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RESUMO

O objetivo da pesquisa foi caracterizar a gestão da qualidade implementada em uma fábrica de produtos eletrodomésticos em Maranguape, 
Ceará. Como objetivos específicos, pretendeu-se: 1) Levantar como ocorreu o processo de implantação da gestão da qualidade na organização; 2) 
Identificar as motivações que levaram a organização a implantar a gestão da qualidade; 3) Caracterizar como tem sido implementada a gestão da 
qualidade na organização. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e descritiva quanto a finalidade. Como estratégia de pesquisa, foi 
aplicado o estudo de caso, sendo a coleta de dados efetuada por meio de entrevista com analista de qualidade atuante na empresa há 15 anos, e 
no cargo, há 5 anos. A unidade de análise foi uma fábrica do setor de eletrodomésticos, situada em Maranguape, Ceará, que atua há mais de 40 
anos no mercado, na produção e comercialização, e possui mais de 400 funcionários. Os resultados revelaram que a implantação da gestão da 
qualidade foi iniciada em departamentos específicos, para depois se expandir para as demais áreas da organização. Como a empresa não possuía 
experiência em gestão da qualidade, contratou uma consultoria para apoiá-la nessa ação. Foi necessário aperfeiçoar o planejamento estratégico 
para viabilizar o processo de implantação, referente à orientação para o cliente. O principal desafio enfrentado foi fazer com que todos na 
empresa trabalhassem em conjunto para o bom funcionamento do processo, sendo constatada forte resistência entre os colaboradores das áreas 
de produção e engenharia. Houve uma participação integral das chefias intermediárias, que demonstraram elevado comprometimento, em 
contraponto com a participação da alta administração, que foi parcial, contribuindo com a definição dos objetivos e políticas de gestão da 
qualidade junto com a consultoria. Houve dificuldade de fazer com que todas as diretorias participassem das reuniões de análise crítica. O sistema 
de gestão da qualidade foi implantado no prazo de 1 ano, sempre com a participação quinzenal da consultoria. As instruções de trabalho foram 
elaboradas pelos gestores das diversas áreas, em parceria com os colaboradores. Por sua vez, os indicadores de qualidade foram construídos 
somente pelos gestores. Com relação às motivações para implantar o sistema, foram destacados, a necessidade de se apresentar no mercado 
com um sistema de gestão certificado, e elevar a qualidade dos produtos e serviços ofertados. Em termos de implementação, foi destacada a 
utilização da metodologia de análise de solução de problemas (MASP), os padrões de performance são definidos com base na análise das 
melhores práticas vivenciadas pelos participantes da organização, e o foco principal tem sido a redução de custos e geração de eficiência na 
realização das atividades. As ações corretivas de qualidade são realizadas com participação parcial dos subordinados. Os processos de auditoria 
interna são realizados trimestralmente e de auditoria externa, anualmente. Conforme a entrevistada, ainda falta um melhor amadurecimento do 
sistema de gestão da qualidade, em termos de geração de valor para o cliente, e adaptação da empresa às mudanças do ambiente externo.

Gestão e Negócios

Administração
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


