a um, dois,
três aqui...eu passo na mesma hora...e aí eu procuro ter retorno, tá...aí eu tento ver
o que de útil eu tiro daí. a mesma coisa acontece ao contrario, quando há alguma
informação que interessa ao laboratório automaticamente eles vem me
falar...entendeu? O principal caráter é a disseminação da informação. Ninguém
esconde anda de ninguém porque nada é tratado na forma de punição. É tratado de
uma forma muito humana.
Sr. D.
Sr. E.
Sr. F.
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...olha... normalmente...o contraditório entra como sugestão...o contraditório na
gestão da qualidade sempre entrou na sugestão...sempre entrou no sentido da
melhoria continua..então ela é na verdade não no sentido contraditório mas sim de
somar...então isso é...mesmo...pra você, hoje eu não estou diretamente lá mas
participo efetivamente no dia a dia. Olha a pessoa nunca vem... Olha! É assim...!
Assado! nunca é um imposição...é uma negociação. A qualidade tem isso de bom,
tudo é uma negociação. Ela carrega no bojo sempre a questão da negociação.
Sempre se pode fazer melhor! E quando nós não pudermos fazer melhor
mudaremos a norma para isso por que ela esgotou... Esgotou a sua capacidade de
evoluir. A cada cinco anos ela entra num processo de verificação, avaliação. Até
porque a 9001 sofreu alteração a pouco tempo e normalmente as outras tem a
tendência de acompanhar em sua gestão maior.
Sr. G.
Normalmente agente faz uma reunião e aí agente vê quais as opiniões né, mas
agente leva em conta sempre qual a nossa meta, então normalmente não é uma
opinião contra, são modos diferentes de agir para o mesmo objetivo. Leva-se em
conta o que vai ser melhor, o mais rápido dependendo do tempo que temos.
Normamente sempre ha consenso... nunca tive nada...rs,rs,rs,rs,nunca tive nenhuma
revolta aqui dentro, rs,rs,rs,rs. Quando há algo mais...diferente....não é entre os
funcionários do SGQ mas sim entre a gerencia do SGQ e os laboratórios na hora de
implantar algo e o laboratório não esta aceitando... então isso vai para a reunião de
analise critica. Este no caso é o fórum para resolver. Quando necessário o diretor vai
colocar a mão pesada... rs,rs,rs,rs,
2.4 – A equipe contribui com sugestões de melhoria? São incentivados para isso?
Sr. A.
Bem no capítulo melhoria... rs,RS,rs,RS, eu tenho muita dificuldade de
melhorias...as melhorias dentro do nosso sistema...eu acho que sim...quando eles
dão uma opinião...esta planilha não está boa assim...tem que ter mais
informação...assim eles ajudam.eles contribuem sim. Quando eu coloco, eu falo:
olha gente é para criticar, disser se esta bom se tem algo para falar.
Sr. B.
Contribuem, contribuem, contribuem cada funcionário ou bolsistas, que não há
distinção, eu não faço distinção, ehhhh....ehhh...se o cara é bolsista ou funcionário é
uma pessoa que esta no laboratório para ajudar a atingir as metas do laboratório
então eles são tratados igualmente, faço tudo para que seja isso. Por exemplo, se o
instituto não tem recursos, não paga diária, passagem para o bolsista, eu viabilizo
projetos junto ao INT para que esses técnicos viajem como a um funcionário... eu
procuro igualar as condições entre bolsistas e funcionários. Cada pessoa... nunca
pensem....porque hoje em dia o idealismo, ahhh...ahhh...a cabeça humana esta
muito...vamos dizer, restrito a pensamentos previamente estabelecidos por alguém
formador de opinião e vai todo mundo naquele embalo sem saber se aquilo ali
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realmente é o certo ou se é o mais adequado, canso de falar isso para a
equipe...‖por favor, pensem com personalidade‖, avaliem cada atitude para que você
não entre no rebanho. Isto esta ocorrendo muito ultimamente e estou atento pra
isso, portanto nesse sentido acho que estou estimulando cada membro da equipe a
pensar sobre determinado assunto e dar suas sugestões que certamente serão bem
melhores que ir no oba, oba...
Sr. C.
Ahhh sim. Olha tem dois aspectos, incentivados eles são... construir eles
contribuem...mas depende do momento de cada um, da personalidade de cada um,
de satisfação de cada um, do interesse de estar aqui, se ele quer estar em outro
lugar e não aqui. Depende muito da pessoa. Eles são incentivados, tanto que
quando eu viajo, por exemplo: as pessoas que me substituem, e que, tomam
decisão no meu lugar, eu posso nem concordar, mas eu não discuto tá... eu
mantenho....eu mantenho. To decidido eu não volto atrás. Mas chamo a pessoa e
converso... olha...eu acho...mas ta feito ta feito. Eu aproveito essas situações até
como momentos de educadores... sabe...mas tá feito, tá feito.
Sr. D.
Sr. E.
Sr. F.
Sr. G.
Bastante. São incentivados... agora vamos ver um outro problema....um pequeno
problema...nós não tínhamos registro de melhorias aqui dentro...ehhh...se a
qualidade não forçar dentro da área, aqui, então nos laboratórios é muito mais difícil.
No laboratório agente sabe que melhora bastante, mas não registra, não coloca ―pra
fora‖, não escreve... então agente incentiva por aqui para que agente mesmo
registre para que eles passem a registrar também.
3 Formalismo
3.1 – Como você percebe a chegada de um novo membro ou mudanças no
laboratório?
Sr. A.
Toda mudança é meio complicada... no inicio agente...eu fico com o pé atrás...mas
ao longo desses anos com tantas mudanças que já tiveram aqui, eu vejo até que
foram muito boas, né...hoje em dia...com esses pessoal com bom nível didático,
esse pessoal novo...ele tem outra cabeça, outro pique...eu acho que é bom pra
gente, agente cresce com isso. Agora, tem que não deixar extrapolar... é uma coisa
de gestão...vai mudar...não tem jeito vai mudar. No caso de alguém novo você
apresenta o laboratório mostra tudo e vê... é aguardar, não tem jeito.
Sr. B.
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RS, rs,rs, Me permite mas vou falar francamente. Com relação com a chefia,
direção, tudo o mais, agente procura estabelecer no laboratório... ehhh...o
laboratório se consolidou de tal forma que independente a mudança de chefia, de
coisa, não vai influenciar decisivamente, agora, a mudança...qualquer outra
mudança é como tudo aqui no laboratório, é previamente avaliado, exaustivamente
avaliado em equipe para verificar os benefícios e os problemas decorrentes daquela
mudança. Então... ehhh...se essa mudança realmente for de conceito que vai ser um
bem não só para o laboratório como para a sociedade, para os nossos clientes, para
o INT, será aceito perfeitamente sem maiores problemas. Agora... se a mudança fica
caracterizada como uma mudança destrutiva de processos que você já comprovou
que são eficazes...automaticamente eu tenho uma ação de proteção da equipe com
relação aquela mudança porque a experiência que a gente tem é isso...é você
prever as ameaças e tomar as devidas providencias independente de onde elas
venham...seja pela mudança de um funcionário que não tem caráter ou perfil
desejado , seja por um...ehhh...equivoco....Agente tem a te a oportunidade de
influenciar em outra áreas de apoio corrigindo as falhas que agente percebe. É ate
um trabalho bastante difícil porque as pessoas são meio resistentes àquelas
melhorias, elas resistem em admitir que estejam erradas quando seria muito mais
fácil admitir prontamente ―ié, errei...‖, o que gera muito desgaste quando a pessoa
esta cegamente teimosa... na minha equipe acontece as vezes mas é mais
rapidamente contornado mas...fora, nas áreas de apoio é muito mais difícil porque
eles se julgam...ehhh...conhecedores supremos da outra área e que não tem nada a
ver a área técnica..ehhh...e ai fica mais difícil...então eles mesmo se conscientizando
do erro, ficam tentando..ehh...ehh...como é que se diz....mascarar aquele...aquele
erro....quando fazem isso o equivoco duplica e cada vez que vai tentando fazer isso,
triplica, quadriplica e o erro fica incomensurável podendo chegar a consequências
gravíssimas. Então o que eu sinto é isso, é muito mais simples chegar e dizer
―errei‖...
Sr. C.
Olha em função da minha personalidade, em função do eu já vivi profissionalmente,
eu sou totalmente aberto para isso. Eu tenho consciência da minha formação,
capacitação.. e..ehh...da minha posição, eu acho que é o mais importante disso
tudo. Entendeu... eu sou mais um só. Eu sou bem humilde nesse aspecto, no
sentido ehh... de sou mais um aparte da engrenagem...ehh...ehh...se a engrenagem
me quer em alguma outra posição...é como eu falei eu acho isso, isso e isso, mas é
isso que vocês querem? é? Então tá. Entendeu não vou ficar brigando, discutindo...
porque eu já vi em outras ocasiões e não tem resultados! Entre mortos e feridos...
morrem todos!
Sr. D.
Bem... aí é uma coisa...bem...ehhh...ahhh...ummm...são diversas variáveis, cada
ministro vem com seu perfil. Nós tivemos um diretor, um boa diretora desde a
década de 90, que implantou... mudou..assim...ehhh...chama-se de paradigma que o
int, questão da qualidade, foi avaliação de pessoas, ela era muito boa, depois veio
um diretor que...que...que..reprova, né. A principio vamos ver né... foi um ambiente
ruim na.ahhh...é isso né...depende da pessoa. agora coisas novas boas são bem
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vindas..rs,rs,rs,rs,...ahhh...também tem...o seguinte não fazer com que as...muito
coisa nova e que não de certo, isso cria uma descrença. Por exemplo, planejamento
estratégico. Já teve muuuito planejamento estratégico aqui... pra nada! Quando eles
vêm..ó vai ter um planejamento estratégico...aaaa...não vai dar em nada. Está se
conversando agora uma coisa que eu acho interessante que ―busca pelo futuro‖ que
se trata de imaginar o int no futuro. Imaginar o int de 2020... pra variar idealizar
Sr. E.
Olha, eu... eu..eu encaro de uma forma muito positiva, eu acho que as coisas tem
seus ciclos e as coisas tem que mudar, as coisas não podem ficar
eternamente...nada, nada é definitivo, então eu acho que todos nós, principalmente
os que são responsáveis dentro da hierarquia temos que estar abertos para as
mudanças e aí...ehhhh....redirecionar equipes, buscar treinamentos e se adequar ao
que vem. Porque o parque de equipamentos está dentro do laboratório é só você
adequar e buscar... se você não estiver preparado, treinar.
Sr. F.
Num primeiro momento aqui no INT há uma tentativa de rechaçar, veja quando
agente tentou fazer esta mudança no primeiro momento eu tive que estar mandando
porque era mudança... mudança para o novo...mas nós conseguimos mostrar para
eles que aquilo que eles tinham que fazer no laboratório tanto a parte da qualidade
quanto a parte técnica e na verdade você tinha que ter uma estrutura mínima e tal. a
qualidade na verdade apoiava só por fora, ela não fazia parte do sistema e com essa
mudança ela passaria a fazer parte do sistema cuidando do sistema então daria uma
folga muito grande para o gerente técnico que muitas vezes assumia as duas
funções no laboratório. Então muitos no inicio não conseguiram entender isso, gera
uma mudança. Afora que tinha muito aquela coisa do ―meu sistema‖...e não seria
mais o meu sistema , o seria ―nosso sistema‖. Talvez ele sentisse que estaria
perdendo poder, alguns pensaram assim só que outros viram o lado bom da
medalha. Hoje isso foi suplantado. Hoje ta tranquilo, hoje ainda não conseguiu a
unificação, mas já temos um manual só da qualidade. o novo...no início é sempre
considerado uma ameaça.não tem jeito.a equipe recebeu esta implantação no
primeiro momento assim mas agora não mais.na nossa unificação agente partiu não
na unificação do laboratório mas sim do escopo. agora nós temos um escopo só
acreditado pela 17025. Os outros laboratórios que não fazem parte agora eles vem
ate mim e querem entrar no escopo!
Sr. G.
No caso de um novo membro, ele vem... nós mesmos escolhemos, são bolsistas e
servidores só com concurso publico. Eles já vêm treinados pelo RH, já conhecem as
áreas, já vem com um bom conhecimento. Com relação a direção...nós somos um
órgão publico...a quantidade de mudança aqui é bem grande...pode vir um diretor
completamente diferente mas nós estamos mais adaptados a isso. Mas por ser uma
atividade que já vem há vinte anos... ela nunca é muito...ehhh...modificada. O que
acontece mais é a mudança de chefia direta. E se a nova direção esta colocando
uma nova chefia é porque a meta dela... ehhh...é buscar o serviço melhorado. Mas
com relação à mudança no sistema elas não têm mudado muito... até porque ela é
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uma manutenção. Esta área trabalha mais como uma atividade de rotina... então ela
não muda o foco...agente não espera que ela mude o foco nem é normamente feito.
Nunca é uma mudança de direção total
3.2 – O que você achou da implantação da Norma ISO 17025 no laboratório?
Sr. A.
Ehhh... eu achei que foi boa...além de...eu sei que não são todas as pessoas
mas...no fundinho eu sei que eles gostam. Algumas pessoas não receberam bem aí
elas ficaram meio que aparte... quem queria crescer junto foi junto com agente...aí a
pessoa ou entra ou sai fora...sair fora é ir para outro setor...
Sr. B.
Sr. C.
Sr. D.
Sr. E.
Sr. F.
Sr. G.
Como gerente da qualidade eu consigo ver a diferença no laboratório que está
implantado a vinte anos dos outros. O laboratório fica mais organizado, tem
rastreabilidade melhor, se entende melhor com o cliente... eu vejo melhorias...agente
tem dificuldades com os laboratórios que não tem a norma implantada. Mesmo que
você não implante completamente a norma ela já te dá uma melhora muito grande.
3.3 – Como a equipe recebeu a implantação?
Sr. A.
Sr. B.
Sr. C.
Olha só, essa equipe aqui já pequei mais ou menos andando, ela já estava
acreditada. Minha equipe é totalmente favorável, de estarem sempre abertos para
seguirem as orientações... quando é identificado alguma coisa não conforme...aquilo
é colocado de uma forma bem clara...a discussão é clara entendeu? Todo mundo
está disponível e disposto a implementar o sistema da qualidade. Não tem nenhuma
espécie de... de..de...ehhh...ressalva.quando você participa de auditorias e os
auditores vem identificar oportunidades de melhoria, nessas situações...que quando
é de fora nem sempre o tratamento é igual...entendeu? Equipe sente que tem que
estar sempre provando que esta certa... é inerente ao ser humano..não era para ser
assim...isso é uma coisa que é difícil quebrar, entendeu? Mas eu considero que o
nível da equipe esta ótimo.
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Sr. D.
Olha de indiferente para boa. Negativamente nada. Claro que a principio...
ahhh...estranheza porque era aquilo, lidando sem registro nenhum e agora é
diferente. É muito papel e muito papel enche o saco... né. Então com o passar do
tempo foi se acertando as coisas.
Sr. E.
Olha a equipe... este laboratório é um laboratório que tem nove anos praticamente,
então Ele já foi criado nesse espírito, então as pessoas que estão aqui são pessoas
que entraram depois da implantação, então é uma equipe que já entrou com esta
mentalidade, já sabedores do que encontrar.
Sr. F.
Sr. G.
A minha equipe aqui está preparada para implantar, mas nos laboratórios houve
muita resistência... eles achavam que era muita papelada!Precisa acontecer alguma
não conformidade para que ele veja que aquilo é bom. Ou então quando ele começa
a ser reconhecido pela alta direção, percebe que está tendo mais atenção por parte
da direção, percebe a priorização que esse laboratório tem... ele demora um pouco
mas depois ele reconhece a importância. Ele reconhece que foi bom.
4 Personalismo
4.1 – O chefe é o ator principal do laboratório. Sem ele a implantação da norma
desanda e nada é feito... (concorda? comente)
Sr. A.
Eu concordo. Porque se o chefe não estiver comprometido..não vai. Quer dizer eu
não sei... de repente se seria o chefe...eu acho que para a norma é o gerente da
qualidade....o gerente da qualidade é aquela formiguinha que vai...sabe...de pessoa
a pessoa...ali conversando...argumentando...mas o chefe tem que esta
comprometido. Já pensou você aprontar tudo me o chefe do laboratório ser o
primeiro a. sabe...não se comprometer. Não olhar procedimento, normas, contato
com cliente....deixa qualquer um entra no laboratório de acesso restrito...ai a coisa
desanda pois o técnico vê isso e também não dará valor. O chefe não faz por que eu
vou fazer?
Sr. B.
Não, de maneira nenhuma... o chefe...a função do chefe é garantir que aqueles
princípios da qualidade pela experiência que ele tem...porque existe chefe e chefe.
Quando um líder é um líder natural ele tem características para... ehhh....conduzir o
processo mas, como eu te falei, o processo tem que ser participativo, tem que ter o
entendimento de todos, ele não é o principal, principal é cada membro da equipe,
todos são atores principais. O chefe por sua liderança natural e sua experiência, ele
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facilita, assim é que tem que ser um facilitador, ele tem que valorizar a equipe,
comemorar as conquistas juntos, ele dividir incentivos financeiros, quando há, para
todos igualmente. Não existem coadjuvantes e sim atores principais. Em minha
opinião é assim que se cria uma equipe como a minha.
Sr. C.
Não... pelo contrario....aqui é montado exatamente neste intuito...se eu sair e for
para lá, para outro lugar...isso tem que funcionar sem a minha presença. Isso
inclusive é básico, mas tem algumas coisas que se eu sair não funciona direitinho,
mas, pouca coisa. Parte relativa a orçamento, alguma muito pessoalmente com o
cliente.... o cliente quer ver atendido o que ele quer...é difícil.
Sr. D.
O chefe...o gerente de qualidade é sim.
Sr. E.
Não eu não concordo. Ele é uma pessoa importante porque se ele não estiver
consciente da importância da norma, não vai ser o funcionário que vai... Agora...
ehhh...o sistema não depende só dele..ehh..ahh...o funcionário tem que estar
imbuído desse espírito da norma que vai depender, que vai ter que seguir, vão ter
que se adequar a uma serie de coisas.
Sr. F.
Concordo pelo o que eu já coloquei anteriormente. Exatamente porque...ehh..se
pode ter esta mudança...se ele...e agente tem alguns exemplos aqui...tudo vai
depender da gerencia técnica. Que é responsável pelo escopo. que na verdade o
laboratório não tem só este escopo, ele tem muito mais, não vai acreditar tudo...seria
loucura...não há espaço...depende da demanda...se tem procura te dá status ter a
acreditação. Teria mais ensaios do que mostrar o escopo, só saiu sem o logo do
Inmetro. Isso para o chefe do laboratório num primeiro momento isso é um choque...
ele fica...ele tem que perceber não muda...a mudança é sim comportamental, no
modo de fazer. Se antes eu poderia negligenciar antes da acreditação, hoje eu não
posso mais, e eu não posso ter duas caras... tem que fazer direito o acreditado e o
não acreditado.acostumado a ser sem muito rigor e agora vem o rigor, não só com
acreditados mas também os outros ensaios.
Sr. G.
Concordo. Se ele não estiver interessado por aquilo que está sendo implantado...
não vai andar. Ele tem que estar apoiando essa implantação. Se ele não estiver de
acordo com a implantação nada vai andar. Ele normalmente... ele também é o
responsável técnico pelos ensaios, então se ele não estiver de acordo...se ele não
quiser que aquilo ande...não vai funcionar. Ele é a pessoa que tem o poder para...
que as coisas sejam feitas dentro do laboratório. Mesmo que ele tenha uma equipe
muito boa e que ela queira, sem o gerente não vai.
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4.2 – Com relação a implantação da Norma 17025, a minha equipe é a melhor por
que...
Sr. A.
Ahh...porque ela cumpre todos os requisitos da norma, do que está sendo
implantado...ehhh...eles participam...eles colaboram...na hora de escrever um
procedimento, bolar uma planilha
Sr. B.
Não tenho parâmetros para dizer isso, mas, a minha equipe eu gosto muito dela
porque eu vejo inúmeras virtudes nela, agora com relação a acreditação nunca
pensei nisso, se ela é boa ou se é ruim ou se é mais ou menos. Eu vejo que o
pessoal é de bom caráter que é o fator principal e por isso eu faço os elogios. Alguns
têm melhor desempenho do que outros.
Sr. C.
Porque eles procuram seguir todos os procedimentos que estão dentro do sistema
da qualidade. Eles têm essa intenção dentro deles. Consequentemente o meu
trabalho diminui muito.
Sr. D.
Porque é disciplinada
Sr. E.
........................................................porque eles já estão com a cultura então no
momento em que eles vão desenvolver o novo, eles já se preocupam em fazer um
procedimento...já estão adaptados, estão sempre procurando como melhorar.
Sr. F.
olha...é melhor porque consegue cumprir tudo aquilo a se propõe. Todo o
planejamento. Ou seja, é tem equipe que não vai fazer isso. Agora mesmo de
manha estava comentando na sala com a outra gerente, ela vai entra de licença
maternidade... vamos tentar...vamos fazer. E aí eu já vi com equipe..‖não... agente
se desdobra, agente faz, agente vai fazer, vai acontecer...‖, essa gerente só volta em
junho, ai eu coloquei...março tai e o Inmetro não vai falhar...ta aí. e assim vai. Nossa
equipe aceitou o desafio e se fosse outra largaria o barco! e melhor enfrentar porque
senão vai ser pior recomeçar.
Sr. G.
Eu acho que ela não é a melhor, ela está é preparada para ajudar os outros a
implantar o sistema... ela não é a melhor, ela é específica para um determinado
assunto. O laboratório tem toda a parte técnica à flor da pele e são especialistas
naquilo ali e a equipe da qualidade vai entrar para outra coisa.

110

4.3 – O que voce acha do chefe estrela?
Sr. A.
Sr. B.
Sr. C.
Sr. D.
Sr. E.
Sr. F.
5 Lealdade as pessoas
5.1 – Você está satisfeito com sua atual equipe na manutenção da Norma 17025?
Sr. A.
Muita satisfeita, graças a Deus... temos poucas pessoas mas quando agente diz
vamos, eles vão.
Sr. B.
Sr. C.
Cem por cento nunca estou né... mas numa escala de zero a dez...bota aí 85%.
Claro que tem aquelas questões e melhoria... quando eu falo de oportunidade de
melhoria das atividades...aquela participação de todos quem eu comentei antes...por
exemplo agora mesmo numa reunião de fechamento de auditoria interna...tem uns
procedimentos que eles usam constantemente...aquilo lá eles sempre
usam..poderiam dar um toques...sabe?
Sr. D.
Para aqui ta bom. Acabamos de ter uma auditoria interna... Acabou de acabar,
tivemos 1 não conformidade mesmo assim foi contestada por mim.
Sr. E.
Ahhh tô! Tenho uma equipe muito boa. Preciso de mais, a necessidade já foi
relatada...
Sr. F.
A atual sim!
Sr. G.
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Sim!
5.2 – Se alguém estivesse comprometendo o desempenho ou harmonia da equipe
no que tange aos itens da Norma 17025 o que você faria?
Sr. A.
Bom... eu aqui...não sei se é o mais correto....eu deixo a pessoa meio que em
standby. Eu já tive um problema aqui assim. Foi logo que foi implantado o sistema
da qualidade, ele era especialista em certo equipamento e só tinha ele e na hora da
auditoria teve problema com o auditor. Aí eu tive que colocar outra pessoa..
né...ehhh...essa pessoa ficou trabalhando ainda no aparelho mas quando era um
ensaio acreditado ele não mexia no aparelho...eu troquei...substitui a pessoa...tive
que mudar o signatário autorizado para aquele aparelho...ele desandava todo o meu
sistema da qualidade.
Sr. B.
Eu começo a fazer... ehh...cobranças, se já foi comprovado que ele é dessa forma
ele tem pontos fracos por estar agindo dessa forma. Então eu não gosto de mandar
ninguém embora... então os pontos fracos dele são cobrados e explorados, de modo
que ele veja que não tem mais ambiente e ela automaticamente se afasta.
Sr. C.
Eu faria a mesma coisa se não fosse harmonia dentro do laboratório. Primeiro..eu
iria conversar com a pessoa, dependendo do tipo de...de...de..questionamento, dos
problemas vendo disso , se for uma questão de...ehh..ehh... Caráter pessoal...
pessoal, né..ehhh...por exemplo, bebida,...eu caminharia para o setor
competente...agora se for..ehh...ehh....ó..briguei com fulano, não concordo com
isso...ahh...não quero trabalhar mais nessa atividade...de acordo com o que for
levantado eu vou tentando resolver a situação. Assim de uma maneira bem
tranquila.
Sr. D.
Ahhh....ahhh...eu vejo...depende também da pessoa, como é a pessoa, como ela é,
como esta comprometendo, de que forma .Eu tentaria convencê-lo a cumprir, a fazer
o certo. Se não for aquele tipo de pessoa destrutiva eu ajudo. Algumas pessoas são
assim meio ótimas, mas meio indisciplinada. ahh...ehhh...eu tentaria..ehhh...instruir,
né. Vou tentar convencer.
Sr. E.
Eu teria que conversar, mas eu precisaria de uma ajuda lá do grupo da divisão da
qualidade com a gerente que é a responsável pelo sistema.
Sr. F.
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Claro que pra gente hoje temos que afastar. Você tenta ainda por intermédio de
treinamento...alguma coisa...tenta trazê-lo mas se não conseguir isso não tem jeito.
Hoje o próprio sistema vai te expurgar o que as pessoas não entendem é que o
sistema roda de forma que todos participem quando não ocorre acaba ficando de
lado. Se você deixar vai pra morte do sistema, ou você dá uma vacina (seria treinar
e etc) ou n]ao tem jeito, corta o braço pro corpo não morre. Ainda hoje às vezes por
que as equipes mudam muito, temos estagiários, bolsistas e essa mão de obra
muda muito. Muitos que entram não conseguem se adaptar.
Sr. G.
Se for servidor não tem muito que fazer... agente evita que ele tenha contato com os
laboratórios...bolsista agente troca rápido, né. Se não atender as metas, agente vai
trocar, coloca outro no lugar. Simples.
5.3 – Qual a sua percepção quanto ao "sentimento" de pertencimento da sua
equipe? E o seu com relação à equipe?
Sr. A.
Da empresa eles gostam. Mas eu sei assim... a divisão que agente pertence tinham
quatro laboratórios, hoje se juntaram agora é um grande laboratório...só que...junta
química orgânica e química inorgânica...em espaço ainda separada fisicamente,
junto apenas em nome mas sem transformação física ou traslado...cada um ficou
onde estava...aí o que aconteceu, mas na verdade eles só se ajudam na hora do
sufoco, fica cada um na sua...os da qui gostam de ficar aqui e os de lá gostam de
ficar lá...eu acho que é perfil, o perfil do técnico que trabalha na química inorgânica é
diferente da orgânica.Quando um vai para o outro é difícil...não consegue.Isso eu
venho notando desde que eu entrei aqui...uma briga entre orgânica com inorgânica.
Gente, isso é antigo e eu voltei para o fundão agora...gente essa briga ainda
perdura.um acha que é melhor que o outro.atualmente as pessoas que estão
realmente engajadas...nos projetos, cheio de equipamentos novos,todos
aprendendo juntos...está ate meio difícil porque estamos com muito equipamento
mas com pouco pessoal. Talvez por isso, ter pouco pessoal, muito trabalho tenha
nos unido mais. Eu.. eu..pertenço aqui !!!! Estou a 35 anos neste laboratório aqui!eu
pertenço ao instituto!eu por isso aqui um carinho muito especial...ano que vem eu
vou sair...35 anos...eu até ano que vem acredito este laboratório, nós estamos a dois
anos em obra e vou entregar pronto. Antigamente éramos acreditados, mas
perdeu... né...agora estamos refazendo a papelada pra poder de novo acreditar.
Sr. B.
Eu vejo assim que a minha equipe e eu somos muito modestos. Aqui no INT tem
uma coisa eu acho que só tem aqui, já tinham me falado isso, tem alguma coisa no
ar aqui que todo mundo se apaixona pelo INT...isso é verídico. Teve ai um vídeo
sobre o MCT, teve vários pronunciamentos, entrevistas, um deles foi o meu, mas o
que se concluiu de tudo aquilo é que as pessoas do INT são apaixonadas por essa
instituição. Com relação a minha equipe... eu e minha equipe fomos por muito tempo
e acho que ainda somos muito modestos. Tem gente aí que não botava ovo, mas
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cacarejava... então...agora. Por exemplo, faltou álcool no mercado internacional,
faltou álcool no Brasil, quem fez todos os trabalhos para viabilizar o álcool vindo da
áfrica do sul para suprir a demanda nacional foi aqui... este laboratório, todos os
testes. Agente mesmo não valoriza muito, as vezes eu tenho que mostrar para eles
o valor do trabalho deles. Eles as vezes acham que estão fazendo aquilo tudo é
coisa simples mas na verdade é uma grande coisa!! Eles estão fazendo algo
importante para a sociedade e traz muito beneficio para sociedade.
Sr. C.
Depende muito do ambiente que você está. Com os nossos pares. Como eles tem
muito pouco contato com mundo de fora do int, eles têm muita satisfação de
trabalhar aqui. Agora em relação lá fora não tem como ter esta percepção... Agora
vou falar um pouco mais por mim, nos pares nos laboratórios, internamente agente
tem o reconhecimento e externamente tenho sim, eu falo, eu sou do int. a marca int
é bem conhecida nesse seguimento de laboratório, quando saio, vou para a
empresa, dependendo da empresa eu realmente me sinto inibido no sentido porque
eu trabalho pra caramba... por que? Porque não vou ter retorno. As pessoas falam
da Petrobras como se fosse uma... eee...ehh...ehh...uma Microsoft...
Sr. D.
Eu diria que moderadamente. Agora eu... ehh.ehhh...gosto. Tem um grupo aí de
nanotecnologia que eu participo... ehhh...ha uma interatividade muito grande entre
alguns laboratórios.
Sr. E.
É perceptível sim. É perceptível pela forma como as pessoas entram..ehh...é um
ambiente amigável...ehh..não existe conflito, as pessoa se dão bem, são pessoas
sorridentes e dispostos a trabalhar. Eu gosto tanto que já estou há muitos anos e
essa parte toda de qualidade... eu, eu..participo desta parte da qualidade dos
laboratórios desde da década de 90, então eu já implantei em outros laboratórios...já
ta no sangue já.
Sr. F.
Em torno da acreditação...eles passam por varias auditorias internas e externas e
isso promove as pessoa a correr atrás..querem que de certo. É claro que as vezes
temos algumas dificuldades mas...eu percebo que de modo geral as pessoa
compram realmente a briga.
Sr. G.
Acabei de fazer essa mesma pergunta numa reunião semana passada de
planejamento estratégico, pois afinal agente não é muito conhecido lá fora. Conhece
INPI, INPC e etc. Não somos conhecidos... agente faz ensaio acreditado e as
pessoas falam...é do INMETRO? Mas não somos do INMETRO! e olha que o
INMETRO nasceu aqui dentro...a ABNT nasceu aqui dentro...então há um certo
ressentimento pois não somos conhecidos lá fora...e nós somos uma instituição
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nacional. O INMETRO quando achou que não era bastante conhecido e para
difundir a sua imagem começou a fazer aqueles programas no ―fantástico‖. Quando
o INMETRO utiliza os laboratórios do IPT para fazer alguns testes para o fantástico o
IPT coloca o nome IPT enorrrmee no jaleco. Talvez o INT precise fazer algo
parecido... essa coisa de falta de marketing do INT não é proposital mas é o que
acontece.
6 Evitar conflitos
6.1 – Qual a sua postura numa possível situação de conflito com o seu superior?
6.2 – Qual a sua postura numa possível situação de conflito com o seu subordinado?
Sr. A.
Senão houver acordo eu vou no superior...eu coloco logo o que está acontecendo, e
ai vamos ver...
Eu tento ver se resovo aqui dentro. se não tiver jeito eu levo para a chefia...até
sentar e conversar pois eu até posso estar errada. Aí eu coloco... e aí agente vê se
entende.agente não é dona da verdade.
Sr. B.
Com relação a equipe eu tenho a maior paciência....maior paciência...só que esta
acima de mim eu não tenho muita paciência e eu falo sinceramente e
verdadeiramente tudo que eu to pensando e porque eu estou pensando aquilo e
tudo que eu falo eu já tenho provas contundentes daquilo que estou falando. Falo
mesmo, não tenho o menor pudor de falar, apontar os erros sempre mostrando que
eu estou tentando ter uma atitude proativa, pode ser quem for. Agora com o meu
pessoal eu sou meio, paternalista... tenho mais cuidado com as pessoa que estão do
meu lado. Agora, como nossos filhos, pois eu os considero meus filhos... ehhh....eu
sou mais exigente com eles. Eu sou muito mais exigente com eles do que com os de
fora... entende...de fora é uma coisa...os daqui....eu posso me exceder um pouco,
sou meio estourado, entendeu? Mas quando eu vejo que a pessoa errou mas se
errou sem querer...o cara errou tentando acertar, ai tudo bem..quando a pessoa tem
consciência de que acertou e continua teimando encima do erro aí é que.....aí fecho
a aporta e vamos conversar.
Sr. C.
Sr. D.
Sr. E.
Eu acho... ehhh...depende do momento, na medida do possível os conflitos tem que
ser resolvidos na hora..ehhh...uhmmm...buscando argumentos, buscando-se
conversar, né, e fundamentar estes argumentos que você tem que ter, você não
pode ter...você tem que mostrar...ehh...o porque disso...uhhmmm...explicar cada
caso que você quer explicar, né...agora se for num momento que você não puder
resolver você tem que parar, refletir, buscar esses argumentos e tornar a conversar
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e aí chegar e ver se você esta correto ou não está. Olha....hoje em dia....ehhh...tudo
tem que ser conversado.
Sr. F.
Na verdade é...ehhh...ehh...eu tento fazer não prevalecer a minha posição...tento
fazer ver que a minha posição é mais coerente e certa para aquela cituação.tentar
analisar o fato também na ótica deles.eu me coloco fora da situação para olhar a
cituação.fico fora por que nessa de ser chefe acaba prevalecenbdo a minha opinião
e na verddae não era a melhor. mesmo eu não sendo o chefe eu penso com justiça
mas...não sou o chefe.assim não é a minha posição nem a posição deles.essa
questão é meio difícil de responder...
Sr. G.
Vou tentar conversar com todos, com outras áreas para dar a opinião... quando não
for possível eu peço para me trocarem...dependendo do tipo de conflito, sim. mas
acho difícil, isso nunca aconteceu...
Também nunca aconteceu. Numa conversa agente vai mostrando o que eu penso,
mas nunca chegando a uma posição radical.
6.3 – Os conflitos são tratados face to face?
Sr. A.
Eu prefiro... ehhh...sempre...bom...aconteceu sim...um com problema e outro foi até
lá e disse ―olha vai lá fala pra ela‖..‖não é assim‖...mas no geral todos tem liberdade
de entrar aqui...e falar...sentar...como eu as vezes passo lá...olha vai lá na minha
sala conversar...é aqui tem uma coisa que eu acho muito bom, temos um café da
manhã...agente toma café junto...e agente bota o papo em dia...e aí conversa
serviço...conversa pessoal...
Sr. B.
Sr. C.
Sr. D.
Normalmente é cara a cara...procurando resolver...procurando ser sempre tolerante
ser humilde com aqueles que estão sob a minha responsabilidade...eeeee assim
vai...é aquele dialogo...aquela argumentação e o pessoa no int tem tudo idade de
media para alta. Nessa altura esta todo mundo um pouco mais sábio para procurar o
dialogo.
Sr. E.
Sr. F.
Agente já saiu varias vezes para dentro do laboratório para resolver o problema
diretamente com os envolvidos. Vire e mexe fazemos isso. Ahhh... um coisa não
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esta acontecendo como deveria agente vai lá ver pessoalmente o que esta
acontecendo. Hoje mesmo deveremos resolver um tipo de problema no próprio
laboratório. Agente vai ao vivo e tenta argumentar sobre a situação. Ver o
argumento do outro... tentar negociar e ver o mais certo possível. Portanto a
negociação é cara a cara. Nada fica no nível da fofoca... é tudo conversado com os
envolvidos.
Sr. G.
Aqui na minha área é cara a cara. Se for discussão entre áreas diferentes e não
houver jeito, aí sobe a hierarquia.
6.4 – Como são tratadas as discordâncias durante as reuniões?
Sr. A.
Agente vê se consegue ter um consenso... né...pede a opinião de todo mundo....que
esta dando discordância...se não der certo faz outra reunião até dar certo. Se não
chegar a um consenso em última instancia valerá a do chefe... atualmente não estou
comprando briga pois não quero deixar esse legadao para alguém que vai tomar o
meu lugar ou a minha equipe...
Sr. B.
Sr. C.
Pois é...tem questão formal...e as pessoas tem varias oportunidades. A questão de
personalidade... e aí é o meu caso, eu sou muito aberto e eu gosto muito de
ouvir..eu sempre pergunto...sempre pergunto...sou muito aberto para ouvir...paro
para ouvir, quero as pessoas envolvidas. Uma coisa que eu acho importante é
disseminar a informação...chegou uma informação aqui e ela interessa a um, dois,
três aqui...eu passo na mesma hora...e aí eu procuro ter retorno, tá...aí eu tento ver
o que de útil eu tiro daí. a mesma coisa acontece ao contrario, quando há alguma
informação que interessa ao laboratório automaticamente eles vem me
falar...entendeu? O principal caráter é a disseminação da informação. Ninguém
esconde anda de ninguém porque nada é tratado na forma de punição. É tratado de
uma forma muito humana.
Sr. D.
Sr. E.
Sr. F.
...olha...normalmente...o contraditório entra como sugestão...o contraditório na gestai
da qualidade sempre entrou na sugestão...sempre entrou no sentido da melhoria
continua..então ela é na verdade não no sentido contraditório mas sim de
somar...então isso é...mesmo...pra você, hoje eu não estou diretamente lá mas
participo efetivamente no dia a dia. olha a pessoa nunca vem...olha! é assim...!
Assado! Nunca é uma imposição... é uma negociação. A qualidade tem isso de bom,
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tudo é uma negociação. Ela carrega no bojo sempre a questão da negociação.
Sempre se pode fazer melhor! e quando nós não pudermos fazer melhor
mudaremos a norma para isso por que ela esgotou...esgotou a sua capacidade de
evoluir. A cada cinco anos ela entra num processo de verificação, avaliação. Até
porque a 9001 sofreu alteração a pouco tempo e normalmente as outras tem a
tendência de acompanhar em sua gestão maior.
Sr. G.
Normalmente o diretor não deixa que vá para frente a discussão. Aí neste ponto ele
prefere marcar para depois a questão da discordância com os envolvidos para não
contaminar a discussão sobre outros assuntos.
6.5 – Há algum "esforço coletivo" para que o ambiente seja o mais harmonioso
possível?
Sr. A.
Quando eles vêm que alguém esta meio fora do grupo... precisa de uma atenção...aí
alguém
da
equipe
vai
lá
e
fala
com
ele...conversa...quer
saber...ajuda...conversa...entendeu? Aí vai... a equipe também tá de olho...aí eu falo
―poxa que bom!‖ aí vamos dar mais tempo pra ver se adéqua...então tem esses
casos.
Sr. B.
Eu começo a fazer... ehh...cobranças, se já foi comprovado que ele é dessa forma
ele tem pontos fracos por estar agindo dessa forma. Então eu não gosto de mandar
ninguém embora... então os pontos fracos dele são cobrados e explorados, de modo
que ele veja que não tem mais ambiente e ela automaticamente se afasta.
Sr. C.
Eu faria a mesma coisa se não fosse harmonia dentro do laboratório. Primeiro..eu
iria conversar com a pessoa, dependendo do tipo de...de...de..questionamento, dos
problemas vendo disso , se for uma questão de...ehh..ehh... Caráter pessoal...
pessoal, né..Ehhhh...por exemplo, bebida,...eu caminharia para o setor
competente...agora se for..ehh...ehh....ó..briguei com fulano, não concordo com
isso...ahh...não quero trabalhar mais nessa atividade...de acordo com o que for
levantado eu vou tentando resolver a situação. Assim de uma maneira bem
tranquila.
Sr. D.
Ehhh... unhhh...ehhh...ahhhh...unnhhhhhh....a anos atrás não era tanto assim
mas...eles
já
tem
experiência
em
lidar
com
outras
pessoas...bemm....harmonia....ehhhh...unnhhh.....
Sr. E.
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Ahhh... ehhh..esta equipe aqui...é normal o esforço coletivo. é de um auxiliar o
serviço do outro, entendeu? Mesmo que eu não trabalhe direto. Por exemplo, nos
temos uma atividade aqui que a cromatografia de gazes combustíveis... então é uma
equipe mais dedicada a essa função mas se tem uma outra que faz um outro ensaio
elas sentam conversam, discutem o método, sabe? Então existe um a troca,
ninguém fica só com um papel, só faço isso... mesmo porque temos equipe pequena
então se não trocar né...
Sr. F.
Claro que pra gente hoje temos que afastar. Você tenta ainda por intermédio de
treinamento... alguma coisa...tenta traze lo mas se não conseguir isso não tem jeito.
Hoje o próprio sistema vai te expurgar o que as pessoas não entendem é que o
sistema roda de forma que todos participem quando não ocorre acaba ficando de
lado. Se você deixar vai pra morte do sistema, ou você dá uma vacina (seria treinar
e etc) ou n]ao tem jeito, corta o braço pro corpo não morre. ainda hoje as vezes por
que as equipes mudam muito, temos estagiários, bolsistas e essa mão de obra
muda muito. Muitos que entram não conseguem se adaptar.
Sr. G.
Nesta direção creio que sim... é tudo conversado..não vem nada, assim, imposto de
forma agressiva
7 Flexibilidade
7.1 – Qual o seu conceito sobre ―dar um jeitinho‖?
Sr. A.
Uhmm... depende do jeitinho...ehh...pior quem tem tipos de jeitinho...tem jeitinho de
burlar...vamos dar um jeito aqui...ali...não é o burlar alguma coisa.sobre a norma
agente não tem que dar jeitinho, tem que seguir a norma...errou, errou tem que
avisar ao cliente. Nesse caso não tem que dar jeitinho nenhum. Na implantação da
norma se ficar dando jeitinho sempre... aí não dá.no inicio,tem que ser rígido, não
que depois não tem há que ser rígido...
Sr. B.
Não... nem...eu não vejo o jeitinho...ehhh...como uma coisa que vá trazer benefício.
Não vejo. Só vejo o jeitinho como sempre vá trazer malefício, mas cedo ou mais
tarde. Pode ser que de pronto seja um beneficio virtual, mas daqui a pouco a
verdade um dia aparece e. ehh.ehhh...então o que eu procuro orientar a minha
equipe...NUNCA FAÇA NADA DE ERRADO...nem que pareça pra você aquela
atitude a mais conveniente no momento, não é! Escute a minha experiência porque
não é. Faça só o que é certo pra você ter mecanismos de defesa de justificativa
quando você for... por que eu agi assim? Porque isso era errado e aí você se torna
um super-homem, inabalável e inatingível. Não de jeitinho.
Sr. C.
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Olha se o jeitinho estiver dentro da qualidade, RS,RS,RS,RS,RS...isso é uma visão
que eu passo pra eles...não existe jeitinho...tem o sistema da qualidade, tem que
atender ao sistema da qualidade...ta fora do sistema...pra mim é jeitinho....portanto é
inadmissível!
Sr. D.
Ó... ahhnnn....voce tem que ser sem artifícios...entende...ahhmm..se não você não
trabalha...tem uma piada no tribunal de contas que diz que ―quando todos estão
trabalhando alguma coisa esta errada‖...rs,rs,rs,rs,rs,ele tem que ir lá ver o trabalho
pessoalmente se não ninguém trabalha...rs,rs,rs,rs,
Sr. E.
............................................................................................sim...ele pode ser útil, só
não pode ser rotina, mas se você tá num, num, num, num,.....aconteceu algum
imprevisto você tem que tentar resolver...ehh...eu acho que cabe....o jeitinho só não
pode virar rotina...se alguma coisa aconteceu..vem resolve mas depois tem que vir
com a solução rotineira
Sr. F.
Dentro da qualidade agente já baniu ele, né. Nunca é útil. Preferimos trocar o jeitinho
por outra palavra que a palavra estratégia. Qual é a estratégia para enfrentar tal
situação dentro do sistema... vamos dar um jeito? Não o problema está lá, não
vamos dar um jeito para contornar o problema mas sim qual a estratégia utilizaremos
para atacar o problema. Dar um jeitinho é passara a mão nele e passara diante. Não
é assim que deve ser feito. Já tivemos muitos problemas por causa do jeitinho e hoje
mais não. Banimos o jeitinho.
Sr. G.
RS, rs,rs...eu não gosto muito do jeitinho....o meu jeitinho é não dar jeitinho! Eu acho
que não resolve... você dar um jeitinho hoje, amanha vai dar outro jeitinho e aquilo
nunca vai funcionar corretamente da forma que deveria funcionar...então eu prefiro
não dar nenhum jeitinho naquele momento e acertar o sistema ou a área do jeito que
ela tem que funcionar corretamente. eu acho até que ele pode causar algum outro
problema...você arruma no final outro problema.
7.2 – O que ocorre quando há um problema a ser resolvido, mas a única solução
pode "ferir" a Norma 17025, mas beneficiar ao cliente?
7.3 – O jeitinho atrapalha no momento de implantar a Norma 17025?
7.4 – Ele é útil em algum momento?
8 Impunidade
8.1 – Há situações em que as regras são ou podem ser ―esticadas‖ ou
―interpretadas‖?
Sr. A.
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Bem se estiver mal escrita ela pode dar margem a interpretação... ehhh...então...elas
podem ser interpretadas...de acordo com quem manipula ela...a própria 17025 tem
trechos que deixam margem para isso...se tem norma tem mais é que cumprir...eu
acho...eu não vou...não sei...ahh..a não ser...é difícil.eu fiz um curso agora semana
passada, o palestrante falou algo da lei 8666...tem gente que reclama que não pode
comprar coisas de qualidade...a lei não deixa...aí ele falou que conhece dois
institutos que compram...aí o problema e de gestão...aí como um consegue e outro
não? Gestão... um só que saber do seu mundinho...outro corre atrás das
possibilidades da norma.
Sr. B.
Eu acho que as regras devem sempre ser interpretadas para casos específicos.
Agora você tem duas formas de interpretar a regra, ou você interpreta pro bem ou
para o mau. Se você interpretar para o bem, ok. Se interpretar pro mal tem que
punir..........................................................................rs,rs,rs,rs.
Basicamente
interpretar. Na verdade você parte do principio de que a regra foi criada para o bem.
Então ela só pode ser interpretada para isso. Se ela for interpretada para o mal... há
um equivoco...há um erro. Então não deve ser interpretada assim.
Sr. C.
Ahhh...tem...tudo que esta escrito pode.maior prova disso é o direito, né? Pode
tomar como exemplo uma folha de papel que visto de frente é plano e largo e visto
de lado ele é uma linha... boto escrito. Aí é eu falo da intenção da pessoa, pois a
intenção tem que estar sintonizado com o objetivo da coisa. Não adianta...
ehhh...faço muito parte de comissão de estudo, de relações técnicas...ehh.ehh..uma
coisa que eu já percebi...ehh...quando se faz um documento agente tem que colocar
o que acha que tem que ser. Se ficar preocupado com tipo ―ahhh isso vai atrapalhar
não sei quem‖... Aí você vai ver que aquele documento que entra para ter três coisas
vai ter cinquenta e mesmo assim não vai agradar. Sempre penso... contra má fé não
tem solução...
Sr. D.
Ó. o que existe aí é um grau de liberdade...ahhh...as vezes carrega faltas perigosas,
então antes de esticar, consulto o meu chefe...ehhh...
Sr. E.
Uhmm..não...nunca me deparei com uma situação dessas
Sr. F.
Sim. Toda regra pode ser interpretada. Se ele entender diferente aquela regra ela
pode defender. Pode esticar. Não é sempre. Um artigo da norma que agente sabe
não é possível de ser feito... aconteceu muito no inicio...havia certas coisas na
norma e ela é muito ampla...é o caso das ocp’s, elas tem que ser completamente
independente mas como se ele a está dentro de uma empresa. A legislação que
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criou as ocp’s deveriam ser públicos e não, particulares. Não é maioria, mas
existem. Quando o INT fez seu credenciamento (na época não acreditação) teve
embate com a questão das particulares. Agente mesmo olha e vê que não podia ser.
Mas é uma solução esticada da norma.
Sr. G.
Depende da regra... algumas regras já são colocadas mais esticadas até para que
deixe uma abertura para que você possa fazer modificações. Isso é coisa de quem
tem o sistema há vinte anos e se você deixa as coisas muito duras você não tem
saída. Ate porque nós lidamos com muitos laboratórios e não dar pra ser a ferro e
fogo. Agente sempre tem a opção da alta direção para resolver...tem algumas
brechas, até para não ter nenhum anão conformidade.
8.2 – O que acontece quando a alta direção não dá a devida atenção aos requisitos
da norma e devido a isso ocorre uma não conformidade?
Sr. A.
Ai não vai ter jeito... ou ele vai ter que se adequar ao que a norma exige ou vai tudo
por águia abaixo...aí agente vai ver se alta direção esta comprometida ou
não...como todas as reuniões...ehh...eu vejo aquilo...eles dizem estou com este
processo, estamos tentando...agente não fica com isso de ...ahhh...fui ele ou quem
for que não atentou para isso ou aquilo...
Sr. B.
Olha o sistema da qualidade aqui no INT é bem claro, existe o sistema geral que é
coordenado pela Gabriela, se a não conformidade for dela, ela vai adotar as ações
corretivas se a não conformidade for do laboratório... cada um se responsabiliza pela
sua parte. A gerência técnica do laboratório evita que isso ocorra. Agente não deixa
que por uma falta de atenção... agente entende que a alta direção do INT esta com
problemas muito mais importantes pra resolver, dirigir a casa...então agente procura
no laboratório não deixar, não dar chance pra que isso venha a acontecer pela alta
direção...então agente segura a onda...vamos dizer assim...agente faz de tudo pra
que os, problemas não aconteçam e que agente seja independente. Exemplo: ehh...
porra...preciso de calibração mas alta direção não tem dinheiro para pagar..agente
tem projeto...agente apanha dinheiro do projeto e faz a calibração.
Sr. C.
Agente vai perder a acreditação... se administração não apoiar...nunca vi acontecer
mas se acontecer vai perder a acreditação. o que eu posso dizer é que nunca
aconteceu...eles sempre foram sensíveis...
Sr. D.
Ehhh... ehhh...não é muito comum isso ou quando acontece são coisas que não
dependem da direção que dependem do contexto do serviço publico..ahh...preciso
disso ou daquilo precisa licitação...a emergência... que as vezes leva uma semana,
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se for emergência mesmo o paciente já morreu..rs,rs,rs,rs...geralmente a alta direção
procura atender sempre.
Sr. E.
Isso vai ser evidenciado e será tratado conforme a norma.
Sr. F.
Ela faz o mea culpa. Sempre fez. No caso das gestões na qual eu passei a atual é
marcantemente mais participativa e não com a anterior que dizia que o problema era
do laboratório. Resolva aí. Hoje, essa diretoria não.
Sr. G.
Ela aí passa a dar atenção, rs,rs,rs....depois de uma não conformidade ela vai
passara a dar mais atenção. Se ele quiser que o sistema continue. Ela cobra o
cumprimento da norma. Temos indicadores de acreditação... tudo é cobrado.
8.3 – É possível omitir uma não conformidade com relação a Norma 17025 para não
ser penalizado numa auditoria?
Sr. A.
Aí é o auditor....depende dele o auditor...não sei...nunca vi omitir...podem
abrandar...agora agente omitir para eles não verem...não...o auditor coloca e agente
cumpre.
Sr. B.
Sr. C.
Sr. D.
Sr. E.
Sr. F.

